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UETD Stockholm Şubesinin Açılışı 

UETD‘nin Stockholm Şubesinin açılışı, UETD Genel Baş-
kanı Zafer Sırakaya ve Ekonomi Genel Başkan Yardım-
cısı Yıldırım Sevinç’inkatılımlarıyla gerçekleşti. Açılış
töreni, Kuran-ı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz şehitleri an-
latan sinevizyonla başladı. Açılışta konuşma yapan
Genel Başkan Zafer Sırakaya, Avrupa‘nın kurucu değer-
lerinden olan çok sesliliği muhafaza etmenin önemine
vurgu yaptı.  

Sırakaya, UETD’nin Avrupa’daki 196’ncı şubesinin açı-
lışıyla Türk toplumuna hizmet vermeye devam ettikle-
rini belirterek, “50 yıl önce Sirkeci’den Avrupa’ya bir
trenle göç eden bir toplum olarak, alan elden veren el
konumuna geldik. Şu anda doktor, avukat, siyasetçi ve
akademisyen olarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde hiz-
met veren bir toplumuz. Bize yol gösteren birinci nesle
ve büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.  

Sivil toplum örgütü olarak bulundukları  ülkelere değer
katmaya devam edeceklerinin altını çizen Genel Baş-
kan, İsveç’te UETD  yöneticilerine başarılarından dolayı
teşekkür etti.  

Açılış törenine, İsveç Sosyal İşler ve Din  Hizmetleri Mü-
şaviri Fatih Mehmet Karaca,  Türkiye‘nin Stockholm Bü-
yükelçiliği Müşavirleri Alperen Uyar, Naci Yıldız ve Ersan
Alagöz, UETD İsveç Bölge Başkanı Özer Eken, UETD
Stockholm Başkanı Serhat Fırat Baran,  İsveç Maarif
Uygur Derneği Başkan Yardımcısı  Ahmed Tursun ve
çok sayıda Türk toplumu üyesi katıldı.   
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Taziye Mesajı

Almanya‘nın 7. Cumhurbaşkanı olan Roman Herzog,
10 Mayıs 2017 tarihinde ölmüştür. 

Der frühere Bundespräsident Roman Herzog ist am 10.
Januar 2017 im Alter von 82 Jahren gestorben. Roman
Herzog war von 1994 bis 1999 der siebte Präsident des
Bundesrepublik Deutschland. Besonders mit seiner
berühmten Berliner Rede von 1997 „Durch Deutsch-
land muss ein Ruck gehen, wir müssen Abschied neh-
men von lieb gewordenen Besitzständen, vor allen
Dingen von den geistigen und den Schubladen und
Kästchen, in der wir alles legen…“, prägte Herzog die
Reformdebatte in Deutschland.

Herzog galt als ein Bundespräsident der klaren Worte,
er setzte sich für einen Dialog zwischen den Religionen
und für die Integration ein. Der frühere Verfassungs-

richter und Hochschulprofessor war gegen jede Form
von Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus.

Zum Tode von Roman Herzog sprechen wir unser tief-
empfundenes Beileid aus. Unsere Gedanken sind bei
seinen Angehörigen und seiner Familie.

Türk Kızılay‘ın Kampanyasına Destek

UETD, 16 Aralık‘ta Türk Kızılayının “Halep‘e Yardım“
kampanyasında Türk Kızılayı ile işbirliği yaparak kam-
panyaya büyük destek sağladı. 

Ocak ayında toplanan 250.000 Euro yardım Türk Kızı-
layına teslim edildi. UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya
basın konuşmasında, “Çeyrek milyonluk bir rakamın,
çeyrek asırdan beri Avrupa‘da bulunan kardeşlerimizin
göstermiş olduğu hassasiyetin görünmesi anlamında
çok önemli bir rakamdır.“ ifadelerini kulandı.

Yardım çekini Türk Kızılayı Başkan Yardımcısı Naci Yo-
rulmaz teslim aldı. “Dünyanın dört bir yanında yaşayan
Türk insanı dünyanın vicdanı olduğunu tekrar göster-
miş oldu. Bu anlamda Avrupa‘nın vicdanı da bu toprak-
ların çocukları oldu diyoruz.“ diyerek teşekkür etti.

https://youtu.be/UEHV-U3Ydfg

3



UETD Genel Merkezine Saldırı

UETD Genel Merkez, 25 Ocak 2017 tarihi sabahının
erken saatlerinde teröristlerin saldırısına uğradı. Bu-
güne kadar yapılan 10‘uncu saldırı olmasına rağmen
faillerin yakalanmamış olması dikkat çekti. Her saldırı-
dan sonra kendilerini sosyal medyada deşifre eden te-
röristler, web sitelerinde faaliyeti yayınlayıp, üstlen-
melerine rağmen yakalanmadı.

Aynı gün basına konuşan UETD Genel Başkanı Zafer Sı-
rakaya, olay yeri inceleme ekiplerinin zamanında Genel
Merkeze intikal etmediklerini ve olayın bir terör saldırısı
değil de adil bir suç olarak telakki edilmesinin UETD
tarafından kabul edilmeyeceğine vurgu yaptı. Bununla
birlikte Sırakaya, devlet güvenlik birimlerince terör ör-
gütlerine karşı ciddi anlamda gerekli önlemlerin alın-
ması gerektiğine dikkat çekti ve Sırakaya,  “Bizler siyasal
anlamda ve hukuksal anlamda her türlü önlemi alma
noktasında gayret edeceğiz. Sesimizi duyurma nokta-
sında büyük gayret göstereceğiz.“ dedi. 

Basına büyük görev düştüğünü vurgulayan Sırakaya,
UETD‘nin son dönemlerde ciddi anlamda belirli çevre-
ler ve medya kuruluşları tarafından hedef tahtası haline
getirildiğinden, itibarının sarsılmaya çalışıldığından
bahsetti ve UETD‘ye yapılan bu saldırının son olmasını
temenni etti.

27 Ocak tarihinde UETD Genel Merkezde gerçekleşen
basın açıklaması, UETD Genel Sekreteri Bülent Bilgi ta-
rafından yapıldı. Alman basınına özel yapılan bu basın
açıklamasında her gazeteciye saldırı ile ilgili bilgi içeren
bir dosya dağıtıldı. 

UETD‘yi hedef alan, fiilen saldıran PKK, DHKPC, FETÖ
ve destekçilerini lanetliyoruz.

Basın açıklamaları:
https://www.facebook.com/www.uetd.org/videos/140
4527219565858/

https://www.facebook.com/www.uetd.org/videos/140
6618756023371/
Saldırı anı güvenlik kamerasında an ve an kayıtta
https://www.facebook.com/www.uetd.org/videos/140
6882039330376/
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Avrupalı Türkler ve Siyasal Sistem

UETD Eğitim ve ArGe Genel Başkan Yardımcısı Asiye
Bilgin 28 Ocak‘ta katıldığı “Bakış Açısı“ adlı televizyon 
programında Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Sol Parti Mil-
letvekili adayı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Güyıldar ile
Avrupalı Türklerin siyasal katılımı ve entegrasyonunu
tartıştı. 

Sayın Erdal Tekin‘in moderatörlüğünü yaptığı prog-
ramda, Almanya başta olmak üzere Avrupa kıtasında
yaşayan Türklerin siyasal ve sosyal sorunları ele alındı.
Sol Parti‘nin Türkiye karşıtı söylemleri Asiye Bilgin tara-
fından en ağır şekilde eleştirildi. Sol Parti‘nin bu politik
söylemine devam ettiği sürece Almanya‘da yaşayan
Türkler için oy verilebilecek bir parti konumunda ola-
mayacağının altı çizildi.

https://www.youtube.com/watch?v=MN069dh503E

DİTİB‘le ilgili soruşturma

UETD‘nin, DİTİB‘e yapılan soruşturma ile ilgili basın
açıklaması

Dämonisierung der DITIB kontraproduktiv
Anlässlich der Wohnungsdurchsuchungen von vier
Imamen der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für
Religion (DITIB) erklärt die Union der Europäisch-Tür-
kischen Demokraten (UETD):

„Die DITIB leistet seit Jahrzehnten wertvolle Arbeit in
Deutschland und ist seit Generationen ein verlässlicher
Garant und Bollwerk gegen jede Art der Radikalisie-
rung. Dass es in Deutschland keine französischen Ver-
hältnisse gibt, verdanken wir nicht zuletzt der
theologischen Anbindung, religiösen Erziehung, spiri-
tuellen Betreuung und der Expertise durch das türki-
sche Religionspräsidium Diyanet. Die vorbildlichen
Tätigkeiten der DITIB im Bereich der Integration, des
interkulturellen- und interreligiösen Dialogs sowie ihr
unermüdlicher Einsatz für den gesellschaftlichen Frie-
den in Deutschland verdienen Achtung und Anerken-

nung. Eine Hetzkampagne, wie sie derzeit stattfindet
ist genauso inakzeptabel wie politisch motivierte Sank-
tionsmaßnahmen gegen den größten islamischen
Dachverband in Deutschland. Die  Dämonisierung der
DITIB ist kontraproduktiv. Kontraproduktiv für die trans-
nationale deutsch-türkische Partnerschaft. Aber auch
innenpolitisch kontraproduktiv. Vor dem Hintergrund,
dass in den letzten zwei Jahren mehr als eine Million
Schutzsuchende mit islamischem Hintergrund nach
Deutschland eingewandert sind, wird es in Zukunft
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noch wichtiger, dass der moderat geprägte Islam des
türkisch-islamischen Dachverbandes DITIB neben zahl-
losen anderen Angeboten religiöser Dienstleistungen
eine wichtige Stellung beibehält.

Die hektischen Anerkennungs- und Koordinierungs-
maßnahmen zur Institutionalisierung des Islams in
Deutschland nach dem 11. September scheinen sich
aufgrund tief verwachsenen Misstrauens gegenüber
den staatlichen Behörden oder der Politik der Her-

kunftsländer zu verkehren. Die Unterstützung von sub-
versiven Reformtheologien und sektiererischen Ge-
meinschaften könnte sich am Ende als ein Fallstrick
erweisen. In vielen anderen Staaten innerhalb Europas,
in der die finanziellen, personellen und strukturellen
Verbindungen zur Religionsbehörde der Türkei be-
grenzt oder abgebrochen wurden, nahmen wahhabi-
tische und salafistische Ideologien verstärkt zu. Wir
können uns nicht vorstellen, dass dies im Interesse der
Bundesrepublik Deutschland wäre.“

Almanya‘nın yeni Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier‘ya 
tebrik mesajı
UETD Genel Sekreteri Bülent Bilgi 01 Şubat 2017 tari-
hinde Phoenix kanalında “Phoenix Runde“ tartışma
programına katıldı. Programda, “Brisanter Besuch -
Merkel trifft Erdoğan“ yani “Önemli Ziyaret - Merkel Er-
doğan ile Buluşuyor“  konusu işlendi. Bülent Bilgi yanı
sıra Spiegel gazetesinin Başkan Yardımcısı Christiane
Hoffmann, gazeteci Kemal Gür ve Ortadoğu Uzmanı,
İslam bilimcisi Udo Steinbach konuşmacı olarak prog-
rama katıldılar.

https://www.youtube.com/watch?v=zIM23HwVC88&sns=tw 

“Önemli Ziyaret - Merkel Erdoğan ile Buluşuyor“ Tartışma Programı

UETD Genel Sekreteri Bülent Bilgi 01 Şubat 2017 tari-
hinde Phoenix kanalında “Phoenix Runde“ tartışma
programına katıldı. Programda, “Brisanter Besuch -
Merkel trifft Erdoğan“ yani “Önemli Ziyaret - Merkel Er-
doğan ile Buluşuyor“  konusu işlendi. 

Bülent Bilgi yanı sıra Spiegel gazetesinin Başkan Yar-
dımcısı Christiane Hoffmann, gazeteci Kemal Gür ve
Ortadoğu Uzmanı, İslam bilimcisi Udo Steinbach ko-
nuşmacı olarak programa katıldılar.

https://www.youtube.com/watch?v=zIM23HwVC88&sns=tw 
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Türk Alman dostluğu günlük politikanın ötesindedir

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ‘ın
Gaggenau Belediyesi tarafından bir toplantıya katılımı-
nın yasaklanmasının ardından UETD Genel Başkanı
Zafer Sırakaya‘nın açıklaması:

“Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ‘ın bir
toplantıya katılımının, Gaggenau Belediyesi tarafından
yasaklanması Türk-Alman ilişkilerine ağır bir darbe
daha vurmaktadır. Bu aynı zamanda düşünce ve top-
lantı özgürlüğünün de kısıtlanması anlamına gelmek-
tedir. Özellikle düşünce özgürlüğü gibi toplumsal
özgürlükleri, önemli değerler olarak savunan devletler,
böylesi popülist engellemelerle inanılırlıklarını da yitir-
mektedirler.

Yurt dışındaki yaklaşık 3 Milyon Türk seçmenin yarısı Al-
manya‘da yaşamaktadır. Bu insanlara, bu kısa vadeli ka-
rarla toplantıya katılımın engellenmesi anlatılamaz.
Almanya‘daki Türk kökenli insanlara, PKK destekçisi
HDP‘nin anayasaya aykırı ve yasaklı sembolleri açık açık
sergilediği seçim propagandalarına, Alman parti lider-
lerinin katılımları ve bu propagandaları gönülden des-
teklemeleri açıklanamaz.

Bizim demokrasi ve özgürlük anlayışımız şudur; bir et-
kinlik özgürlüğü, demokrasinin temel taşlarını hedef al-
madığı ve kanunlara aykırı olmadığı sürece mümkün
kılınmalıdır. Bu keyfi ve bastırıcı karar demokrasi için
kara bir leke olarak değerlendirilmelidir. Bu karar ço-
ğulcu ve özgür topluma büyük değer verdiğini ilan
eden Almanya‘ya yakışmamaktadır. Almanya‘nın yurt
dışındaki itibarı bu şekilde iyileşmemektedir. Aynı şe-
kilde bu durum, Deniz Yücel meselesinde de olduğu
gibi Almanya‘ya ciddi bir inandırıcılık sorunu yaşatmak-
tadır. Türk-Alman dostluğu ideolojik ve popülist kavga-
lara kurban edilmemelidir.“     
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Hollanda Hükümetinden Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanına büyük saygısızlık

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Ça-
vuşoğlu’nun Hollandalı Türklerle bir araya gelmek
üzere 11 Mart günü yapacağı ziyaret Hollanda hükü-
metince engellenmiştir. Buna müteakiben Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanı Sayın Dr. Fatma Betül Sayan Kaya
T.C. Rotterdam Konsolosluğuna otuz metre mesafede
durdurulmuş, demokratik haklar ve özgürlüklerle bağ-
daşmayan vahim gelişmeler yaşanmıştır. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Sayın Dr. Fatma Betül Sayan Kaya dip-
lomatik teamüller çiğnenerek Türkiye Cumhuriyeti Hol-
landa Maslahatgüzarı gözaltına alınmış ve Sayın Bakan
uzun süre bekletildikten sonra sınır dışı edilmiştir.

Sayın Bakan’a destek olmak üzere orada bulunan Hol-
landalı Türkler, barışçıl bir şekilde demokratik çerçe-
vede tepkilerini gösterirken kadın, çocuk, basın
mensubu demeyen polisin atlı ve köpekli birliklerinin
saldırısına uğramış ve yaralanmışlardır.

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya Hollanda 
Hükümeti ve Polisini kınadı

“Birçok defa terör örgütlerinin gösterilerini sessizce iz-
lediğine şahit olduğumuz Hollanda polisinin, hiçbir şe-
kilde şiddete yönelmeden, olanlara sadece konsolos-
luk binası önünde toplanarak tepki gösteren  kalabalığı
dağıtmak için tomalar dahi kullanması kabul edilemez.
Demokrasi ve özgürlüklere bağlılığını her vesileyle vur-
gulayan Hollanda makamlarının bu çirkin tavrı, Hollan-
da’daki Türk toplumunun demokratik haklarına  ve
görevini icra etmek isteyen basın mensuplarının onu-
runa yönelik kabul edilemez bir saldırıdır. Ayrıca bir ba-
yana karşı gösterilen bu kötü ve kaba muamele asla
tasvip edilemez.  Sayın Bakanın şahsına, orada şiddette
maruz kalan vatandaşlarımıza ve basın mensuplarına
reva görülen bu uygulamayı şiddetle kınıyoruz.

Hollanda Türk toplumu, bazı etnik ve dini grupların var-
lığının azaltılması, camilerin kapatılması gibi söylemleri
olan ırkçı bir siyasi harekete kurban edilmemelidir. Bu
durum, Avrupa değerlerine ve demokrasiye inanan
Hollanda ve Avrupa halkları için büyük bir tehdittir.“
diyen Sırakaya 400  yılı aşkın süredir ilişkileri kesintisiz
süren dost ve müttefik iki ülkenin bu dört asrı aşan sü-
reçte birbirine karşı hiçbir dönemde böyle bir tavır
içinde olmadığına vurgu yaptı ve Hollanda’da yaşayan
yüz binlerce Türk kökenli nüfusun yıllarca ülkenin kal-
kınmasına sağladığı önemli katkıları hatırlattı.

Bu süreçte Hollandalı Türklerin provokasyonlara mahal
vermeden duyarlı ve sağduyulu duruşunu sürdürmeye
devam edeceğinden şüphe duymadığını belirterek
Hollanda’nın bu büyük yanlıştan bir an önce dönmesini
temenni etti.
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Almanya‘da ifade ve toplanma özgürlüğü referandum karşıtlarına 
özel bir hak

Meinungs- und Versammlungsfreiheit haben nur Geg-
ner der türkischen Verfassungsreform

„Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit gilt in
Deutschland derzeit nur für Gegner der türkischen Ver-
fassungsreform, für die Befürworter wird ein politischer
Meinungsbildungsprozess leider unmöglich gemacht“,
erklärt Zafer Sırakaya, Vorsitzender der UETD. Die
UETD hatte angekündigt, mit Vertretern der türkischen
Regierungspartei (AK Parti) keine Publikumsveranstal-
tungen mehr durchzuführen. Zafer Sırakaya weiter:

„Mit Befremden stellen wir fest, dass die Meinungs-
und Versammlungsfreiheit in der Bundesrepublik der-
zeit nur für Gegner der geplanten Verfassungsreform
in der Türkei gilt. Die Befürworter der Verfassungsre-
form stehen de facto vor einem Meinungs- und Ver-
sammlungsverbot.

Sobald die UETD eine Informations- und Diskussions-
veranstaltung mit Vertretern der türkischen Regie-
rungspartei angekündigt hat, traten Ordnungs- und
Sicherheitsbehörden auf den Plan. Ganze Mannschaf-
ten kamen unangemeldet zum Veranstaltungsort,
schüchterten die Inhaber bzw. Betreiber der Räumlich-
keiten mit ordnungsbehördlichen Sanktionen ein.
Mehrere Veranstaltungen der UETD wurden auf die-
sem Wege verhindert.

Zeitgleich wurden in zahlreichen Städten und Kommu-
nen Informationsveranstaltungen mit Oppositionspo-
litikern aus der Türkei durch Zurverfügungstellung von
städtischen Räumen unterstützt. Verantwortliche dieser
Veranstaltungen sind zum Teil Ersatzorganisationen
der Terrororganisation PKK und in Deutschland – leider
nur auf dem Papier – verboten. Die UETD wiederum ist
ein eingetragener deutscher Verein und genießt –

ebenfalls nur auf dem Papier – alle Freiheitsrechte, die
unsere Verfassung zu bieten hat.

Besonders schwer wiegen gewalttätige Anschläge auf
Einrichtungen der UETD. Innerhalb weniger Wochen
wurden elf Übergriffe von mehrheitlich PKK-Leuten re-
gistriert, die allesamt auf Aufklärung warten. Trotz zeit-
naher Strafanzeige und einem relativ geschlossenen
möglichen Täterkreis gibt es bis heute keine Anzeichen
dafür, dass auch nur ein einziger Täter zur Rechenschaft
gezogen werden könnte. Hinzu kommen Hunderte Ein-
schüchterungsversuche und Bedrohungen von UETD-
Mitgliedern auf offener Straße, am Arbeitsplatz oder in
der Nachbarschaft.

Befremdlich wirken in diesem Lichte die Mahnung von-
seiten der deutschen Politik, man wolle weder türki-
sche Konflikte in Deutschland austragen noch
türkischen Wahlkampf auf deutschem Boden. Solche
Forderungen sind nicht glaubwürdig, wenn gleichzei-
tig deutsche Politiker aktiv gegen die Verfassungsre-
form werben, auf Wahlkampfveranstaltungen von
Oppositionellen auftreten oder auf amtlichen Briefbö-
gen von Landtagen ‚Nein-Kampagnen‘ ankündigen.
Eine kritische Auseinandersetzung mit diesen doppel-
ten Standards findet in der Öffentlichkeit nicht statt,
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Medien hinterfragen sie nicht, nehmen keine Notiz von
den Übergriffen.

Diese politisch aufgeladene und hitzige bis feindselige
Stimmung hat im Ergebnis dazu geführt, dass der
UETD de facto das Recht auf Meinungs- und Versamm-
lungsfreiheit entzogen wurde. Deshalb werden von der
UETD keine Publikumsveranstaltungen mit Vertretern
der türkischen Regierungspartei geplant – sie wären

ohnehin verhindert worden. Dennoch ist die UETD
nach wie vor davon überzeugt, dass den türkeistämmi-
gen Wählerinnen und Wählern in Deutschland das
Recht auf differenzierte und objektive Informationen
über die geplante Verfassungsreform zusteht. Weder
die mediale Berichterstattung noch die öffentlichen
Debatten können diesem Anspruch derzeit gerecht
werden.“

Köln kentinde yapılan AfD Parti Kongresi ile ilgili basın açıklaması

Bereits vor der Durchführung des AfD Parteitags in
Köln gab es zahlreiche Diskussionen hinsichtlich der
Frage, welche Inhalte präsentiert werden.

Zu begrüßen waren die zahlreichen Demonstrationen,
die gegen diese Partei durchgeführt wurden und vor
allem, dass der Aufruf zur Teilnahme aus allen Gesell-
schaftsschichten und von zahlreichen unterschiedli-
chen Organisationen kam. Mit großem Bedauern
haben wir jedoch die Angriffe gegenüber den Polizis-
ten zur Kenntnis genommen und verurteilen jegliche
Gewalt gegenüber den Sicherheitsbehörden, die le-
diglich im Rahmen Ihrer Pflichtausübung zugegen
sind.

Durch die stark überzogenen Aktionen der Gegende-
monstrationen und dem dadurch verursachten „Bela-
gerungszustand“ mit Schließung von Geschäften,
Umleitung des Verkehrs etc. kam jedoch dadurch eine
Aufmerksamkeit dieser Partei zugute und eine künstli-
che Relevanz, die sie gar nicht verdient. Vor allem vor
dem Hintergrund, dass durch den hohen Polizeischutz
von einzelnen AfD Parteimitgliedern vor körperlichen
Angriffen wieder ihre „Opferrolle“ genährt wurde. Trotz
großer Ablehnung gegenüber dieser Partei müssen
wir uns inhaltlich mit ihr auseinandersetzen und sie vor
allem über ihre Positionen und Beschlüsse „entzau-

bern“. Denn auch die AfD ist letztendlich entsprechend
den deutschen Gesetzen eine demokratisch legiti-
mierte Partei, mit deren Inhalten eine ernste Auseinan-
dersetzung stattfinden muss. Sie hat sich in der
deutschen Parteienlandschaft etabliert und ist - obwohl
es zu Beginn gegenteilig aussah - keine kurzfristige Er-
scheinung. Die AfD und ihre Mitglieder sollten nicht als
Sinnbild für eine unschuldige Verfolgung oder unfaire
Behandlung für mögliche Wähler oder gar Anhänger
wahrgenommen werden, die auf jeden Fall unterstützt
werden müssten. 

Demonstrationen zeigen die Positionen, aber weder
sie noch Blockaden und Proteste entscheiden die Wah-
len, sondern die Entscheidung des Wählers! Die Wäh-
ler der AfD müssen mit durchdachten Argumenten
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überzeugt werden. Die Vorankündigung von der Par-
teivorsitzenden Frau Petry, dass sie aufgrund der inter-
nen Partei Streitigkeiten nicht für die Spitzenkandidatur
zur Verfügung steht, sorgte bereits für einen Eklat. Kon-
sequent wäre es jedoch, den Parteivorsitz in Gänze auf-
zugeben. Denn gerade die Nichtbefassung eines
Antrags der Parteichefin zeigt in aller Deutlichkeit, dass
sie in Ihrer Person lediglich als „Hülle“ der Partei dient
und ihre Inhalte keine Rolle spielen. Das viel mit Jubel
umgarnte Spitzenduo Alice Weidel und Alexander
Gauland gibt im ersten Moment das perfekte Duo ab.
Wer jedoch die zahlreichen internen Streitigkeiten - so-
wohl inhaltlich als auch personell - dieser Partei ver-
folgt, kann mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit davon ausgehen, dass es auch zu Strei-
tigkeiten bei diesem „Paar“ kommen wird. Der Füh-

rungsstreit gehört zur Parteikultur und der Machtkampf
geht weiter.

AfD Parteitag hat gezeigt, dass diese Streitigkeiten und
Verfeindungen nur in drei Punkten aufhören und zum
Frieden und Zusammenhalt in der Partei führen, näm-
lich ihre Ausländer- und Migrantenfeindlichkeit, ihr pu-
tativer Antisemitismus und ihre Islamophobie. Allein
durch die emotionale Stimmung und den Rechtspopu-
lismus wird versucht, ihre Anziehungskraft zu vergrö-
ßern. Für die wirklichen Herausforderungen der
Zukunft sowohl in Deutschland als auch global, haben
Sie keine Lösungen. 

So stellt sich am Ende die Frage: Ist diese Partei wirklich
die Alternative für Deutschland? 

“Hart aber fair” tartışma programı: 

“Burada özgürlük içerisinde yaşa, orada Erdoğan‘ı
seç - Bu nasıl bir arada olabilir?“

UETD Siyasi İşler Genel Başkan Yardımcısı Avukat Fatih
Zingal 13 Nisan tarihi WDR televizyon kanalında, mo-
deratör Frank Plasberg‘ın sunduğu “hart aber fair“ pro-
gramına katıldı. Programın tartışma konusu, “Burada
özgürlük içerisinde yaşa, orada Erdoğan‘ı seç - Bu nasıl
bir arada olabilir?“ idi.

Tartışma programına Av. Fatih Zingal yanı sıra Monheim
am Rhein Belediye Başkanı Daniel Zimmermann,
İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Yeşiller Parti
Başkanı Cem Özdemir ve gazeteci Düzen Tekkal konuk
olarak katıldı.

Programda Almanya ve Türkiye arasındaki gerginlik tar-
tışıldı. Fatih Zingal, Türkiye‘den gelen Bakanlara top-
lanma yasağı getirilmesi, son dakikalarda toplantıların
zorunlu iptal edilmesi gibi konulara değindi. Pro-
gramda bulunan karşıt görüşlüler, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan‘ın nazi benzetmesinin kesinlikle kabul edile-
meyeceği dile getirdi. Katılımcı Erdoğan Aktürk kimlik
tartışmasıyla ilgili şunları ifade etti: “Alman vatan-
daşlığının bende büyük bir önemi yok, sadece seyahat
için kullanıyorum.  Türk vatandaşlığı ise benim kimliğimi
ifade ediyor.“ dedi. 

http://www1.wdr.de/daserste/hartaberfair/videos/vide
o-hier-freiheit-leben-dort-erdogan-waehlen---wie-
passt-das-zusammen-102.html
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Halk Oylamasında Türkiye ve Avrupa İlişkileri

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya 18 Mart 2017 tari-
hinde katıldığı “Bakış Açısı“ televizyon programında
Türkiye’de yapılan halk oylamasının Avrupa ile ilişkilere
nasıl yansıdığını anlattı. Başkan Zafer Sırakaya konuş-
masında aşağıdaki konu başlıklarına değindi ve soru-
lara cevap verdi.

Halk Oylaması ve Türkiye - Avrupa İlişkileri Hollanda‘nın
tutumunun uluslararası hukuk çerçevesinde değerlen-
dirilmesi UETD halk oylamasında “Evet“ mi “Hayır“ mi
diyor? “Türkiye Avrupa Birliği ilişkisi referandum süre-
cinde zarar görür mü?“, “Cumhurbaşkanlığı hükümet
sistemi, yasamayı kontrol altına alabilir mi?“, “Toplumda
kutuplaşma var mı?“

Başkan Sırakaya, “27 Mart - 09 Nisan arasında gerçek-
leşecek olan ve kendilerine verilmiş olan bir hak olgusu
içerisindeki bu sürece tüm vatandaşlarımızın bir de-
mokrasi şöleni içerisinde katılarak Türkiye‘deki bu refe-

randum sürecinde muhakkak oylarının verilmesi gerek-
tiği noktasında düşüncelerimizi ifade ediyorum ve
umut ediyorum ki önümüzdeki süre içerisinde ayağın-
daki prangalardan kurtulmuş bir Türkiye, hem Türk top-
lumu için, hem batı için, hem de insanlık alemi için daha
da güzel sonuçlar meydana getirecektir.“ dedi. 

https://youtu.be/nre_tkD7dZE

Anayasa Değişikliği Halk Oylaması

8 Nisan‘da Erdal Tekin‘in sunduğu Bakış Açısı progra-
mına katılan UETD Genel Başkan Yardımcısı Asiye Bil-
gin, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Sol Parti 1. sıra
Milletvekili adayı ve Sol Parti Eyalet Sözcüsü Özlem De-
mirel ile Anayasa değişikliği halk oylamasını, Avrupalı
Türklerin siyasal katılımını ve Avrupa‘da artarak devam
eden Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan karşıtı söylemleri tartıştı. 

Asiye Bilgin konuşmasında Özlem Demirel‘e yönelttiği
sorular ile Sayın Demirel‘i zorladı. Demirel‘e, Sol Parti
Milletvekili Van Aken‘in PKK‘yı terörist listesinden çıka-
ralım teklifini ve Sol Parti Genel Başkanı Sahra Wagenk-
necht‘in “Erdoğan teröristtir“ söylemine katılıp
katılmadığını soran Asiye Bilgin, aldığı cevap ile bir kez
daha Sol Parti‘nin terörü ve teröristleri destekleyen bir
parti olduğunu kanıtladı. 

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği‘nin kırmızı çizgisinin
altını çizen Bilgin, hiçbir zaman terör örgütlerini legal-
leştirmeye çalışan yapıların yanında yer almayacakla-
rını, her zaman karşısında olup bu yapıları topluma
anlatmaya devam edeceklerini vurguladı.
https://www.youtube.com/watch?v=sc0QianIDwI
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Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Seçimi Değerlendirmesi

Positionspapier zu den NRW Landtagswahlen

Am 14. Mai 2017 finden in Nordrhein-Westfalen (NRW)
Landtagswahlen statt.

In Zeiten, wo links- und vor allem rechtsradikale und
populistische Parteien Zulauf haben, ist es die Aufgabe
und die Pflicht jedes demokratisch gesinnten Bürgers,
von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Ansons-
ten drohen uns auch in Deutschland ähnliche Verhält-
nisse wie in Frankreich, Österreich oder den
Niederlanden, wo rechtsradikale Parteien erstarken
und den Meinungsbildungsprozess nicht im Sinne un-
serer freiheitlichen Demokratie beeinflussen. Der
Rechtsruck in der politischen Landschaft fordert das
ganze demokratische System heraus, von dem die ge-
samte Gesellschaft schaden nehmen kann. Aber vor
allem Bürger mit Migrationshintergrund würden davon
besonders betroffen sein.

Deshalb bitten wir alle Bürger in NRW von Ihrem Wahl-
recht Gebrauch zu machen. Insbesondere Bürger mit
Migrationshintergrund sollten ihre Wahlpflicht ernst
nehmen und wählen gehen. Laut Meinungsfor-
schungsinstituten  zeichnet sich ein Kopf an Kopf ren-
nen zwischen den großen Volksparteien ab, kleine
Parteien laufen Gefahr an der 5% Hürde zu scheitern.
Gerade vor diesem Hintergrund werden die Stimmen
der Bürger mit Migrationshintergrund, insbesondere
die der türkeistämmigen Bürger, das Zünglein an der
Waage sein.

Jenseits der links- und rechtsradikalen Parteien wie die
AfD sind alle demokratischen Parteien wählbar. Par-
teien wie Die Linke oder Die Grünen haben -über
Jahre- keine konstruktive Innenpolitik betrieben und
es sich zur Aufgabe gemacht, sich in die inneren An-
gelegenheiten anderer Länder aktiv einzumischen.
Hinsichtlich der Türkeipolitik wurden von Vertretern

dieser Parteien offen Positionen dahingehend vertre-
ten, dass die Terrororganisation PKK nicht mehr als sol-
che anzusehen sein sollte. Zum Teil wurden von diesen
Parteien Kandidaten aufgestellt, die mit der PKK und
ihren Funktionären sympathisieren – die PKK wird auch
in Europa als Terrororganisation gelistet.

Diese beiden Parteien können aus unserer Sicht daher
nicht als wählbar betrachtet werden, da sie den Terror
der PKK ausblenden und das unbeschreibliche Leid
der Opfer und der Hinterbliebenen der Terroran-
schläge versuchen zu relativieren.

Die UETD organisiert bezüglich der NRW Wahlen Info-
Veranstaltungen, damit die Bürger an dem Meinungs-
bildungsprozess teilnehmen können. Jenseits des
Appells, dass demokratische Parteien gewählt werden
sollten, gibt die UETD bei diesen Wahlen in Nordrhein-
Westfalen keine spezifische Wahlempfehlung aus.

Nach den Wahlen in NRW und anderen Bundeslän-
dern, wird die UETD die politische Lage bezüglich der
Bundestagswahlen neu bewerten und ihre Position öf-
fentlich darlegen. Um auch bei den Bundestagswahlen
zum Meinungsbildungsprozess beizutragen, wird die
UETD Info-Veranstaltungen organisieren, damit demo-
kratische Parteien und ihre Vertreter ihre Programme
vorstellen können.
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Die Bundesrepublik verdankt ihre politische und
wirtschaftliche Situation dem jetzigen demokratischen
System. Populisten, links- und rechtsradikale Gruppie-

rungen haben in unserer Geschichte genug Schaden
angerichtet. Dies sollte der Tenor bei den Landtags-
wahlen in NRW sein! 

Almanya‘da gerçekleştirilen siyasal katılım toplantıları

Alman vatandaşı olan tüm üyelerimizi, 14.05.2017 tari-
hinde gerçekleşecek Kuzey Ren Vestfalya eyalet seçim-
lerinde oylarını kullanarak vatandaşlık görevlerini
yerine getirmeye davet ediyoruz. Bu seçimle önümüz-
deki beş yıl için siyasi geleceğimiz belirlenecektir. Dü-
zenlediğimiz seminerlerde “Almanya’da Seçimler“
başlığı altında üyelerimizi yasal esaslar, oy hakkı ve parti
program içerikleri hakkında bilgilendirerek onları bu
konular üzerinde tartışmaya sevk ediyoruz. Üyelerimi-
zin siyasi bilinçlenmesini teşvik ediyor ve destekliyoruz.

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Seçimleri Hakkında Görüş 

Stellungnahme zu den Resultaten der Landtagswahlen
in NRW. Die Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfa-
len hat interessante Ergebnisse hervorgebracht.

Die höhere Wahlbeteiligung in Vergleich zu den Wah-
len aus 2012 mit 65,5% ist ein besonderer Grund zur
Freude und ein positives Signal von den Menschen in
NRW im Sinne der Teilhabe und der aktiven Mitgestal-
tung in der Politik. Ein Grund für die hohe Wahlbeteili-
gung ist das starke Interesse der Wählerinnen und
Wähler mit Migrationshintergrund, insbesondere der
Deutsch-Türken. Wir freuen uns sehr, dass wir als UETD
es geschafft haben, unsere Mitglieder für eine Stimm-
abgabe zu überzeugen.

Insbesondere beglückwünschen wir die CDU, welche
mit rund 33,6% der Stimmen als Sieger der Landtags-
wahlen hervorgeht. ‚Rot-Grün‘ hingegen muss sich mit
einem Stimmenverlust von zusammen ca. 13% mit
einer deutlichen Niederlage auseinandersetzen. Die
SPD hatte unter den türkischstämmigen Wählerinnen

und Wählern stets ein hohes Ansehen, jetzt kehren
viele Deutsch-Türken ‚Rot-Grün’ tief gekränkt den Rü-
cken zu.

Die Grünen haben mit rund 6% im Vergleich zu den
Wahlen 2012 fast die Hälfte ihrer Stimmen verloren.
Ebenso wird die Piratenpartei mit rund 1% nicht mehr
im Landtag vertreten sein.

Ein besonderer Grund zur Sorge ist für uns der Wahl-
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erfolg der ‚Alternative für Deutschland‘ die mit einem
Stimmenanteil von rund 7,3% in der nächsten Periode
im Landtag vertreten sein wird. Somit zieht die AfD das
13. Mal aus dem Stand in ein Landesparlament ein.
Hier wird abermals deutlich, dass alle demokratischen
und gesellschaftlichen Kräfte stärker zusammenarbei-
ten müssen, um den Rechtspopulismus effektiver ent-
gegenzuwirken.

Entscheidend für eine mögliche Koalitionsbildung wird
das Ergebnis der ‚Linken‘ sein, die mit knapp 4,8% der
Stimmen noch um den Einzug in den Landtag bangen
müssen. Sollten sie es nicht schaffen, so steht der Weg
offen für eine schwarz-gelbe Koalition. Die FDP hat es
geschafft, mit rund 12% der Stimmen, sich als die dritt-
stärkste Partei zu etablieren und kann eine große Rolle

bei der Koalitionsbildung einnehmen.

Das Ergebnis in NRW zeigt, dass die Zeit bis zu den
Bundestagswahlen spannend bleiben wird. Alles
scheint offen zu sein. Die Parteien werden stärker um
das Vertrauen der Wähler werben müssen. Die UETD
wird weiterhin Plattformen anbieten, in denen sich die
Wählerinnen und Wähler ein Bild von den Parteien und
ihren Kandidatinnen und Kandidaten machen können.

Unabhängig von den Ergebnissen stehen wir für eine
gute Zusammenarbeit zur gemeinsamen Ausgestal-
tung des gemeinsamen Lebens aller Menschen in
NRW zur Verfügung und werden uns weiterhin poli-
tisch und gesellschaftlich engagieren.

Kuzey Ren Vestfalya Seçimleri – 14 Mayıs 2017

Wahlen in NRW – 14. Mai 2017

Die Wahl von NRW hat einen historischen Wechsel ge-
bracht, denn in der 50-jährigen politischen Geschichte
kam es erst zum zweimaligen Wechsel. Einmal von
2004 bis 2009 wurde das Land von CDU und FDP re-
giert und nun ab 2017 durch ebenfalls andere Parteien
als die SPD und ihre Koalitionspartner, häufig die Grü-
nen. Es war ein sehr harter Wahlkampf. Genauso hart
werden sicherlich auch Koalitionsverhandlungen für
die Regierungszeit zwischen CDU und FDP beginnen,
jedoch ist die Aufgabenstellung bereits jetzt klar.

Es gilt die Hauptprobleme des Landes NRW zu lösen:
besser Bildungspolitik, bessere Wirtschaftspolitik, bes-
sere Infrastrukturpolitik, bessere Sicherheitspolitik, bes-
sere Migrationspolitik etc. Die Bürger haben für das
bürgerlich-liberale Bündnis gestimmt und erwarten ein
Aufbruch im Land, Stärkung der Mitte der Gesellschaft
und Entscheidungen mit Augenmaß. Wenn CDU und

FDP die Einigung – sowohl personell als auch inhaltlich
– nicht vernünftig gestalten, wird sie dies Stimmen bei
der Bundestagswahl kosten. Beide Parteien sind sich
dessen bewusst und werden mit großer Mühe versu-
chen, alle Differenzen zu lösen und ihre Regierungsfä-
higkeit unter Beweis stellen. Denn die NRW
Landtagswahl ist stets ein Stimmungstest für die kom-
mende Bundestagswahl, da das Land einer der bevöl-
kerungsreichsten Bundesländer ist.
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Zu genaueren Detailinformationen:
https://www.wahlergebnisse.nrw.de/landtagswahlen/2
017/

Spitzenkandidaten der Parteien:
Spitzenkandidat der SPD ist Hannelore Kraft
Spitzenkandidat der CDU ist Armin Laschet
Spitzenkandidat der Grünen ist Sylvia Löhrmann
Spitzenkandidaten der Linken sind Özlem Demirel und
Christian Leye
Spitzenkandidat der FDP ist Christian Lindner
Spitzenkandidat der Piraten ist Michele Marsching
Spitzenkandidat der AfD ist Marcus Pretzell

Ergebnis der Wahl:
Die Prognosen sahen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwi-
schen den beiden großen Parteien und vor allem die
Grünen und die AfD mit hohen Prozentzahlen. Linke
wurde mit 5 % als neue Partei im Landtag NRW gehan-
delt und die FDP stabil auf ca. 7 % gesehen.

Daten:
13.164.832 Wahlberechtigte (2012: 13.262.049)

65,2 % (8.579.042) haben sich an der Wahl beteiligt
(2012: 59,6%)

8.487.373 gültige Stimmen

91.669 ungültige Stimmen

Die CDU hat die Wahl gewonnen, weil sie gegenüber
2012 viele Nichtwähler und SPD-Wähler von sich über-
zeugen konnte.

Wie die Daten zur Wählerwanderung von Infratest
dimap zeigen, verloren die Konservativen nur relativ
wenige Stimmen an die FDP, nämlich 190.000. Gleich-
zeitig wanderten aber auch 140.000 Wähler der FDP
zur CDU ab, so dass das Defizit an dieser Stelle gar
nicht so groß ist.

Etwa 200.000 bisherige CDU-Wähler verstarben. Zu-
gewinne gab es aber vor allem von der SPD
(+380.000) und noch mehr aus dem Lager der Nicht-
wähler (+500.000). Die Liberalen profitierten außer-
dem von einem großen Zuwachs von ehemaligen
SPD-Wählern (+ 180.000 Stimmen).

Rot-Grün konnte diese Zugewinne von CDU und FPD
nicht kompensieren. Zwar erhielt die SPD 360.000
Stimmen von bisherigen Nichtwählern. Gleichzeitig
gaben auch viele Menschen, die 2012 grün gewählt
hatten, den Sozialdemokraten ihre Stimme – vielleicht,
weil die Umfragen vor der Wahl ein knappes Rennen
zwischen SPD und CDU prophezeit hatten. 180.000
Stimmen verloren die Grünen an die Roten – sicherlich
schmerzhaft für die Partei. Gleichzeitig verlor die SPD
aber Wähler nicht nur an die CDU und FDP. 270.000
SPD-Wähler aus dem Jahr 2012 sind inzwischen ver-
storben, 190.000 wählten 2017 überhaupt nicht.

Bei der AfD fällt auf, dass 300.000 Personen, die zuvor
kleine Splitterparteien („Sonstige“) gewählt hatten, sich
nun von der Alternative für Deutschland überzeugt
fühlten. Ein weiterer großer Teil kam aus dem Lager
der bisherigen Nichtwähler (+120.000).

Die Probewahl bei den unter 18-jährigen zeigt, dass
die Jugend grundsätzlich SPD orientiert ist und nach
ihren Stimmen Rot-Grün und sogar zur Not mit den Lin-
ken regieren würde. Dieses Bild entspricht auch den
jahrelangen Erfahrungen. Je älter die Wähler werden,
desto konservativer wählen sie.
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Taziye Mesajı

1 Ekim 1982 - 27 Ekim 1998 tarihleri arasında Şansölye
olan Helmut Kohl, 16 Haziran 2017 tarihinde ölmüştür. 

Mit Trauer und Bestürzung haben wir die Nachricht auf-
genommen, dass der ehemalige Bundeskanzler Hel-
mut Kohl im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in
Ludwigshafen gestorben ist. 

Der CDU-Politiker war von 1982 bis 1998 der am längs-
ten amtierender Kanzler und prägte wohl wie kaum ein
anderer Politiker vor ihm die Nachkriegsära Deutsch-
lands. Sein größter Erfolg war die deutsche Wiederver-
einigung, für die der „Kanzler der Einheit“ sein ganzes
politisches Verhandlungsgeschick unter Beweis stellte.
Als begeisterter Europäer und Wegbereiter der Euro-
päischen Union setze sich Kohl für die nachhaltige
deutsch-französische Versöhnung und die daraus re-

sultierende Freundschaft ein. 

Mit Helmut Kohl verliert Deutschland einen der wich-
tigsten Politiker in der Welt. Unser herzliches Beileid
gilt den Angehörigen, Familienmitgliedern, Wegge-
fährten und Parteifreunden.

UETD 2017 Siyasal Katılım Raporu Lansmanı TBMM‘de 

UETD, 2017 Siyasal Katılım Raporu TBMM’de yapılan
toplantıyla basına tanıtıldı.

Almanya, Fransa ve Hollanda’da 18-40 yaş arası 2.750
katılımcı ile UETD tarafından IFF International-Institute
for Field Research GmbH’ya yaptırılan araştırmada Av-
rupalı Türklerin siyasal tercihleri, ayrımcılık tecrübeleri
ve aidiyet ile ilgili meselelerinde sorulara cevaplar
arandı.
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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın Almanya‘da toplantı
yapma yasağı ile ilgili kınama açıklaması

Presseerklärung der UETD zum Thema „Auftritts-
verbot für Recep Tayyip ERDOĞAN“

Das von der Bundesregierung ausgesprochene Auf-
trittsverbot für den türkischen Präsidenten Recep
Tayyip Erdogan entbehrt jedweder demokratischer
Grundsätze und Rationalität. Die künstliche Aufregung
über einen Auftritt des türkischen Präsidenten ist ein
Indikator dafür, dass Politiker für die kommenden Bun-
destagswahlen keine robusten Konzepte für die Zu-
kunft Deutschlands vorweisen können. Außerdem
instrumentalisieren sie Präsident Erdogan für ihre
Wahlkampfzwecke, wodurch auch rechtsradikale Res-
sentiments bedient werden.

Um eine sachliche Diskussion führen zu können, die
losgelöst von Wahlkampfinstrumentarien und politi-
scher Polemik ist, sollten folgende, elementare Fakten
grundsätzlich vor Augen geführt werden:

Die Rede,- und Versammlungsfreiheit in Deutschland
ist allgemeingültig und durch das Grundgesetz ge-
schützt. So durften bisher hochrangige Mitglieder von
Terrororganisationen, u.a. Mitglieder der PKK, unge-
hindert von diesem Grundrecht Gebrauch machen.

Jedoch bleibt dieses Grundrecht Recep Tayyip Erdo-
gan, – frei und demokratisch gewählter Präsident der
Republik Türkei – verwehrt. Der Präsident des NATO
Bündnispartners und EU- Beitrittskandidates darf nicht
zu seinen Staatsbürgern sprechen. In Deutschland
leben über 3 Millionen türkeistämmige Bürger, die
neben ihrer Loyalität zur Bundesrepublik selbstver-
ständlich auch eine emotionale Bindung zu ihrem Her-
kunftsland haben. Deutsche Politiker erhalten in der
Türkei jedoch – jenseits der politischen Tagesordnung
– die Möglichkeit, Reden zu halten. Gleiches erwarten

wir von der Bundesregierung. All jene, die gegen den
Auftritt von Präsident Erdogan argumentieren, wieder-
sprechen nicht nur dem Grundgesetz, sondern sie be-
wegen sich ebenfalls im Rahmen des Populismus.
Dabei ignorieren sie sowohl die historische Freund-
schaft zwischen Deutschland und der Türkei, als auch
die Gefühle ihrer Bürger und Mitbürger mit türkischen
Wurzeln. Aus dieser Perspektive wünschen wir uns,
dass auch Präsident Erdogan das demokratische Recht
erhält mit türkeistämmigen Bürgern zusammenzukom-
men.

Genauso wünschen wir uns auch, dass deutsche Politi-
ker weiterhin in der Türkei die Möglichkeit haben, jen-
seits der politischen Tagesordnung Auftritte abzu-
halten.
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2017 Siyasal Katılım Raporunun Berlin Federal Basın Merkezi’nde 
tanıtımı  

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya , Genel Muhasip
Filiz İşler ve MKYK üyesi Bülent Güven, 2017 yılı için Si-
yasal Katılım Raporunu başkent Berlin‘de “Haus der
Bundespressekonferenz“ binasında basın ile paylaştı.
Basın açıklaması Almanca gerçekleşti ve sonrasında
Türk basınına da röportaj verildi.

İİF‘nin  (İnternational İnstitute for Field Research) hazır-
ladığı araştırma raporunda, Almanya, Fransa ve Hol-
landa‘da yaşayan Türk kökenli vatandaşların siyasal
tercihleri, tecrübeleri ve aidiyetleri ele alındı. Araştır-
maya katılanlar çoğunlukla bulundukları ülkelerde doğ-
muş, ülke vatandaşlığını almış, 18-40 yaşları arasında,
eşit oranda kadın ve erkekten oluştu.

UETD Genel Başkanı Zafer Sıarakaya basın açıklama-
sında “Avrupa‘da yaşayan  Türk toplumu kendi aidiye-
tiyle yaşamış olduğu ülkenin geleceğine katma değer
sunmak istiyor. Aidiyet bilinci, kendi kültürünü koruma,
dinini, dilini koruma bilinci Avrupa Türk toplumunda
çok üst seviyede.“ dedi. Genel Başkanı Sırakaya ayrım-
cılığa maruz kalanlar hakkında şu sözleri sarf etti: “Yap-
tığımız kamuoyu yoklamasında Fransa ve Hollanda‘da
ırkçı ve  ayrımcılık gibi muamelelerle karşılaşan Türkler 
devlet kurumlarına başvuruyor. Almanya‘da ise başvur-
muyor. Almanya‘da kurumların NSU terör çetesi konu-
sundaki tutumu nedeniyle bu ülkede yaşayan
vatandaşlarımız ilgili kurumlara güvenmediğini tespit
ettik.“    

Araştırmada Avrupa‘da yaşayan Türklerin büyük bö-
lümü Türkiye‘de muhafazakar partilere, Avrupa‘da ise
sol ve sosyal demokrat partilere oy verildiği görülüyor.
Türkiye siyasetini yaşadıkları ülkedeki politik gelişme-
lerden daha fazla takip edildiği gözlemleniyor. Ayrıca
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a duydukları
sempati ve ilgilerinin oranı bir hayli yüksek.

Başkan Sırakaya, bundan sonra toplumsal katılım araş-
tırmasını her iki yılda bir yayınlayacaklarını dile getirdi.   

http://uetd.org/siyasal-katilim-raporu-2017/

19

SİYASAL KATILIM RAPORU 2017
Almanya, Fransa ve Hollanda’da Yaşayan Türkiye Kökenli Gençlerin

Siyasal Tercihleri, Ayrımcılık Tecrübeleri ve Aidiyetleri

UETD



UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan ile görüştü

21 Haziran Çarşamba akşamı Cumhurbaşkanlığı iftar
programına katılmak üzere Ankara’da bulunan UETD
Genel Başkanı Zafer Sırakaya, program öncesinde
Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığı özel görüşmede,
kendilerine UETD 2017 Siyasi Katılım Raporunu taktim
etti. 

Yaklaşık bir saat süren görüşmede Avrupa’daki gün-
dem ve güncel konular değerlendirildi.

Türkiye ve Almanya arasındaki ikili gerilim ile ilgili basın açıklaması

Presseerklärung der UETD zum Thema 
“Die bilateralen Spannungen zwischen der Türkei
und Deutschland“

In den vergangenen Tagen sind die bilateralen Span-
nungen zwischen der Türkei und Deutschland leider
stärker geworden. Die Diskrepanz ist größer denn je.

Unser Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hielt es
sogar für zwingend erforderlich, sich mit einem offe-
nen Brief an die türkische Community in Deutschland
zu wenden. Das ist ein Novum!

Die Problemfelder sind allseits bekannt; angefangen
hat es mit der -völlig überflüssigen- Armenien Resolu-
tion. Der auch in Deutschland verbotenen Terrororga-
nisation PKK und ihren Ablegern wurden und werden
immer noch Aktionen gewährt, welche der gesetzli-
chen Norm entsprechend zu verbieten sind. Die zöger-
liche Solidaritätsbekundung während und nach dem
Putschversuch wurde dadurch gekrönt, dass am Putsch
beteiligte türkische NATO-Soldaten nicht an den Bünd-
nispartner Türkei ausgeliefert wurden. Hinzu kommt
das immerwährende, aktive Einmischen in die inneren

Angelegenheiten der Türkei. Dies wurde besonders
deutlich während der Volksabstimmung (Verfassungs-
änderung) im Frühjahr 2017. Das der türkische Staats-
präsident im Zuge des G-20 Gipfels nicht zu seinen
Staatsbürgern sprechen durfte, war ein weiterer Tief-
punkt zwischen beiden Ländern.

Nun spricht die Bundesregierung von einer „Neuaus-
richtung“ der Beziehungen, welche sich mit gezielten
Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei bemerkbar
macht. Denn die unverhältnismäßige, verschärfte Rei-
sewarnung und der mögliche Wegfall der Hermes-
bürgschaften sind bereits konkrete Schritte, um die
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Türkei und ihre Wirtschaft gezielt und bewusst zu
schwächen.

Das zunehmende und anhaltende Türkei-Bashing sorgt
dermaßen für verzerrte und manipulative Darstellun-
gen der Zustände in der Türkei, so dass sich sogar der
Pilot einer Fluggesellschaft geweigert hat, sein Ziel in
der Türkei anzufliegen.

Es ist unverhältnismäßig und verwirrend, dass unser
Bundesaußenministers den ägyptischen Putschisten
und Diktator Sisi als „beeindruckenden Präsidenten“
bezeichnet, während er den demokratisch gewählten
türkischen Präsidenten Erdoğan als „autoritär“ tituliert.
Wie kann es sein, dass unser Bundesaußenminister auf
der einen Seite das „Wir-Gefühl“ stärken möchte,
indem er „seine Mitbürger“ anspricht, aber auf der an-

deren Seite deren Herkunftsland, die Türkei beispiellos
attackiert?

Die UETD ist über diese Fehlentwicklung sehr besorgt
und fordert die Politik und Medien dazu auf, die Türkei
und die türkische Community nicht mehr als Wahl-
kampfthema zu benutzen oder für andere Zwecke zu
instrumentalisieren.

Die türkische Community braucht keine leeren Worte,
hofft aber weiterhin auf Taten. Der erste Schritt wäre:
„weg von der „Lei(d)tkultur“ und hin zur „Akzeptanzkul-
tur“. Die Deutsch-Türken sehen sich in Deutschland an-
gekommen. Ihre Wurzeln liegen in der Türkei aber ihre
Zukunft in Deutschland. Die UETD ist jederzeit bereit,
für diese Zukunft ihren konstruktiven Beitrag zur Nor-
malisierung der Beziehungen zu leisten.

Hamburg’daki iptal demokrasi ayıbıdır

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ı Hamburg‘da karşılamaya gitti-
ğinde şu ifadeleri kullandı: 

“15 Temmuz Darbe girişimini telin etmek üzere Av-
rupa’nın altı ülkesinde, sekiz noktada etkinlik yapaca-
ğız. Hamburg’da 15 Temmuz Şehitleri Anma Progra-
mı’nı yapmak istediğimiz salonla yapılan sözleşmemiz
sudan bahanelerle iptal edilmiştir. Bunun yerine etkin-
liği Köln’de ve Stuttgart’ta yapacağız.” dedi. 

Sırakaya, bunun bir demokrasi ayıbı olduğunun altını
çizerek, böyle bir tutumu Alman makamlarına yakıştıra-
madıklarını ifade etti.
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Anadolu Ajansının UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ile röportajı

Anadolu Ajansı muhabirinin UETD Genel Başkanı Zafer
Sırakaya ile gerçekleştirdiği röportajda, Zafer Sırakaya
önemli açıklamalarda bulundu.

Sırakaya, Avrupa’nın, Türk siyasetçiler ile Türk vatandaş-
ların buluşacağı etkinliklere engel koymasını “Ne yapı-
lırsa yapılsın, kalpten kalbe olan bu sevgi, bu muhab-
bet, bu aşk hiçbir güç tarafından engellenemeyecektir.”
ifadeleri ile eleştirdi.

Sırakaya, FETÖ’nün Türkiye’deki darbe teşebbüsünden
sonra, aynı sene 31 Temmuz’da 100 bin kişiyi Köln’de
toplayarak, bu ihanet girişimini lanetlediklerini hatırla-
tarak, “Maalesef o gün de Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın Köln‘de bir telekonferans sis-
temi ile vatandaşlarımıza hitap etmesini engelleyen an-
layış, bu sefer de Hamburg‘da vatandaşlarımızla bir
araya gelmesini engelleme girişiminde bulundu.“ dedi. 
UETD‘nin, Türkiye‘deki siyasilerle Avrupa‘daki Türk va-
tandaşlarının barışçıl ortamda bir araya gelmesi için ça-
lışan sivil toplum kuruluşu olduğunun altını çizen
Sırakaya, “Bizler vatanımıza olan muhabbetimizi, vata-
nımıza karşı yapılmış olan bu darbe teşebbüsünü, bu
işgal girişimini, bu terör olayını her ortamda telin ede-
ceğiz. Ne yapılırsa yapılsın bu sevgiyi engellemek
mümkün olmayacaktır.“ dedi.

Son olarak da G20 Liderler Zirvesinde yaşanan şiddet
olayları hakkında şunları kaydetti: 

“G20 zirvesinde yapılmaya çalışılan protesto yürüyü-
şünde özellikle PKK terör örgütünün de içinde bulun-
duğu insanların ortamı nasıl yakıp yıktıklarını, insanlara
nasıl bir zulüm ortamı oluşturduklarını ve kamu düze-
nini nasıl bozduklarını malesef çok net gördük. Terör
örgütlerine zemin hazırlayan anlayışın, barışçıl ortamda
ülkesine karşı yapılmış olan darbe teşebbüsünü telin
eden insanları tehlike olarak görmesi, bu insanların sa-
dakatlerini sorguluyor olması akla ziyan bir uygulama-
dır. 

Umut ediyorum önümüzdeki süreçte Avrupa‘nın belirli
devletleri bu anlayışlarından bir an önce geri döner ve
bu toplumun bir fertleri, katma değer oluşturmak iste-
yen bireyleri olarak toplum yararına çalışmalara dahil
olup önümüzdeki süreçte daha güzel bir geleceğe
adım atmış oluruz.“
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Avrupalı Türkler demokratik tepkisini gösterecek 

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, Sayın Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye düşmanlarına oy
vermeyin.” çağrısını değerlendirdi.

Genel Başkan Sırakaya, “Avrupalı Türkler olarak iki ülke
ilişkisine zarar verecek, zedeleyecek siyasi anlayışın hü-
kümet olmasını istemeyiz.” dedi. “Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın açıklamasından çok rahatsız olan kesimin
referandum sürecinde evet oyu verenlere takındıkları
tavır çok açıktı.” diyen Sırakaya, “Özellikle Yeşiller ve Sol
Parti açıkça “Hayır”ı destekledi. Sosyal Demokrat ve
Hristyan Demokrat Partilerin iktidar olduğu belediye-
lerde ise “Evet”i destekleyen siyasilere konuşma hakkı
verilmedi. Bütün bu davranışlar sonuç itibariyle Tür-
kiye’deki siyasi hayata ne kadar müdahil olduklarını çok
açık ortaya koydu.” dedi. Sırakaya, Almanya’nın içişle-
rine karışıldığını söyleyenlerin, bugün böyle bir tepki
göstermesinin samimiyetlerini sorgular hale getirdiğini
dile getirdi.

İkili ilişkilerin saygı çerçevesinde olması gerektiğini vur-
gulayan Sırakaya, “Avrupalı Türkler olarak iki ülke ilişki-
sine zarar verecek, zedeleyecek siyasi anlayışın hükü-
met olmasını istemeyiz. PKK terör örgütü ile yeteri
kadar mücadele edilmiyor, 250 canımıza kıyan, demok-
rasimize kast eden FETÖ terör örgütü de demokrasi ha-
varisi olarak görülüyor. Bu anlayışa sahip olan siyasi
partilere demokratik teamüller çerçevesinde tepki gös-
terilecek.” ifadelerini kullandı.

Sırakaya, “Avrupa’da yaşayan Türk insanı her türlü te-
rörü ayağının altında biliyor, iyi terörist-kötü terörist ay-
rımı yapmaksızın terörizmi insanlığın düşmanı olarak
biliyor. Bu anlamda bazı terör örgütlerine güzelleme
yapan anlayışa cevabını da sandıkta verecektir. Türkiye
karşıtı olmayan partiler desteklenecektir.” dedi.
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“Plöner Gespräche“ isimli sempozyuma katılım 

UETD Genel Sekreteri Bülent Bilgi NDR‘nin (Kuzey Al-
manya Radyo Televizyonu) hamiliğini yaptığı, her yıl
farklı bir içerikle politik ve kültürel konulara değinen
“Plöner Gespräche“ isimli sempozyuma katıldı. Sem-
pozyum 24 Ağustos Plön Şatosunda 250 dinleyici
önünde gerçekleşti.

Bu yılki “Baskı altındaki Özgürlükçü Demokrasiler“  te-
malı oturumda Genel Sekreteri Bülent Bilgi konuşmacı
olarak yerini alarak, konu hakkında düşüncelerini or-
taya koydu.

Moderatörlüğünü Claudia Spiewak’ın yaptığı prog-
rama ayrıca Ulrich Wickert (Gazeteci/Yazar) ve Prof. Dr.
Ulrike Ackermann (Siyaset bilimci) konuşmacı olarak
katılım sağladılar.

Daha çok bilgi edinmek için aşağıdaki linke bakabilir-
siniz (Link almanca)

https://www.shz.de/lokales/ostholsteiner-
anzeiger/wie-gefaehrdet-ist-die-demokratie-
id17664676.html
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Federal Almanya Seçim Sistemi Bilgilendirme 

Federal Almanya’da 24 Eylül 2017 Pazar günü genel
seçim yapılacaktır. Seçim sabah 8’de başlayıp, akşam 5
civarında sona erecektir.

Genel Seçim, aşırı sağ tehdidin giderek arttığı bu dö-
nemde, Almanya’da yaşayan Türk toplumu için hayati
önem taşımaktadır çünkü seçim sonuçlarına göre olu-
şacak milletvekili dağılımı ve hükümetin hangi parti /
partiler tarafından kurulacağı, Avrupalı Türk toplumu-
nun yaşam koşullarını doğrudan etkileyecektir.

İslamofobinin, yabancı düşmanlığının ve nefret suçları-
nın önlenemediği, aksine daha da körüklendiği günü-
müzde bizlerin ve ailelerimizin haklarının orunması için
seçme hakkımızı mutlaka kullanmalı, oylarımızı avrupalı
Türk toplumunun değerlerine duyarlı aday ve partilere
kullanmalıyız. Yapılan son araştırmalara göre Federal
Almanya’da yaklaşık 1.3 milyon Türkiye kökenli seçmen
yaşamaktadır.

Dünya siyasi tarihinde seçimlerin zaman zaman çok az,
bazen de sadece bir oy farkla neticelendiği olmuştur.
Bu bakımdan, 1.3 milyonluk Türkiye kökenli seçmen kit-
lesi, Federal Almanya’da seçimin seyrini değiştirebile-
cek büyük bir gücü temsil etmektedir.

Burada unutmamamız gereken en önemli hususlardan
biri de; kullanacağımız her oyun, aşırı sağcı partilerin
oy oranını düşüreceği gerçeğidir. Bu yüzden, 4 yılda bir
kez önümüze gelen bu demokratik fırsatı, kendimiz, ai-
lemiz Avrupalı Türk toplumu ve Almanya’nın geleceği
için sonuna kadar değerlendirmek zorundayız.
Geleceğimiz için oy kullanmadan önce siyasi partilerin
seçim beyannamelerini okumalı, partilerin göçmenlere
yönelik politikalarını, İslam dini ve Türkiye ile ilişkilerini
hangi zeminde yürüteceklerine dair düşüncelerini mu-
hakkak araştırmalıyız. Avrupalı Türkler’in Almanya’da
eşit bireyler olmasının önünü açacak aday ve partileri
tercih etmeli ve buna göre oyumuzu kullanmalıyız.

Oylarımızı nerede kullanacağımız, yaşadığımız semte
göre belirleniyor. Federal Almanya’da seçimlerden bir-
kaç hafta önce bir bilgilendirme mektubu ile nerede oy
kullanacakları ve oy işlemleri hakkında bilgiler içeren
bir yazı seçmenlere iletiliyor. Alman vatandaşı olup, akli
dengesi yerinde olan herkes seçme ve seçilme hakkına
sahiptir.

Eğer Alman vatandaşı olduğunuz halde seçim bilgilen-
dirme mektubu size gönderilmemiş ise, nüfus dairesine
gidip isminizin seçmen listesinde olup olmadığını kont-
rol etmelisiniz.

Seçim günü bilgilendirme mektubunu ve kimliğinizi ya-
nınızda bulundurmalısınız. Böylece, doğru seçim ye-
rinde olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Seçim
bilgilendirme mektubunun yanınızda olmaması oy kul-
lanmanız için bir engel teşkil etmez, ancak kimliğinizin
yanınızda bulunması oy kullanımı için zaruridir.

Federal Almanya’da, genel seçimlerin gerçekleşeceği
24 Eylül 2017 günü herhangi bir sebepten (mesela has-
talık, tatil ) ötürü sandıkta oy kullanamayacağınızı önce-
den bilmeniz durumunda mektupla oy verme
imkanından da faydalanabilirsiniz. Herhangi bir ge-
rekçe belirtmeden seçim gününden önce mektup ile
oy kullanma hakkından yararlanabilirsiniz.
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UETD’nin Avrupa’daki siyasi partilere karşı duruşu

Türk kökenli göçmenlerin yaşadığı Avrupa Birliği ülke-
lerinin bir kısmında son dönemde parlemento seçim-
leri gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz dönemde Fransa ve
Hollanda’da gerçekleşen, bu yıl ise Eylül ayında Alman-
ya’da yapılan Federal Parlemento seçimleri Türk dias-
porasını yakından ilgilendirmektedir. Avrupalı Türk
Demokratlar Birliği süregelen tartışmaları yakinen takip
etmekte ve bu süreçler ile ilgili bir takım kaygıları ve en-
dişeleri kamuoyu ile paylaşmak zorunluluğu hissetmek-
tedir.

Almanya’da „AfD“, Fransa´da „Front National“, Hol-
landa’da „PVV“ ve Avusturya’da ise „FPÖ“ gibi partiler
yeni popülizm diye nitelendirebileceğimiz göçmen ve
islam korkusuna yatırım yapmak suretiyle kamuoyunda
ötekileştirmeyi ve ayrımcılığı tetiklemektedirler. Bunun
yanı sıra Almanya’daki „Die Linke“, “Bündnis90/Die
Grünen” isimli partiler ile birlikte bazı diğer partiler
terör örgütü olarak bilinen yapılanmalara sempati içer-
sinde olup, söylemleri ile bu marjinal terör gruplarına
meşru zemin oluşturma gayreti içerisindedirler.

Bu bağlamda Avrupalı Türk Demokratlar Birliği kendisi
ile göçmen karşıtlığı üzerinden politikalar geliştiren
aşırı sağ ve terör örgütlerine yakınlığı olan aşırı sol par-
tiler arasına mesafe koymaktadır. Toplumumuza da aynı
şekilde bu partilere karşı mevcut politikalarından dolayı
ihtiyatlı olması tavsiye edilmektedir.
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Arakan için yardım kampanyası lansmanı

UETD - Türk Kızılayı işbirliği ile Arakanlı Müslümanlar
için insani yardım kampanyasının lansmanı UETD
Genel Merkezde “Arakan kan ağlıyor, Avrupalı Türkler
yardım elini uzatıyor.” konusu adı altında gerçekleşti-
rildi.

Genel Başkan Sayın Sırakaya yaptığı açıklamalarda,
yüzlerce yıldır baskı altında yaşam mücadelesi veren,
2012 yılında başlayan saldırılar sonrası topraklarından
edilmeye çalışılan Arakanlı Müslümanların yine büyük
acılar yaşadığını hatırlattı.

Yaşananları soykırım olarak nitelendirebileceğini ifade
eden Sırakaya, “Şiddetini artıran saldırılarda binlercesi
hayatını kaybeden, onbinlercesi göç yoluna düşen Ara-
kanlı Müslümanlara 2012 yılından bu yana insani yar-
dımda bulunan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılayı,
bölgeden yükselen yardım çığlığına sesiz kalmayarak
yeniden harekete geçti. Biz de bu yardımlara UETD ola-
rak Avrupa’dan bir katkı sunmak istedik.” dedi.

Sırakaya, Arakanlılara sahip çıkılması gerektiğinin altını
çizerek: “Çocuk, kadın, genç, yaşlı, her yaştan yüzbin-
lerce Arakanlı Müslümanın yarasına merhem olmak, ül-
keleri Myanmar’dan zorunlu olarak göç ettikleri
ülkelerde göçmen durumuna düşen Arakanlılara yar-
dım elini uzatmak için çalışmalar düzenleyen Türk Kızı-
lay’ına bağış yaparak, Avrupalı Türkleri bir kez daha bu
çığlığa sessiz kalmamaya, Arakanlı Müslümanlarla da-
yanışmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Genel Başkan Zafer Sırakaya Almanya Seçim Sonucunu değerlendiriyor

Genel Başkan Zafer Sırakaya TRT Haber canlı yayına
bağlanarak, Almanya’nın seçim sonuçlarını değerlen-
dirdi. Bu seçim sonuçları bazı tartışmaları da berabe-
rinde getirdi. Alman milliyetçi partisi AfD, ırkçılık, islam,
yabancı ve göçmen düşmanlığı üzerinden seçim poli-
tikası izleyerek %12,6 oy alması akıllarda, bunun Al-
manya’ya ne gibi yansıması olacak ve ya bu, Türk
vatandaşlarını ve göçmenleri nasıl etkileyecek gibi soru
işaretleri bıraktı.

Sırakaya, öncelikle federal Almanya seçimlerinde
%76’lık seçime katılımın söz konusu olduğunun altını
çizerek, son yıllara nazara seçime katılım oranındaki ar-
tışı gözlemlediğini ifade etti. Devamında Sırakaya, “Bu-
nunla birlikte siyasette bir parçalanmışlığın da varlığını
gözlemlemek mümkün. Bugün itibari ile artık siyasi par-
tiler noktasında federal parlamentoya giren siyasi par-
tilerin 7 tane olduğunu görüyoruz. Siyasetteki bu
parçalanmışlık muhakkak hükümet kurma çalışmala-
rında da etkisini gösterecektir. 60 yıl sonra, bugün iti-
bari ile Sosyal Demokratlar Partisi’nin hükümet ortağı
olmayacağını ifade etmesi ile birlikte, Jamaica koalis-
yonu olarak belirtilen Yeşiller, Liberal ve Hristiyan De-
mokrat Partisi’nin beraber olabileceği bir hükümet
olgusu konuşuluyor. Aslında  baktığımız zaman birlik
partilerin iki partiden oluştuğu zaman, dört siyasi parti-
den biraraya gelerek oluşturacağı bir koalisyonda, Al-
manya’yı idare etmek hükümet kurabilmenin daha
zorlu olacağı bir sürece evriliyoruz. Seçimin kaybeden-
leri muhakkak büyük partiler. Yani Hristiyan Demokrat-
lar %9’luk, Sosyal Demokratlar %6’lık oy kaybına uğradı.
Bu anlamda baktığımız zaman seçimlerin mutlak galibi
ise tabiki ırkçı partisi AfD. Irkçı partinin üzerine koymuş
olduğu %8,5’luk bir oy oranının, hem Almanya açısın-
dan hem Avrupa açısından hemde Avrupalı Türk top-
lumu açısından ciddi anlamda endişleri beraberinde
getirmektedir.” değerlendirmesini yaptı.

Bu %12,6 oy oranın artmasının bizlere ne anlattığı so-
rusuna ise Sırakaya, “Seçim süreci içerisinde malesef
Almanya’nın sorunlarının konuşulmadığı, herhangi şe-
kilde projelerin belirtilmediği toplum içerisinde var
olan sorunların ve Avrupa Birliğinin içerisinde Brexit
gibi bu alanda problemlerin konuşulmadığı tamamen
populist bir anlayış süreci üzerinden siyaset oluştur-
maya çalışıldığı bir süreci gördük. Medya ve siyaset bi-
linçli bir şekilde topluma korku pompaladı. Korkularını
İslam, mülteciler ve göçmenler üzerine oluşturdular.
Bütün bu sonucu gördüğümüz zaman, toplum bu ko-
nuyla ilgili olarak çok radikal anlamda ve bir şekliyle Av-
rupa’nın geleceği açısından da sıkıntı meydana
getirebilecek bir olgu üzerine kuran ırkçı partinin varlı-
ğını diğer siyasi partinin varlığına tercih etti. Dolayısıyla
bugün eğer ırkçı parti almış olduğu oy oranına baktığı-
mız zaman ana akım siyasetinin ve medyanın burda be-
lirgin bir rolü olduğunu görüyoruz ve bu sorumlu-
luklarından önümüzdeki süreç içerisinde kaçmaması
gereken bir siyaset anlayışının üretilmesi gerekiyor.
AfD’nin almış olduğu 6 milyonluk oyun nereden geldi-
ğine baktığımız zaman 1 milyonunun Hristiyan Demo-
kratlar partilerden, 500.000 bin Sosyal Demokrat
Partiden, 400 bin Sol Partiden geldiğini görüyoruz. Yani
toplumun bütün kesimlerinden oy almış bir siyasi parti
karşımızda.” cevabını verdi.
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Siyasi parti liderlerinin, “Giden oylarımızı bir şekilde
geri alacağız.” açıklamalarına, Başkan Sırakaya, “Mese-
lenin özü giden oyların geri gelmesinden ziyade o an-
layışın yok olması üzerine kurulması gerekiyor çünkü
bu virüsün varlığı Almanya, Avrupa, Avrupalı Türk top-
lumu ve Dünya barışı için büyük bir tehlike.” diyerek
yanıt verdi.

“AfD’nin bu oyu Almanya’da alması için gerekli ortam
var mıydı?” ve “Neden bu kadar yüksek oy aldı?” soru-
larına Sırakaya, “Almanya’nın 260 milyar dollar fazla
veren bütçesi söz konusu. Almanya ekonomisine bak-
tığımız zaman %5,5’la işsizliğin çok aşağı seviyede ol-
duğu bir durum var. Yani ekonomik ve sosyal anlamda
ırkçılığın yükselebilmesinin meydana getirebileceği ol-
guların olmadığını görüyoruz. Fakat eğer siz insanlara
korku endekslerseniz, hiçbir şekilde doğruluk payı ol-
madığı halde Almanya’nın İslamlaştırılması, yabancılar
tarafından ele geçirilmesi gibi bir korkuyu meydana ge-
tirirseniz toplum bir şekilde reaksiyon göstermiş oluyor.
“ifadelerini kullandı.
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Genel Sekreter Bülent Bilgi TRT Haber‘de Almanya Seçimlerini 
değerlendiriyor 

Genel Sekreter Bülent Bilgi 24 Eylül 2017 tarihinde TRT
Haber‘e konuk oldu ve Almanya seçimlerini değerlen-
dirdi.

Sunucunun, “Almanya‘daki siyasetin seçim propaganda
döneminde sağa doğru kaydığı açık hale gelmişti buna
katılırmısınız?” sorusuna Bilgi, “Tespitiniz doğru. Alman
parlamentosunda Hristiyan Demokratların sağında
olan parti artık sağ değildir, tamamen ırkçı  bir partidir.
II. Dünya Savaşından sonra Alman parlamentosunda,
Alman meclisinde nazilerin oturacağını ve bundan do-
layı da Almanya büyük üzüntü duyması gerektiğini, bir
Alman “Die Zeit” gazetesinin genel yayın yönetmeni
ifadelerinde kullandı. Bu doğru fakat bunun sorumlusu
kimdir ona bakmak lazım. Seçim dönemi öncesi hafta-
lara, senelere geri gittiğimiz takdirde şunu görüyoruz,
Almanya’daki tüm katmanlar siyaset, medya, kültür
sanat, mizah programları Sayın Cumhurbaşkanımıza
yaptıkları bütün hakaretler kabul edilir gibi değil. Al-
manya’daki multiplikatör katmanların tümü Almanya ve
Avrupa’nın sorunlarına yönelmeyip tamamen Sayın
Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye’ye, Türk toplu-
muna ve mülteciler üzerinden yaptığı siyasetten bu du-
ruma gelmiş bulunuyoruz.” yanıtını verdi.

Bilgi, “Almanya ve Avrupa Türkiye’ye karşı bakış açısını
güncellemeli. Aynı zamanda Avrupa’da , Almanya’da
bulunan Türklere karşı bakış açısını da güncellemeli ve
kabullenmeli. Avrupa’da yaşayan Türk toplumu Avrupa
için bir tehdit değildir bilakis zenginliktir. Tarihimize
bakıp, Osmanlı zamanında değişik kültürlerin, dinlerin
bir arada barış içerisinde yaşamalarını ders çıkarabilir.
“ ifadelerini kulandı.

Bilgi Şansölyenin, Merkel’in seçimden hemen sonra
yaptığı açıklamada “Seçmenin mesajını aldık.” ifadesi
ile AfD çizgesini takip ederlerse Avrupa Birliğini zor ve
sıkıntılı bir süreç beklediğini dile getirdi. 

Son olarak Bilgi, “Biz Avrupa’da bulunan Türk toplumu,
Türkiye kökenli insanlar olarak demokratik güçlerle Av-
rupa’daki demokrasi mücadelemizi sürdürmeye devam
edeceğiz. Avrupa’nın ırkçılığa yönelmesini, biz Avrupalı
Türkler olarak engelleyeceğiz.” sözlerinin altını çizdi. 
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UETD‘nin 2017 Almanya Seçimleri ile ilgili Değerlendirmesi

Bewertung der UETD zur Bundestagswahl 2017

Bereits vor den Bundestagswahlen wurden sowohl in
den Printmedien als auch in den sozialen Netzwerken
zahlreiche Prognosen erstellt, mögliche Ergebnisse
und Koalitionsmöglichkeiten diskutiert, sowie Folgen
für Deutschland und Europa skizziert. Letztendlich
haben am 24. September 2017 von rund 61,9 Millio-
nen Wahlberechtigten 47,16 Millionen den 19. Bun-
destag gewählt. Die Wahlbeteiligung von 76,2 Prozent
ergab folgende Ergebnisse:

Als Gewinner der Wahlen sind, mit Neueinzug in den
Bundestag die äußerst umstrittene AfD und mit erneu-
tem Einzug die Liberalen, zu verzeichnen. Die Linken,
als SED Nachfolgepartei und die Grünen sind ebenfalls
im Bundestag vertreten. Somit ergibt sich eine mit
Spannung geladene Periode mit sechs Parteien im
Bundestag. Trotz erheblichen Stimmenverlusten zieht
die CDU, in Union mit der CSU, als stärkste Fraktion in
den Bundestag ein.

Den Vertretern der Union ist es nicht gelungen, den
rechts außen Kreis abzudecken, so dass es nun rechts
von der Union eine weitere Partei gibt. Insbesondere
die Schwesterpartei CSU ist, nach derben Stimmenver-
lusten gefordert, sich inhaltlich und personell zu refor-
mieren. Der Kanzlerkandidatin Dr. Angela Merkel
obliegt nun die Aufgabe der Regierungsbildung, wel-
che zu meistern in dieser Konstellation viel Mühe und
Zeit in Anspruch nehmen wird.

Bei genauer Betrachtung der Wahlergebnisse im Ge-
samtkontext tritt deutlich eine Vermischung von  rech-
tem und bürgerlichem Gedankengut hervor. Dies ist
natürlich interessant, insbesondere aber als erschre-
ckend zu betrachten und wirft Fragen hinsichtlich der
politischen Bildung der Wählerschaft und ihren Einfluss
auf das Fortbestehen des Deutschen Rechtstaates auf:

Handelt es sich tatsächlich um eine Protestwahl seitens
der Wähler und das Wahlergebnis kann als „einmalige
Wahlentscheidung“ definiert werden oder etabliert
sich eine neue politische Grundrichtung welche  das
„Rechtsgesinntsein“ als Entscheidung mit langfristiger
Absicht der bürgerlichen Mitte legitimiert?

Da die AfD als drittstärkste Kraft in den Bundestag ein-
zieht, kann hier eigentlich nicht mehr von einer Protest-
wahl ausgegangen werden, sondern von einer
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politischen Vertretung im Bundestag, welche  in Zu-
kunft die politische Landschaft prägen und mitbestim-
men wird. Vor allem in Ostdeutschland wurde die AfD
nach der Union z.T. zur zweitstärksten politischen Kraft
gewählt. Betrachtet man die Verhältnismäßigkeit der
Stimmenverteilung, hat die AfD ihre Stärke dadurch er-
reicht, indem sie unter anderen, Stimmen der Union
abzweigen und Nichtwähler für sich gewinnen konnte.

Die Liberalen haben sich nach ihrem Ausscheiden aus
dem Bundestag 2013 inhaltlich und personell regene-
riert und können nun an der Regierungsbildung mit-
wirken. So eindeutig die FDP zu den Gewinnern der
Wahlen gehört, so ist die SPD mit ihrem historisch
niedrigsten Wert eindeutig der Verlierer der Wahl.

Eine fehlende Profilierung auf Bundesebene, Erfolglo-
sigkeit bei Sachthemen und insbesondere der Mangel
an konsequenten Entscheidungen unter der Führung
ihres Kanzlerkandidaten Martin Schulz, hat sich bei den
Wahlen negativ für die SPD ausgewirkt. Sie konnte of-
fensichtlich nicht überzeugen und hat mit dieser Wahl
definitiv den Begriff „Volkspartei“ verloren. Um den
Weg zur einstigen Größe wieder zurück zu finden, müs-
sen mit der Parteibasis gemeinsam festgelegte, zielori-
entierte Reformen geschaffen werden.

Bestehende globale Krisen und großer Druck setzen
eine schnelle Regierungsbildung voraus und die Er-
wartungen an die Regierungsparteien sind sehr groß.
Jedoch ergeben sich aufgrund der Wahlergebnisse
und des freiwilligen Status der SPD als Oppositions-
partei für Deutschland nur zwei Möglichkeiten:

• Die sogenannte „Jamaika“-Koalition: 
CDU/CSU, FDP, Grüne

• Neuwahlen

Interessant werden nun die Koalitionsverhandlungen,
zumal bereits Aussagen über „Nicht-Kooperation“ zwi-

schen den Parteien gefallen sind. Diese Aussagen ver-
wundern nicht sonderlich, denn aufgrund stark vonei-
nander abweichender parteiprogrammatischer Inhalte
ist eine Kooperationsbasis nur schwer bis kaum zu ge-
stalten.

Wollen die etablierten Parteien ihre Glaubwürdigkeit
behalten und vor allem ihre Parteibasis nicht enttäu-
schen, müssen sie ihren Programmen treu bleiben und
ihre parteipolitischen Merkmale beibehalten. Der Ein-
zug der AfD in den Bundestag mag als „Zäsur“  für die
politische Kultur in Deutschland gelten, jedoch sollten
die regierungsbildenden Parteien  nicht der „staatstra-
genden Verantwortung“ erliegen und all ihre elemen-
taren Wahlpunkte außer Acht lassen. Hier werden
sicherlich auch die Parteimitglieder noch ein „Wört-
chen“ zu den Koalitionsverhandlungen mitreden und
durch das Mitgliedervotum einen möglichen Koaliti-
onsvertrag mitgestalten.

Der Bürger hat seine Entscheidung durch demokrati-
sche Wahl getroffen und damit aber unter anderem,
die gegen Demokratie und die Rechtstaatlichkeit
Deutschlands agierende, AfD gestärkt. Nach diesen
Wahlen hat sich nun deutlicher gezeigt, wie wichtig die
Unterstützung und Förderung einer gesunden politi-
schen Bildung der Gesellschaft ist. Denn nur diese
kann ein stabiles Fundament für politisches Engage-
ment und Einsatz jedes Einzelnen für Demokratie und
Freiheit gewährleisten.

Wir sollten nicht vergessen: „Nach der Wahl ist vor der
Wahl“. Dieser Umstand kann möglicherweise in diesen
schwierigen Zeiten schneller eintreffen als gedacht. Be-
trachtet man die Zahlen laut Statistischem Bundesamt,
ist die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund
im Jahr 2016 auf rund 18,6 Millionen gestiegen. Somit
ist im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 8,5 Pro-
zent zu verzeichnen. Mehr als die Hälfte dieser Men-
schen besitzt den deutschen Pass, davon allein 42
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Prozent seit ihrer Geburt. Mindestens eines der Eltern-
teile stammt aus dem Ausland, ist eingebürgert oder
zählt zu den Spätaussiedlern.

Die Zahl der Zuwanderer aus der Türkei hat in den ver-
gangenen Jahren zwar an Bedeutung verloren, trotzal-
lem ist die Türkei immer noch das wichtigste
Herkunftsland. Gefolgt von Polen 9,9 Prozent, Russland
7,1 Prozent, Italien 4,5 Prozent und Kasachstan 5,5 Pro-
zent, bilden die Türkeistämmigen mit 16,7 Prozent den
höchsten Bevölkerungsanteil mit Migrationshinter-
grund.

Nicht zuletzt, von diesen Zahlen und Fakten ausge-
hend, sollte es ein Anliegen der neuen Bundesregie-
rung sein, die Beziehungen zum Nato Partner Türkei zu
stärken. Außen-, sicherheits- und geopolitisches Inte-
resse beider Länder sind stark voneinander abhängig
und sollten auf rationaler  Basis verhandelbar bleiben.
Die zunehmende Zahl von Flüchtlingen und globale
Krisen sollten weiterhin auf Deeskalationsbasis im
Fokus der Partnerschaft beider Länder liegen.

Wir erhoffen uns daher, dass die neue Regierung durch
ihre Politik deutlich macht, dass sie die Sorgen der
Menschen versteht und somit in Zukunft daraufhin ar-
beitet, die Basis auf der sich die AfD bewegt zu verklei-
nern. Der Einzug der AfD in den Bundestag darf kein
Nährboden für die Verbreitung von Gedankengut bie-
ten, welches Menschen mit Migrationshintergrund als
gesellschaftliches Problem darstellt. Denn Vielfältigkeit
gehört zur Kultur Deutschlands und sollte weiterhin als
Bereicherung verstanden werden. Infolge dessen wird
die Herausforderung für die Parteien nicht sein, ihre
verlorenen Wähler zurückzugewinnen sondern Rechts-
populismus aus der Gesellschaft zu verdrängen.
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Arakan Yardım Kampanyasının İstanbul Lansmanı 

UETD, “Avrupalı Türkler Yardım Elini Uzatıyor” kampan-
yasının lansmanını İstanbul’da gerçekleştirdi. UETD
Genel Başkanı Zafer Sırakaya, Arakan için düzenledik-
leri yardım kampanyasından toplanan 3 milyon TL’yi
Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’a takdim
etti. 

UETD ve Türk Kızılayı işbirliğinde Arakanlı Müslümanlar
için başlatılan yardım kampanyasına UETD Kadın Kol-
larının ve Avrupalı Türk toplumunun katkısı çok büyük
oldu.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yaptığı açıklamada,
insanların ıstırabını dindirmek ve kanayan yaraları sar-
mak için UETD ile el birliği yaptıklarını dile getirdi.
UETD’nin insani bir duruş sergilediğini belirten Kınık,
“Bu yardımlarla özellikle 25 Ağustos sürecinden sonra
Arakan’ı terk etmek zorunda kalan 600 bini aşkın insan
ve daha öncekilerle birlikte sayıları bir milyonu bulan
Arakanlı Müslüman’a  bu yardımlar transfer edilecek.
Gerek Bangladeş  gerekse Myanmar tarafındaki Kızılay
ekiplerimiz, çok yoğun bir şekilde oradaki emin ellerle
beraber çalışarak insanların acısını dindirmeye gayret
ediyor.” dedi. Kınık, kampanyaya destek veren UETD
teşkilatı, üyeleri ve bağışta bulunan Avrupa ülkelerin-
deki  herkese teşekkür etti.

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ise Türkiye’nin,
dünyanın vicdanı noktasında hareket ettiği bir süreçte
başlatılmış kampanyaya ‘karınca kararınca’ destekte bu-
lunmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.     

Başlatılan kampanayaya herkesin imkanları ölçüsünde
destek verdiğini, bil hassa çocukların bayram harçlıkları
ve kumbaralarının bozuklarından katkı vermelerinin
kendilerini çok dugulandırdığını anlatan Sırakaya, söz-
lerini şöyle tamamladı: “Avrupalı Türk toplumu hayır ko-

nusunda birbiriyle yarıştı. Gelecek adına bu bizi ziya-
desiyle umutlandırdı. 3 milyonluk katkı öyle zannediyo-
rum Avrupalı bir sivil toplum kuruluşundan Kızılay’a
yapılmış en yüksek bağıştır. Bu bağışa vesile olan Kızı-
lay başta olmak üzere katkıda bulunan UETD’nin her
ferdine teşekkürlerimi sunuyorum.”  
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“Engellenemezse büyük bir felaket...” 

Genel Başkan Zafer Sırakaya, Haber7’ye röportaj vere-
rek önemli açıklamalarda bulundu.

Zafer Sırakaya, Avrupa’da ırkçılığın büyük bir yükseliş
içinde olduğunu, Müslümanlara karşı saldırıların arttı-
ğını ve engellenmemesi durumunda bizi büyük bir fe-
laketin beklediğini söyledi ve ekledi “UETD olarak
Avrupa’nın 16 ülkesinde teşkilatlanmış yaklaşık 170
tane şubesiyle birlikte Avrupa toplumunun sosyal, siya-
sal ve kültürel konulardaki meselelerle yakından ilgile-
niyoruz. Hem Türkiye siyasetiyle yakın bir ilişki
içerisinde olmayı önemsiyoruz ama aynı zamanda ya-
şamış oldukları ülkenin siyaseti ile de daha yakın bir
ilişki içerisinde olmasını kıymetli buluyoruz. Özellikle
son dönemde artmakta olan ırkçılığın Zenofobi, İslamo-
fobi’nin çok büyük bir sıkıntı olduğunu gözlemlemek-
teyim. Almanya’da yapılan seçimlerde populist parti
olarak ifade edilen ancak bize göre ırkçı bir parti olan
AfD’nin oy oranı yüzde 12’lere ulaşmış olması, 94 ve-
kille mecliste temsil ediliyor olması Avusturya’da keza
ırkçı partinin yüzde 26 oy almış olması batının bir eksen
kayması yaşadığını çok net gösteriyor.” dedi. 

Sırakaya, son dönemlerde camilere, tesettürlü bayan-
lara ve mültecilere yapılan saldırıların artmış olduğunu
dile getirdi. Ayrıca bu önümüzdeki dönem Müslüman-
lara karşı yapılan saldırıların artacağının da altını çizdi.
Sırakaya, “Bundan 15 sene önce ırkçı partilerin verlığını
konuşurken daha sonra bu partilerin parlamentoda
temsilini konuşurken bugün ırkçı partilerin iktidar olu-
şunu konuşmaya başladık.” dedi.

Sırakaya, Türkiye’nin terör ile mücadelesinde Avru-
pa’nın daha samimi bir yaklaşımı olması gerektiğini dile
getirdi. Almanya ile Türkiye’nin bir biri ile olan ortaklık-
larının uzun yıllara dayandığını söyleyen Sırakaya, iki
toplumu birbirine yaklaştıran bir çok olgu var. Fakat
Türkçede “Dost kötü günde belli olur.” değiminin bu
anlamda kulanmanın doğru olacağını vurgulayan Sıra-

kaya, Almanya’nın terör konusunda tutumunu samimi-
yetsizlik olarak nitelendirdi.    

Sırakaya, “Türkiye’nin Avrupa’nın iki katı büyüme sergi-
lemesi Avrupa’da büyük bir şaşkınlık ve rahatsızlık ya-
ratıyor.” dedi.

Son olarak Avrupa’nın büyük bir çıkmaza girdiğini ifade
eden Sırakaya: “Özellikle Brexit sonrasında Avrupa’da
bir bölünmüşlük olduğunu gözlemliyoruz. Bugün Ka-
talonya olsun, İskoçya olsun, İtalya olsun özerklik talep-
lerinin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla AB kendi
içinde hem ekonomik hemde siyasal bir buhranla bo-
ğuşmak durumunda. Tüm bunlar varken Türkiye karşıt-
lığı üzerinden bir politikanın geliştirme çabası Avrupa’yı
çıkmaza sokmuştur. Avrupa’daki Türk toplumu önümüz-
deki süreçte siyasete daha yakın bir noktada olacak-
tır.”dedi. 
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Finlandiya Devlet Televizyonuna röportaj

UETD Genel Sekreteri Bülent Bilgi 3 Ekim’de Genel
Merkez’de Finlandiya Devlet Televizyonu YLE’ye,
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hakkında röportaj
verdi.

Muhabir, UETD’yi Almanya ve Türkiye’nin durumu nasıl
etkliyor sorusuna Bülent Bilgi: ”Avrupalı Türk Demo-
kratlar Birliği’ni Almanya ile Türkiye arasında bir köprü
görüyoruz. Bir köprünün ayağı Türkiye diğer ayağıda
Avrupa’da bulunan teşkilatlarımız. Teşkilatlarımızda
Türk kökenli insanların yaşadığı ülkelere faydalı bir
insan olmaları, faydalı bir birey olmaları, faydalı bir top-
lum olmaları, her alanda siyasi, ticaret, bilim, kültür,
sanat alanında insanların o bulundukları toplumda o ül-
keyi öne götürme amacıyla hareket etmelerini yeğliyo-
ruz. Amacımız, hedefimiz budur. Ve bunun yanında
tabiki Türk toplumu yaşadığı ülkede, o ülkeye katkı sağ-
laması yanında, iki ülke arasındada köprü funksiyonu
kurup en azından siyasetin bürokrasisinin haricinde sivil
toplum olarak bir köprü funksiyonu olmasını arzuluyo-
ruz. Ancak son dönemde özellikle Almanya’yı baz alır-
sak, Almanya ve Türkiye ilişkileri pek istenilen düzeyde
değil. İlişkiler zedelendi, ama biz UETD olarak iki ülke-
nin tekrar eski ilişiklerine kavuşması anlamında faaliyet-
lerde bulunuyoruz. Örneğin Alman siyasetcilerini,
gazetecilerini ve STK temsilcilerini Türkiye’ye götürüyo-
ruz, Türkiye’de kendiniz yerinde görün diyoruz. Örne-
ğin FETÖ darbesini yerinde görüp meclisin nasıl
bombalandığı, PKK terörünü, Türkiye’nin mülteci anla-
mında neler yaptığını ve Avrupa için ciddi bir buffer
zone oluşturduğunu gösteriyoruz. Mültecileri kendi ül-
kesinde tutmasıyla ilgili Türkiye’nin ortaya koyduğu per-
formans, Avrupa Birliğinin daha ciddi sıkıntılara
uğramamasını engelledi.” cevabını verdi.

Muhabir, almanların duyduğu büyük derin bir rahtsız-
lıktan bahsederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın nazi benzetmesine ve Almanya’da ki meclis
seçimlerine karışmasına değinerek, Cumhurbaşkanının
Almanya’da işleri karıştırmak istiyormuş gibi davrandı-
ğını dile getirdi. Bilgi, öncelikle kendisinin katiyen öyle
görmediğini ifade ederek, ”Sayın Cumhurbaşkanı Er-
doğan Almanya’ya ve Avusturya’ya naziler dememiştir,
nazi metodları uygulanıyor demiştir. Bu çok ince bir ay-
rıntı ama önemli bir ayrıntı. Eğer Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da yaşayan Türklere tavsi-
yede bulunmasını eleştiriyorsanız o vakit Almanya ve
tüm Avrupa’nın Türkiye’de yapılan halk oylaması döne-
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mine göz atmak gerekir. Siyasetin, kültürün, sanatın ve
medyanın aktif bir şekilde Türkiye’deki halk oylamasına
müdahil olduklarını ve alman devlet kanalında hayır
oyu vermeleri gerketiğini savunan bir video clip yayın-
landığını görebilirsiniz. Eğer burda iç işlerine müdahale
varsa bunu ilk önce Almanya, Avusturya, Fransa, Hol-
landa, bunların hepsi daha önce yaptılar. Eğer adil ola-
caksak, objektif olacaksak, iki tarafta eleştirilmeli. Yani
Avrupa Birliği veya Avrupanın diğer ülkelerini de kata-
biliriz. Maden burada bir eleştiri varsa ilk önce bunu Av-
rupa’da bulunan ülkeler yaptı ve adil olacaksak eğer ilk
önce müdahale buradan geldi, bu demek değil ki ha-
taya hata ile karşılık verilsin. AB kendisi müdahale edi-
yor, karışıyor ve bunu gayet normal görüyor ama
Türkiye aynı zamanda bu şekilde müdahalede bulun-
duğu zaman ortalığı ayağa kaldırıyor. Bu pek hoş değil.
Doğru bir şeyde değil, objektif de değil, bununla da
kimseyi ikna edemezsiniz.” 

Avrupa Birliği müzakereleri konusunda Bilgi, Avrupa
Birliği’nin Türkiye ile samimi bir ilişki içinde olmadığını
söyledi. 50 yıldır kapının önünde bekletiğini ifade eden
Bilgi, ne adaletli bir tutum ne haklı bir tutum ne siyasi
anlamda anlaşılabilir bir tutum olduğunu dile getirdi.

Konuşma esnasında Bilgi, Almanya’yı bir vatanı olarak
gördüğünü, orada doğdunu ve büyüdüğünü ve Al-
manya’yı ve Alman toplumunu çok sevdiğini dile ge-
tirdi. Fakat şu anki Alman siyaseti ve alman medyası ile
kendisini özleştiremediğinin de altını çizdi.
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STAV Dergisine Röportaj

Genel Başkanı Zafer Sırakaya’nın Bosna Hersek’te
haftalık STAV dergisindeki röportaji:

Bosna Hersek’te yayın yapan haftalık STAV dergisinde
UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, UETD’nin Arakanlı
müslümanlar için gerçekleştirdiği “Avrupalı Türkler yar-
dım elini uzatıyor” kampanyası hakkında konuştu.

Bangladeş’e yaptığı ziyaret sonrasında açıklamalarda
bulunan Sırakaya orada gördükleri zor şartları anlatır-
ken “Kamplarda şahit olduklarımız anlatılmaz. Tüm zü-
lüme rağmen o insanların yüzünde tebessüm gördük.
Kendi sorumluluğumuzu unutmamamız lazım ve acıları
hafifletmek, mutluluğu arttırmak için çalışmaya devam
etmeliyiz” dedi. Bangladeş’teki kamplarda çoğunlukla
kadınların ve çoçukların olduğunu ve çok zor şartlarda
yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Yaşananlara kayıtsız kalınamayacak manazaralara tanık
olduklarını aktaran Sırakaya, şöyle konuştu: “Biz alma
noktasında değil, verme noktasında olan bir medeni-
yetin mensuplarıyız. Bugün Kokpazar’da bir milyona
yakın Arakanlı Müslüman mülteci konumunda yaşıyor.
Bu insanların büyük bölümü kadınlardan ve çocuklar-
dan oluşuyor. Bu zulme dur demek için ilk koşan Tür-
kiye oldu. Türkiye’nin göstermiş olduğu bu hassasiyette
Avrupalı Türkler olarak biz de üzerimize düşeni yap-
maya çalıştık.”  

Türkiye’nin her zaman mazlumların yanında olduğunu
belirten Sırakaya, haksızlıkların karşısında dik duran li-
derimiz Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın da dün Bosna, Halep veya Gazze’nin sesi olduğu
gibi bugün de Arakanlı müslümanların sesi olduğunu
vurguladı.

Avrupalı Türklerin bir kez daha ne kadar duyarlı olduk-
larını gösterdiklerini söyleyen Sırakaya, maalesef batı
toplumunun yeteri kadar tepki vermediğini belirtti.
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Avrupa‘da Türk Diasporası

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya Star gazetesine
verdiği röportajda “Avrupa Türk Diasporasını” an-
lattı. 

Türkiye’nin güçlenmesiyle, Avrupa’da yaşayan güçlerin
de konumlarının değiştiğini anlatan Sırakaya, “Siz
bunun ne demek olduğunu anlayamazsınız. Biz artık
Avrupa’da başımız dik yürüyoruz. Avrupa’da ise eksen
kayması yaşanıyor. Irkçılık büyük sıkıntı. Avrupalı yöne-
ticilerle ve kamuoyuyla diyolog geliştiriyoruz” diyor. Al-
manya’daki Türkler haklarını nasıl koruyabiliyor, kendi
siyasi partilerini koruyarak mı sorusuna Sırakaya: “Hayır,
diyologla oluyor. Almanya’da 61 milyon 900 bin seç-
men var. Türkiye kökenli seçmenlerin gerçek sayısı bize
göre 750 bin. Tespitlerimize göre de bunların sadece
yarısı seçim zamanı sandığa gidip oy kullanıyor ki ge-
riye 350 bin seçmen kalıyor demektir ki bu rakamla
Alman siyasetini etkileyecek bir göçmen partisi kurma-
nız mümkün değil. Her partiden aday bulundurmak,
hatta daha çok Alman siyasetçilerle kuracağımız iyi iliş-
kiler önemli.” cevabını verdi.

Sırakaya, Türk diasporasının Avrupa’da etkili olması için
üç önemli unsura dikkat çekti: “Üç yola ihtiyaç var; Türk
topulumu, AB kamuoyu, AB siyasetiyle diyalog. Her bi-
rinin farklı parametreleri var. Örnek vermek gerekirse;
UETD olarak, Türkiye karşıtlığının öne çıktığı bir dö-
nemde İngiltere’den 9 milletvekili ile hendek terörünün
yaşandığı dönemde Diyarbakır Sur ilçesine gittik.
Sur’daki bir papaz, İngiliz vekillere ‘Burada rehin tutu-
luyorduk. Bizi PKK’lılardan Türk askeri kurtardı’ diye baş-
layarak olayları anlatınca, İngiliz vekillerin ve dolaylısıyla
İngiliz kamuoyunun fikri değişti. Bizim böyle diyaloglar
kurarak, Türkiye’yi ve kendimizi Avrupa kamuoyuna
doğru aktarmamız gerekiyor. 

Zafer Sırakaya, Avrupa’daki Türk diasporası için Tür-
kiye’de siyaset üstü ve iç siyasete alet edilmeyen bir po-
litika geliştirilmesi gerekliliğini vurgulayarak “Bir neslin

varlığı söz konusu. Şimdi üçüncü nesildeyiz, beşinci ne-
silden itibaren kimliğimizi kaybedebiliriz. Türkler, Avru-
pa’ya entegre olmuş ama kabul edilmemiş durumda.
Başkanları olarak UETD’nin 16 Avrupa ülkesindeki tem-
silcilerine sürekli şunu söylüyorum: Yaşadığınız ülkeye
ihanet etmeyin. Müslüman, yaşadığı toplumu rahatsız
etmez, köprüler kurun aramızda.” ifadelerini kullandı. 

Sırakaya, Avrupa’daki Türklerin doğru yönlendirildiği
vakit, birlik ve beraberlik oluştuğu vakit, Türk diaspora-
sının etkin bir güce dönüşebilceğinin altını çizdi. “Bir-
likte hareket eden bir diasporaya” dönüştüğünü bir
örnek ile anlatıyor Sırakaya, “Arakanlı mülteciler için
UETD olarak, Frankfurt Kızılay hesabı üzerinden bir yar-
dım kampanyası başlattık. Avrupa’nın 16 ülkesindeki
sayısız Türk’ten çok kısa sürede 3 milyon TL yardım top-
landı. Çocukların kumbaralarını açıp, oyuncak almak
için biriktirdikleri paraları kampanyaya bağışladıklarını
duyduk. Bu yardımlar, Arakanlıların en çok hastalık ve
ölüm nedenlerinin başında gelen hijyen ve eğitim so-
rununun çözümünde kullanılacak. Banyo ve tuvalet,
sabun, çocuk bezi gibi ihtiyaçlarında. Arakanlılara, dün-
yanın her yerinde olduğu gibi daha çok Türklerin yar-
dıma koştuğunu gördük. Arakanlılar, yeni doğan
bebeklerine ‘Tayyip’ ismini koyuyorlardı. “Neden” diye
sorduğumuzda, “Büyüyünce Recep Tayyip Erdoğan
gibi olsun” yanıtını veriyorlardı.” 
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İslamofobi‘nin geldiği nokta ürkütücü

Başkan Zafer Sırakaya Mikrofon Dergisinin ikinci baskı-
sına verdiği özel röportajda, Mikrofon Genel Yayın Yö-
netmeni Enes Malkoç’un sorularını yanıtladı. 

Ülke ve dünya gündemini değerlendirdikleri röpor-
tajda Başkan Sırakaya, Avrupalı Türklerin sorunlarından,
Avrupa’daki karışıklıklardan, dünyayı yakıp kavuran İs-
lamofobi’den ve çok daha fazlasından bahsetti. 

Sırakaya İslamofobi konusuna yönelik, bugün gelmiş
olduğu noktanın çok ürkütücü olduğunu ifade etti.

Taziye mesajı

Hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Danimarka
eski teşkilatlanma Başkanı Ahmet Kaya’ya Allah’tan rah-
met ve ailesine sabır diliyoruz. 

Merhumun cenazesi memleketi Sivasa uğurlandı.
Genel Merkezden Genel Sekreter Bülent Bilgi, Eğitim
ve ArGe Genel Başkan Yardımcısı Asiye Bilgin ve UETD
teşkilatından bir çok kişi son yolculuğunda yanında bu-
lundular.
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İngiliz Delegasyonu‘nun Türkiye Ziyareti

UETD UK ikinci eğitim gezisini kasım 2017’de Türki-
ye’de gerçekleştirdi. Gezinin amacı, parlamenterler, ga-
zeteciler, akademisyenler ve STK liderlerine, Türkiye’de
yaşanan son olayları yerinde göstermekti. UETD İngil-
tere Bölge Başkanı Erdal Yetimova’ya Genel Mer-
kez’den, Genel Sekreter Bülent Bilgi eşlik etti. 

İngiliz delegasyonu, önce Türkiye’deki üç ana ulusal
partinin başkan yardımcısı ile görüşmeler yapmak
üzere TBMM’yi ziyaret etti.

İlk başta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkan Vekili
Engin Özkoç ile görüşüldü. Toplantıda CHP Başkan Yar-
dımcısı, Türkiye’nin dış politika ve Türkiye’nin bölgede
yaşadığı güçlüklerden bahsetti. Özkoç, Irak ve Suri-
ye’nin toprak bütünlüğünü vurguladı ve Atatürk ve
cumhuriyet ilkeleri çerçevesinde bağımsız bir dış poli-
tikanın önemini vurguladı. Genel Sekreter Bülent Bilgi,
UETD’nin faaliyetleri ve gelecekteki UETD’nin Avru-
pa’daki planları hakkında bilgi verdi. Heyet görüşme
sonrasında Parlamento’nun kütüphanesine giderek
müdürlerden kütüphaneyle ilgili bilgi edindi.

Ardından İngiliz delegasyonu AK Parti’nin Başkan Yar-
dımcısı Naci Bostancı’yı ziyaret edildi. Bostancı, AK Parti
hükümetinin iktidara gelmesinden bu yana elde ettiği
sonuçlardan bahsetti. Bostancı, AK Parti’nin Türkiye’nin
siyasi, sosyal ve ekonomik dönüşümü üzerindeki etki-
sini açıkladı. Bostancı, FETÖ’nin 15 Temmuz’daki darbe
girişimi ve bunun Türkiye üzerindeki etkisi hakkında da
konuştu. AK Parti genel başkan yardımcısı ile yapılan
görüşme sonrasında İngiliz delegasyonu TBMM’de
öğle yemeği yedi.

Öğle yemeğinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Başkan Yardımcısı Erkan Akçay’ı ziyaret edildi.
Başkan Yardımcısı MHP Partisi’nin tarihi ve ilkeleri hak-
kında kısa bilgiler verdi. Hükümet tarafından üstlenilen
terörle mücadele faaliyetlerinin öneminden bahsetti.
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Akçay, 15 Temmuz darbe girişiminde sorumlu olan
FETÖ üyeleri ile mücadelenin ne kadar önemli oldu-
ğunu da vurguladı. 

İngiliz delegasyonu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ile
yaptığı toplantı sonrasında AK Parti Dış İlişkiler Başkanı
Mehdi Eker’i ziyaret etti. Genel Sekreter Bülent Bilgi,
UETD’nin Avrupa’daki faaliyetleri hakkında konuştu ve
Avrupa Türklerinin haklarını savunmada, UETD’nin
önemi ve Türk toplumunun ülkelerinde daha iyi geliş-
mesine yardımcı olma rolünden bahsetti. Dr. Eker, Tür-
kiye’nin küresel rolü ve Türkiye’nin dünyanın her
yerindeki birçok insani faaliyette nasıl önemli bir rol oy-
nadığından bahsetti. Dr. Eker, Türkiye’nin AB’ye katılma
isteğini vurguladı. AK Parti hükümetlerinin iktidara ge-
lişinden bu yana AB’ye girme çabasını açıkladı. AB ve
Türkiye’nin, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde
birlikte çalışmasının önemini de vurguladı.

Heyet, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı görüşmesi sonra-
sında Ankara’daki Turkuaz Medya stüdyosunu ziyaret
etti. Turkuaz Medya genel koordinatörü Fatih Atık 15
Temmuz’daki darbe girişimi konusundaki yaşadığı tec-
rübelerinden bahsetti. Yüksek rütbeli orduya sızmış
FETÖ üyelerinin helikopterlerden ve uçaklardan insan-
lara nasıl ateş etmeye başladığını anlattı. Medya’nın,
halkı harekete geçirmek ve FETÖ üyelerinin darbe gi-
rişimi hakkında bilgi yaymak için hayati bir rol oynadı-
ğını açıkladı. Delegasyonun basın özgürlüğü ve
Türkiye’de basın özgürlüğü ile ilgili sorularını cevapladı. 

Delegasyon akşam 15 Temmuz şehit aileleri ile bir
araya geldi. Toplantı sırasında şehit yakınları 15 Tem-
muz akşamı yaşadıklarını anlattılar. Ayrıca, çatışma ve
bombalar sırasında çekilen amatör videoların bir kıs-
mını da gösterdiler. Bazı ülkelerin FETÖ üyelerini siyasi
sığınmacı olarak kabul etmesinden rahatsızlık duyduk-
larını ifade ettiler. 

Çalışma gezisinin ikinci gününde, delegasyon Şanlıurfa
kentini ve daha sonra kentteki mülteci kamplarını ziya-

ret etti ve mültecilerle çalışan sivil toplum kuruluşlarının
liderleriyle bir araya geldi.

İngiliz delegasyonu ilk önce kamp ve mültecilerin ko-
şullarını görmek için AFAD (Afet ve Acil Durum Yöne-
timi Müdürlüğü) tarafından kurulan ve işletilen Harran
mülteci kampını ziyaret etti.
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AFAD direktörü ile bir araya gelinerek Suriye mülteci
kamplarına ilişkin bazı olgular ve veriler hakkında bilgi
alındı. Veriler, her mülteci kampının aylık olarak devlete
ne kadar bedel ödemeleri gerektiğini de içeriyordu.
Ayrıca bu kamplarda kaç mültecinin yaşadığına ve
kamplar tarafından temel ihtiyaçlarının nasıl karşılandı-
ğına ve AFAD’ın her bir mülteci kampını nasıl yönetti-
ğine ilişkin bilgiler verildi. İngiliz delegasyonu AFAD
müdürüyle yaptığı toplantı sonrasında okul, hastane,
sosyal tesis merkezleri ve süpermarket gibi kamp tes-
islerini ziyaret etti ve mültecilerle görüşme imkânı
buldu.

Kampı ziyareti sonrası, Harran belediye başkanı ziyaret
edildi. Belediye Başkanı Harran’ın tarihi hakkında bilgi
verdi. İngiliz delegasyonu, dünyanın ilk üniversitesi
olan Harran Üniversitesini, tarihi Harran evlerini ziyaret
etti.

İngiliz delegasyonu Şanlıurfa Belediye Başkanı ve sivil
toplum liderleri ve insani yardım vakıflarıyla bir akşam
yemeğinde bir araya geldi. Akşam yemeğinde, her sivil
toplum kuruluşu lideri çalışmalarını tanıttı. İngiliz heyeti,
krizle ilgili görüş alışverişinde bulundu ve sivil toplum
kuruluşlarının Suriye’deki mülteci krizi için devletin ça-
lışmalarının yanında ne yaptıklarına ilişkin bilgi aldı.

İngiliz heyeti üçüncü gün Diyarbakır şehrini ziyaret etti.
Sur’daki PKK saldırılarından etkilenen bölgeleri ziyaret
edildi ve büyük cami, dört ayaklı minare ve on gözlü
köprü gibi tarihi yerler ziyaret edildi.

İngiliz delegasyonu, akşam, PKK terörizminin Diyarba-
kır’a ve çevresine verdiği zararı hakkında konuşmak için
sivil toplum kuruluşlarının liderleriyle bir araya geldi.
Ayrıca Diyarbakır’da PKK teröristleri tarafından öldürü-
len insanların akrabaları da vardı. PKK ile yaşadıkları acı-
masız deneyimlerini paylaştılar.
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Türkiye - Almanya İlişkileri

UETD Genel Sekreteri Bülent Bilgi, Erdal Tekin’in
sunduğu Bakış Açısı pogramına 18 Kasım tarihinde
katılarak Türkiye - Almanya ilişkilerini masaya ya-
tırdı. 

Beraberinde Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Meclis-
leri Birliği Genel Başkanı Sayın Tayfun Keltek ve Kuzey
Ren Vestafalya Eyaleti Yeşiller partisi eski Milletvekili
Sayın Arif Ünal konuşmacı olarak konuk oldular ve konu
başlıkları: “Almanya’daki göçmen toplumunun edinil-
miş hakları tehlike altında mıdır?, Almanya’da kurumsal
ırkcılık söyleminin gerçekcilik payı nedir?, Almanya-Tür-
kiye arasında yaşanılan siyasi krizin çözümü ve göçmen
toplumunun beklentileri nelerdir?, Türkiye’deki geliş-
meler ve Avrupal’ı Türklerin gelişmelere bakışı ve etki-
lenişi” idi.

Bilgi, uyum meclislerinin meydana getirildiği zamanın
gerekli olduğunu dile getirdi. Konuşmasının deva-
mında: “Göçmen toplumunun siyasi katılım anlamında
tecrübesi yoktu. Tecrübe nin olmadığı yerde etkili ola-
mazsınız. Uyum meclisleri tecrübe edinme anlamında
çok önemliydi ve gerekliydi.Ama bu noktadan sonra
uyum meclislerinin etkisinin fazla olmadığını düşünü-
yorum çünkü alınan kararların tavsiye niteliğinde. Göç-
menler olarak direk siyasetin içinde, karar verici
noktalarında olmamız gerekiyor. Belediye meclisle-
rinde, eyalet meclislerinde karar verici noktalarda bu-
lunmamız gerekiyor. Bizim orada oyanlandırılmamamız
gerekiyor. Biz aktif olarak siyasetin içine, karar mercile-
rin içinde olmamız gerekiyor. Karar verenlere fikir üret-
meyelim, karar veren insanlardan biri olalım,
kalıplardan dışarı çıkalım. Mevcut olan kurumsal yapı-
nın içine, partiler üzerinden meclise girmek gereki-
yor.”dedi.

Almanya’daki kazanılmış hakların tehlikeye girmesi hu-
susunda bütün konuşmacılar hem fikir. Bilgi, demokra-
tik ve hukuk devletinde göçmenlere yönelik bir
dışlanmadan sosyal haklarının tehlikeye gireceğini dü-
şünmediğini söyledi. “Ama eğitim alanında ciddi sıkın-
tılar  bizi bekliyor. Berlin’de bu zamana kadar türkçe
dersleri veriliyordu ve alman okulların sınıflarında olu-
yordu. Şimdi bu dersler için Türkiyeden kira bedeli is-
teniliyor, dil kısıtlanıyor.”      

https://www.youtube.com/watch?v=VrOGMNLTc0o
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Federal Meclisteki terör propagandası

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı
Zafer Sırakaya, Sol Partili milletvekili Sevim Dağdelen´in
Mecliste gerçekleştirdiği büyük skandalın ardından
“PKK’nın bir kolu olan YPG’nin yasaklanmış bayrakları-
nın kamuoyuna gösterilmesi ve Federal Meclis´in adeta
Terör propagandasının sergilendiği bir alan olması sa-
dece terör propagandasına yol açmak ve federal cum-
huriyetin özgür – demokratik anayasasına açıkça
muhalefet etmektir.” açıklamalarında bulundu.

Yasak olan Terörist bayrakları Federal Meclis’te ilk defa
gösterilmemiştir. Daha öncede yine Sol Partili milletve-
kili Jan van Aken 2015 yılı Mart ayında Federal Meclis’te
bir PKK bayrağı kaldırmış ve PKK terör örgütü için Pro-
poganda yapmıştı. Şimdi ise yine sol parti milletvekili
Sevim Dağdelen, Federal meclisi bir kez daha kendi
ideolojisi için araçsallaştırarak bir skandal´a imza attı.

Sol Partinin Alman siyaseti içerisinde PKK sözcülügünü
üstlendigini üzülerek müşahade etmiş bulunmaktayız.
Sol Parti grup  başkan yardımcısı Sevim Dağdelen, PKK
terör örgütüne olan yakınlığıyla manşetlere taşınmaya
devam ederken, davranışları için yalnızca bir kınama
aldı. Terör örgütlerine bu denli açık sempati ifadelerine
karşı daha net bir karşı duruş sergilenmesi beklentisi
içerisindeyiz.

Bu sebeple, Federal Cumhuriyetin siyaset, medya ve
güvenlik makamlarına Terör propogandasının yayılma-
sını önlemek ve açık bir şekilde kınamak için çağrıda
bulunuyoruz.
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Adres Değişikliği Yurtdışı Seçmen İçin Sorun Olmaktan Çıkıyor

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, yurt dışı seçmenin
adres değişikliği yapmasının seçimlerde oy kullanma-
sına engel olmaması yönünde yapılan değişikliği
olumlu bulduğunu kaydederek, “Bu değişiklik seçim-
lerde siyasi katılımı arttıracaktır.” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu ko-
nuyla ilgili, “Yurt dışındaki bazı vatandaşlarımız adres
değişikliği nedeniyle yurt dışındaki seçimlerde oy kul-
lanamamıştır. Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan son
değişiklikle, bu sorunun giderilmesi için önemli bir
adım atılmış oldu.” açıklamasında bulunmuştu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ye-
neroğlu açıklamasında şunları kaydetmişti:

“Yurt dışındaki vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerdeki
ikamet adresleri Türkiye’deki adres kayıt sisteminde
yerleşim yeri adresi olarak yer almaktadır. Ancak Türki-
ye’de yapılan farklı işlemler nedeniyle bu adres bilgisi
değişikliğe uğrayabiliyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımı-
zın ikinci adres olarak belirttikleri Türkiye’deki ikamet
yerleri, yerleşim yeri adresi olarak kayıtlara geçebiliyor.
Bu adres değişikliği nedeniyle yurt içi seçmen kütü-
ğüne kayıtlı olarak görülen bazı vatandaşlarımız geç-
mişte yurt dışındaki seçimlerde oy kullanamamıştır.
Böylelikle en temel hak olan seçme hakkı basit bir tek-
nik engelden dolayı yerine getirilememiştir.

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan son değişiklikle,
bu sorunun giderilmesi için önemli bir adım atılmış
oldu. 7039 sayılı kanun ile yapılan değişiklik sayesinde
adrese dayalı olarak yürütülen işlemlerde diğer adres,
yerleşim yeri adresi ile aynı hukuki değere sahip ola-
caktır. Kurumlar yürütecekleri iş ve işlemlerde yerleşim
yeri adresi gibi diğer adres bilgilerini de esas alacak-
lardır.

Böylelikle yapılan adres değişikliği nedeniyle yurt dı-
şındaki seçimlere katılımda mağduriyet yaşanmasına
engel olmak için yasal zemin oluşturulmuştur. Bundan
sonraki süreçte Yüksek Seçim Kurulu ve Nüfus ve Va-
tandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü gibi ilgili kurumlarımız
seçimlere katılım hususunda var olan teknik altyapının
yeniden yapılandırılmasıyla ilgili gerekli çalışmaları ya-
pacaklardır.

Yurt dışındaki seçimlere katılımı engelleyici teknik bir
sorunun giderilmiş olması önemli bir adımdır. AK Parti
olarak yurt dışındaki vatandaşlarımızın seçimlere katılı-
mının ve siyasi temsiliyetinin güçlendirilmesi için ge-
rekli çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Nasıl ki;
seçim sandığını dış temsilciliklerimize götürerek tarihe
not düştüysek, siyasal katılımın önündeki engelleri
aşma hususunda da aynı hassasiyeti göstermeye
devam ediyoruz.”
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UETD Genel Başkanı TRT TÜRK Özel Yayında 

Genel Başkan Sayın Zafer Sırakaya TRT TÜRK’te özel
yayın programında NSU cinayetlerini ve Avrupa’da yük-
selen ırkcılığı, Türkiye Almanya ilişkilerini ve Alman-
ya’da koalisyon hükümetinin oluşturulmasındaki
güncel muhtemel sorunları değerlendirdi.

Dörtlü koalisyonun başarısızlığından sonra Almanya
Cumhurbaşkanı Steinmeier’nın öncülüğünde Alman-
ya’da büyük koalisyon kurulur mu sorusuna Sırakaya:
“Yapılan son seçimlerle birlikte Alman parlamento-
sunda ilk defa federal Almanyanın siyasi tarihinede
baktığımız zaman yedi tane siyasi partinin varlığını gö-
rüyoruz. Bu şunu bize gösteriyor, Almanya siyaseti bir
parçalanmışlık olgusu ile karşı karşıya. Federal Almanya
Cumhurbaşkanı perşembe günü ilgili siyasi partileri
yani sosyal demokrat partisini ve hristiyan demokrat
partisini davet ederek bir koalisyon görüşme zeminin
tekrar oluşması gayreti içerisinde. Bu iki siyasi partinin
son yapılan genel seçimlerde ciddi anlamda bir aşın-
maya uğradığı, ciddi anlamda bir oy kaybına uğradığı,
hristiyan demokratların %8,5’luk, sosyal demokratların
%5’lik bir oy kaybına uğradığı ve toplum tarafından da
bir nebze bu anlamda kendilerine çeki düzen verilmesi
gerektiğini ifade etmiş oldukları bir siyasi resmide gör-
memiz gerekiyor. Bu süreçte zorlama bir evlilik olarak
görebileceğimiz bu koalisyon görüşmelerin bir şekli ile
evliliğe dönüşmesine görecek olursak yakın bir za-
manda tekrar seçimlerinde varlığını konuşabilme ze-
mini oluşacağını düşünüyorum. Liberal demokratlar,
yeşiller ve hristiyan demokratların bir araya gelerek
oluşturmuş olduğu bir koalisyon görüşmeleri başarısız-
lığa uğraması sonucunda, bir zorlama hükümet kurma
sürecine girilmiş olunuyor.” cevabını verdi. 

NSU davasında duruşmaların devam ettiğini ve halen
sonuç alınamadığını dile getiren sunucu bu davanın ne
olucağını sordu. Öncelikle Sırakaya, NSU cinayetlerinin
Almanya’da özellikle güvenlik güçlerine karşı Türk top-
lumunun, yabancı toplumunun bir güven kaybınıda be-

raberinde getirdiğinin altını çizdi ve 2017’de Avrupalı
Türk Demokratlar Birliğinin çıkarmış olduğu siyaset ra-
poruna değindi.  Devamında “Irkcılığa karşı mücade-
lede Almanya’daki siyasetçilerimizin daha fazla günde-
minde olması gerekiyor. Terör örgütleri ile olan müca-
delenin daha fazla gündemlerde olması gerekiyor. Zira
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bu NSU cinayetlerinin çözülmemiş olması Almanyaya
ve Avrupaya karşı olan aidiyet teslimimizinde zede-
lenme ihtimalinide beraberinde getiriyor. Bunun olma-
ması için güven noktasında güven birliğinin artması için
NSU cinayetlerinin hızlı bir şekilde sonuca ulaşması ve
cinayete bulaşmış olan kesimlerin hak ettikleri cezayı
muhakkak bulmaları gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Sırakaya, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Avru-
palı Türk toplumuna verdiği değer, özgüvenimizin art-
masını sağlamıştır. Bugün Avrupalı Türk toplumu,
140.000 müteşebbisi, Avrupa’da 600.000 kişiye sağla-
yan ihtişamı ve 50 milyar avro’nun üzerinde gayri safi

milli hasılaya vermiş olduğu katkıyla çok ciddi anlamda
alan el konumundan veren el konumuna gelmiş olan
bir topluluk konumunda. Hamd olsun müteşebbisi,
doktoru, avukatı, sporcusu ile hayatın her alanında var
olan bir topluluk noktasındayız. Aidiyete olan bağımız,
ülkemize olan bağımız, kültürümüze olan bağımız, dili-
mize ve dinimize olan bağımızı çok güçlü bir şekilde
devam ettirerek, Avrupa’da katma değer oluşturmaya
devam edeceğiz.” sözleri ile programı bitirdi.

https://www.youtube.com/watch?v=TYpZ_fec-TA#ac-
tion=share

Mölln Saldırısı

25. yıldönümü vesilesiyle, Almanya’nın Mölln kentinde
aşırı sağcılar tarafından kundaklanan Aslan ailesinin evi
ziyaret edildi. 

UETD olarak politakanın yabancı düşmanlığa ve ırkçı-
lığa karşı daha çok çalışmalar yapması gerektiğinin
çağrısında bulunuyoruz. Bu faciada üç aile üyesi haya-
tını kaybetti. 90’lı yıllarda Almanya’da, Hoyerswerda,
Rostock-Lichtenhagen, Mölln ve Solingen kentlerinde
Türklere ve yabancılara yönelik ırkçı saldırılar artmıştı.
Sadece birkaç yıl sonra, NSU cinayet serisi Federal
Cumhuriyetini şoke etti. Mülteci ve göç sorunlarının si-
yasette gündem olduğu günlerde ırkçılığa karşı net bir
sinyal gösterilmesi önem arz ediyor.
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Sol terör Avrupa’ya dönecek 

Genel Başkan Zafer Sırakaya, Yeni Şafak gazetesine ver-
diği röportajda, Almanya koalisyon  görüşmelerini, Tür-
kiye-Almanya ilişkileri ve artan ırkcılığı değerlendirdi. 

Sırakaya, 2.Dünya savaşından sonra Almanya’nın fede-
ral parlamentosunda ilk defa 7 siyasi partinin olduğunu
söyledi ve devamında “Almanya’da büyük koalisyon
zorlanacak. Bu tabloya göre erken seçimin gündeme
geleceği demek oluyor. İstikrasız bir Almanya’nın, istik-
rasız bir Avrupa’ya sebep vereceği çok net.“ dedi.  

Almanya ve Avrupa’da yükselen ırkçılığa değinen Sıra-
kaya, Avrupa’da artan ırkcılığı mülteci akınına bağlayan-
lara sert tepki göstererek, “Peki Türkiye’de 3,5 milyon
mülteci neden ırkçılığı oluşturmuyor. Danimarka’da
ırkçı partinin yüzde 22 oy almasını hiçbir mülteci kabul
edilmemişken neye bağlanıyor? Meseleyi sadece mül-
teci akınından ibaret olmadığını görmeliyiz. Irkçılık ba-
tıya ait bir fenomen, doğuya ait bir fenomen değil.”
diye konuştu ve devamında, “2. Dünya savaşından
sonra ırkçılık son bulmamıştı ancak bu düşünceyi ifade
edebilmenin toplum tarafından kabul edilmediği, dış-
landığı, toplumda hiçbir karşılık bulmadığı bir alan ol-
maktan çıktı, fikir özgürlüğü kisvesi altından bunları
ifade edebilme zeminine gelindi” dedi.

Sol kesimin PKK ile içli-dışlı çalıştığına vurgu yapan Sı-
rakaya, şu anda aşırı sol kesimin PKK ile Suriye’de YPG-
PYD kamplarında silah eğitimi aldığını belirtti ve şöyle
konuştu “Aşırı sol ile bir şekli ile işbirliği yapan terör ör-
gütleri, terörist devşiriyor. Peki, Suriye savaşından sonra
Avrupa’dan gidenler nereye geri dönecek? Avrupa’ya.
Bunlar kim için tehdit oluşturacak? Avrupa’da yaşayan-
lara. Biz bunu asla istemiyoruz. Almanya’nın ve Av-
rupa’nın aşırı sağ ve ırkçılıkla ilgili ciddi bir mücadeleye
girmesi gerekiyor.”

Alman Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından PKK’nın
nasıl bir terör örgütü olduğunun ifade edildiğini söyle-

yen Sırakaya, “PKK şu anda Almanya’da çok rahat hare-
ket ediyor. Böyle rahat hareket edebiliyor olması mani-
dar. Son dönemde Almanya pozitif anlamda adımlar
atmakta bunu görmemiz lazım. PKK terör örgütü
UETD’nin 14 şubesine saldırdı. Bu saldırıyı ‘Apocu
gençlik’ adı altında grup üstleniyor, ancak polisler tara-
fından hiçbir işlem yapılmadı. Ama ben canımı, malımı,
geleceğimi oluşturan Alman devletine güvenen bir ko-
numdayım. Alman vatandaşı nasıl korunuyorsa biz de
öyle korunma mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

Sırakaya, Avrupa’da son zamanlarda Burka tartışmala-
rına değinerek ““Burkayı Müslümanların yüzde 0,01’in
altındaki kesim giyiyor. Sanki Avrupa’yı burka ile istila
edilmiş gibi bir alan oluşturuluyor. Suni gündemler
oluşturularak ırkçı partilerin alanına su taşınıyor. Suni
gündemler oluşmaya devam ederse yapay gündemle
ırkçı partilerin bu alanda daha üst seviyelere gelir” ifa-
delerinde bulundu. “Irkçı siyasi oluşum aynı zamanda
AB’nin de varlığına karşı” diyen Sırakaya, “AB’nin bir
barış birliği projesi olduğunu bilmemiz lazım” diye ko-
nuştu.

Sırakaya, Almanya’ya FETÖ uyarısında da bulundu ve
şunları söyledi: “Türk toplumu gittiği ülkeye intibak
eden, kendini güvende hissetmiş olduğu topraklara
karşı asla ama asla ihanet içinde olmadığı topluluğun
adıdır. Bu bağlamda gelmiş olduğumuz noktada FETÖ
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terör örgütü elemanlarının kendi ülkesine ihanet eden
anlayışın bizim de şu anda vatan kabul ettiğimiz Alman
topraklarına ve diğer topraklara da ihanet etmemesi
için hiçbir gerekçe yok. Bir kere ihanet edenin bir kere
daha ihanet edecek kodları içinde bulundurduklarını
bilmeleri lazım. Bu noktada Avrupalı dostlarımızı resmi
çok daha net okuması gerekiyor”

Türkiye’nin AB ilişkilerin çok önemli olduğunu vurgula-
yan Sırakaya devamında şöyle konuştu: “Avrupa’nın gü-
venliği için Türkiye çok önemli. Mülteci akının önlen-

mesi noktasında Türkiye ile yakın bir diyalog içinde
olunması gerekir. Enerji koridorlarına ihtiyacı olan Av-
rupa’dan bahsediyoruz. Enerji yolları üzerinde bulunan
Türkiye’nin Avrupa için ne kadar önemli olduğunu gö-
rüyoruz. Bu kadar Türkiye ile ilintili ortamda Türkiye düş-
manlığı üzerine kurgu oluşturmanın akılla bir izahı yok.
Akıldan uzaklaşan bir Avrupa’nın, ön yargılarından
uzaklaşan, akla temayül eden Avrupa’ya dönüşmesi
lazım. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin Avrupa iletişim
kanallarını artırarak bizde elimizden geldiği kadar
köprü oluşturma azmi içerisinde olacağız.” 

UETD´nin “Kudüs´te barışın sağlanması, dünya barışının korunması 
anlamına gelmektedir” başlıklı basın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan Ku-
düs’ün İsrail’in gelecekteki başkenti olarak tanınacağı
açıklaması büyük bir sorumsuzluk göstergesidir.
Trump’ın tek taraflı ve sorumsuzca verdiği karar, bir kez
daha kilitlenen Orta Doğu barış sürecini bütün taraflar
nezdinde çıkmaza sokmaktadır.

Barış ve hoşgörünün kutsal kenti olarak görülen ve Ya-
hudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlarca eşit derecede
önemli olan Kudüs, bir kişinin taraflı ve ideolojik kararı
ile ABD ve İsrail iç siyasetinde malzeme haline getiril-
meye teşvik edilmemelidir.

Bu uzlaşıdan uzak tavır, Kudüs’ün statüsü de dahil
olmak üzere iki devletli bir çözüm önerisi üzerine yapı-
lan istişarelerin bilinçli bir şekilde engellenmesini sağ-
lamayı amaçlıyor. Öncelikle iç siyasi nedenlerden ötürü
alınan bu tür bir karar, küresel barışa zarar verebilecek
bir potansiyele sahip olup ve yangına körükle gidilme-
sine yol açacaktır. Trump´ın bu kışkırtıcı ve karşılıklı has-
sasiyetleri dikkate almayan yaklaşımı, bölgedeki barışı
değil, dünya barışını da tehdit etmektedir. Sorunlu olan
kriz bölgesindeki bir başka savaş, şu an için yapılması
gereken en son şey olacaktır. Bu nedenle, savaş senar-
yoları konusunda uyarıda bulunan kanaat önderleri,

dini liderler ve politikacılar tarafından yapılan açıklama-
lar ve tepkiler ciddiye alınmalıdır.

Yakın ve Orta Doğu’daki Müslüman ülkelerin yanı sıra,
Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş
Milletlerin sağduyulu ve sorumlu güçleri, Filistin’de ara-
cılık yapmak için aktif ve inandırıcı adımlar atmalıdır. Yıl-
lardır sürmekte olan Filistin topraklarının işgali, ilhakı
ve Filistin halkının kendi topraklarından çıkarılma çaba-
ları açıkça uluslararası hukukun ihlal edildiğini göster-
mektedir.

Nükleer ve son teknoloji silahlarla donatılmış İsrail, her
geçen gün insan hakları ihlalleri gerçekleştirmekte ve
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büyük ölçüde savunmasız Filistindeki sivil nüfusa karşı
savaş suçu işlemektedir. Birçok insan hakları örgütü,
gönüllü çalışan, bağımsız gazeteci ve gözlemci bu tip
vakaları belgelemektedir ancak bu vakalar genellikle
duyulmamakta ve gündeme gelmemektedir. Vicdanlı
İsrailliler ve dindar Yahudiler dahi, İsrail hükümetinin ve
ordusunun insanlık dışı eylemlerini şiddetle eleştirmek-
tedirler.

Tüm hükümetleri ve kuruluşları, Trump’ın bu yanlış yak-
laşımına uymamaya çağırıyoruz. Kudüs, yalnızca Yahu-
diler için değil, aynı zamanda Hıristiyanlar ve Müslü-
manlar için de ortak ve değerli bir mekandır.

Dünya barışı, insan onuru , insan haklarına saygı ve
uluslar arası hukukta yeni bir ihlale karşı durmak adına
uluslararası hukuka saygı duyan tüm hükümetlere ve
topluluklara çağrıda bulunuyoruz. Gerginliğin tırman-
masına engel olacak bir strateji, büyük bir yangını ön-
leyebilir.

Ayrıca, gerçekleşecek herhangi bir tepki ve protesto
gösterisinin barışçıl ve seviyeli olması gerektiğini de
belirtmek isteriz. Kışkırtmalara tepki gösterilmemeli ve
karşılık verilmemelidir. Çünkü Kudüs barış için ayakta
durmalıdır!

Basın açıklaması
UETD, Frontal 21 ve Stuttgarter-Nachrichten yayınladığı haberleri kınadı

Die UETD verurteilt die Berichte der Sendung Fron-
tal 21 und Stuttgarter-Nachrichten

Die Union Europäisch Türkischer Demokraten (UETD)
ist eine Organisation, die für die Förderung des politi-
schen, sozialen und kulturellen Engagements der Tür-
keistämmigen in Europa einsteht. Hierbei stehen die
Belange des gesellschaftlichen Lebens und der Parti-
zipationsprozess der Türkeistämmigen in die europäi-
sche Gesellschaft im Vordergrund. 

Sie bekennt sich klar und uneingeschränkt „zur freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung“ des geltenden
Rechts. Die UETD ist eine zivilgesellschaftliche, demo-
kratische Organisation, die nicht nur in der türkischen
Community in ganz Europa ein hohes Ansehen ge-
nießt. Sie ist eine der wichtigsten Stimmen der türki-
schen Community.

Im gestrigen Fernsehbericht (Frontal 21 – ZDF) wurden
über die UETD Inhalte verbreitet, die nicht der Wahr-
heit entsprechen. Wir betrachten diese Sendung als
Teil einer gezielten Kampagne zur Denunzierung der

UETD, mit der diese an den Rand der Legalität ge-
drängt und die kritische Stimme der türkischen Com-
munity mundtot gemacht werden soll. Die genannten
Medienberichte stellen zweifelsfrei Verleumdungen
gegenüber der UETD dar, sie müssen von den betref-
fenden Stellen bewiesen werden. Wir hoffen und set-
zen auf die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland und sind
uns sicher, dass diese Kampagne der Denunzierung
keinen Wiederhall in der Öffentlichkeit finden wird.

Rechtliche Schritte gegen die Initiatoren der Berichte
werden alsbald eingeleitet.
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ZDF televizyonu konseyine şikayet mektubu

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit großer Bestürzung haben wir im ZDF den Fernseh-
bericht der Sendung Frontal 21 vom 12.12.2017 ver-
folgt. Die Union Europäisch Türkischer Demokraten
(UETD) ist eine Organisation, die für die Förderung des
politischen, sozialen und kulturellen Engagements der
Türkeistämmigen in Europa einsteht. Hierbei stehen
die Belange des gesellschaftlichen Lebens und der
Partizipationsprozess der Türkeistämmigen in die eu-
ropäische Gesellschaft im Vordergrund. Sie bekennt
sich klar und uneingeschränkt „zur freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung“ des geltenden Rechts. Die
UETD ist eine zivilgesellschaftliche, demokratische Or-
ganisation, die nicht nur in der türkischen Community
in ganz Europa ein hohes Ansehen genießt. Sie ist eine
der wichtigsten Stimmen der türkischen Community.

Im o.a. Fernsehbericht (Frontal 21 vom 12.12.2017 -
ZDF) wurde behauptet, dass die UETD Teil eines Netz-
werkes sei und mit Gruppierungen wie die „Osmanen
Germania“ oder dem türkischen Geheimdienst „MIT“
kooperiere. Diese verunglimpfenden, nicht hinnehm-
baren Inhalte entsprechen nicht der Wahrheit. Wir bet-
rachten den Beitrag dieser Sendung als Teil einer
gezielten Kampagne zur Denunzierung der UETD, mit
der diese an den Rand der Legalität gedrängt und die
kritische Stimme der türkischen Community mundtot
gemacht werden soll. Die genannten Medienberichte
stellen zweifelsfrei Verleumdungen gegenüber der
UETD dar, sie müssen von den betreffenden Stellen
belegt werden.

Die journalistische Tätigkeit erfordert eine substanzielle
Prüfung erhaltener Informationen, des Weiteren ist der
verantwortungsbewusste Umgang mit dieser elemen-
tar. Andernfalls können -so wie in diesem Fall- Beiträge
ungeprüft und unbewiesen veröffentlicht werden, die
dann zur Brandmarkung in den Augen der Öffentlich-
keit führen können.

Aus diesen o.a. Gründen möchten wir den Fernsehrat
auffordern, ein Disziplinarverfahren gegen die Initiato-
ren des Beitrages einzuleiten. Wir setzen auf die Ob-
jektivität des Fernsehrates und hoffen, dass diese
Kampagne der Denunzierung eingestellt wird.

Rechtliche Schritte gegen die Initiatoren des Fernseh-
beitrages behalten wir uns dennoch vor.
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Avrupa‘da Gündem programı

Genel Başkan Zafer Sırakaya, sunucu Fuat Uğur’un
ATV’de sunduğu “Avrupa’da Gündem” programının
canlı yayın konuğu oldu.  Programa ayrıca eski Avrupa
Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun’da konuk ola-
rak katıldı. Program’da Kudüs konusu, Avrupa’da yük-
selen ırkçılık, UETD’nin çalışmaları, Avrupalı Türklerin
siyasi katılımı ve buna benzeri konular ele alındı.

Kudüs konusuna değinen Sırakaya, “Kudüs veya Filistin
meselesini konuştuğumuz zaman olayın tarihi seyirine
de göz atmamız gerekiyor. Bugün 1947 yıllında Birleş-
miş Milletlerin almış olduğu kararına uymayan bir İsrail
devletinin varlığını çok net olarak görebilmemiz gere-
kiyor. Birleşmiş Milletlerine üye 193 ülkenin 136’sının
Filistini ve Filistinin başkenti olarak Kudüs’ü tanıdığını
bilmemiz gerekiyor. 1967 yılında İsrailin Doğu Kudüsü
işgal ettiğini, işgalci bir noktada hareket ettiğini bilme-
miz gerekiyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletlerin, uluslar-
arası toplumun almış olduğu bütün bu kararları muhalif
davranan bir Amerika Birleşik Devletlerinin  Kudüsü İs-
rail’in başkenti olarak tanımış olmasının, ahlaki ve aynı
zamanda hukuki bi zeminin olmadığını net olarak ifade
etmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın dönem baş-
kanı olması hasabiyle çağrıda bulunarak olağan üstü
toplamış olduğu 48 İslam ülkesinin katılımıyla çok
güçlü bir şekilde net olarak ifade edilmiş olduğu bütün
bu kararları hem Türkiye kamuoyunda hemde Dünya
kamuoyu nebzinde çok ciddi bir karşılık bulduğunu da
görmemiz gerekiyor.” 

Sırakaya, Ozan Ceyhun’un “Avrupa’da kamuoyu Filisti-
nin yanında” sözlerine de katıldığını belirtti. Fakat Av-
rupa’daki basının bütün bu olaylara karşı kör, sağır ve
dilsizi oynadığını ifade eden Sırakaya, “Down sen-
dromlu bir yavrumuzun orada İsrail askeri tarafından
darp edilmesini ve gözetim altına alınması bir insan vic-
danın kabul etmesi nasıl mümkün oluyor? On bir veya
on iki yaşında yavrumuzun gözünü kapatılarak birkaç
gün nezaret hanede tutularak, darp edilerek bir şekilde

o insanı kendi özgürlüğünden muhaf tutarak davranış
biçimi batı medyasından nasıl kabul edilebiliyor? Ka-
dınlara yönelik her türlü şiddet nasıl kabul edilebiliyor?
İnsanın hafızasının alması mümkün değil. Dolayısıyla
Türkiye’ye karşı kendi saflarından bakıldığı zaman çok
hassas davranan bir medyanın, İsrail’deki İsrail devleti-
nin yapmış olduğu bu haksızlığa karşı bu tutumun ta-
kınmış olması manidar. Sizlerin yayını vasıtasıyla,
anitsemitizmin doğu toplumlarına, müslüman toplum-
lara ait olan bir virüs olmadığının altını çizmek isterim.
Dolayısıyla bizlerin İsrail devletine ve hükümetine eleş-
tirilerimiz kesinlikle antisemitizm noktasınsında değil-
dir, böyle birşey bizim medeniyet tasavurumuzda,
geleneğimizde asla olmamıştır, olanında şiddetle kar-
şısında olduk ve olmayada devam edeceğiz.” dedi.   

Konuşmanın devamını bu linkten izleyebilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=DM9iysdWyC0
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Cem Özdemir tarafından yapılan suçlamalara ilişkin yanıt

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir 22.12.2017 ta-
rihli Deutsche Welle Haber sitesinde yer alan “Al-
manya’da Paralel yapılanma kabul edilemez” başlıklı
mülakatında Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD)
ile ilgili önemli bir ithamda bulunmuştur. Yeşiller Parti-
sinden yerel bir politikacının bir süre önce UETD’nin bir
programında ayrı bir odaya çekilip tehdit edildiğini
iddia etmiştir.

Ortaya atılan iddia UETD’nin kesinlikle kabul edeme-
yeceği bir durumdur. Bu bağlamda Cem Özdemir’den
bahsi geçen UETD şubesi ve olay ile ilgili tüm bilgileri
bizlerle paylaşmasını talep etmekteyiz.

İddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. İddiasını
ispatlayamayan kişi müfteridir. Bu vesile ile Cem Özde-
mir elindeki tüm bilgi ve belgeleri derhal kamuoyu ile
paylaşmalı ve savcılığa ilgili kişi veya kişiler ile ilgili der-
hal suç duyurusunda bulunmalıdır. Kimsenin bir varsa-
yım ve iddia üzerinden kurumumuz ile algı operasyonu
yapmasına müsade etmeyeceğiz. Cem Özdemir’in
iddia ettiği olayda bahsi geçen kişinin üyemiz olması
durumunda Disiplin kurulumuza derhal sevki sağlana-
caktır. Cem Özdemir’in iddiasını ispatlayacak bilgi ve
belgeleri kamuoyu ile paylaşarak savcılık vasıtası ile
iddia ettiği bu kişi hakkında suç duyurusunda bulun-
maması durumunda UETD olarak Cem Özdemir hak-
kında kurumumuza yönelik, algı oluşturmaya çalışarak
kurumumuzu kamuoyu nezdinde küçük düşürme giri-
şiminden dolayı kendisi hakkında suç duyurusunda bu-
lunacağımızı belirtmek isteriz.

UETD kurulduğu günden bu yana sürekli yasalara say-
gılı davranmış, Anayasaya sadakatini defaatle ifade
etmiş olan bir sivil toplum kuruluşudur. UETD’nin çalış-
malarını bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da
bu çerçevede yürüteceğini bir kez daha kamuoyu ile
paylaşıyoruz.

Tarafımıza doğrudan bildirilmeden basın aracılığıyla
böylesi vahim bir olayın paylaşılmasını üzüntü verici ve
manidar buluyoruz. Cem Özdemir’in bu olay ile ilgili
gerekli hukuki adımların atılıp atılmadığı konusunda da
bizleri bilgilendirmesini beklemekteyiz.

Kurum olarak her türlü şiddet eylemini geçmişte ol-
duğu gibi, şimdi de kesin ve net bir biçimde bir kez
daha red ediyoruz. UETD’nin şiddet eğlimli hiç bir
gurup ile uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz.
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Sivil Toplum - Siyaset ekseninde Avrupa ve Avrupalı Türkler

UETD Baden bölgesi tarafından düzenlenen “Sivil Top-
lum - Siyaset ekseninde Avrupa ve Avrupalı Türkler“
konferansı, 19 Ocak tarihinde Karlsruhe‘de UETD
Genel Başkanı Zafer Sırakaya katılımları ile gerçekleşti-
rildi.

Sayın Sırakaya konuşmasında Orta Doğu‘nun ve dün-
yanın zorlu bir süreçten geçtiğini ifade ederek, Orta
Doğu kelimesinin akla kan, gözyaşı ve zulüm getirdiğini
söyledi.

Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi sivil
toplum kuruluşları (STK) olduğunu belirten Sayın Sıra-
kaya, Almanya‘ya kıyasla Türkiye‘nin STK sayılarının çok
düşük olduğunu, bunun bir nedeninin de Türkiye‘deki
darbeler olduğunu vurguladı.

Avrupa‘da azınlık ve göçmenlere karşı insan hakları ihlalleri

“Avrupa‘da azınlık ve göçmenlere karşı insan hakları ih-
lalleri“ konulu konferans, UETD  Kadın Kolları Genel
Başkan Yardımcısı Ayşe Aşut tarafından 21 Ocak tari-
hinde UETD Norveç‘de düzenlendi.

İnsan Hakları Örgütü Amnesty İnternational (Aİ), Şubat
2016‘da yayınladığı yıllık raporunda 2015 yılının Av-
rupa‘da insan hakları açısından kötü bir yıl olduğu ger-
çeğine dikkat çekiliyor. Aİ raporuna göre, AB özellikle
Suriyeli mülteciler konusunda insan hakları açısından
çok kötü sınav verdiği görülüyor. AB‘nin kendi sınırla-
rına girilmesini önlemeye çalışması insanlık adına da
AB‘nin kağıt üzerinde savunduğu değerler açısından
da utanç verici bir durumdur.

Sayın Ayşe Aşut bunun gibi bir çok bilgileri Norveç va-
tandaşları ile paylaştı.
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‘Almanya‘da yükselen ırkçılık‘ açık oturumu

18 Ocak 2017 tarihinde UETD Hessen bölge teşkilatı,
“Almanya‘da yükselen ırkçılık“ konulu açık oturum dü-
zenledi.

Açık oturuma UETD Genel Sekreter Bülent Bilgi, UETD
Siyasi İşler Genel Başkan Yardımcısı Fatih Zingal, UETD
Hessen bölge başkanı Tamer Cansız, PR Uzmanı ve
Yazar Jane Uhlig , Türk-Alman Ticaret Platformu Başkanı
Gencay Koyunbaşoğlu, Müsiad Başkanı Musa Aydın,
Yazar Petra Kammann, DTSW Başkanı Georg Weissler
ve Prof. Dr. Klaus Habermehl konuk oldular.

Ünlü Moderatör Jane Uhlig’in yönettiği oturuma katılım
çok yoğun oldu. Yaklaşık 160 kişinin yer aldığı otu-
rumda Alman vatandaşlarının da katılması dikkat çekti.
Açık oturum Sayın Fatih Zingal Beyin açılış konuşma-
sıyla başladı. Avrupa’da ırkçılığın artış nedenlerini açık
oturum formatında tartışmak için bir araya gelen seçkin
topluluk, “Bu trendin karşısında neler yapılabilir?“ so-
rusuna katılımcılarla birlikte cevap aradı.

UETD Hessen Bölge Başkanı Sayın Tamer Cansız açık-
lamasında, AFD’nin yükselişinde ki nedeninin 11
Eylül’den sonra gelişen süreçte aramak gerektiğini ve
Alman basının sistematik bir şekilde islami hedef gös-
termesinden kaynaklandığını ve bu trendin ulaştığı
noktanın şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Klaus Habermehl ise tüm sorunlara rağmen
sağcı popülistlere inat diyaloğun asla kesilmemesinin
altını çizdi.

IHK Başkan yardımcısı Sayın Salih Taşdirek tarihden ve
hayatından açıklamaları katılımcılar tarafından yoğun
alkış aldı.

STK Temsilcilerinin de söz aldığı oturumda, çok farklı
kesimlerin tecrübelerini aktarması sağlandı.
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Programın ikinci kısmında, oturuma katılan Alman ko-
nuklarla vatandaşlarımız kimlik tercihi hakkında ilginç
diyaloglar yaşadı.

Jens Knobloch adında bir Alman vatandaşın: “Siz
neden gururlu bir şekilde Almanım diyemiyorsunuz ?“
sorusuna bir çok vatandaş söz alarak cevap verdi.

Oturumun kapanış konuşmasında Sayın Fatih Zingal,
açık oturumun birlikte yaşam olgusuna katkı sağladı-
ğını ve UETD olarak bu tür faaliyetlere hız vereceklerini
ifade etti.

TİKA Ziyareti

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ve UETD Tanıtım ve
Medya Genel Başkan Yardımcısı Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Başkanlığını ziyaret ederek TİKA Baş-
kanı Dr. Serdar Çam ile görüştüler.

Görüşmede UETD‘nin çalışmaları hakkında bilgi verildi
ayrıca Balkanlar‘da yapılacak ortak faaliyetler ile ilgili
görüş alışverişinde bulunuldu.
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Avrupa Birliğinde Türk Varlığının Geleceği

UETD Siyasi İşler Genel Başkan Yardımcısı Fatih Zingal,
27 Ocak‘ta Mannheim‘da “Avrupa Birliği‘nde Türk Var-
lığının Geleceği“ konulu konferans verdi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan UETD Mannheim
Bölge Başkanı Osman Gökalp, UETD‘nin çalışmaları ve
misyonu hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Ardından Fatih Zingal bey söz aldı. Başta Alman med-
yasında yapılan manipüle haberlere dikkat çekti. Mani-
püle haberlerin Müslümanları, Türkleri ve Cumhurbaş-
kanı Erdoğan‘ı hedef aldığının altını çizen Zingal,
“Temel çürük olursa bina çöker. Haberde yalan olursa 
mutlaka bir gün gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalınır.“
sözlerini ilave etti.

Alman medyasının önde gelen dergilerinin kapakla-
rında ön yargıların nasıl körüklendiğini dile getiren Zin-
gal, şunları ekledi “Haklı olduğumuz durumlarda
tepkisiz kalmayacağız elbette. Yerinde, eleştirilerimizi
de yapacağız.“

Sayın Zingal, gençlerin Türkiye ve burada yaşayan Türk-
leri iyi temsil edebilmeleri için en donanımlı bir şekilde
yetişmeleri gerektiğini söyledi. Almanya‘da eyalet se-
çimlerin ve ardından Federal Meclis seçimlerinin yapı-
lacağını hatırlatan Zingal, aşırı sağ partilerin oylarının 
gittikçe arttırdığını da vurguladı.

Bir soru üzerine “Alman vatandaşlığına geçmiş 1,2 mil-
yon Türk kökenlinin yüzde 70‘i muhafazakar olarak bili-
niyor. Bizleri artık tabiri caizse “çantada keklik“ gibi
görmemeliler. Bizler için neler yapabileceklerini göre-
rek tercihimizi yapacağız.“ dedi.
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Türkiye‘nin Dış Politikası ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
16 Şubat‘ta “Türkiye‘nin Dış Politikası ve Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi“ konulu konferansı Köln‘de
gerçekleştirdi.

Türkiye‘yi büyük Türkiye yapmak için çabaladıklarını
ifade eden Çavuşoğlu, bu doğrultuda Cumhurbaşkan-
lığı hükümet sisteminin önemine değindi ve “Yeni sis-
tem istikrar ve güvenliği garanti altına alıyor.“ ifadelerini
kullandı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin
özelliklerini de anlattı.

Almanya‘da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile il-
gili iddialara da değinen Çavuşoğlu “DİTİB‘e ancak te-
şekkür edilir.“ dedi.

Güncel Siyaset ve Avrupa Birliğinde Türk Varlığının Geleceği

UETD Württemberg tarafından düzenlenen “Güncel Si-
yaset ve Avrupa Birliği‘nde Türk Varlığının Geleceği“
adlı konferans, 19 Şubat‘ta Kornwestheim şehrinde
gerçekleştirildi. 

UETD Siyasi İşler Genel Başkan Yardımcısı Fatih Zingal
konuşmacı olarak katıldığı konferansa, “Hem Türkiye
hem de Almanya’da Türk toplumu aleyhinde oynanan
oyunları “evet“ oylarıyla bozalım.” dedi.

Türk toplumunun Almanya’da çok büyük bir güç oldu-
ğunun altını çizen Avukat Zingal ayrıca gelecek nesille-
rin belli yerlere gelerek kendilerini ispatlamaları
gerektiklerini de ilave etti. Zingal son olarak, herkese
büyük görevlerin düştüğünü ve el birliği ile her şeyin
üstesinden gelineceğini söyledi. 
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Başbakanımız Avrupalı Türklerle Buluşuyor

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım 18 Şubat
Cumartesi günü Oberhausen kentinde Oberhausen
arenada Avrupalı Türkler ile buluştu.

“Memleket sevdalıları EVET dİyor“ sloganı altında  va-
tandaşlar toplandı. Vatandaşlar Sayın Başbakanı des-
teklemeye ve dinlemeye geldi.

AK parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafın-
dan düzenlenen etkinlik UETD tarafındanda destek-
lendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren arena önü
doldu taştı. Uzun kuyruklarda bekleyen vatandaşlar el-
lerinde bayraklar ve sloganlar ile arenaya giriş yaptılar.
Vatandaşların bu mutlu anı yaşıyor olmaları yüzlerinden
belli oluyordu.

Başbakan Binali Yıldırım vatandaşlarına şu sözlerle ses-
lendi: “Sizin arkanızda ümmetin duası ve desteği var.
Sizin arkanızda Başbakanınız Binali Yıldırım var, Cum-
hurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan var.“ 

Sayın Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti: “Sizin ar-
kanızda Türkiye var. Sizin ortaya koyduğunuz fedakar-
lıklar mutlaka tarihe altın harflerle yazılacaktır.
Türkiye‘nin geleceğinin inşasında aldığınız görev için
sizlere şükranlarımı sunuyorum. Özünüzü, değerlerinizi
ve güzelliklerinizi kaybetmediniz. Sizin için bizler ne
yapsak hakkınızı tamamen ödeyemeyiz. 15 yıldır Tür-
kiye büyük atılımlara imza attı. Bir yandan ülkemizi kal-
kındırırken bir yandan da sizlerin beklentilerini,
taleplerini göz ardı etmedik. Pasaport harçları çok yük-
sekti, indirin dediniz, indirdik mi? 21 günlük temel eği-
tim hizmetini kaldırın dediniz, kaldırdık mı? Dövizle as-
kerlik bedelini 6 kat indirdik mi? Mavi kart sahibi
gençlerimizin Türkiye‘deki devlet dairelerinde çalışma-
sının yolunu açtık mı? Sizlerin de doğum yardımı, çeyiz,
konut hesaplarından faydalanmasını sağladık mı? Tür-
kiye‘ye getirdiğiniz arabalarınızı iki yıl süreyle Türkiye‘de
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kalmasının önünü açtık mı? Artık Türkiye‘de telefonları-
nızı da rahatça kullanabileceksiniz.“

Ayrıca sözlerine bunları ekledi: “Eğitim alanında bu-
rada yaptığınız her türlü projeye destek veriyoruz. Çift
dilli anaokul projelerini çok önemsiyoruz ve destekliyo-
ruz.“ Almanca‘yı Almanlardan daha iyi öğreneceksiniz.“
Başbakan konuşmasında, alınan mahkeme kararlarının
Türkiye‘de geçerli olmasında engeller olduğunundan,
bu mahkeme kazanıldığı halde bir türlü sonu gelme-
yen, tekrar tekrar belirsiz bir yola girildiğinden, bunun
da ortadan kaldırılacağından ve artık alınan mahkeme
kararlarının da Türkiye‘de geçerli olacağından bahsetti.

Başbakan Yıldırım, “Türkiye‘de üniversite okumak iste-
yen gençlerimize has kontenjanlar oluşturacağız. Türk
diasporası araştırma enstitülerinin kurulmasını sağlaya-
cağız. Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla müca-
deleye etkin bir şekilde devam edeceğiz.“ dedi.

Başbakan darbe girişimi gecesine de değindi, “Sizler
burada anbean takip ettiniz. 15 Temmuz akşamı asker
kılığına girmiş alçak FETÖ terör örgütü mensupları Tür-
kiye‘de darbe yapmak istediler. Demokrasiyi kesintiye
uğratmak istediler. Türkiye de bu alçaklara kayıtsız kaldı

mı? Cumhurbaşkanımız dik durdu ve “Alçaklara, darbe-
cilere geçit yok.“ dedi. Milleti meydanlara davet etti.
Hükümetimiz dik durdu. Vatandaşlarımız darbecilere
darbeyi vurdu. O gece bu büyük millet zafer kazandı
ama o gece birileri büyük bir hayalkırıklığı içine girdi.
Dost bildiğimiz bazıları hayalkırıklığı yaşadı. Siz onların
kim olduğunu iyi bilirsiniz. Dost bildiklerimizin
Türkiye‘deki demokrasiye, insan haklarına, Avrupa de-
ğerlerine daha fazla sahip çıkmalarını beklerdik. Pensil-
vanya‘da oturan terörist başını da getireceğiz, hesabını
soracağız.“

Son olarak, Suriye‘de sürdürülen DAEŞ ile mücadeleye
değindi.
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İtalya Bölgesinin Ofis Açılışı

UETD İtalya ofis açılışı 10 Mayıs 2017 tarihinde gerçek-
leşti. UETD Genel Merkez‘den Genel Başkan Yardımcısı
Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut‘un katıldığı açılışa,
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Ak Parti Grup Baş-
kanvekili İlknur İnceöz‘ün yanı sıra MHP ve CHP‘den
Grup Başkanvekilleri de katıldı.

Vatandaşlarımız ofis açılışına yoğun ilgi gösterdi.

Fatih Zingal Gençlerle Buluşuyor

UETD Siyasi İşler Genel Başkan Yardımcısı Fatih Zingal,
12 Mayıs  tarihinde Ruhr bölgesinin Bochum şubesinin
düzenlediği “Fatih Zingal gençlerle buluşuyor“ progra-
mına katıldı.

Türklerin Almanya‘ya geldiği tarihten itibaren başlayıp
günümüze kadar gelişen ve değişen diplomatik ilişki-
lere dikkat çeken Fatih Zingal, Almanya basınına yansı-
yan makaleleri de değerlendirdi. 
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Olağanüstü Kongre

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, Genel Başkan Yar-
dımcısı Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut ve Genel Baş-
kan Yardımcısı Halkla İlişkiler Başkanı Ahmet Con 13
Mayıs 2017 tarihinde UETD Rhein Neckar bölgesinde
olağanüstü kongreye iştirak ettiler.

Yeni Bölge Yönetim kuruluna başarılar diliyoruz.

İngiltere‘nin siyasetçileri ile kahvaltı

UETD İngiltere, 8 Haziran seçimlerinde Muhafazakar
Parti‘den Edmonton milletvekili adayı olan Kıbrıslı Türk
kökenli Gönül Daniels ve Enfield North milletvekili
adayı Nick de Bois‘e destek amacı ile kahvaltı etkinliği
düzenledi.

UETD İngiltere Bölge Başkanı Erdal Yetimova selam-
lama konuşmasında, İngiltere Türk toplumunun siya-
sette daha aktif olarak yer alması için bu ve benzeri
etkinlikleri  sürdüreceklerini ifade etti.

Milletvekilleri Gönül Daniels ve Nick de Bois, 8 Hazi-
ran‘da İngiltere‘de yapılacak seçimde parlamentoya gi-
rebilmek için Türk toplumunun desteğini beklediklerini
ifade ettiler.   
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UETD, Cumhurbaşkanı ile Buluştu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Top-
lantısı ve yeni NATO Karargahı‘nın açılışı münase-
betiyle, 24 Mayıs 2017 Brüksel‘de UETD heyetini kabul
etti.

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak da gerçekleşen kabulde yer aldı.

Yaklaşık 400 UETD mensubunun da yer aldığı buluş-
maya ilgi ve katılım oldukça yoğundu. 

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya yaptığı açılış konuş-
masında, UETD teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi
verdi. Oturumun devamında İnsan Hakları İnceleme
Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ye-
neroğlu söz alarak, Avrupa‘daki referandum sürecinde
yapılan seçim çalışmaları ve sonuçları hakkında ko-
nuştu. Seçim sürecinde yaşanan sorunlara değinen Ye-
neroğlu, yapılan haksızlıkları kınadı.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kür-
süye çıkıp, UETD heyetine konuştu. Cumhurbaşkanı ko-
nuşmasında Avrupalı Türklerin seçim sonucunda büyük
payının olduğunu söyledi ve çalışmaları tebrik etti.   

Günün sonunda Cumhurbaşkanı ile hatıra fotoğrafı çe-
kildi.     
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Solingen Unutulmadı

Solingen faciası, 29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya‘nın
Solingen şehrinde, Türk kökenli Genç ailesine ait  evin
neonaziler tarafından  kundaklanması sonucu beş aile
bireyinin (Gürsun İnce, Hatice, Hülya, Saime Genç ve
Gülistan Öztürk) yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan tra-
jedik bir olaydır.

Olayın meydana geldiği yere anıt dikilmesiyle beraber,
yaşanan bu vahim vakanın unutulmaması için her sene
burada anma törenleri düzenlenmektedir.

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya da 29 Mayıs 2017
tarihinde Solingen‘de düzenlenen anma törenine ka-
tıldı ve konuşmasında bu ırkçı saldırıyı kınadı. UETD
Genel Başkan Yardımcısı Kadın Kolları Başkanı Ayşe
Aşut ve UETD teşkilatının çeşitli bölgelerinden ve şu-
belerinden de katılım oldu. 

Bavyera Bölgesinde Teşkilat İçi Eğitim

Mayıs ayında Bavyera Bölgesinde, UETD Kadın Kolları
Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Aşut teşkilat içi eğitim
programı gerçekleştirdi.

Programa katılım Bavyera bölgesi yönetiminden 
ve şube yönetimlerinden oldu. Teşkilat içi eğitim reh-
beri teşkilat mensuplarına anlatıldı ve soruları cevap-
landırıldı.
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UETD STK‘lar İçin İftar Yemeği Düzenledi

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) tarafından or-
ganize edilen iftar programı 02 Haziran 2017 tarihinde
Almanya’nın Köln şehrinde, Pullman otelinde gerçek-
leştirildi. 

Programa İstanbul Milletvekili, TBMM İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, AK
Parti Trabzon Milletvekili Dr. Adnan Günnar, AK Parti İs-
tanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, T.C. Köln Baş-
konsolosu Hüseyin Emre Engin ve çeşitli Sivil Toplum
Kuruluşlarının temsilcileri, bürokratlar ve işadamları ka-
tıldı.

Programın sunumu UETD MKYK üyesi Enes Seydanlı-
oğlu tarafından yapıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başla-
yan program, UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya’nın 
açılış konuşması ile devam etti. Sırakaya, “Avrupalı Türk-
lerin yaşadıkları ülkelerde uyum içinde yaşayabilmesi-
nin önemini vurgularken, kadim bir medeniyetin
mirasçısı olarak birlikte yaşama kültürümüzü Avrupa‘ya
yansıtmalıyız.“ dedi. Misafir Vekillerin ve T.C. Köln Baş-
konsolosunun kısa konuşmalarından sonra İstanbul Mil-
letvekili Mustafa Yeneroğlu’nun kapanış konuşması ile
program sona erdi. 

Konuşmada Yeneroğlu, Adana İncirlik Üssü‘ndeki
Alman askerlerin ziyaretine Türkiye‘nin izin vermeme-
sinden kaynaklanan Türkiye - Avrupa ilişkilerine de-
ğindi. Sorunun, Almanya‘nın PKK terör örgütüne karşı
gerekli önlemleri almamasından kaynaklandığını ifade
etti. Son olarak Yeneroğlu, ırkçılığın toplumun merke-
zine yerleştiği Avrupa‘da, dayanışma içerisinde olmalı-
yız, diyerek sözlerini noktaladı. 
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UETD‘nin Geleneksel İftar Yemeği

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) tarafından or-
ganize edilen geleneksel iftar programı 03 Haziran
2017 tarihinde Almanya’nın Köln şehrinde düzenledi.
İftar yemeğine 61. ve 62. Hükümet dönemlerinde Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Dış İlişkiler Genel
Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Mehdi Eker, Avrupa Par-
lamentosu eski Milletvekili Ozan Ceyhun, UETD teşkilat
mensupları ve üyeleri katıldılar.

UETD MKYK üyesi Enes Seydanlıoğlu program sunu-
munu gerçekleştirdi. Programda, UETD Genel Başkanı
Zafer Sırakaya ve AK Parti Dış İlişkiler Genel Başkan Yar-
dımcısı Dr. Mehdi Eker konuşma yaptılar.

TİKA Ziyareti

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, UETD Eğitim ve
AR-GE Genel Başkan Yardımcısı Asiye Bilgin, UETD
Medya ve Tanıtım Genel Başkan Yardımcısı Bülent
Aydın ve UETD MKYK üyesi Enes Seydanlıoğlu TİKA
Başkanı Serdar Cam‘ı yerinde ziyaret ettiler. 

Ziyaret esnasında Balkanlarda ortak yürütülebilecek
projeler değerlendirildi.



69

Bölge ve Şube Teşkilatlarının İftar Programları

UETD Genel Merkez haricinde çeşitli bölge ve şube-
lerde iftar davetleri düzenlendi. 

Fransa Strazburg, Hollanda, Nidersachsen, Danimarka,
Belçika, Düsseldorf, Mannheim, İngiltere, Bremen, Rhe-
inland-Pfalz, Hessen, Avusturya, Bielefeld, Hamburg,
Bavyera, İsviçre, Baden, Finnlandiya, Köln, İtalya bölge-
lerinde ve  İsveç Göteborg, Ruhr Marl, Ruhr Gelsenkirc-
hen, Ruhr Dortmund, Köln Aachen, İngiltere Bristol,
İngiltere Swindon şubelerinde farklı tarihlerde iftar
programları gerçekleştirildi.

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, UETD Kadın Kolları
Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Aşut ve UETD Halkla İlş-
kiler Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Con Hagen teşki-
latından olan rahmetli Yemilhan Fırat Bey‘in ailesinin
iftar sofrasına misafir oldular. Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın gönderdiği hediyeleri de takdim ettiler.   
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15 Temmuz Anısına Bisiklet Turu

Bavyera Bölge Başkanı ve ekibi 25 Haziran 2017 tari-
hinde “15 Temmuz Anısına Bisiklet Turu“ adı altında An-
kara‘ya doğru yola çıktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük turuna, UETD Bav-
yera Bölge Başkanı Emrullah Durucan başta olmak
üzere Salzburg teşkilatından Hasan Acar, Tirol teşkila-
tından Tuna Güngör ve geçen sene tek başına bu et-
kinliği yapan Abdurrahman Serdar Çakmak katıldılar.
Münih teşkilatından Dilşat Hazneci ve gönüllü olan
Musa Bey yolculuğa araba ile destek oldular. Emrullah
Bey yola çıkarken, diğerleri sözde “adalet“ özde
“darbe“ için yürüyorlarsa, biz vatansever demokrat in-
sanların da boş durmaması gerekiyor, ifadelerini kul-
landı.

Genel Merkez Bayramlaşma Programı

Genel Merkezde 27 Haziran tarihinde Bayramlaşma
gerçekleştirildi. Genel Merkez Yönetiminden, GM çalı-
şanları, stajyerler, GM Kadın Kolları ve Gençlik Kolların-
dan, Köln bölge teşkilatından, yakın bölge ve
şubelerden ve vatandaşlarımız işttirak ettiler.

Selamlama konuşmasını UETD Genel Sekreteri Bülent
Bilgi yaptı. Ardından hazırlanan ikramlar sunuldu.
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Teşkilat İçi Eğitim

UETD Hollanda bölgesinde Teşkilat içi eğitim gerçek-
leştirildi. UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, UETD
Kadın Kolları Başkanı Genel Başkan Yardımcısı Ayşe
Aşut ve UETD Hollanda Bölge Başkanı Turan Atmaca
konuşmalarını ve sunumlarını gerçekleştirdiler.

Başkan Sırakaya teşkilat prensiplerinin önemine de-
ğindi. Çalışmalarda Allah rızası ve vefayı gözetmeyi,
gaye, hedef, teşkilât içi hiyerarşiye ve yıllık yol haritası-
nın önemine değindi.
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15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Bisiklet Turu 

15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Bisiklet Turuna
çıkan UETD Bavyera Bölge Başkanı Dr. Emrullah Duru-
can, Salzburg şube teşkilatından Hasan Acar, geçen
sene tek başına Münih’ten Ankara’ya bisiklet ile seyahat
eden ayrıca Münih şube teşkilatı mensubu olan Abdur-
rahman Serdar Çakmak, Münih teşkilatından Dilşat Haz-
neci ve gönüllü olan Musa Sağlam 2700 kilometreyi
aşarak, Ankara’da 18 Temmuz tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’a al bayrağını
takdim ettiler.

Münih’ten Ankara’ya gelirken birçok resmi ve gayri
resmi kişi, kurum ve kuruluşlardan destek gören ekip
güzel ağırlandı. Belgrad’da Türkiye’nin Belgrad Büyük-
elçisi Tanju Bilgiç, ekibi karşıladı ve UETD’nin bisiklet
turu etkinliğini gelecek yıllarda da devam ettirmesi te-
mennisinde bulunarak büyükelçilik olarak her zaman
destek vermeye hazır olduklarını belirtti.   
Bulgaristan bölgesinde, Sofya’da Başmüftülüğün
Halkla İlişkiler sorumlusu Hayri bey tarafından karşıla-
nan ekibe ikramlarda bulunuldu. Ekip, Bulgaristan giri-
şinde Bayburtlu esnafın Grof Kafana isimli lokantasının
bitişiğinde çadırlarını kurup konakladı. 

Bölge Başkanı Dr. Emrullah Durucan, “Tarihden ders
alınmadığı sürece tekerrür eder.” ve “Aslanlar kendi hi-
kayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayele-
rini dinlemek zorunda kalır.” diyerek yola çıkmadan
önce bu etkinlik hakkında “Avrupalı Türk Demokratlar
Birliği olarak bizler, devletimizin atlatmış olduğu 15
Temmuz badiresini hafızalarımıza kazımak, unutmamak,
unutturmamak ve tüm dünyaya milli irade ve demok-
rasiye olan inancımızı göstermek adına bu sene de  bu
bisiklet turunu tekrar gerçekleştiriyor, bunu 
bir gelenek haline getirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini
kullandı. Her gün 150 km yol giden ekip yolculuk hak-
kında, bisiklet turu kapsamında izledikleri güzergahta
aynı zamanda Osmanlı tarihini görme fırsatı da bulduk-
larını dile getirdi. 

Durucan, Avrupa’da Suriyelilere yapılan insanlık dışı
davranışlar hakkında: “Halimize şükredelim ve ülkemi-
zin birliği, barış ve hürriyeti için dua edelim. Bu ülke he-
pimize yeter.”   
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15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Bisiklet Turu - Karşılama 

UETD Genel Sekreteri Bülent Bilgi, UETD Kadın Kolları
Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Aşut ve UETD Genel
Başkan Danışmanı Güleser Topuz 15 Temmuz Demok-
rasi ve Özgürlük Bisiklet ekibini Kapıkule’de Gümrük ve
Ticaret Trakya Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ile kar-
şıladı.

UETD, bisiklet ekibini beklerken, bu süreci vatanlarına
gelen vatandaşlarla ilgilenerek, onlarla sohbet ederek
ve Türk bayrakları hediye ederek değerlendirdi. Sonra-
sında ekibi karşıladı.  

UETD Heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanı 
Hamburg‘da karşıladı
UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ve UETD heyeti,
Hamburg’da gerçekleşecek G20 Zirvesine katılacak
olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşıladı.

Karşılamanın sonrasında UETD Genel Başkanı Zafer Sı-
rakaya, UETD MKYK üyesi Bülent Güven, UETD Ham-
burg Bölge Başkanı Mustafa Bahtiyar, Cumhurbaşkanı
sözcüsü İbrahim Kalın ve T.C. Hamburg Başkonsolosu
Fatih Ak bir araya gelip istişare ettiler.  
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Avrupa Etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2016 Tür-
kiye askerî darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden
250’yi aşkın sivil, polis ve asker, demokrasi kahraman-
larımızı anmak ve o gece yaşananları unutmamak, unut-
turmamak için UETD ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
ile işbirliğiyle Avrupa çapında altı ülkede sekiz etkinlik
düzenlenmiştir.

Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokaklara dökülen,
tankların önünde duran, darbeci askerleri geri çekmek
için mücadele veren, tanklara, tüfeklere aldırmadan
meydanlara inen ve darbe girişimine karşı duruşları ile
simge olan vatandaşlarımız, tüm halkımızın ve özellikle
de gençlerimizin hafızalarını diri tutmak adına o hain
gecede yaşadıkları duyguları paylaştılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Dairesi Baş-
kanlığı’nın koordinesinde yaklaşık bir yıldır Türkiye’de
il il dolaşarak 98 program gerçekleştiren tecrübeli eki-
bin yönetiminde:

• 15 Temmuz Kum Sanatı Gösterisi  | Veysel 
Çelikdemir

• Milletin İradesi Filmi
• TRT Spikeri Ersin Düzen’in moderatörlüğünde 15

Temmuz gazi ve şehit yakınları ile “İçimizdeki Kah-
ramanlar“

bölümleri programa eklenilmiş ve gerçekleşen sekiz
program da başarı ile icra edilmiş ve seyircinin büyük
beğenisini kazanmıştır.

15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin başarısızlıkla
sonuçlanmasının ardından “Milli Bilinci” diri tutmak
adına darbe girişimine karşı direnmiş, cansiparane bir
şekilde kendilerini kurşunların, tankların, topların
önüne atmış, askeri üniforma giymiş darbeci terörist-
lere karşı kahramanca mücadele etmiş aziz milletimizin
kahraman fertlerinin, o gece yaşadıklarını ve o anki
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duygularını bizatihi kendi ağızlarından öncelikle gele-
ceğimizin teminatı gençlerimizle ve halkımızla paylaş-
mışlardır.

Programlarda, Demokrasi Kahramanları ile yapılan söy-
leşiyle ile 15 Temmuz gecesini daha iyi anlatabilmek
adına hazırlanan özel videolar, kum sanatı gösterisi ve
marşlar yer almıştır.

Program tüm şehirlerde aşağıdaki içerik ile icra edilmiş-
tir:
• Sela, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Kuran Tilaveti
• Selamlama
• Protokol konuşmaları
• 15 Temmuz Kum Sanatı Gösterisi  – Veysel Çelikde-

mir
• Video Gösterimi – Milletin İradesi
• TRT Spikeri Ersin Düzen’in moderatörlüğü ile „15

Temmuz’da Şehit düştüler, Başkent’i düşürmediler“
kitabının yazarı Yasemin Asan ile söyleşi ve „İçimiz-
deki Kahramanlar“ın anlatımıyla 15 Temmuz Gecesi

• Şehit Ailelerine çiçek takdimi – Aile fotoğrafı

Programa Katılan Kahramanlar:

Orçun Şekercioğlu
Darbe girişiminin yaşandığı gece Boğaziçi Köprü-
sü’nde askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandı. O gece
vurulanlar olmasına rağmen hiç kimsenin kaçmadığını
aksine vatandaşların bir adım ileri gittiğini aktaran Şe-
kercioğlu, “Rabbimize hamdolsun, Rabbim bu birlikte-
liği, 79 milyonun bu kardeşliğini daim kılsın, bize bir
daha bu kötü günleri yaşatmasın.” dedi.

Rukiye Dağ
Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı
önünde darbecileri durdurmak için eşi Cuma Dağ ile
beklediği sırada helikopterden açılan ateş sonucu eşi
şehit olan Rukiye Dağ,  “İlk günden beri çok iyiyim,
benim eşim şehit oldu, şükürler olsun, şehit oldu.” di-
yerek gözyaşı döktü. Cuma Dağ’ın oğlu 6 yaşındaki
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Ahmet Yavuz Dağ ise “Benim babam çok kişiye yardım
etti, çok kişiyi kurtardı. Allah bize yardımcı olsun.” dedi.

Emin Oğuz Ayanoğlu
Cuntacılara engel olmak için 15 Temmuz Şehitler Köp-
rüsü’ne ağabeyi Onur Ensar Ayanoğlu ile gitti. Yaralı in-
sanlara yardım etmeye çalışırken ağabeyi şehit olan
Ayanoğlu, “Orada bambaşka bir ruh hali vardı. Bu vatan
sevgisi başka bir millette yok.” diyerek o gecenin kah-
ramanlarından biri oldu.

Program yapılan bölgeler:
• 09 Temmuz 2017 Düsseldorf-Almanya
• 10 Temmuz 2017 Stuttgart-Almanya
• 11 Temmuz 2017 Apeldoorn-Hollanda
• 12 Temmuz 2017 Brüksel-Belçika
• 13 Temmuz 2017 Strazburg-Fransa
• 14 Temmuz 2017 Londra-İngiltere
• 15 Temmuz 2017 Nürnberg-Almanya
• 16 Temmuz 2017 Viyana-Avusturya

Darbelerin ortak özelliği var

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, Türkiye’nin siyasi
tarihinde meydana gelen bütün darbelerin ortak özel-
liğinin, “Milli iradeyi ortadan kaldırmak” olduğuna işa-
ret ederek, ezan ve selaları susturan darbelerden,
darbeleri susturan ezan ve selaların yaşandığı zaman-
lara erişildiğini kaydetti. 

15 Temmuz gecesi Avrupa’daki Türk toplumunun hem
kalbî hem de fiilî dualarda bulunduğunu belirten Sıra-
kaya, Avrupa’da yaşayan darbe karşıtı vatandaşların bü-
yükelçilik ve başkonsolosluklara giderek demokrasiye
olan inançlarını gösterdiklerini kaydetti.
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15 Temmuz Fotoğraf Sergisi 

UETD Hessen bölgesi ve Giessen şubesinde, UETD
Strazburg’da ve UETD Londra’da Temmuz ayında 15
Temmuz Fotoğraf sergisi gerçekleşmiştir.

Fotoğraf Sergisi, genel olarak bulundukları ülkelerin ka-
muoyuna 15 Temmuz FETÖ Darbe girişimini Anadolu
Ajansın çekmiş olduğu fotoğraflar ile anlatmak adına
düzenlendi. Amaç, İnsanları darbe girişiminden haberdar
etmek, girişim ile ilgili yapılmış olan yanlış algıları ortadan
kaldırmak, medyanın bu konudaki ilgisizliğini ve gör-
mezden gelişini dile getirmekti. Yetkililer standlara gelen
ziyaretçiler ile ilgilendi ve onlara durumu anlattı.  

Ziyaretçilere 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ Terör
Örgütü ile ilgili broşürler dağıtıldı. Sergi, ziyaretçiler ta-
rafından yoğun ilgi görürken, olaydan etkinlendiklerini
ifade edenlerin ve merakla sergiyi gezenlerin yanısıra
olumsuz eleştirilerde bulunup, gördüklerinin gerçeği
yansıtmadığını ileri sürenler de oldu.

15 Temmuzu Anma Nöbeti

UETD’nin birçok bölgesinde 15 Temmuz 2017 tarihinde
vatandaşlarla birlikte Başkonsolosluk önlerinde buluşu-
nularak “15 Temmuz Şehitleri Anma” törenleri düzen-
lendi ve darbe girişiminde vatanları uğruna canlarını
feda eden şehitler ve gaziler anıldı.  

Anma töreninde bayraklar sallandı, sloganlar atıldı, dua-
lar edildi ve  izin alınabilinen bazı şehirlerde selalar
okundu. 
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Gençlik ve Spor Bakanlığını Ziyaret

2017 Bakanlar Kurulundan sonra UETD Genel Başkanı
Zafer Sırakaya yeni kadroya dahil olan Gençlik ve Spor
Bakanı Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret ederek
hayırlı olsun dileklerini sundu.

Mustafa Yeneroğlu’nu makamında Ziyaret

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti İstanbul
Milletvekili Mustafa Yeneroğlunu ziyaret ederek gün-
demi değerlendirdiler.
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Oberstenfeld Belediye Başkanı ve heyetinin Türkiye ziyareti

UETD Württemberg bölgesinden bölge sekreteri Meh-
met Sağnak ve Oberstenfeld Belediye Başkanı Sn.
Kleemann ve beraberindeki heyet İstanbul ve Anka-
ra’da ağırlandı. Hem dostane ilişkilerin gelişmesi hem
de Avrupa basınındaki Türkiye aleyhindeki yayınların
gerçekleri yansıtmadığını göstermek adına  böyle bir
program düzenlendi.

Misafirleri AK Parti Genel Merkezinde, AK Parti Kayseri
Milletvekilli, Avrupa Birliği Uyum Komisyon Üyesi, Av-
rupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asam-
blesi Türk Grubu üyesi İsmail Emrah Karayel, AK Parti
Hatay Milletvekilli, TBMM İdare Amiri Orhan Karasayar
ağırladılar ve ilgilendiler.  

Nordenham şube açılışı

UETD Bremen bölgesi ilk şubesini Nordenham’da açtı.
UETD Teşkilatlanma Genel Başkan Yardımcısı Köksal
Kuş ile Bremen Bölge Başkanı Burak Çaylı açılışı ger-
çekleştirdiler.
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Moena Türk Festivali

UETD Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Enes Seydan-
lıoğlu ve UETD İtalya bölgesi 300 yıldır kutlanan İtal-
ya’nın Moena kasabasında Moena Türk Festivaline
katıldı.

Festivale bu yıl ilk defa Sancaktepe Belediyesinin Meh-
teran ekibi geçit töreniyle renk kattı. Ayrıca Milano Baş-
konsolosu Hami Aksoy, TİKA’dan temsilciler ve Marma-
ra Üniversitesinden Ebru sanatı profesörleri’de festivale
geldiler. Festival İstiklal Marşı ile taçlandırılıyor.

Festival sırasında İtalyanlar yeniçeri kıyafetleri giyniyor,
İtalyan Hanımları Osmanlıhanımefendi gibi giyniyor.
Türk yemekleri hazırlanıyor ve evlere Türk Bayrakları ası-
lıyor. Moena adeta bir türk kasabasına dönüşüyor o
yüzden Türk kasabası olarak da anılıyor.  

Moena Belediyesi Kültür İşleri Sorumlusu İlaria Petrone
memnuniyetini dile getirdi, “Türkiye festivali olması bir
efsaneden kaynaklanıyor. Bir hikayesi var ama doğru-
luğuna dair bir kanıtımız yok. Efsaneye göre bir Türk as-
keri buraya sığınıyor. Burada o Türk askeri anısına bir
çeşmemiz ve büstümüz de var. Bu yıl çok sayıda Türk
misafir ağırladık festival nedeniyle. Bundan çok mem-
nunuz. Bu, Moena turizimine de önemli katkıda bulu-
nuyor. Biz de onlara kendi kültürümüzü gösteriyoruz.” 

UETD İtalya Bölge Başkanı Derviş Bozyel katılım ile ilgili
“Moenalılar bu işi 300 seneden fazla götürüyor, biz sa-
dece biraz yanlarında bulunmak, bu güzel havayı on-
larla solumak, onlarla beraber olmak maksadıyla
geldik.” dedi.

Seydanlıoğlu festival hakkında, “Kültürümüzü yaşatma
adına, burada  bir dönemini geçirmiş Balaban Hasan
isimli yeniçerinin aziz hatırasını yad etmek adına, bu
anma etkinliğine ve şenliğe verdiği destek için UETD
İtalya bölgemize teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadesini
kullandı.   
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Genel Merkezde Kurban Bayramlaşması

Her Bayramda olduğu gibi, bu sene de Kurban Bay-
ram’ında Genel Merkez’de bayramlaşma gerçekleşti.
Yakın bölge ve şubelerden katılım oldu.

Genel Başkan Zafer Sırakaya’nın hacda olması nede-
niyle bayram konuşmasını Genel Sekreter Bülent Bilgi
yaptı. Konuşma esnasında Başkan Zafer Sırakaya tele-
fonla bağlanarak davetlilerle konuştu.

Sırakaya, “Değerli kardeşlerim, mübarek Kurban Bay-
ramınızı kabetullahdan ve hac farizasını yerine getiren
bir kardeşiniz olarak can-ı gönülden tebrik ediyorum.
Bundan sonraki Kurban Bayramlarının hakikaten İslam
ümeti için, İslam alemi için bir bayram havasında geç-
mesini yüce Rabbimden temenni ediyorum. Avrupa’da
Müslüman olmanın çok zor olduğu bu süreçte, sizler
hem Müslüman olmanın hem de Türkiye sevdalısı ol-
manın zorluklarını yaşamaktasınız, bu zorlukları hep bir-
likte yaşamaktayız. İnşallah Rabbim hem Arakan’da
Müslümanların hem Süriye’deki Müslüman kardeşleri-
mizin hem Gazze’de Müslüman kardeşlerimizin bir bay-
ram havası içerisinde bayramlarını eda edecekleri
günleri yakın zamanda bizlere nasip eder ve inşallah
Avrupa’da dışlanmış olmanın, ötelenmiş olmanın, ay-
rımcılığa tabi tutulmuş olmanın getirmiş olduğu sıkın-
tıları bir an önce  bizlerin de üzerinden alır ve biz de
kardeşlik ve muhabbet huvuveti içerisinde birbirimize
karşı olan samimiyetimizi, içtenliğimizi ve birbirimize
olan sevgilerimizi daha fazla ifade edebileceğimiz ve
bunu daha fazla gösterebileceğimiz nice bayramlara
ulaşmak dileğiyle, kabetullahdan herbir kardeşimi Al-
lah’ın rahmetini selameti ve inayeti üzerinize olsun. He-
pinize en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Allah’a
emanet olunuz.”diyerek davetlileri mesajı ile sevindirdi.    
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PACE Diaspora Politikaları Toplantısı 

UETD Genel Sekreteri Bülent Bilgi, 07-08 Eylül tari-
hinde Lizbon’da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
(PACE) tarafından düzenlenen Diaspora politikaları
üzerine parlamenter ağ konferansına katıldı.

Bülent Bilgi organize edenlere teşekkürlerini sunduk-
tan sonra kısaca kendisini tanıttı. 

Bilgi, iki önemli hususu özellikleriyle birlikte ve detaylı
bir şekilde ele alınmasının gerektiğini ifade ederek, “Bi-
rinci husus “Göçlerin sebepleri”, bazı sebepler burada
dile getirildi, Filistinli milletvekili bir tanesini dile getirdi,
“işgal”, “savaş”, “ekonomik sebep” vs. Diğer husus ise,
“yapılması gerekenler” ve “nasıl yapılması gerekenler”
daha doğrusu, göçe zorlanmış insanlara ne yapmalı?
Bunları da ikiye ayırmamız gerekiyor, “Göçmenler” ve
“Sığınmacılar”. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın, bu-
günün sığınmacıları yarının göçmenleridir, bu tespit
elzem.” diyerek son cümlesinin altını çizdi.

Bilgi toplanmalarının ana sebepi Diaspora hakkında
fikir alışverişinde bulunmak olduğunu dile getirerek:
“Bu sabah söylemiştik, Avrupa’da herkes ve aslında her
yerde insanlar kültürünü, dinini ve geleneklerini muha-
faza etme özgürlüğüne sahip olmalı ama özellikle Al-
manya’da ve Avusturya’da başta olmak üzere ve bazı
ülkelerde siyasetçiler “Leitkultur”dan bahsediyor. Fakat
açıkcası kimse ne anlama geldiğini bilmiyor, Almanya
bile. Bence Avrupa’da bizim “Leitkultur”a ihtiyacımız
yok, bizim ihtiyacımız olan “Kabullenme/Benimseme
Kültürü.” sözlerini ekledi.

Son olarak orada bulunan Ermeni Milletvekilinin temas
ettiği bir hususa değinerek, “Kendisi Sn. Erdoğan’ı Al-
manya’daki Türk kökenli seçmenlere yaptığı tavsisiye-
sinden dolayı eleştirdi. Sn. Erdoğan’ı eleştiriyor ise
Almanya hükümetini de Türkiye’de gerçekleştiren ana-
yasa değişikliği halkoylaması sürecinde yaptıkları be-
yanatlardan ve harektlerden dolayı eleştirmeli. Alman

devlet televizyonlarında yeni anayasanın kötü anayasa
oluğunu ve Türklerin “Hayır” oyu kullanmaları gerekti-
ğini anlatan reklamlar yayınlandı.Bu da aynısı, dolayı-
sıyla lütfen adil olun.” konuşmasını sonlandırdı. 
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Almanya Genel Seçimleri ve Avrupalı Türklerin 
Siyasal Katılımı Konferansları
Almanya seçimleri öncesi “Almanya genel seçimleri ve
günümüzde Avrupalı Türk toplumunun siyasal katılımı/
Türkiye-Almanya ilişkileri” konulu birçok konferanslar
düzenlendi.

Toplantılarda Almanya’daki seçim sistemi ve siyasi ge-
lişmelerden bahsedildi. Konferanslarda kesinlikle san-
dığa gidilmesi ve demokratik hakkının korunması
gerektiğinin ve ırkçılara oy vermemenin önemi anla-
tıldı.  Siyasete dahil olmanın altı çizilerek, eğer siyasete
dahil olunmazsa, başkalarının siyasete dahil olacağı ve
o insanların diğerlerini yöneteceği vurgulandı. Halka,
küçük partilere oy vererek oy boşa gider düşüncesinin
yanlış olduğunu, bu şekilde büyük partilerin yüzde
oranları düşük olup, bazı kişilerin siyasi kariyerinin so-
nunu getirebileceklerinin altı çizildi.    

Genel Başkan Zafer Sırakaya 17 Eylül Bielefeld bölge-
sinde ve 23 Eylül Köln bölgesinde konferanslarını
sundu.

Genel Sekreter Bülent Bilgi 17 Eylül Bavyera bölgesinin
Münih şubesinde vatandaşlar ile buluştu.

Siyasi İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih
Zingal 10 Eylül  Rheinland-Pfalz bölgesinin Saarland şu-
besinde, 08 Eylül Hessen bölgesinde, 23 Eylül Bremen
bölgesinin Nordenham şubesinde ve daha sonra aynı
gün içerisinde Hamburg’da da konferans verdi.

MKYK üyesi Betül Cerrah 17 Eylül’de Ruhr bölgesinin
Krefeld şubesinde programını yaptı.

MKYK üyesi Bülent Güven 23 Eylül’de Berlin’de konfe-
rans gerçekleştirdi.    
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Azerbeycan Heyetinin Genel Merkez Ziyareti

23 Eylül tarihinde Genel Merkeze, Azerbeycanlı bir he-
yet’den cok anlamlı bir ziyaret gerçekleşti. Konul İbra-
himova (Akademisyen ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Müdiresi) ve Adil Kerimov’dan (Karabağ gazisi emekli
Binbaşı) oluşan heyet, UETD’nin çalışmalarından duy-
duklarını ve UETD Azerbeycan temsilciliğinin açılmasını
teklif ederek, UETD’ye olan memnuniyetlerini dile ge-
tirdiler.

Gerçekleşen toplantıda, Avrupa ve Azerbeycan’da bir-
likte yapılabilecek çalışmalar istişare edildi.  Ayrıca Ara-
kan için başlatılan yardım kampanyasınada katkıda
bulundular. 

SETA-Programı

SETA 23 Eylül 2017 “Almanya Seçimleri ve Türkiye-Al-
manya ilişkileri” konu başlığı altında İstanbul’da bir
panel düzenledi. Moderatörlüğünü SETA Avrupa Araş-
tırmaları Direktörü Enes Bayraklı üstlenmiş ve konuş-
macı olarak UETD Genel Sekreteri Bülent Bilgi, Avrupa
Parlamentosu 4. ve 5. dönem SPD Milletvekili Ozan
Ceyhun ve SETA Berlin Koordinatörü Zafer Meşe katılım
sağladılar.

Bülent Bilgi ırkçı parti AfD’nin yükselmesi hakkında şu
sözleri sarf etti: “Almanya ve Avrupa II. Dünya Savaşı
sonrası  pamuktan bir kutunun içinde, refah içinde,  gü-
venlik içinde yaşamış bir topluluk. Mülteci krizinden
sonra bu güvenlik ve refah gidiyor endişesi içerisine
düştü ve AfD, hiçbir doğru düzgün parti programı ol-
mayan AfD tamamen Almanların korkuları ve endişeleri
üzerinden siyaset yaparak  bu sonucu elde ettiler.”
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UETD V. Teşkilat İçi Eğitim Hollanda Çalıştayı

UETD V. Teşkilat İçi Eğitim Hollanda’da 29 Eylül - 01
Ekim 2017 tarihleri arası düzenlendi. Hollanda Çalışta-
yına GM MYK üyeleri, GM MKYK üyeleri, ve Bölge Yö-
netim kurlulu üyeleri katılım sağladı.

Çalıştay 29 Eylül 2017 tarihinde Kuran’ı Kerim tilaveti
ve İstiklal Marşı ile başladı. Selamlama  konuşması ile
Teşkilatlanma Genel Başkan Yardımcısı Köksal Kuş baş-
ladı daha sonra Genel Başkan Zafer Sırakaya’nın “Avru-
palı Türklerin Teşkilatlanma Gereksinimi ve UETD”
konulu sunumu gerçekleşti. Günün son sunumu, “Müs-
lüman Ahlakı, Manevi Terbiye Metodumuz ve Teşkilat-
çının Vasıfları” İbrahim Cücük bey tarafından yapıldı.

Cumartesi, 30 Eylül tarihinde programa Bölge başkan-
ların sunumu ile başlandı. İlk sunumu Hollanda Bölge
başkanı Turan Atmaca yaptı ardından Norveç Bölge
başkanı Ayşegül Tutkun, Hessen Bölge başkanı Tamer
Cansız, Bosna Bölge Başkanı Emine Şeçeroviç daha
sonra Baden Bölge başkanı Levent Polat ve son olarak
Avusturya Bölge başkanı Fatih Karakoca bölgesi hak-
kında bilgi vererek sunumunu gerçekleştirdi. Bu bö-
lümde sunum yapan bölge başkanları bölgelerinde
yaşanan olumlu ve olumsuz şeyleri dile getirme fırsatı
buldular ve yaşadıkları ülkeleri/şehirleri diğer teşkilat
mensuplarına tanıttılar.

Bölge Başkanların sunumdan sonra Prof. Dr. Talip Kü-
çükcan “Avrupa, Türkiye ve İslam Dünyasın’daki Geliş-
meler Işığında Türkiyelilik Bilinci ve Türkiye’ye Karşı
Sorumluluklarımız” sunumu ile programa devam etti. 

Öğle yemeğinden sonra atölye çalışmasına geçildi.
Genel Sekreteri Bülent Bilgi Beyin moderatörlüğü al-
tında gerçekleşen SWOT-Analizinde teşkilat içi durum
değerlendirmesi yapıldı. Şimdiye kadar hangi hedef-
lere ulaşıldı, neler yapılması gerekirken yapılmadı ve
UETD algısı kamuoyunda istediğimiz düzeyde mi? so-
ruları katılımcılara yöneltildi ve cevapları liste haline ge-
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tirildi. “UETD önümüzdeki bir yıl içerisinde hangi üst
başlıklar altında çalışma yürütmeli” konulu eylem pla-
nına fikir tepsisi oluşturularak önceden dağıtılan not ka-
ğıtlarını her katılımcı 3 konu yazarak fikir tepsisine attı.
Son etapta 2018 eylem planının, not kağıtlarından
çıkan ve değerlendirilen konu başlıklarına uygun ey-
lemlerin tespiti ve kararlaştırılması kesinleşti.

Günün son sunumunu AK Parti İstanbul Milletvekili
Mustafa Yeneroğlu, “Avrupa’da Kamusal Alana Katılım
Mücadelemizin Tarihi ve Diaspora Bilinci” konu başlığı
altında yaptı.

Pazar sabahı Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen,
“Kimlik ve Kültürün Muhafazasında Sivil Toplum Kurluşu
Çalışmalarının Rolü” konulu sunumunu gerçekleştirdi.
Çalışatayın son sunumu AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Dr. M. Mehdi Eker tarafından sunuldu. Konu başlığı
“2018/2019 Yıllarında Ortaya Konulması Gereken Pers-
pektif ve Performans” idi.   
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Arakan Yardımının ilk dağıtımı

UETD - Türk Kızılayı işbirliğinde gerçekleşen Arakan
yardım kampanyasının ilk dağıtımı Bangladeş’te ya-
pıldı. Genel Başkan Zafer Sırakaya, Teşkilatlanma Genel
Başkan Yardımcısı Köksal Kuş, Hollanda Bölge Başkanı
Turan Atmaca ve Türk Kızılayı yetkilileriyle birlikte dağı-
tımı gerçekleştirdiler.

Yardım paketleri dağıtıldı, oradaki yaşayan insanlarla
sohbet edildi, etraf incelendi ve çocuklarla ilgilenildi.
Ziyaret sırasında Arakanlı bir çocuğumuz, yardım elini
uzatan herkese bir fatiha okuyarak teşekkürlerini sundu.
Bu ziyarette yaklaşık 2 bin Arakanlı aileye yardım ulaş-
tırıldı. 

Bakir İzetbegovic‘i Makamında Ziyaret

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya Bosna Hersek
Cumhurbaşkanlık Konseyi Bosnak üyesi Bakir Izetbe-
govic’i makamında ziyaret ederek UETD hakkında ve
UETD’nin Bosna Hersek’te başlattığı teşkilatlanmaya
dair bilgi verdi. 

Izetbegovic, UETD gibi bir kuruluşun Bosna Hersek’te
de aktif olacağından memnuniyet duyduğunu belirte-
rek, UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya’ya rahmetli ba-
bası, bilge insan ve Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı
olan Aliya Izetbegovic’i anlatan kitabı imzalayarak, he-
diye etti. Ayrıca, UETD’nin 25 Ocak 2018 Bosna Her-
sek’te yapacağı ilk konferansta açılış konuşması
yapacağına dair soz verdi.
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UETD UK Halk Buluşması

UETD İngiltere bölgesi 8 Ekim Pazar günü düzenlediği
kahvaltıya T.C. Londra Başkonsolosu Çınar Ergin beyi
konuşmacı olarak davet ederek vatandaşlarla bir araya
gelindi. Türkiye’nin Londra Eğitim Müşaviri Hasan
Ünsal, MÜSİAD İngiltere Başkan Yardımcısı Nuri Bulgur-
cu’da programa katıldılar. UETD UK Başkanı Erdal Yeti-
mova konuşmasında, bu ve benzeri etkinliklerin,
vatandaşların sorunlarına çözüm için devam edeceğini
ifade etti.

Başkonsolos Ergin kahvaltıda vatandaşların merak et-
tiği konulara değindi ve onları cevaplandırdı. Merak
edilen konular arasında askerlik, yeni kimlik kartları,
yeni pasaportlar, iki ülke arasında sağlık hizmetleri var
idi. Askerlik konusunun başkonsolosluk olarak daima
gündemlerinin en önemli maddelerinden biri olduğu-
nun altını çizen Ergin, “Bedelli askerlik konusunda bu
sene 1978 ve daha yaşlı doğumlu olanlar için sürenin
sonuna geliniyor. Tanıdığınız, komşunuz varsa bu du-
rumda olanların başkonsoloslukla temasa geçmelerini
tavsiye edilir. Bu durumda olan vatandaşlarımızın yıl so-
nuna bırakmadan başkonsolosluğa gelmeleri önemli”
dedi. Yeni kimlik kartları ve pasaport yenilemeleri için
mutlaka internet üzerinden randevu alınması gerekti-
ğini hatırlatan Çınar Ergin, her iki evrakın da Ankara’dan
yapıldığını vurguladı.

Ayrıca son zamanlarda çeşitli vesilelerle, İngiltere’deki
Türk vatandaşlarının Türkiye’deki mal varlıklarının araş-
tırılacağı ve yaşadıkları ülkeye bilgilendireceği şeklinde
haberlerin kulağına geldiğini söyleyen Başkonsolos
Ergin, bu duyumların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Ergin, “Öncelikle sizi temin ederim ki, bizim hiç bir va-
tandaşımızın, Türkiye’deki hiç bir mal varlığının İngiltere
tarafına bildirilmesi gibi bir durum yok. Böyle bir gelmiş
emir ve talimat da yok. Bunlar nereden çıkıyor bilmiyo-
ruz ama gelse bile biz başkonsolosluk olarak, mah-
keme kararı olmadıkça böyle bir şeyi yapmamız
mümkün değil. Dolayısıyla vatandaşlarımız müsterih ol-

sunlar. Bu konuyu takip edip tekrar vatandaşlarımızla
paylaşacağım. Elimizdeki bilgiler sağlıklı bilgiler değil
ama başkonsolosluk olarak en azından rahat olmanızı
sizden rica ediyorum böyle bir durum kesinlikle bulun-
mamaktadır” dedi.
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Yükselen ırkçılık, Avrupalı Türklerin siyasi katılımı ve geleceğimiz 

UETD Siyasi İşler Genel Başkan Yardımcısı Fatih Zingal
8 Ekim Münih’de “Yükselen ırkçılık, Avrupalı Türklerin
siyasi katılımı ve geleceğimiz” adlı konferansını geniş
bir katılımla gerçekleştirdi. 

Konferans Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı ile baş-
ladı. Açılış konuşmalarını UETD Bavyera Bölge Başkanı
Dr. Emrullah Durucan ve Münih Şube Başkanı Erkan
Balkaya yaptılar. Başkan Durucan, Müslümanların ren-
cide edildiği ve dışlama politikasına maruz kaldıklarını
ifade etti. Şube Başkanı Balkaya, UETD’nin çalışmaları
hakkında katılımcıları bilgilendirdi ve sivil toplum ör-
gütlerinin bir araya gelerek daha analamlı mesajlar ver-
mesi gerektiğine dikkat çekti. 

Fatih Zingal beyin konuşmasında öne çıkan sözleri ise
“Almanya’da kalıcıyız. Buraya yönelik çalışmalar yapma-
lıyız. Çok çalışmalıyız. Müslümana yakışır şekilde hare-
ket edip örnek olmalıyız. Alman medyasının algı
operasyonuna alet olmayacağız” oldu.

Zingal, Almanya’da yaşanan siyasi krizin nedenlerine
değinerek, salondaki misafirlere Alman gazetelerinde
çıkan yazıların ve bazı dergilerin kapaklarında kullan-
dıkları anti Müslüman ve Türk fobisiyle sundukları pay-
laşımları görsellerini sundu. Avrupa’da İslamofobinin
gittikçe arttığına dikkat çeken Zingal “Avrupalı Türkler
mutlaka siyasete atılmalı. Mutlaka bir partinin bünye-
sinde görev yapmalı. Alman medyasındaki algı operas-
yonlarına dikkat etmeliyiz.  Yaklaşık olarak Almanya’da
4 milyon Türk yaşıyor, Almanya’da 80 milyonluk bir ül-
kede biz 3 milyonluk bir nüfusa sahip isek ve ses getir-
mek istiyorsak çok daha başarılı olmamız gerekiyor.
Çok daha farklı yerlere gelmemiz gerekiyor.  Sadece
Türklerle alakalı değil Müslümanlarla alakalı biliyorsu-
nuz yoğun bir şekilde algı operasyonları var ve bu algı
operasyonları ile Alman halkının Türkiye’ye bakışı de-
ğiştiriliyor. Alman medyasının İslamiyet ve Müslüman-
larla ilgili attığı her manşet sonrası karanlık, siyah,

korkunç endişeli bir hal oluşturuluyor.  Bakın son se-
çimde aşırı sağcılar güçlü bir şekilde meclise girdiler.
Seçim sonuçları siyasi dengeleri, koalisyonu ve Türkiye
ile ilişkileri kesinlikle etkileyecek. Türkiye düşmanı Öz-
demir’e koalisyon ortaklığı ve bakanlık getirmesi de
kuvvetle muhtemel. Tabii ki bu ırkçı partinin 13 ban-
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dında olması pek iç açıcı bir sonuç değil. Yüzde 8-10
arası kamuoyu yoklamalarında öngörülüyordu ancak
13 gibi bir oranla bugün büyük sistem partilerin ardın-
dan 3. güç oluyor bu parti. Bu 2. dünya harbinden
sonra ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kalıyor Alman
Devleti. Bu biraz sistemin başını da ağrıtacak. Çünkü
belirli bir oran diğer partilerden elde edeceklerini ön-
görüyorlardı. Ama bu şekilde 3. güç olarak parlamen-
toya girmeleri eminim ki sadece bugün değil, önü-
müzdeki hafta ve aylarda ciddi tartışmalara sebebiyet

verecektir. Şimdi sebeplerine bakacak olursa mevcut
sistem partileri çok büyük bir hata yaptılar. Bunlardan
biri de şuydu; Bu ırkçı akımı öngörüp ırkçıların söylem-
lerin kopyasını yaptılar. Onlara benzer açıklamalar yap-
tılar. Ama burada şunu öngöremediler; eğer bir insan
gerçekten ırkçı düşünceye sahipse, mevcut sistem par-
tilerine deyim yerindeyse bir şamar atmak istiyorsa
kopyaya değil aslına oy verir. Aynen bu oldu. Diğer
partiler benzer açıklamalar yapmış olsalar dahi orijina-
lini seçtiler.” dedi.

UETD Norveç’de Radikalizm konulu program

UETD Norveç  bölgesi radikalleşme ile ilgili bir seminer
düzenledi. Seminer’e katılım sağlayan konuşmacılar
Psikolog Cathrine Moestue, Polis Roy Cato ve Edis, ga-
zeteci Qasim Mohammed ve SALTO Koordinatörü Vi-
vian Abbi idi.

Seminer’de radikal kararlar nelere yol açabilirler?, hi-
kayeler, sayılar, yüzdeler, güven çalışmaları nasıl koru-
nur? ve buna benzer konu başlıkları işlendi.
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Türkiye‘de Ziyaretler

Genel Başkan Zafer Sırakaya Ak Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Mustafa Ataş Bey ile bir araya geldi.

Başkan Zafer Sırakaya MÜSİAD Genel Başkanı Abdur-
rahman Kaan Bey’i MÜSİAD Genel Merkezde ziyaret
etti. Buluşmaya UETD  Genel Başkan Danışmanı Güle-
ser Topuz’da katıldı.

Sayın Zafer Sırakaya Türkiye seyahatinde ayrıca TRT
Genel Müdürü İbrahim Eren ile görşüşerek TRT’nin Av-
rupa’daki Türk toplumuna yönelik çalışmaları değerlen-
dirdi.  
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Şube açılışları

UETD Bremen Blumenthal şubesinin açılışı, Halkla İliş-
kiler Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Çon, Bremen
Bölge Başkanı Burak Çaylı ve bölge yönetiminin katılımı
ile gerçekleşti. Blumenthal şube başkanlığına Sayın
Cemal Şimşek getirilmiştir.

UETD İngiltere bölgesi Manchester şube açılışını ger-
çekleştirdi. Manchester şube başkanı Eşref Bor oldu. 

Şube başkanlarına ve yönetim kuruluna başarılar dili-
yoruz. 

Polonya-Türkiye İş Forumu

UETD Ekonomi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Se-
vinç, Polonya-Türkiye İş Forumu için Varşova’ya gitti. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıl-
dığı forumda Yıldırım Sevinç, T.C. Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci ve  T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu ile görüştü.  
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Türkiye‘nin Berlin Büyükelçisi Aydın‘ın Genel Merkez Ziyareti 

Türkiye’nin Almanya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın bey
ve Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin bey UETD
Genel Merkizini ziyaret ettiler.

Ziyarette Avrupa’daki Türk toplumunun sorunları konu-
şuldu ve Almanya’da faaliyet gösteren sivil toplum ku-
ruluşlarının faaliyetleri ile ilgili görüş paylaşımında
bulunuldu.

UETD Württemberg Bölgesine Ziyaret

UETD Württemberg sadece bölge ve şube yönetim ku-
rulu üyelerinin bulunduğu bir sohbet düzenleyerek İs-
tanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile bir program
gerçekleştirdi.

Yeneroğlu, genel konular hakkında konuştu ve Türk di-
linin korunması ve yaşatılmasının önemini vurguladı.  
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Panel: Sessiz bir etnik temizlik - Myanmar‘ın Rohingya  Müslümanları

UETD UK, 31 Ekim tarihinde ki panelinde burmadaki
etnik Müslümanlara karşı yürütülen sistematik zulmü
konu etti.

Ingiltere meclisinin, Lordlar Kamarasında gerçekleşen
panelin konuşmacıları arasında Burma Kampanyası Di-
rektörü Mark Farmaner, Lord Ahmed ve TBMM Üyesi
ve Avrupa’daki güvenlik ve işbirliği organizasyonu
üyesi İsmail Ziya Altunyaldız bulunuyordu.

Yüzlerce yıldır baskı altında yaşam mücadelesi veren ve
2012 yılında başlayan saldırılar sonrası topraklarından
edilmeye çalışılan Arakanlı Müslümanlara yine büyük
acılar yaşatılıyor. Azınlık Müslümanlara yönelik sistema-
tik zulüm, Myanmar’da yükselişte ve son saldırılar ile
birlikte komşu Bangladeş’e kaçan yaklaşık 500000 Ro-
hingya Müslümanı kayıt edildi. 

Bu panel, mevcut krize ışık tuttu ve Burma’daki Rakhine
eyaletindeki zulüm görmüş Müslümanlar için Myan-
mar’ın içindeki ve dışındaki şiddetin etkileri tartışıldı.
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UETD UK Halk Buluşması

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı 3 - 5 Kasım
tarihlerinde UETD İngiltere bölgesinin şubelerinde halk
ile buluştu.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Ramsgate kentinde
Newington Community Centre’de, Harringay kentinde,
Bristol kentinde Andalusia Academy’de Halk Buluşması
programlarına katıldı.

Başkan Yazgı, İngiltere’de temaslarının çok faydalı geç-
tiğini belirterek, “Ülkemizden yaklaşık 3000 km uzakta,
hemşerilerimizle bir araya gelerek projelerimiz ve şeh-
rimizle ilgili istişarelerde bulunduk. Programlarımız da-
hilinde hemşerilerimizin faaliyet gösterdiği işletme-
lerini ziyaret edip sohbet ettik. Yurt dışında yaşamak zo-
runda kalan hiç kimsenin yalnız olmadığını göstererek
hemşerilerimizin her zaman yanında olduğumuzu ifade
ettik. Onlara Aksarayımıza yaptığımız projelerimizi an-
latarak görüş ve önerilerini aldık.” dedi.
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Sayın Mustafa Şen programları

Eski T.C. Başbakan Başmüşaviri Sayın Mustafa Şen
”Kimlik ve Kültürün Korunup Geliştirilmesinde STK’lar”
konulu konferansını 4 Kasım Hamburg bölgesinde, 5
Kasım Berlin bölgesinde, 18 ve 19 Kasım İngiltere böl-
gesinde, 25 Kasım Maintal şubesinde ve 26 Kasım
Stuttgart şubesinde  gerçekleştirdi.

Mustafa Şen konuşmasında, alt ve üst kimliklerin öne-
mine değinerek, “Üst kimliğimiz inandığımız değerler-
dir, dinimizdir. Alt kimliğimiz ise köklerimizdir. Bu da
kimlik ve kültürümüzün özü Yüce Rabbimizin kitabı
Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnetidir. Özetle
değerler bütünümüzdür. Alt kimliklerimizden bir tanesi
Avrupalılıktır. Burada önemli olan üst kimliğin alt kim-
liğe yedirilmemesidir. Biz inançlarımızı koruyarak yaşa-
dığımız ülkeye sahip çıkabilir, oranın vatandaşı
olabiliriz.” dedi.

Dinin, dilin ve kültürün kimlik oluşturmada temel koşul-
lar olduğunu aktaran Şen, “Bunlara sahip çıkan bir
birey, kimliğini ve kültürünü koruyabilecektir. Vatan ise
kimliğimizi oluşturmadaki en önemli unsurdur. Ama va-
tanı sadece toprak olarak görmemeliyiz. Vatan, o top-
rağın altındaki ve üstündeki kıymet verdiğimiz
herşeydir. Annemizdir, dedemizdir, şehitlerimizdir, ge-
lecekteki torunlarımızdır. Vatan bütün bunların topla-
mıdır.” ifadelerini kullandı.

Kimlik ve kültürümüzü muahfazada STK’ların rölünün
önemine vurgu yapan Mustafa Şen, “Sömürgeci Batı,
karşılaştığı tüm kimlikler ve kültürleri yok etme yoluna
gitti ve maalesef çoğu yok oldu. Küreselleşmeci Batı ise
kimliksizleştirme ve kültürsüzleştirme yoluna gidiyor.
Böyle giderse, yani buna direnmez ve kendi kimlik ve
kültürümüzü korumazsak, fazla uzun olmayan zaman
sonra kimlik ve kültürümüz yok olur. Yani bizler biz ola-
rak varlığımızı sürdüremeyiz. Buna Sicilya veya Endülüs
örneğini verebiliriz. Kültürümüzü bilmek ve bilinçli
olmak zorundayız.”dedi.  



97

Paris Büyükelçi Ziyareti

Genel Başkan Zafer Sırakaya, Genel Merkez Teşkilat-
lanma Başkanı Köksal Kuş ve Genel Merkez Kadın Kol-
ları Başkanı Ayşe Aşut, UETD Paris Bölge Başkanı Ömer
Keskin ile Paris Büyükelçisi Sayın İsmail Hakkı Musa
bey’i ziyaret ettiler.  

Meslek ve İş Hayatında Eşitlik

UETD Ruhr bölgesinin Hagen şubesinde 16 Kasım ta-
rihinde “Meslek ve iş hayatında eşitlik” konulu seminer
işlendi. 

Konuşmacı olarak İstihdam bürosundan Fırsat eşitliği
memuru ve basın sözcüsü Jeanette Wölling programa
katıldı. 
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Bölge Ziyaretleri

Genel Başkan Sayın Zafer Sırakaya UETD Lorraine böl-
gesini ziyaret ederek, Bölge Başkanı Ziya Bayındır’ın ka-
tılımları ile bölge karar yönetim kurulu ve gençlik kolları
ile 2018 yıllında yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Genel Başkan Zafer Sırakaya UETD İngiltere’yi ziyaret
edip, İngiltere Bölge Başkanı Erdal Yetimova ile Manc-
hester şubesinde şube karar yönetim kurulu ile toplantı
yaptılar.

Genel Merkeze Ziyaret

Genel Sekreter Bülent Bilgi ve Genel Başkan Yardımcısı
Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut hanımın katılımlarıyla,
Religionswissenschaftlicher Studienkreis e.V. Arnavut
kökenli “Dinbilimleri Akademik Araştırma Derneği” yö-
netcilerini Genel Merkez’de ağırladılar.

Avrupadaki gönül coğrafyası insanlarımıza hizmet an-
layışı ile Dernek yöneticileri ile Avrupa’da birlikte yapı-
labilecek çalışmalar konuşuldu.
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Şube Açılışı

UETD İngiltere bölgesi Newcastle subesini açtı. Genel
Başkanı Zafer Sırakaya ve İngiltere Bölge Başkanı Erdal
Yetimova’nın katılımı ile gerçekleşen açılışın hayırlara
vesile olmasını dileriz. 

UETD UK Halk Buluşması

T.C. Cumhuriyeti Londra Başkonsolos’u Sayın Çınar
Ergin 19 Kasım tarihinde UETD İngiltere’nin düzenle-
diği “Halk Buluşması” programına  Bristol şubesinde
katıldı. Sayın Çınar vatandaş ile buluşarak onların so-
runlarını, dileklerini ve fikirlerini dinledi.  

Teşkilat İçi Eğitim

UETD İtalya Teşkilatiçi istişare toplantısına Genel 
Merkez’den Teşkilatlanma Başkanı Köksal Kuş, Kadın
Kolları Başkanı Ayşe Aşut ve MKYK üyesi Enes Seydan-
lıoğlu katıldı. 

Bölge ve şube yöneticileri ile bir araya gelinen toplan-
tıda Bölge Teşkilatıın çalışmaları değerlendirildi. Teşki-
lat içi çalışma metodları, birim başkanlıklarının görevleri
tebliğ edildi.
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Avrupa‘da Yükselen Aşırı Sağ Ve Muhtemel Etkileri

Genel Başkan Sayın Zafer Sırakaya, 27-28 Kasım tari-
hinde Ankara’da AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığının dü-
zenlediği ‘Avrupa’da yükselen aşırı sağ ve muhtemel
etkileri’ konulu çalıştaya katılarak değerlendirmelerini
sundu.

Avrupa’dan akademisyen, siyasetçi, düşünce kuruluş-
ları, sivil toplum ve medya temsilcilerinin de katıldığı
çalıştayda, Avrupa’nın geleceğine yönelik çözümlerin
ve önerilerin paylaşılacağı platform oluşturuldu. 

Türkiye Ziyaretleri

Genel Başkan Sayın Zafer Sırakaya ve UETD MKYK
üyesi Sayın Bülent Güven AK Parti SKM Başkan’ı Sayın
Ali İhsan Yavuz’u ziyaret ettiler.

Genel Başkan Zafer Sırakaya Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan’ı makamında ziyaret ede-
rek Avrupalı Türklerin durumunu ve sosyal ihtiyaçlarını
değerlendirdiler.  
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Taziye Mesajı

UETD İsveç bölgesinin Göteborg şubesinde eski Halkla
İlişkiler Başkanı Halim Kavak vefat etmiştir. Allah’tan
rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz.

Genel Başkan Zafer Sırakaya  ve Teşkilatlanma Başkanı
Köksal Kuş İsveç bölgesine teşkilat çalışmaları çerçeve-
sinde merhum Halim Kavak bey’in ailesine taziye ziya-
retinde bulundular.    

Türkiye-ABD İlişkileri: Ebedi ittifak sona mı eriyor?

UETD İngiltere, İngiliz parlamentosunda “Türkiye-ABD
İlişkileri: Ebedi ittifak sona mı eriyor?” konulu panel dü-
zenledi.

Panele, UETD İngiltere Başkanı Erdal Yetimova, 
AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağtay Kılıç, İskoç Mu-
hafazakar Partisi üyesi Lord Mark Mcİnnes ve Catham
House düşünce kuruluşu araştırmacısı Dr. Nussaibah
Younis katıldılar.   
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UETD‘den ABD Başkanı Trump‘ın Kudüs kararına tepki

UETD’nin “Kudüste barışın sağlanması, dünya barışının
korunması anlamına gelmektedir” başlıklı basın bildiri-
leri faklı dillerde kamuoyuna paylaşıldıktan sonra
UETD’nin bölgeleri diğer cemiyetlerle birlikte ortak
protesto yürüyüşleri gerçekleştirildi. Berlin, Macaristan,
İngiltere, Ruhr, İsveç, Bavyera, Niedersachsen, Würt-
temberg, Baden, Fransa Aquitane, Bosna, Kuzey Bav-
yera bölgeleri bu yürüyüşlere katıldı. Vatandaşlar ABD
Başkanı Trump’ın kararını kınadı ve tepki gösterdi. 

Teşkilatlanma Çalışması

Genel Başkan Zafer Sırakaya ve Teşkilatlanma Genel
başkan Yardımcısı Köksal Kuş UETD İsveç bölgesinde
teşkilat çalışmalarında bulundular. Teşkilat çalışmaları
çerçevesinde STK ziyaretleride gerçekleştirdiler.  
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Kimlik ve Kültürün Korunup Geliştirilmesinde  STK‘lar

Eski T.C. Başbakan Başmüşaviri Sayın Mustafa Şen
”Kimlik ve Kültürün Korunup Geliştirilmesinde STK’lar”
konulu konferansını Aralık ayında da devam ettirdi. 9
Aralık Düsseldorf bölgesinin Ratingen şubesinde, 10
Aralık Ruhr bölgesinin Marl şubesinde, 16 Aralık Bel-
çika bölgesinde, 17 Aralık Bremen bölgesinde, Blu-
menthal ve Nordenham şubesinde ve 20 Aralık’ta
Bosna bölgesinde  konferanslarını gerçekleştirdi.

Mustafa Şen konuşmasında, alt ve üst kimliklerin öne-
mine değinerek, “Üst kimliğimiz inandığımız değerler-
dir, dinimizdir. Alt kimliğimiz ise köklerimizdir. Bu da
kimlik ve kültürümüzün özü Yüce Rabbimizin kitabı
Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnetidir. Özetle
değerler bütünümüzdür. Alt kimliklerimizden bir tanesi
Avrupalılıktır. Burada önemli olan üst kimliğin alt kim-
liğe yedirilmemesidir. Biz inançlarımızı koruyarak yaşa-
dığımız ülkeye sahip çıkabilir, oranın vatandaşı
olabiliriz.” dedi.

Şen, Avrupa’da yaşayanların İslamiyeti önemsemedi-
ğini gördüğümüz zaman bir sürü alt kimliklerin oluştu-
ğunu yani Türk ama Müslüman olmadığını görmek
mümkün olacağını belirterek, kişinin Almanlaşmış veya
öteye giderek Hristiyanlaşmış bir kişilikle karşılaşmış
olunacağını vurguladı. Üst kimliğin değişti zaman alt
kimliğin bir anlam ifade etmediğini söyleyen Şen, “Sün-
neti koruyamazsak Kur’an’ı da koruyamayız. Kimlik ve
Kültürümüzü oluşturan unsurları din, dil, ahlak, edep,
vatan, millet, devlet, tarih, birlik duygusu, dirlik düzen
duygusu, dayanışma duygusu ve kardeşlik duygusu-
dur. Kimlik ve kültürün taşıyıcıları olarak da aile, toplum-
sal çevre, dini toplumsal çevre, okul, medya, devlet ve
STK’lar olarak sıralayabiliriz. Biz inançlarımızı kimliğimizi
ve kültürümüzü koruyarak yaşadığımız ülkeye asimile
olmadan ayakta kalabiliriz. Birçok değerlerimizin günü-
müzde kayboluyor. Mesela çorba yerine hazır yiyecek-
leri tercih ediyorlar. Bozuk bir türkçe konuşuyoruz.”

Şen, Avrupa’da yaşayan Türklere de seslendi ve tavsi-
yede bulundu, “Siz Türkiyeli Avrupalılarsınız. Avrupalı,
Lazlar, Çerkezler, Kürtlersiniz. Avrupa’yı benimsemeli,
yaşadığınız devlete hizmet etmeli ve bayrağına saygı
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duymalısınız. Yaşanan göçmen, mülteci, sağlık, eğitim,
çevre ve benzeri sorunlara çözümlerle yaklaşmalısınız.
Burada yıllarını harcayan nesiller artık Avrupa’yı benim-
semeli, yaşadıkları ülkeleri vatanları olarak görmeli. Bu-
rası ikinci vatanınızdır. Sizin çocuklarınız, torunlarınız,
nesliniz burada doğup burada büyümeye devam ede-
cek. İçinize kapanmamalısınız, daha dışa dönük, her
yerde daha aktif olmalısınız. Fakat bunları gerçekleşti-

rirken de asimile olmadan öz kimliğinizi korayarak yap-
malısınız.”   

Bosna bölgesindeki konferans Uluslararası Saraybosna
Üniversitesinde (IUS) yapıldı ve Mustafa Şen beyin yanı
sıra Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç,
UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, IUS Rektörü Prof.
Dr. Erkan Türe ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Dinlerin, Dillerin, Medeniyetlerin Beşiği Anadolu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman,
9 Aralık  Danimarka bölgesinde ve 10 Aralık İsveç böl-
gesinde “Dinlerin, Dillerin, Medeniyetlerin Beşiği Ana-
dolu” konulu konferans vermiştir.

Yayman’nın konuşmasında öne çıkanlar, “Kültür ve sa-
natın kaynaştırıcı evrensel dilini daha fazla kullanmalı-
yız. Kültür diplomasisini ve kamu diplomasisini daha
işlevsel hale getirmeliyiz. Daha çok çalışacağız, ülkemizi
daha çok tanıtacağız ve daha çok kalbe gireceğiz.” idi.

Türkiye Turizmi’nin önemli bir ivme kazandığı, gerek
hizmet kalitesi, gerekse tesisler olarak önemli bir kali-
teye sahip olduğunun altını çizen Yayman, 2017 yılında
Avrupa’da yaşanan gerilemenin 2018 yılında toparla-
nacağının altını çizdi.

Yayman, “Kültür denildiğinde ilk akla gelen coğrafya
Anadolu’dur. Günümüzden altı yüz bin yıl öncesine
kadar uzanan bu kadim topraklar, onlarca medeniyete
ev sahipliği yapmıştır. Bu tarih koridoru mağaralarda
yaşamlardan günümüz modern şehirlerine kadar uzan-
maktadır” dedi.

Kültürel zenginliğin kalbi olan Türkiye’nin önemli bir
yerde olduğunu belirten Hüseyin Yayman, “Bir toplu-
mun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa

aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütü-
nüdür. Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu
diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür, toplumun yaşayış
ve düşünüş tarzıdır” dedi.
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UETD UK Halk Buluşması

Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediye Başkanı Fatih
Mehmet Erkoç UETD İngiltere bölgesini ziyaret ederek
10 Aralık tarihinde halk ile buluştu.

İngiltere’de bir kaç gün geçiren Erkoç, STK temsilcileri
ve işadamları ile bir araya geldi, vatandaşların işyerle-
rini ziyaret etti, Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’ne gitti
ve oradaki vatandaşlarla sohbet etti, Londra’da yaşayan
Elbistan/Karahasanuşağı eski muhtarı Mehmet Altun
beyle bir araya geldi ve Londra’da yaşayan Maraşlı
gençlerle görüştü.
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Günümüzde Avrupa - Türkiye ilişkileri ve Avrupalı Türklerin vizyonu

UETD Siyasi İşler Genel Başkan Yardımcısı Fatih Zingal
“Günümüzde Avrupa-Türkiye ilişkileri ve Avrupalı Türk-
lerin vizyonu” konulu konferansını 10 Aralık UETD Würt-
temberg bölgesinin Heilbronn şubesinde ve 16 Aralık
UETD Rhein-Neckar bölgesinde gerçekleştirdi.

Konferansta vatandaşlarla biraraya gelen Zingal genç-
lerin eğitim alması konusunda, “Kimliğimize sahip çık-
malıyız. Yarınlarımız olan gençlerimize iyi eğitim
aldırmalıyız. Burada söz sahibi olmak istiyorsak aktif
olarak her alanda başarılı olmak zorundayız.” dedi. Tür-
kiye’nin gittikçe güçlendiğine ve büyüme oranı ile
diğer ülkeleri kıskandırdığına dikkat çeken Zingal,
“Hamdolsun ülkemiz her geçen gün büyüyor. Yıldızı
parlıyor. Birileri ülkenin geriye gitmesi için elinden
gelen herşeyi yapsa da başarılı olamıyorlar ve olama-
yacaklarda inşallah. Vizyon sahibi, karizmatik, başarılı
bir lidere sahip olan cennet vatan ülkem inşallah daha
da iyi günler görecek. Türkiye’nin Avrupa’ya, Avrupa’nın
da kesinlikle Türkiye’ye ihtiyacı var. Fakat maalesef ve
üzülerek dile getirmek istiyorum ki; Avrupa Türkiye’ye
karşı asla samimi değil. 50 yıldır kapıda bekletiyorlar.
Hem ekonomik, hem yerleşim olarak birçok Avrupa ül-
kesine fark atan Türkiye neden Avrupa Birliği’ne alınmı-
yor. Söz konusu Türkiye olunca çifte standart en üst
seviyeye çıkarılıyor. Fakat birçok Avrupa ülkesinin lideri
Avrupa’nın Türkiye olmadan bir şey yapamayacağını
dile getiriyor. Haklılar ve bunu zaman daha iyi göstere-
cek.” dedi. 

Zingal Türklerin burada kalıcı olduğunu altını çizdi ve
Avrupa’nın artık “insanları halen marjinal grup olarak
mı görmek istiyorlar veya 56 seneden beri burada ya-
şayan insanları topluma dahil mi etmek istiyorlar” karar
vermeleri gerekir dedi. Ayrıca Kudüs konusunada de-
ğinerek, Kudüsün müslümanların kırmızı çizgisi oldu-
ğunu ve ABD’nin bu kararından vazgeçmesi gerektiğini
söyledi.
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Türkiye Sosyal Güvenlik Sistemi ve Emeklilik Şartları 

UETD Ruhr bölgesinin Essen şubesi, T.C.  Essen Baş-
konsolosluğu Çalışma ve Sosyal güvenlik Ateşesi Os-
manbey Şahin’in yaptığı “ Türkiye Sosyal Güvenlik
Sistemi ve Emeklilik Şartları” konulu konferansı 15 Ara-
lık tarihinde gerçekleştirdi. 

Yurtdışı Emeklilik Bilgilendirme

T.C. Strazburg Konsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Ataşeşi Naim Kavlak ”Yurtdışı Emeklilik Bilgilen-
dirme” konulu programını 16 Aralık’ta UETD Lorraine
bölgesinde yaptı.

Kavlak, Türkiye’den emeklilik konusu hakkında detaylı
bilgi verdi. Daha sonra vatandaşın sorularını cevapladı.

Emeklilik konusunda para karşılığında kendilerine Tür-
kiye’de veya Fransa’da destek veya yardımcı olmak is-
teyen kişilerden uzak durmalarını tavsiye eden Naim
Kavlak, “Strazburg Türkiye Başkonsolosluğu içerisinde
hizmet veren ateşeliğimiz personelinin her konuda ken-
dilerine gereken yardım ve desteği vereceğini unutma-
yın” dedi.



108

WEFA Derneğinin Ziyareti

WEFA e.V. derneğine, Arnavut ve Bosna’dan gelen
yetim çocuklar ve gençler UETD Genel Merkezini ziya-
rete geldiler. Birlikte yemek yenildi, sohbet edildi ve
her çocuğa hediye paketi takdim edildi. 

Arkadaşım olur musun?

Dünya göçmenler günü kampsamında UETD Württem-
berg bölgesinin Stuttgart şubesi 21 Aralık’ta “Arkada-
şım Olur Musun” konulu program düzenledi.
Konuşmacı olarak Freundeskreis Flüchtlinge Zazenhau-
sen kuruluşundan Bianca Dangel katıldı. 
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Cumhurbaşkanlığı Ziyareti

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK
Parti Dış İlişkiler Başkanı Sayın Dr. Mehdi Eker ve UETD
Genel Başkanı Sayın Zafer Sırakaya’yı 22 Aralık tari-
hinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Üyeler Toplantısı

UETD Rhein Neckar bölgesi 24 Aralık’ta “Üyeler Top-
lantısına Davet” konulu bir program düzenledi. Prog-
rama konuşmacı olarak UETD Rhein Neckar Bölge
Başkanı Osman Gökalp, UETD MKYK Üyesi Bülent
Döger ve UETD Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı Adem
Taflan katıldı.

Etkinliğin amacı üyeleri UETD’nin çalışmaları hakkında
bilgilendirmek ve 2017 senesini değerlendirmek idi.  
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Alternatif İnsan Hakları Kuramı

UETD Ruhr bölgesinin Hagen şubesi 29 Aralık tarihinde
ilahiyatçı ve yazar Mustafa Yıldız ile “Alternatif İnsan
Hakları Kuramı” konulu konferansını gerçekleştirdi.

İnsan hakları kuramı, bireysel ve tekil insan hakları ih-
lallerini önlemek üzere tasarlanmıştır ve insan hakları
ihlallerini ortadan kaldırmayı içeriyor.



KADIN KOLLARI



112

Konferans: Kadının Siyasette ve Sivil Toplumdaki Yeri ve Önemi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve
AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu,
UETD Women İngiltere bölgesinde düzenlenen “Kadı-
nın Siyasette ve Sivil Toplumdaki Yeri ve Önemi“ konulu
konferansa katıldı.

Konferansa, UETD Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı
Ayşe Aşut, UETD İngiltere Başkanı Dr. Turhan Özen,
Londra Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Özdemir,  Yurt
Dışı Türkler Başkanlığı Londra Temsilcisi Necmi Akçay
ve İngiltere’de faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum ör-
gütlerinin temsilcileri ile çoğunluğunu kadınların oluş-
turduğu vatandaşlar katıldı.

Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut yaptığı açılış konuşma-
sında, Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkelerde siyasal,
sosyal ve kültürel statülerinin yükselmesinde, sivil top-
lum kuruluşlarının büyük rolü olduğuna, bürokraside
ve siyasette yapılamayan şeylerin sivil toplum kuruluş-
larında yapılabildiğini, sivil toplum kuruluşlarının ge-
rektiğinde siyaseti yönlendirdiğine değinerek, bu
bağlamda UETD olarak çalışmalarımızda siyasi bilin-
çlendirmeye, özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın
sivil toplum alanlarında ve siyasette aktif olmaya yön-
lendirildiklerine değindi.

Programda konuşmasını yapan Katırcıoğlu, kadının si-
yasetteki önemine kendi yaşadıklarını örnek göstere-
rek, kadınların siyasi alanda yer almalarının öneminden
bahsetti. Gündemdeki konulara da değinen Ak Parti
Milletvekili Radiye Katırcıoğlu, anayasa değişikliği ve
yönetim sistemi konuları başta olmak üzere, TBMM
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun yürüttüğü ça-
lışmalara ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Katırcıoğlu konuşmasında, “Yorucu ve uzun bir tempo-
dan sonra nihayet anayasa değişikliğimizi büyük bir
mücadeleyle ama gerçekten iyi bir şekilde, çok iyi bir
oranıyla birlikte, evet kabulüyle birlikte geçirdik.” diye-

rek, başkanlık sisteminin karmaşık ve tanımlanamaz bir
şey olmadığını dile getirdi. Katırcıoğlu, bunun bir yö-
netim sistemi olduğunu belirterek, sözlerine “Başkanlık
sistemi, yarı başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı sis-
temi, adına ne derseniz deyin, bu yeni üretilmiş bir şey
değil.” ifadeleri ile devam etti.
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Seminer: Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı 

UETD Women Köln bölgesi, 15 Ocak 2017 tarihinde
“Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı“ konulu seminerini gerçek-
leştirdi ve seminerde Başhemşire Gülcan Bostancı ko-
nuşmacı olarak yer aldı. 

Seminerde işlenen konular arasında, hastalık ve yaşlılık
sigortasına dair haklar, bakım sigortası, evde hasta
bakım imkanları, engelli çocuk bakımı, Demens hasta-
lığı ve bakımı gibi konular yer aldı.

Ayrıca yeni yılda gerçekleşecek kanuni değişiklikler
hakkında bilgiler verildi. Seminerin sonunda soru ve cevap bölümü gerçekleşti.   

Seminer: Aile İçi İletişim

UETD Women Ruhr bölgesinin Essen şubesi “Aile İçi
İletişim“ konulu seminerini 22 Ocak tarihinde gerçek-
leştirdi.

Eğitimci, aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim‘in konuş-
macı olarak katıldığı seminerde, “Aile içinde eşler ara-
sında ve çocuklarla doğru, sağlıklı bir iletişim nasıl
kurulmalıdır?“, “Çocuk terbiyesinde dikkat edilmesi ge-
reken hususlar nelerdir?“, “Anne ve baba gençlerden
ne ister, gençler anne ve babadan ne talep ederler?“
gibi konular ele alındı. 

Bayanlar tarafından büyük ilgi gören seminerde, davet-
lilerin katılımları seminerin çok verimli geçmesini sağ-
ladı. 
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Seminer: Türkiye‘den Emeklilik

UETD Women Bavyera Bölgesi “Türkiye‘den Emeklilik“
konulu bilgilendirme seminerini 28 Ocak tarihinde ger-
çekleştirdi. Programa, konuşmacı olarak Türk Hukuku
Avukatı Haydar Sofu katıldı.

Davetlilerin aktif olarak katıldığı seminerde, yurtdışında
yaşayan vatandaşlar, Türkiye‘de emeklilik konusunda
çok ilgili olduklarını, ancak buna dair detaylı bilgilerin
yeterli olmadığını ifade ettiler. 

Konuşmacı Av. Haydar Sofu, “Türkiye‘de nasıl emekli
olurum?“, “Borçlanma yoluyla emeklilik?“, “SSK‘dan
nasıl emekli  olurum?“, “Türkiye‘den emekli olunca Al-
manya‘da çalışabilir miyim?“ ve buna benzer birçok so-
rulara açıklık getirdi. 

Programın sonunda misafirlerden gelen sorular cevap-
landırılarak, gelen vatandaşların memnun ayrılması
sağlandı.
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Etkinlikler

UETD Women Bremen bölgesi, 08 Ocak 2017 tari-
hinde huzurevi ziyaretlerinde bulunarak, ziyaretlerin sa-
dece özel günlere has bir etkinilik olmadığını, zaman
buldukça hastane ve huzurevi ziyaretlerinin yapılması
gerektiğini gösterdiler. 

UETD Women Fransa Alsace bölgesinin Colmar şubesi,
bir mülteci ailesine yardımda bulunarak, ailenin beyaz
eşya ve birçok ihtiyaçını karşıladılar.

UETD Women İsviçre bölgesi 15 Ocak 2017 tarihinde,
“III. Hanımeli Sergisini“ gerçekleştirdi. Vatandaşlar tara-
fından yoğun bir ilgi ile karşılanan sergide, bayanların
yapmış olduğu el emekleri halk ile buluşturuldu.

UETD Women Belçika bölgesinin Diest şubesi, böl-
gede bulunan bir okul ile birlikte gerçekleştirdiği
“Halep İçin Elele“ etkinliği adı altında kermes düzen-
ledi. Amacı, Türk yemek kültürünü tanıtmak olan etkin-
likte, hediyelik eşya satışları yapılarak, elde edilen
kazancın Halep‘e yardım olarak gönderilmesi sağlandı.

28 Ocak 2017 tarihinde, UETD Women Fransa Alsace
bölgesi, istasyon durağında yaşayan, mağdur roman ai-
lesine yardım elini uzattı. Aileye sıcak bir ev ayarlanarak,
soğuk günlerde dışarda kalmamaları sağlanmış oldu.
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UETD Kadın Kolları ve Ak Parti Kadın Kolları İstişare Çalıştayı 

UETD Genel Merkez Kadın Kolları‘nın düzenlediği 2017
Ankara Çalıştayı, 02.02 - 05.02.2017 tarihleri arasında,
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları himayesinde ger-
çekleşmiştir. Katılım sayısının 150 kişi olduğu çalıştayda,
UETD GM KK Merkez Yönetim Kurulu, UETD Bölge KK
Başkanları, Bölge Yönetim Kurulu ve UETD Şube KK
Başkanlarının katılımları sağlanmıştır.

Çalıştayın ilk gününde selamlama konuşması yapan
UETD Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut, öncelikle des-
tekleri için AK Parti Kadın Kollarına teşekkür etti. Aşut,
UETD Kadın Kolları‘nın Avrupa‘da güçlü bir teşkilat ol-
duğuna, bu çalıştayın Türkiye‘deki ve Avrupa‘daki ka-
dınlarımızın kaynaşmalarına ve özellikle de fikir
alışverişinde bulunmalarına çok faydalı olacağına de-
ğindi. Aşut, önümüzdeki Halk Oylamasında sahada
aktif çalışma yapacak kadınlarımızın bu çalıştay vesile-
siyle gerekli bilgi donanımına ve siyasi bilince erişecek-
lerine vurgu yaptı.

Programda konuşma yapan AK Parti Genel Merkez
Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, “Avrupa‘da Tür-
kiye aleyhine yapılan lobi faaliyetlerinde bulunan kirli
odaklar ancak biz varlık gösterirsek fırsat bulamayacak-
lar.“ dedi. Sözlerine “Sizden tecrübelerinizi alacağız,
bizler tecrübelerimizi paylaşacağız. İki günlük süreçte
çok verimli bir toplantı olacağını ümit ediyorum.“ diye-
rek devam etti.

Programda söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili ve
İnsan Hakları İnceleme Komisyon Başkanı Mustafa Ye-
neroğlu, Avrupa‘daki 6 milyonluk Türk nüfusuna atıfta
bulunarak, “Avrupa‘daki Türk toplumunun varlığını,
önemini, Türkiye‘nin geleceği açısından sorumluklarını
devamlı şekilde kendimize hatırlatırken Türkiye‘de de
diasporayla ilgili bilinç düzeyini artırmak zorundayız.“
değerlendirmesinde bulundu. Sayın Yeneroğlu, kadın-
ların siyasetteki önemine ve katkısına da değinmeyi
unutmadı. 
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Programın ilk gününde, Halide İncekara, Saadet Oruç
ve Tülay Selamoğlu sunumumlarını yapmak üzere
programa katılım gerçekleştirdi. Program sonunda Kül-
liye Millet Cami ziyaretinde bulunuldu.

Çalıştayın ikinci günü, AK Parti KK MKYK üyesi Sevda
Güner‘in “Motivasyon ve Kriz Çözme Yöntemleri“ su-
numu ile başladı. Sunum sonrası 5 grup halinde ger-
çekleştirilen Workshop‘da “Avrupa Bölgesel Saha
Analizi Çalışma Grupları Ülke Bazında Karşılaşılan So-
runlar ve Çözüm“ konusu işlendi.

Çalıştayımızın  ikinci gününde bizlerle olan Kadem
Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan, “Yeni Tür-
kiye‘nin Yumuşak Güçlü Sivil Toplum ve Kadın Katılım“
konulu konuşmasında, sivil toplum kuruluşlarının top-
lumda bir dayanışma yarattığını belirterek, “Sorunlar
mikro düzeyde ele alınarak, olumsuz etkileri azken mü-
dahale edilmiş olunuyor. Bu süreç, toplumun birbirine
güven duyması gibi değer odaklı dayanışmalara kapı
aralıyor.” dedi.

Sümeyye Erdoğan, sivil toplumu, ortak amaç için gö-
nüllülük esasına dayalı bireylerin oluşturduğunu ifade
ederek, bu kuruluşların kamuoyu oluşturmak, halkın ira-
desini ortaya koymak gibi işlevlerinin yanı sıra, eğitim
ve sosyal refaha yönelik projelerle de sorumluluk üst-
lenmesinin önemini vurguladı. Türkiye’de vakıf gelene-
ğinin çok köklü olduğunu hatırlatan Erdoğan, yaklaşık
150 bin kayıtlı STK bulunan ülkede gönüllülük bilincini
yaygınlaştıracak proaktif yaklaşımlara ihtiyaç duyuldu-
ğunu kaydetti.

Sivil toplum kuruluşlarının niceliğinden çok niteliğinin
önem arz ettiğini aktaran Erdoğan, etki gücünü artır-
mak amacıyla çalışma alanında derinleşme ve uzman-
laşmanın, donanımlı uzmanlar yetiştirmenin gereğine
vurgu yaptı.
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Çalıştayımızda misafir olan AK Parti MKYK Üyesi ve İs-
tanbul Milletvekili Sayın Burhan Kuzu “Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi ve Referandum Süreci“ konulu
konuşmasını gerçekleştirdi. 

Sayın Kuzu konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı Siste-
mine ilişkin, “Bu Türkiye‘yi normalleştirecek bir model-
dir.“ dedi. Millete sistemin anlatılacağını vurgulayan
Kuzu, CHP‘nin çok yanlış bilgiler verdiğini savunarak,
“Bu modelde her siyasi parti kazanabilir çünkü burada
partiden ziyade göstereceği aday önemlidir. Herkesi
kucaklayan, ılımlı, demokratik, hakikaten özgürlükten
yana biri yüzde 51 alarak gelebilir.“ diye konuştu. Kuzu,
söz konusu modelde daha çok ılımlı ve toleranslı insan-
ların öne çıkacağını belirtti. Sayın Kuzu, “Koalisyonlara,
iki başlılığa paydos.“ vurgusu yaptı.

Çalıştayımızın ikinci günü, Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Sayın Melih Gökçek UETD Women ailesini Bü-
yükşehir Belediyesi‘nde ağırladı. 15 Temmuz konulu su-
numundan sonra akşam yemeğinde bir araya geldi-
ğimiz Sayın Melih Gökçek, Çalıştayımıza katılan arka-
daşlarımıza hediyelerini takdim etti.

Çalıştayla ilgili medyada çıkan haberler:
http://m.haberturk.com/yerel-haberler/haber/ 10846184-uetd-referandum-surecini-avrupaya-anlatacak
http://www.memurlar.net/haber/643932
http://aa.com.tr/tr/politika/uetd-referandum-surecini-avrupaya-anlatacak/740828
https://t.co/lMFgLPFVRH?ssr=true
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Türkiye‘de Kadın Hakları ile İlgili Gelişmeler

UETD İsviçre Kadın Kollarımızla gerçekleştirdiğimiz
konferansa, Ak Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli‘nin
konuşmacı olarak katıldı. Konferansta “Türkiye‘de Kadın
Hakları ile ilgili Gelişmeler“ konusu ele alındı.  

Av. Fatma Benli, UETD Genel Merkez Kadın Kolları Baş-
kanı Ayşe Aşut ve UETD Genel Başkan Danışmanı Gü-
leser Topuz ile birlikte, İsviçre’de Lozan’da, Cenevre’de
ve Cham bölgelerinde halk ile buluştu. Konferans hari-
cinde ev ziyaretleri de gerçekleştirildi.

Av. Fatma Benli konuşmasında kadınların Meclisteki
haklarına değinerek
“AK Parti iktidarına kadar Mecliste maalesef kadın mil-
letvekili oranı çok azdı. Kadın siyasetçilerin %1’in al-
tında Mecliste olduğu dönemler yaşadık. Kadından
sorumlu devlet bakanlarının erkek olduğu dönemler
gördük. Dolayısıyla kadının sürekli siyasette dışlandığı
bir süreçten geldik.“ söyleminde bulundu. 

Sözlerine, “AK Parti bu noktada kadınların siyaset içeri-
sinde daha fazla var olabilmeleri için, çok daha fazla ça-
lışma sarf etti. Bugün bu oran %16’lara çıkmış durumda
ama bize göre halen çok az. Türkiye’de özellikle kadın-
ların toplumsal hayata yaptıkları katkı çok daha fazla ol-
malı, biz de bu oran daha fazla olsun diye çaba
gösteriyoruz.“ diyerek devam etti.

Av. Fatma Benli konuşmasını, “Bir sonraki dönemde
Mecliste kadın oranının çok daha fazla olacağına inanı-
yorum. Sayı arttıkça çok daha iyi bir noktaya geleceğiz.“
sözleriyle bitirdi.
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Şeker Hastalığı Ve Yüksek Tansiyon

UETD Women Düsseldorf Bölgesinin Krefeld Şubesi,
12 Şubat 2017 tarihinde, Dr. Dilek Kaya‘nın konuşmacı
olarak katıldığı, “Şeker Hastalığı ve Yüksek Tansiyon“
konulu sağlık seminerini gerçekleştirdi.

Seminerin amacı, katılımcıları sağlıklı bir yaşam sürdü-
rebilmeleri konusunda bilinçlendirmekti.

Dünya Anadil Günü 

UETD Women Ruhr ve Bavyera Bölgeleri, katılımcıların
anneler ve çocukların olduğu “Dünya Anadil Günü“ et-
kinliği düzenledi.

UETD Women Ruhr Bölgesi, 25 Şubat tarihinde ana-
dilde konuşmanın önemini anlatan ve iki konuşmacının
katıldığı bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlikte çocuk-
lar Türkçe şiirler okuyarak, Türkçeyi unutmadıklarını ve
anadillerinde kendilerini güzel ifade edebildiklerini
göstermiş oldular. Etkinliğin amacı, kitap okuma alış-
kanlığı kazandırarak, gençlerimize ve özellikle çocukla-
rımıza anadilde konuşmanın önemini anlatmak idi.
Programda şiir okuyan çocuklar, sinemaya götürülerek
ödüllendirildi.

26 Şubat‘ta UETD Women Bavyera Bölgesi tarafından
düzenlenen seminerde Rukiye Turan‘ın “kültürün, öz-
gürlüğün ve anadilin önemi“ temalı sunumu katılımcılar
tarafından beğenildi ve yoğun ilgi gördü. 
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Frauen und Medien (Kadın ve Medya)

UETD Women Avusturya Bölgesi, birbirinden seçkin
davetlileri ile “Kadın ve Medya“ konulu açık oturum dü-
zenledi. 

TRT moderatörü Tijen Karaş‘ın katıldığı panelde, UETD
Genel Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Betül Cer-
rah, Wiener gazetesinin baş editörü Barbara Haas, ga-
zeteciler Köksal Batacı ve Serdar Şahin‘de eşlik ederek,
kadının medya alanındaki rolü hakkında konuştular.

Program Almanca dilinde gerçekleştirilmiş olup, aynı 
zamanda Türkçe diline tercüme edildi. Programın
amacı, Avusturya‘lı ve Türk gazetecileri bir araya geti-
rerek, onların kadınların medyadaki statüsü hakkında
ne düşündüklerini ve çalışma hayatında neler ile karşı-
laştıklarını paylaşmak ve karşılıklı fikir alışverişinde bu-
lunmalarını sağlamaktı.   
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Müslüman Kadının Tarihteki Yeri ve Önemi

UETD  Women Avusturya, 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nüne özel olarak 4 Mart tarihinde bir konferans düzen-
lediler. Konuşmacı olarak, Ak Parti Kadın Kolları Dış
İlişkiler Başkanı Meryem Göka ve Uzman tarihci, yazar
Sabiha Doğan katıldığı konferansda, “Müslüman Kadı-
nın Tarihteki Yeri ve Önemi“ konusu işlendi.

Meryem Göka konuşmasının başında Ak Parti Kadın
Kollarının 4.300.000’lik üyesi ile Dünyanın en büyük si-
yasi kadın örgütü olduğunun altını çizdi.

Göka  konuşmasının devamında , “Sürekli sahalardayız, 
sürekli kadın kolları olarak kadınlarımızla her yerde bir-
likteyiz. Yurt içi veya yurt dışı bizim için çok fark etmiyor. 
Dünyanın öbür ucuna gittiğimizde de, her yerde hem
kendimizi başka bir perspektiften anlatma fırsatını bu-
luyoruz, hem de kadınlar arasında bu hasbihalin, birbi-
rine dokunmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
Biz 4.300.000’lik bir kadın üye sayısı ile, dünyanın en
büyük siyasi kadın örgütü olarak, tabi ki başka STK’larla
veya başka alanlardaki kadınlarla sürekli bir fikir alışve-
rişi içerisinde oluyoruz.” dedi. 
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Kadın ve Siyaset

UETD Women Belçika Bölgesi, düzenlediği “Kadın ve
Siyaset“ konulu konferansda birbirinden seçkin konuk-
lar bir araya geldi. Bu progamı, UETD Women Belçika
ile AK Parti Brüksel beraber gerçekleştirdiler.

Konferansa 63. hükümette, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı olan Sayın Taner Yıldız ve eşi Selma Yıldız, AK Parti
Düzce Milletvekili Ayşe Kesir, AK Parti Gaziantep Millet-
vekili Canan Candemir Çelik, AK Parti Brüksel Başkanı
Ruhi Açıkgöz gibi önemli isimler katıldı.  

Bakan Taner Yıldız, AK Parti Brüksel Başkanı Ruhi Açık-
göz ile UETD Belçika Kadın Kolları Başkanı Asuman
Kökten kürsüde söz alarak, günün anlam ve önemine
değenerek, yapılacak Halk Oylaması hakkında bayan-
ları bilgilendirdiler.

“Bizler anayız, bizler ablayız, bizler eşlerimizin hayat ar-
kadaşıyız.” diye konuşmasına başlayan UETD Belçika
Kadın Kolları Başkanı Asuman Kökten, konuşmasının
devamında “Ama her şeyden önce bizler toplum içeri-
sinde erkeklerle eşit statüde birer bireyiz. Bir toplumun
gelişmesi kadının bu toplumda aktif olarak etken olma-
sına bağlıdır. Kadına değer vermeyen halk, kadını ikinci
veya üçüncü planda tutan toplumlar hiçbir zaman ge-
lişememiştir ve ilerleyememiştir. Artık kadınlarımızı her
alanda aktif rol alan ve üretken görmek istiyoruz.” dedi.

Bakan Taner Yıldız, seçimlerdeki zaferin, büyük bir pa-
yını kadınlara borçlu olduklarını dile getirerek, bayan-
lara teşekkür edip, yine bir önceki seçimde olduğu gibi,
Belçika‘dan büyük bir başarı beklediğini dile getirdi.

Programa daha sonra soru-cevap bölümü ile devam
edilerek, resepsiyon ile program sona erdi.
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23 Nisan Çocuk Bayramı

UETD Women Bavyera Bölgesi‘nin Münih Şubesi, 27
Nisan tarihinde “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı“ etkinliğini organize etti.

Etkinlikte, çocukların yanı sıra anneleri ve babaları da
katıldı. Çeşitli oyunlar oynanarak, şarkılar söylendi ve
yarışmalar düzenlendi. 23 Nisan çocuklar tarafından
büyük bir ilgi ve çoşku ile kutlandı.

Günün sonunda çocuklar için hazırlanmış hediyeler
dağıtıldı. 

İstanbul Ziyareti

UETD Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı olarak,
16 Nisan Halkoylaması öncesi İstanbul‘da ziyaretlerde
bulundu. 

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, AK Parti İl
Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, UETD Women
Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut ve İl Kadın Kolları yö-
neticileri ile biraraya geldiler.
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Aile İçi Şiddet ve Mobbing

UETD Women Ruhr Bölgesinin Gelsenkirchen Şubesi,
Eğitim Bilimcisi ve Sosyolog Sevda Yıldırım‘ı “Aile içi
şiddet ve Mobbing“ konulu seminere konuşmacı olarak
davet etti.

Açılış konuşmasını Kadın Kolları Şube Başkanı Meryem
Kiraz‘ın yaptığı seminerde, Sosyolog Sevda Yıldırım su-
numunda, “Aile içi şiddet nasıl önlenir?“, “Şiddetin bo-
yutları nelerdir?“, “Şiddet genelde nerede, nasıl ve
kimler tarafından uygulanır?“, “Kendimizi nasıl güçlen-
diririz ve koruruz?“, “Korku ve travmayı nasıl yenebili-
riz?“, gibi soruların cevabını bulmaya yönelik bilgi verdi. 

Ayrıca sunumda “Mobbing“ adı verilen psikolojik baskı 
ya da halk arasındaki tabirle “Bezdirme-Yıldırma“ 
olarak bilinen  baskının boyutları, üstesinden gelme
metodları ve bireyin bu husustaki hukuki hakları hak-
kında bilgi verildi. 

Kadın, Aile ve Toplum

UETD Women Düsseldorf Bölgesinin Remscheid Şu-
besi, 15 Mayıs tarihinde “Kadın, Aile ve Toplum“ konulu
seminer gerçekleştirdi. 

Semineri sunan Pedagog Sevda Yıldırım, katılımcılara
aile ve toplum ilişkilerine yönelik bilgi verdi.
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Anneler Günü Programı

UETD Women Bavyera Bölgesi, 21 Mayıs tarihinde, An-
neler Günü münasebeti ile „Aile ve Kadın Hakları“ konu
başlığı altında seminer gerçekleştirdi.

UETD Women´ı daha önceden tanımayan bayanların
yoğun olarak katıldığı program, Bölge Kadın Kolları
Başkanı Nevin Hanım’ın açılış konuşması ile başladı.
Akabinde Pedagog Rukiye Hanımın, “Aile ve Kadın
Hakları“ konusunda detaylı bilgi içeren sunumu gerçek-
leşti.

Katılan misafirler çok memnun kalarak bu gibi bilgi içe-
rikli programların sıklıkla olmasını talep ettiklerini bil-
dirdiler. Çocukların annelerine okudukları şiirlerle
devam eden seminerde tombala çekilişi yapılarak özel
hediye paketleri dağıtıldı. Son olarak Anneler Gününe
özel, katılan tüm annelerimize güller dağıtıldı.
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Anneler Günü

UETD Women Bavyera Bölgesi Augsburg Şubesi, 14
Mayıs tarihinde Anneler Günü etkinliği gerçekleştirdi.
40 katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlikte, “ANNE“ ol-
mayı ve annelerin kıymetini bilmeyi anlatan bir sohbet
yapılarak, toplumun bilinçlenmesi amaçlandı. Katılım-
cılar arasındaki annelerin duygulanıp mutlu olduğu et-
kinlikte, ayet-i kerimeler ile hadis-i şerifler okundu,
İslamın anneye verdiği değer ve kıymetin altı çizildi.

Evlatların anneler için, annelerin de evlatlar için ne denli
kıymetli oldukları ve toplumun bu yapı içerisinde nasıl
bir şekil aldığı, sağlam temeller üzerine inşa edildiği
detaylı olarak anlatıldı.

Etkinliğin sonunda okunan şiir ve kıssalar yoğun man-
evi duyguların yaşanmasına neden oldu. Katılımcılar
arasında yapılan çekilişte hediyeler verildi, güller dağı-
tıldı.Böylece Anneler Gününde, annelerimizin mutlu bir
şekilde etkinlikden ayrılmaları sağlandı.

Anneler Günü

UETD Women Fransa Alsace ve Lorraine Bölgeleri, An-
neler Günü etkinliği olarak huzur evi ziyaretleri gerçek-
leştirdiler.

Bu özel günde, yaşlı annelerimizi ziyaret edip, onlara
“Sizleri ve verdiğiniz emekleri unutmadık“ mesajını ve-
rerek,  gönüllerini aldılar.
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Aile ve Çocuk Şenliği ve Anneler Günü Programı

UETD Women Belçika Bölgesi Anvers Şubesi, Anneler
Günü etkinliği olarak, “Aile ve Çocuk Şenliği“ gerçek-
leştirdi. 

Şenliğe katılan anneler ve çocukların çok mutlu olduğu
gözlendi. Etkinlikte çocuklar, palyanço ve şişme şato ile
eğlenerek, çeşitli oyunlara katılıp hediyeler kazandılar.
Anneler için de özel süprizlerin yer aldığı şenlikte, çe-
şitli yemek ikramlarında bulunuldu. 

Anneler Günü

UETD Women Mannheim Bölgesi, Anneler Gününe
özel huzur evi ziyaretlerinde bulundular. 

Yapılan huzur evi ziyaretlerinde, anneler ile birebir ilgi-
lenip, sohbet ederek gönüllerini aldılar. Ayrılmadan
önce tüm annelere çiçekler dağıtarak mutlu olmalarını
sağladılar.
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Anneler Günü

UETD Women Rheinland-Pfalz Bölgesi, Anneler Günü
etkinliği olarak, çocuklarla birlikte huzur evi ziyaretinde
bulundular.

Çocuklarla beraber gerçekleştirilen etkinlikte amaç, ço-
cuklarımıza annelerin yaptığı fedakarlıkları gösterebil-
mek ve onların yerinin başımızın üstü olduğunu
anlatabilmekti. 

Çocukların birebir anneler ile sohbet etme fırsatı bul-
duğu huzur evi ziyaretinde, çiçekler dağıtılarak, huzur
evinde yaşayan annelerin yalnız olmadıklarının altı çi-
zildi.

Anneler Günü

UETD Women Hamburg Bölgesi, Anneler Günü etkin-
liği olarak, huzur evi ziyaretinde bulundu. 

Huzur evindeki yaşlı annelerin, Anneler Günü kutlana-
rak, çiçekler dağıtıldı. 

Huzur evinde kalan anneler, böyle bir günde yalnız bı-
rakmadıkları için Hamburg Bölgesi hanımlarına müte-
şekkir olup, çok memnun olduklarını ifade ettiler. 
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Anneler Günü

UETD Women Ruhr Bölgesi Hagen Şubesi Anneler
Günü etkinliği olarak, 13 Mayıs tarihinde bir kahvaltı
düzenledi. 

Etkinliğe katılan annelerle beraber kahvaltı yapılıp, “İs-
lamın Annelere Verdiği Değer“ hakkında bir sohbet
gerçekleştirildi. Katılan annelerin mutlu olmasını ve bil-
gilenmesini sağlamak amacı ile düzenlenen kahvaltının
sonunda, güller dağıtıldı.

UETD Women Ruhr Bölgesi Mülheim an der Ruhr Şu-
besi, 16 Mayıs tarihinde Anneler Günü etkinliği olarak,
hanımlara özel bir kahvaltı düzenledi.

Kahvaltıda slayt gösterisi eşliğinde, anneler gününün
anlam ve önemini anlatan bir sohbet gerçekleştirildi.
Çocuklar tarafından şiirler okunarak, annelere hediye-
ler dağıtıldı. 

Anneler Günü

UETD Women Düsseldorf ve İngiltere 
Bölgeleri, Anneler Gününde huzur evi ziyaretleri ger-
çekleştirdiler. 

Yapılan ziyaretlerde, yaşlı ebeveynler ile bire bir soh-
betler edilerek, anne ve baba olmanın güzellikleri ve
zorlukları konuşuldu. 

Ziyaretin sonunda güller dağıtılarak, tüm annelerin An-
neler Günü kutlandı. 
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GM Kadın Kolları İftar Yemeği

Genel Merkez Kadın Kollarının düzenlediği geleneksel
iftar yemeği, Köln şehrinde bulunan farklı dini STK yö-
neticilerinin katılımıyla gerçekleşti. İftar yemeğinden
önce konuşma yapan GM Kadın Kolları Başkanı Ayşe
Aşut, Ramazan ayının öneminden bahsetti. Zarafet, kar-
deşlik, dayanışma Ramazan’ın bize getirdiği yüce has-
letlerdendir. Kardeşlik, uhuvvet, paylaşma duygularnın
en üst düzeye çıktığı aydır. İyiden, güzelden yana yeni
sayfalar açmak, ahlakı güzelleştirmek, hakkı, hakikatı,
adaleti ve sevgiyi tesis etmek için Ramazan bize büyük
bir fırsattır. Ramazan’ın sahurun bereketi ve iftarın se-
vincini getirdiğini anlatarak, toplumun sosyal yaralarını
ramazanın şifalı elleriyle sarıldığını söyledi.

STK‘ların öneminede vurgu yapan Aşut, Sivil Toplum
demek, insanların tek tek yapamadıklarını beraber yap-
masıdır. Yani birlikteliği, gönüllülüğü ve dayanışmayı
temsil eder. Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetimler üze-
rindeki etkinliği, o ülkeleri daha çağdaş ve demokratik
hale getirmektedir. Bu nedenle STK’lar demokrasinin
olmazsa olmaz unsurları olarak toplumsal hayatımızın
odak noktasında yer almalıdır. Bizler Avrupadaki müs-
lümanların sosyal, siyasal ve kültürel yöndeki statüleri-
nin yükselmesi için birlik, beraberlik içinde çalışmalıyız.
Avrupa’ya dinimizi, değerlerimizi bizler anlatmalıyız.
Bütün güzel olguları içinde barındıran kültürümüzü Av-
rupa’ya bizler tanıtmalıyız, dedi.

Aşut, Ramazan ayının, dünyanın muhtelif yerlerinde sal-
dırılara ve zulümlere maruz bırakılan Müslümanların fe-
lahına vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyor,
bugünkü birlikteliğimizin hayırlara vesile olmasını dili-
yorum, dedi. 
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Bölge İstişare ve Yönetim Toplantıları

UETD Avusturya Bölge Kadın Kolları eski Başkanımız
Seher Icsel Hanım görevini, KK BYK üyesi Duygu Halıcı
Hanıma devretti. Duygu Hanım‘ın başkanlığında oluş-
turulan BKYK üyeleri ile ilk Bölge Toplantısı Bölge Ra-
mazan iftar programının akabinde gerçekleşti.

Toplantıya katılan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı
Ayşe Aşut, UETD Kadın Kollarının vizyon ve hedeflerin-
den bahsetti. Aşut, teşkilat içinde en önemli unsurun
kardeşlik bağları olduğuna değindi. Gönüllük esaslı bir
kuruluşta ilk gayemizin insanların gönüllerini kazanmak
olduğunu, bunun bizim en büyük zenginliğimiz olaca-
ğını belirtti. UETD’nin Avrupa’da bir çatı kuruluş oldu-
ğuna vurgu yapan Aşut, bizler dini, milli, kültürel
değerler üzerinden her zaman kucaklayıcı olacağız,
dedi.

GM Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut, UETD Baden
Bölge Kadın Kolları Baskanlığına getirilen Birsen Taşlı
Hanım ve ekibiyle bir araya geldi. Ziyarette Kadın Kol-
larımızın yapacağı çalışmalar, yaşadıkları sorunlar ele
alındı.
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20 Haziran Mülteciler Günü 

20 Haziran “Mülteciler Günü“ kapsamında, mülteci kar-
deşlerimizi unutmadık. Bu bağlamda çeşitli bölgeleri-
mizde etkinlikler gerçekleştirildi.

Fransa Alsace Bölgesi 30 aileye gıda yardım paketleri
ulaştırdı.

UETD Bavyera Bölgesi ve Münih şubesi mülteci aileler
ve çocuklar için hediyeler ve yardım paketleri hazırladı.
Mülteci aileler ile  bir araya gelerek ailelerin sorunlarını
dinlediler.

Mülteci gününe özel yapılan etkinliklerde Avrupa ge-
nelinde birçok yardıma muhtaç aileye ulaşıldı.
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Bayramlaşma

UETD Bavyera Bölgesi ve Augsburg Şubesi huzur ev-
lerini ziyaret ederek bayramı yalnız geçirmemeleri için
yanlarında bulundular. Onlarla sohbet ederek sorunla-
rını, arzularını, neler yaşadıklarını öğrenmiş oldular.
Böylece yardımcı olabileceklerinin düşündükleri konu-
larda onlara yardım eli uzatabilecekler. Günün anısına
huzur evi sakinlerine UETD bölge ve şube yönetim ku-
rulu üyeleri tarafından gül dağıtıldı ve önceden hazır-
lanan ikramlıklar sunuldu. Münih şubesi Münih
merkezinde stand kurarak vatandaşlarla bayramlaştı.
Rosenheim şubesi bir marketin sponsorluğunda mül-
teci kampını ziyaret edip erzak dağıttı.  

UETD Düsseldorf Bölgesi esnaf ve huzur evini ziyaret
ederek oradaki ilgiye hasret insanlarla bayramlaştı.
UETD Belçika Bölgesinin Brüksel Şubesi Kadir gecesi
dolayısıyla huzur evini ziyaret ederek onlara ikramlarda
bulundular. 

Hamburg, Rheinland-Pfalz, Kuzey Bavyera bölgesi mül-
teci kampları ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.
Kuzey Bavyeranın Hof şubesi çocuklar için bayram şen-
liği düzenledi.
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“Yardımlaşma İftar Yemeği” ve “Bir Yetim de Sen Giydir“ Projeleri

UETD Women Belçika bölgesinin Genk şubesinin
Kadın Kolları 21-25 Haziran 2017 tarihleri arasında
“Multikültürel Yakınlaşma ve Yardımlaşma İftar Yemeği”
ve ”Bir Yetim de Sen Giydir” projelerine imza attı.

”Multikültürel Yakınlaşma ve Yardımlaşma İftar Yemeği”
projesi ile Türk ve Flaman siyasetçileri, konsolosları,  be-
lediye başkan ve yardımcılarını, sivil toplum örgütlerini
ve dernek başkanlarını, iş adamlarını, esnafları, din
adamlarını, tüm kurul ve kuruluş yönetimini ve çalışan-
larını, Türk ve yabancı halkı bir araya getirerek birbirle-
rini tanıma ve anlama açısından diyalog kurma ortamı
hazırlandı. Bu etkinlikte ”Bir Yetim de Sen Giydir” pro-
jesi için bağış toplandı. Hem bağış hesap numarası üze-
rinden hem giriş ücretinden toplanan miktarla bağış
gerçekleştirildi. Yardım bağışında Hollanda‘dan Avrupa
Yozgatlı İş Adamları Derneği, Almanya‘dan Avrupa Yoz-
gatlılar Platformu ve AK Gönül Dostları gibi kurumlar
da destek oldular.

”Bir Yetim de Sen Giydir” projesi, bu bayramda yetim-
lerin anneleri ve babaları biz olup, onların bayramlıkla-
rını bizler alalım düşüncesi ile gerçekleştirildi. UETD
Genk Şube Başkanı Fikriye Ayrancı Keper ve ekibi Aile
ve Sosyal Politikalar Yozgat İl Müdürlüğü işbirliğinde
Yozgata giderek Sevgi ve Çocuk Evlerinde kalan 158
yetim ve öksüz çocuklara yardımda bulundular. Kadın
Kollarının amacı, çocuklara ayakkabı ve giysiler alarak,
sevdikleri yiyecek ve içecekleri ikram ederek, bayramın
ilk gününde onlara unutamayacağı güzellikte keyifli
anlar yaşatmakla birlikte, yalnız olmadıklarını hissettir-
mekti.

Ayrıca Kadın Kolları, yardımseverlerin desteğinin düşü-
nüldüğünden daha fazla olması nedeniyle Çorum’daki
AK Parti Kale Mahallesi teşkilatı ile de işbirliği yaptı. Yoz-
gat’dan sonra Çorum’a geçen ekip orada bulunan
öksüz ve yetimlere de büyük ölçüde destek sağlandı.  
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Yozgat’ta 179, Çorum’da ise 236 yetim ve öksüz çocuk-
lar bayram için özenle giydirildi. Yozgat’ta 25, Çorum‘da
ise 12 tane ihtiyaç sahibi, yetim ve öksüzü bulunan ai-
leye ulaşıldı. Yozgat‘taki ailelerde toplam 38 yetim ve
öksüz çocuk, Çorum‘daki ailelerde 20 çocuk bulunup
her biri bayram için özenle giydirildi. Ayrıca Yozgat‘ta
210 tane yetim ve öksüz çocuğa iftar yemeği verildi.
Çorum‘da 262 çocuk ile iftar yapıldı.  107 yetim ve
öksüz çocuk Yozgat‘ta kuaföre götürüldü ve saçları ke-
sildi(şekillendirildi). Çorum‘da kuaför ziyaretine katılan
ihtiyaç sahibi çocuk sayısı 220‘dir.

Proje sorumlusu Kadın Kolları Genk Şube Başkanı Fik-
riye Ayrancı Keper etkinlik hakkında şu ifadeleri kul-
landı: ”Şunu gördük ki; Sevgi Evlerinde ve Çocuk
Evlerinde bulunan yavrularımıza huzurlu ve güvenli bir
ev ortamında bakılıyor, çok şükür  hiçbir maddi eksikleri
yok. Rabbim devletimize zeval vermesin lakin ne kadar
maddi destek verilip tüm ihtiyaçları karşılansa da onla-
rın hep bir yanları eksik çünkü sevgiye ve ilgiye açlar.
Bizim amacımız bu açığı kapatmak ve bu bayramda on-
ların yanında olmaktı. Kendi evlatlarımızın yanında
olmak yerine bu bayramda orda bulunarak, yetim ve
öksüzlerimize anne ve baba olup onlarla birlikte bay-
ramı kutladık. Allah‘ıma binlerce şükürler olsun, amacı-
mıza ulaştık.” 
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Bosna Soykırımını Anma Programı

UETD Women Bavyera bölgesi tarafından Bosna Sreb-
renica katliamında hayatını kaybeden kardeşlerimiz
adına Temmuz ayında anma program düzenlendi. 

Srebrenica katliamının 22.yıl dönümü Kur’an-ı Kerim
okunarak ve konuyla alakalı slayt sunumu ve katliamı
anlatan belgesel hazırlanarak gerçekleştirildi. Böylesi
insanlık dışı soykırım ve katliamların bir daha yaşanma-
ması dilenerek, yaşanan bu vahim olayın unutulmayıp,
unutturulmayacağını, özellikle gençlerimizin hafızala-
rına yer ettirerek de gösterilmiş olundu. Program, şehit
ve şehit yakınlarına dualar edilerek sonlandırıldı.
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KADEM Ziyareti

UETD Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut Kadem Genel
Başkanı Dr. Sare Aydın Yılmaz ile bir araya geldi. 

Görüşmede Avrupa ve Türkiye gündemi, Avrupa’da ya-
şayan Türk kadınlarımızın problemleri, Avrupa’da ve
Türkiye’de ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar ele alındı.
Kadem Başkanı Dr. Sare Aydın UETD Kadın Kollarının
Kasım ayında gerçekleştireceği “ Kadınlar Zirvesi” prog-
ramına davet edildi.
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Mülteci Kardeşler ile Bayramlaşma 

UETD Belçika bölgesinin Genk şubesi 03 Eylül 2017’de
Kurban Bayramı nedeniyle mülteci kardeşlerimize
akşam yemeği düzenledi. Hoş sohbetler ile geçen
akşam, mülteci kardeşlerimizin mutlu ve mesut ayrılma-
larını sağladı. Bu etkinlik ile sevgi, saygı, hoşgörü, yar-
dımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin önemi
gösterilmiş oldu.

UETD Rheinland-Pfalz bölgesi mülteci çocukları ziyaret
ederek bayram hediyelerini takdim etti. “Hediyeleşmek
sünettir.” diyerek çocukların yüzleri güldürüldü. 

Aşure Günü 

UETD Bavyera bölgesi 29 Eylül 2017 tarihinde Aşure
gününe özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte vatandaş-
lar çağrılarak aşure ikram edildi ve sohbetler edildi.

UETD Württemberg bölgesi Aşure etkinliğini Arakan
yardım kampmanyası ile birleştirip etkinlikte yapılan
bağışların tamamını Kızılay’a havale etti.
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Arakanlı Kardeşine Yardım Elini Uzat

Ülkeleri Myanmar’da saldırıya uğrayan ve göç etmek
zorunda kalan Arakanlı Müslüman kardeşlermizin yara-
larını sarmak için UETD olarak başlattığımız bu yardım
kampanyasında Kadın Kolları olarak bütün bölgeleri-
mizde hayır kahvaltıları ve etkinlikleri düzenledik.  

Hayır kahvaltıları ve yemekleri düzenleyen bölge ve şu-
belerimiz:

• Hollanda bölgesinin:
22 Eylül ve 23 Eylül Rotterdam, 29 Eylül Arnhem
şubelerinde 

• Bavyera bölgesinin: 
24 Eylül Münih ve 28 Eylül Augsburg şubelerinde 

• Belçika bölgesinin: 
24 Eylül Genk şubesinde

• Düsseldorf bölgesinin:
24 Eylül Krefeld şubesinde 
24 Eylül Fransa Lorraine bölgesinde 
27 Eylül Hamburg bölgesinde 

• Hessen bölgesinin: 
27 Eylül Wiesbaden ve 28 Eylül Rüsselsheim 
şubelerinde
26 Eylül Kuzey Bavyera bölgesinde 

• Ruhr bölgesinin:
22 Eylül Essen, 24 Eylül Marl, 27 Eylül Mülheim 
a.d.R ve 28 Eylül Gelsenkirchen şubelerinde

• Württemberg bölgesinin: 
26 Eylül Weingarten, 27 Eylül ve 28 Eylül 
Pforzheim, 28 Eylül Ravensburg ve 30 Eylül 
Balingen şubelerinde
24 Eylül Bielefeld bölgesinde
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Bosna‘daki Savaş Dönemi 

UETD Women Kadın Kolları Başkan’ı Ayşe Aşut’un katı-
lımlarıyla, 1 Ekim Hollanda’da ve 2 Ekim Köln’de UETD
Bosna Bölge Başkanı Emine Şeçeroviç’in “Bosna’daki
Savaş Dönemi” konferansları gerçekleştirildi.  “BİZ ol-
duğumuz için ölüme mahkum edilmiştik. Bizi öldür-
meyi hedeflemiş olanlar kimdi? Dünya neden sadece
izliyordu?” sözleri ile başladı Emine Şeçeroviç.

Gazeteci ve yazar Emine Şeçeroviç kısaca kendisini ta-
nıttıktan sonra başlangıçta Bosna Savaş Dönemi konulu
kısa bir video gösterdi. Konuşmasında sadece savaş
dönemine değil bugünki Bosna’ya da değindi. Şeçero-
viç: “Siz şuan bir film izlediniz. Ben bunun gerçeğini ya-
şadım. 1992-1995 yılları arasında Bosna’daki hayat
böyleydi. Bir tarafda son teknolojilerle hayatını kolay-
laştıran, güzelleştiren şeylerle yaşamlarını sürdüren in-
sanlar ve öbür tarafdan küçük bir ülkede katledilen
bizler.” dedi. 

Bu konuları konuşmanın kolay olmadığını dile getiren
Şeçeroviç, çocukluğu savaş’ta geçtiği için Türkiye’de
bulunduğu dönemde bir kitap çıkardı. Kitabı yazması-
nın amacı savaşı çocuk gözüyle anlatmaktı, çünkü
çocuk gözüyle fazla savaş anlatılmamıştı ve hep genel
bir çerçeveden savaş anlatılmıştı. Bu kitap gerçeklerin
izini bırakmalıydı.

Şeçoroviç, çocukken kurşunların gökyüzünde oluştur-
duğu çeşitli renklerin dikkatini çektiğini ve herşeyin
kendisine bir oyun gibi geldiğini söyledi Sokaklarda
kovanları ve şarapnel parçalarını toplayıp, kimde daha
fazla renk var diye yarış yapıyorduk. Savaş’da çocuk
olmak böyle birşey.” dedi.

Herşey Yugoslavya’nın dağılmasıyla ve Bosna-Hersek
bağımsızlığını ilan etmesi ile başladı. Bir müslüman ül-
kenin bağımsız olmasını istemedikleri ve kabulleneme-
dikleri için, iki taraftan hem sırp hem hırvatlar tarafından
saldırıya uğradı Bosna-Hersek.  

Şeçoroviç sözlerine şöyle devam etti: “6 yaşındayken
savaş başladı. Ailemin tedirgin hallerini farkedebiliyor-
dum. Yan yana  yaşadığımız insanlarla, komşularla savaş
etmek zorunda kaldık. Karşı komşumuz ilk günlerde
bizim evimize ateş etti, kurşun yanımdan geçmişti. Yani
bu kadar yakın insanlarla savaştık biz. Bize bu şekilde
zulüm edebilceklerini hiç düşünemedik. Komşumuz er-
tesi gün ailesini, eşini, çocuğunu ve annesini terk ede-
rek dağa kaçtı. O’nun aileside, bizim gibi yaşadı aynı
zorlukları çekti, kurşunlardan kaçtı ve aynı yardımı aldı.
Bizim askerlerimiz katletmedi, sivilleri öldürmedi, ka-
dınlara tecavüz etmedi, kiliseleri yıkmadı fakat sırpların
ele geçirdikleri şehirlerde camiler yıkıldı, taş üstünde
taş bırakılmadı, kadınlar tecavüz uğradı, işkenceler ya-
pıldı, çocuklar tecavüze uğradı. 4 yıl boyunca okula
bombalar eşliğinde gitmek zorunda kaldım. Beş daki-
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kalık yolu yarım saatde ulaşabiliyordum çünkü keskin
nişancılar bizi hedefe aldıkları için zik zak yürümek zo-
runda kalıyordum.”

Sadece Srebrenitsa’da katliam olmadı. Bosna’nın her
bir yanında insanlar katledildi ve halen toplu mezarlık-
lar çıkıyor. 2000’e yakın aile, sevdiklerini mezara koy-
mak için 20 yıldır beklemek zorunda kaldı, yetkililerin
toplu mezarlıkların yerlerini bildikleri halde hiçbir çağ-
rıya kulak asılmadı. 

Çeşitli toplu mezarlıklardan bir kişiye ait cesetler çıka-
biliyor, bu da ne kadar cani ve gözü dönmüş olduklarını
gösteriyordu. Hayattayken işkence çektiriyorlar öldük-
ten sonra işkence çektiriyorlar. Şeçoroviç bir annenin
hikayesi ile devam ediyor:“ Kampta yeni doğmuş bir
bebeğin ağlamasından rahatsız olan asker anneye
gider ve neden ağladını sorar. Anne aç olduğu için ağ-
lıyor der, asker, ver ben doyururum sustururum der.
Anne sevinçle verir bebeğini. Asker bebeği alır öldürür
ve geri getirir.  Verirken anneye, al artık ağlamıyor der.
O anne halen yaşıyor.“

Srebrenitsa o zamanları Birleşmiş Milletler korunması
altındaydı ve Hollandalı askerler orada bulunuyorlardı.
Şeçoroviç bu konu ile ilgili boşnak bir gencin hikayesini
anlattı ”Boşnak bir çalışan birleşmiş milletlerde tercü-
manlık yaparken, Hollandalı askerler silahları bırakma-
larını söylüyor. Srebrenitsa halkı güveniyor ve bırakıyor.
Sırplar gelip Srebrenitsa’yı ele geçiriyorlar. Birleşmiş
Milletler komutanları ve sırp komutanları kutlama ya-
parken Boşnak halkı katlediliyordu. Tercümanlık yapan
çocuğa sen kalabilrisin fakat aileni alamazsın deniliyor.
Ailesine birşey olmayacağını  söyleyerek tercümanın
güvenini kazanıyorlar.  Ailesini teslim ettikten sonra bir
daha hiçbirini göremiyor. Bugün o Boşnak tercüman
Hollanda devletine karşı davayı kazanmıştır. Hollanda
soykırımda suçlu bulunmuştur. Yıllar boyunca Lahey
mahkamesinde bu kadar şeyin yaşanmasına, canlı ta-

nıklara rağmen halen ıspatlamaya çalışıyoruz. Bu da ba-
tının demokrasi, özgürlük ve insan hakları anlayışı. As-
lında iki yüzlülük.

Şeçoroviç, sadece Sırpların bu savaşta bulunmadığını
hırvatlarında bu soykırımı  gerçekleştirdiğini dile ge-
tirdi.  Hırvatlar, Sırplara bakarak daha Avrupalı ve sev-
mediklerini yüzüne söyleyemeyenler olduğunu ama
Sırpların tam tersi olduğunu, aralarında tek fark bunun
olduğunu söyledi.

Şeçoroviç, Batı’dan gelen yardımlarının son kullanma
tarihlerinin yıllar önce geçmiş olduğunu, bakliyatlardan
böceklerin çıktığını dile getirdi. “Batının yardımı buydu,
bugün Suriye’de olduğu gibi toplanıp kınama mesajları
göndermek ve ateşkes ilanına davet etmek.”
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Şeçoroviç 1995 yılında annesi ve dayısı ile kurtuluş tu-
nelinden zorlu yollardan Türkiye’ye geçmiş. Bu olaydan
önce kurban bayramında evleri bombalanmıştı. Babası
hafız olduğu için hedefdelerdi. Türkiye’de iki yıl mülteci
olarak yaşamış annesi ile, babasından haber alamadan
çünkü o Bosna’da kalmıştı. Şeçoroviç Türkiye hakkında
“Türkiye elini uzattı, kapılarını açtı, aldı okuttu, yedirdi,
kalacak yer verdi, aç bırakmadı. Türkiye’ye borcumu
ödeyemem, Türkiye’nin dostu yok, öyle bir konumu var
ki, dualar ayakta tutuyor ve koruyor. Bosna ağır ve acı-
masız bir savaş atlattı. Bizleri ayakta tutan sizlerin dua-
ları. Artık Boşnak milleti mazlum bir millet, ağlanacak
bir millet değil, atlattık ve ayağa kalktık“ dedi.

Şeçoroviç sunumunun sonlarına doğru şimdiki Bosna-
dan anlattı, “Bosnayı şimdi gezip görseniz, savaşın izle-
rini belki göremezsiniz bile. Her yer yeni, binalar,
yeşillikler. Savaşın izleri görünmesede halen mevcut.
Fakat bizim bugün yaşadığımız başka bir savaş var. O
da savaşı bitiren Dayton anlaşmasının getirdiği bir sis-
tem. Kendi ülkemizi kendimiz yönetemiyoruz. Üç tane
Cumhurbaşkanımız var. Biri Sırp, biri Boşnak diğeride
Hırvat. 4 Milyon nüfusumuz var, bunun iki milyonu Boş-
nak diğer iki milyonu Sırp ve Hırvat. Saraybosna’ya git-
tiğiniz zaman kime denk geleceğiniz belli olmaz. Bizi
burada sevmiyorlar duygusuna kapılabilirsiniz. Biz
halen onlarla yaşamak zorundayız. Srebrenitsa’da an-
neler, onları tecavüz etmiş Sırpları görmek zorunda ka-
lıyorlar ve kimse buna karşı birşey yapamıyor. Ama pes
etmek yok, Cumhurbaşkanının dediği gibi yola devam.
Sırplarla, Hırvatlarla yaşamak zorundayız. Bosna’yı on-
lara bırakmayacağız. Ben abimi boşuna şehit verme-
dim. O yüzden okuduktan sonra Bosna’ya döndüm ve
hayatımı orada devam ettiriyorum. Bugün buraya gel-
dim ve Bosna’yı anlatıyorum. Bizler birlikte olmalıyız, el
ele vermeliyiz, el ele vermeliyiz ki ne bir daha benim
vatanımda savaş yaşansın ne de Türkiye’de darbe ya-
şansın. Bunu ancak birlikte başarabiliriz. Türkiye’nin
yaptığı yardımlar, haykırışlar çok önemli, çünkü başka

hiç bir ülke ses çıkarmıyor zulme.”

Şeçoroviç UETD olarak Bosnada bir teşkilat kuruldu-
ğunu dile getirdi ve bu teşkilat sayesinde Bosna - Tür-
kiye ilişkileri bağının güçleneceğini söyledi.  UETD
olarak güzel faaliyetler başlatacaklarını, Türkiye’yi
sevme poatansiyeli olan Boşnakları kendilerine kazan-
dırcaklarının altını çizdi.

Son olarak, “Bizim yardıma ihtiyacımız yok ama halen
Türkiye’nin desteğine ihtiyacımız var.  Çünkü bizlerin
sırtımızı dayayabileceğimiz kimsemiz yok. Türkiye bizim
abimiz, bizim babamız, bizim anamız. Bizi savaş bo-
yunca ayakta tutan tek şey imanımızdı, başka bir şey
değil. Kimse bizi koruyamadı. Allah korudu.” cümlesi ile
konuşmasını bitirdi. 
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Evde Hasta, Yaşlı, Engelli Bakımı & Sosyal Haklar

UETD Women Kuzey Bavyera 24 Ekim 2017 tarihinde
“Evde Hasta, Yaşlı, Engelli Bakımı ve Sosyal Haklar” se-
minerini gerçekleştirdi.

Seminere konuşmacı olarak Hayat Huzurevi Kurucusu
Mühibe Serçe ve VIACTIV Sağlık kasası Nordbayern ve
Nürnberg müşteri temsilcisi Gülay Arık katıldılar.

Programın amaçı konuyla ilgili sıkıntıları olan vatandaş-
lara sorunlarının çözümlerinde yol göstermek ve yar-
dımcı olmak. Soru cevap kısmında herkes sorularını
dile getirebildi ve vatandaşlara yollar gösterildi. Konuş-
macılar vatandaşlara konuyla ilgili güzel sunum hazır-
lamış oldular.
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Arakanlı Kardeşine Yardım Elini Uzat

Hayır kahvaltıları ve etkinlikleri ekim ayında da devam
düzenlendi. Genel Merkez Kadın Kolları’da 04 Ekim
Genel Merkez’de bir kahvaltı düzenleyip bu kampan-
yaya katkıda bulundu.  

Ekim ayında hayır kahvaltıları ve yemekleri düzenleyen
bölge ve şubelerimiz:

• Hollanda bölgesinin:
01 Ekim Eindhoven ve Utrecht, 06 Ekim 
Amsterdam, 14 Ekim Oss ve 29 Ekim Den Haag 
şubelerinde 

• Belçika bölgesinin: 
06 Ekim Brüksel şubesinde 
06 Ekim Berlin bölgesinde

• Düsseldorf bölgesinin:
18 ve 22 Ekim Duisburg şubesinde 

• Fransa Lorraine bölgesinin:
17 Ekim Nancy şubesi 

• Hessen bölgesinin:
20 Ekim Frankfurt şubesi

• Ruhr bölgesinin:
01 Ekim Hagen ve 29 Ekim Herne şubelerinde
22 Ekim Bremen bölgesi 
15 Ekim İtalya bölgesi
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Yeni Şafak haberi: Savaşlarda insanlık dışı eylemlere maruz kalanların
çoğu kadınlardır

UETD Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut, Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında
“En büyük şiddet savaştır!” sloganıyla Avrupa’nın 13
bölgesinde konferanslar serisi başlattıklarını açıkladı.
Aşut, “Savaşlarda kötü muamele, yargısız infaz, talan ve
işkence gibi insanlık dışı eylemlere maruz kalan siville-
rin en önemli kısmı kadınlardan müteşekkildir” dedi.

Ayşe Aşut yaptığı açıklamada, 10 Aralık tarihine kadar
sürecek etkinliklerle mülteci dramlarını, savaşların en
büyük mağdurları kadın ve çocukların sesini dünyaya
daha fazla duyurmayı amaçladıklarını söyledi.

“Bizler, bombalarla ayaklar altına alınan insan haklarını
izlerken hala tarafsız, kararsız ve ilgisiz kalamayız.” diyen
Aşut şunları söyledi:

“Dünyada en büyük şiddet ve hak ihlallerinin savaş-
larda yaşandığını hep beraber müşahede etmekteyiz.
Savaşlarda kötü muamele, yargısız infaz, talan ve iş-
kence gibi insanlık dışı eylemlere maruz kalan sivillerin
en önemli kısmı kadınlardan müteşekkildir. Bizler bu
kadınlarımızın sesi olmak onların yaşadıklarını farklı
platformlarda dile getirmeyi amaçlıyoruz.”

“Toplumda duyarlılığı arttırmaya amaçlıyoruz.”

Yaşanan savaşlara ve şiddete karşı toplumlarda duyar-
lılığı artırmayı amaçladıklarını belirten Aşut, şöyle
devam etti:

“Bugün başlayan programlarımızın finalini 10 Aralık ta-
rihinde Köln’de düzenleyeceğimiz ‘Uluslararası Kadın-
lar Zirvesi’ ile tamamlayacağız. Final programımıza
Nobel ödüllü Tevekkül Karman, Günay Afrika Black Bu-
siness Council Başkanı Danisa Baloyi gibi birçok tanın-
mış konuşmacı katılacak. Burada ‘Savaş ve Kadın’

başlığı altında ‘Bosna’dan Myanmar’a savaş mağduru
kadınlar’ konusunu işleyeceğiz.”

“Yaşadıkları acıları bir nebze olsun unutturmak istiyo-
ruz”

Türk Kızılayı Uluslararası Programlar Müdürü Ece Yıl-
maztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kızılay’ın gerek
Türkiye gerekse dünyada savaş mağduru kadın ve ço-
cuklar için yaptıklarını aktardı.

Yılmaztürk, özellikle kadınlar ve çocuklar için oluştur-
dukları toplum merkezleri aracılığıyla çalışmalar yürüt-
tüklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Ülkemizde 3 milyonun üzerinde sığınmacı bulun-
makta. Bunların ciddi bir oranı kadın ve çocuklardan
oluşuyor. Onları hayata kazandırmak için çalışıyoruz.
Savaş ve çatışma ortamından kaçarak ülkemize geldiler.
Onların yaşadıkları acıları bir nebze olsun unutturmak
istiyoruz. Hayata yeniden entegre olmalarını sağlamak
üzere özellikle toplum merkezlerimizde bir dizi prog-
ramımız var, çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kadınlar ve
çocuklar için dil öğrenimi ve meslek edinmeleri için çe-
şitli programlarımız var. Her geçen gün bu toplum mer-
kezlerimizin sayısını arttırıyoruz.”
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“Şİddeti yaşayan kadınların dramını yarın Hollanda’da
anlatacağız”

Belgesel yönetmeni Tülay Gökçimen ise Suriye, Filistin,
Arakan, Yemen’de savaşı ve şiddeti yaşayan kadınların
durumunu yarın Hollanda’da anlatacaklarını dile ge-
tirdi.

Belgesel çekimleri esnasında özellikle Suriyeli kadınla-
rın yaşamlarına ve acı hikayelerine yakından tanıklık et-
tiklerine dikkati çeken Gökçimen, şunları kaydetti:

“Bildiğiniz gibi Suriye’de 7 yıldır savaşlar devam ediyor
insanlar ölüyor. Dünya’da 58 milyon mülteci var ve bun-
ların çoğunu Suriyeli mülteciler oluşturuyor. Birleşmiş
Milletler verilerine göre bu sayının yüzde 80’i kadın ve
çocuk. Suriye’de 1 milyon insan katledildi, bunun 100
bine yakını kadın, 50 binden fazlası çocuk. Kaybolan
her insanın insan olarak değeri var. Sığınmacı, mülteci
ismi ne olursa olsun onlar insan. Bu etkinlikler ile yaşa-
nan bu insan hikayelerini dünyaya daha fazla duyurmak
istiyoruz.”

Savaş Bölgelerinde Kadına Yönelik Şiddet Ve Mülteci Hakları

AK Parti Konya Milletvekili Sayın Dr. Leyla Şahin Usta
“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele” günü kapsamında düzenlenen konfe-
rans’da “Savaş Bölgelerinde Kadına Yönelik Şiddet ve
Mülteci Hakları” konulu sunumunu 25 Kasım UETD
Mannheim bölgesinde ve 26 Kasım UETD Hessen böl-
gesinde ve Rheinland-Pfalz bölgesinde gerçekleştirdi.
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Savaş Bölgelerinde Kadına Yönelik Şiddet Ve Mülteci Hakları

AK Parti  Erzurum Milletvekili Sayın Zehra Taşkesenli-
oğlu “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar-
arası Mücadele” günü kapsamında düzenlenen
konferans’da “Savaş Bölgelerinde Kadına Yönelik Şid-
det ve Mülteci Hakları” konulu sunumunu 25 ve 26
Kasım UETD Bordeaux bölgesinde  ve şubelerinde ger-
çekleştirdi.

Taşkesenlioğlu konuşmasında, “Kadının kadına karşı
şiddeti var, kadının çocuğa karşı şiddeti var ama biz bu-
günlerde daha çok kadının erkekler tarafından gör-
düğü şiddeti dile getirmeyi gayret ediyoruz.” dedi. 

Taşkesenlioğlu konuşmasının devamında “Kadına yö-
nelik şiddet, bir İnsan hakları ihlalleri olarak söyleniliyor.
Bir insansın eğitim hakkı var, sağlık hakkı var, barınma
hakkı var. Bir insanın güvenli bir yaşam hakkı var. Ama
eğer bir kadın şiddet görüyorsa o zaman birileri ondan
bu hakkı gasp ediyor. İşte burada artık ihlal başlıyor.
Tıpkı, ihlali şöyle söyleyelim, kırmızı ışıkta geçmek bir
kural bir başka insana saygı göstermekte bir kural. İşte
biz bu kuralı ihlal ettiğimizde, kırmızı ışıkta geçince nasıl
ki ölüme varıncaya kadar bir durum ortaya çıkıyorsa, bir
kadının hakkını ihlal ettiğinizde de aynı sonuç ortaya çı-
kabiliyor. Bunun önüne geçmek için bizim devletimiz
de diğer devletlerde onbinlerce farklı çalışmalar yap-
mışlar.  Ama işin garibi, 1300 yıl önce, veda hutbesinde
kadınlarınıza karşı saygılı olun ve ben size kadınları
emanet ettim diyen bir dinin mensuplarıyız. İnsanlıkla
şiddet aynı cümle içine gelmezken, ayaklarının altına
cennet serildiğini iddia ettiğimiz ve bir kadın olan an-
nenin şiddet ile karşı karşıya kalması mümkün mü? Bir-
leşmiş milletler ana çalışmayı 1993 yılında başlatıyor ve
bütün ülkelere diyor ki, artık dünya genelinde özellikle
kadınlara ve çocuklara yönellik şiddet hat safada bunun
önüne geçmek için çalışma başlatalım. Sonra bu çalış-
malar belirli bir aşamaya geldi ve İstanbulda bir söz-
leşme imzalandı. İstanbul sözleşmesi kadınlara karşı

uygulanan şiddetin ve hak ihlallerin ortaya kaldırılması
ilgili atılan bir imzadır. İlk defa T.C. uygulamaya koymuş-
tur. Bu da bizim medeniyetimizin kadına  verdiği örne-
ğin bir sonucudur ve fikir olarak kadına ne kadar değer
verdiğinin bir sonucudur.” ifadelerini kullandı.   
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Savaş Bölgelerinde Kadına Yönelik Şiddet Ve Mülteci Hakları

AK Parti  İstanbul Milletvekili, Adalet Komisyonu Söz-
cüsü Sayın Av. Serap Yaşar “25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele” günü kapsa-
mında düzenlenen konferans’da “Savaş Bölgelerinde
Kadına Yönelik Şiddet ve Mülteci Hakları” konulu sunu-
munu 25 ve 26 Kasım UETD Avusturya bölgesinde ve
Salzburg şubesinde gerçekleştirdi.

Milletvekili Yaşar, Suriye’de tüm yakınlarını kaybeden
“Ahrar” adındaki kadının hikayesini anlatırken, “Dün-
yada kadın olmanın gerçekten zor olduğunu belirterek,
“Savaş nedeniyle koruyucu bir çatıdan ve yuvadan
mahrum bir kadın, her türlü zulüm ve tehdidin hedefi
oluyor.” dedi. Yaşar, yaptığı konuşmada, dünyanın savaş
ve çatışmaların arttığı bir dönemden geçtiğini belirte-
rek, Türkiye’nin bu çatışmaların merkezinde yer aldığını
söyledi. Yaşar, Türkiye’nin, dünyanın birçok yerinde
meydana gelen savaş ve çatışmaların sonlandırılması
için önemli rol oynadığını ve dünya coğrafyasındaki
mazlumların umudu olmaya çalıştığını dile getirdi.
Yaşar, Türkiye’nin, dünyanın birçok yerinde meydana
gelen savaş ve çatışmaların sonlandırılması için önemli
rol oynadığını ve dünya coğrafyasındaki mazlumların
umudu olmaya çalıştığını söyledi. Türkiye’de yaklaşık
3,5 milyon sığınmacının yaşadığını anımsatan Yaşar,
özellikle Kilis’teki sığınmacıların kentin normal nüfusu-
nun üç katı olduğunu kaydetti.Yaşar, Türkiye’nin Su-
riye’de güvenli bir bölge oluşturarak Suriyelilerin kendi
ülkelerinde yaşamasını arzuladığını ancak uluslararası
toplumun bu konuda gereken özveriyi gösteremediği
için dünya genelinde 20 milyon Suriyelinin göçmen ko-
numuna düştüğünü vurguladı. Avrupa’da 15 binin üze-
rinde sığınmacı çocuğun kaybolduğuna yönelik
bilgilerin kendilerine ulaştığını ifade eden Yaşar, Avru-
pa’da kaybolan sığınmacı çocukların akıbeti için farkın-
dalık oluşturulması gerektiğini söyledi. Kadına yönelik
şiddetin olmaması, savaşların yaşanmaması, herkesin
vatanında hür ve mutlu şekilde yaşaması temennisinde
bulunan Yaşar, “Savaşlarda kadınlar çeşitli nedenlerden

dolayı en çok etkilenen taraf oluyor. Savaşın oluştur-
duğu fiziksel sorunların yanı sıra kadınlar, ailesini ve ço-
cuğunu yaşamda tutabilmek için insan üstü mücadele
vermek durumunda kalıyor.” değerlendirmesinde bu-
lundu.
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Savaş Bölgelerinde Kadına Yönelik Şiddet Ve Mülteci Hakları

AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları
Birim Başkanı Sayın İffet Polat “25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele” günü kapsa-
mında düzenlenen konferans’da “Savaş Bölgelerinde
Kadına Yönelik Şiddet ve Mülteci Hakları” konulu sunu-
munu 26 Kasım UETD Bremen bölgesinin üç şube-
sinde gerçekleştirdi.

İlk program saat 12:30‘da Gröpelingen şubesinin kat-
kılarıyla UETD Women Bremen tarfından organize
edildi ve Bölge salonunda düzenlendi. İkinci program
saat 15:00‘te Blumenthal şubesinde gerçekleşti ve 3.
Program saat 18:30 Nordenham şubesinde yapıldı. 

Bremen Kadın Kolları Başkanı Ayşe Ertekin hanımın açı-
lış konuşmasından sonra Sayın İffet Polat konferansa
başladı. Konuşmasında Savaş bölgelerinde Kadına Yö-
nelik Şiddet ve Mülteci Hakları konusunda Türkiye‘nin
yaptığı başarılı çalışmalar ve dünyanın ve bilhassa Av-
rupa’nın gösterdiği olumsuz tavırları dile getirdi. Polat,
savaşlarda en çok mağdur olanların kadınlar ve çocuk-
ların olduğu söyledi. Türkiye‘de kayıtlara geçen 3,5 Mil-
yon mültecinin barındırıldığını fakat bu sayının daha
yüksek olduğunu anlatan Polat, savaşın sonunda Suri-
yeli mültecilerin geri dönmeyi istediklerini söyledi. Av-
rupanın mülteciler konusunda verdiği sözleri
tutmadığını anlatan Polat, Müslümanların geçmişte ol-
duğu gibi günümüzde de yardıma muhtaç her millete
yardım ettiğini ve Müslümanların birbirlerine destek
olarak daha güzel ve barış dolu günlere erişeceğini al-
tını çizdi. Polat,  savaşların tarihte hangi sebeplerle ya-
pıldığını anlatarak günümüzde ki savaşların daha
acımasız ve güç gösterisi haline dönüşerek mazlumları
ve en çokta yaşlı, kadın ve çocukları mağdur ettigini an-
lattı. Polat, birlik ve beraberliğin önemine değinerek,
Türkiye‘nin iç ve dış güçler tarafından kuşatılarak, gü-
cünün yok edilmeye çalışıldığını anlattı. Suriye gibi iç
savaşa düşmemek için, birlik ve beraberlik içinde Tür-
kiye‘nin menfaatleri için çalışılması gerektiğini fakat ya-

şanılan ülkelerde, asimile olmadan entegre olup, layı-
kıyla herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade
etti. 
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Dünya Üzerindeki Savaş Mağduru Kadınlar ve İnsani Yardım Çalışmaları

Yönetmen, Aktivist Sayın Tülay Gökçimen ve Türk Kızı-
layı Uluslararası Programlar Müdürü Sayın Ece Yılmaz-
türk “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar-
arası Mücadele” günü kapsamında düzenlediğimiz
konferansda “Dünya Üzerindeki Savaş Mağduru Kadın-
lar ve İnsani Yardım Çalışmaları” konulu sunumlarını 25
Kasım Ruhr ve 26 Kasım Hollanda bölgelerinde gerçek-
leştirdiler.

İki gün boyunca savaş mağduru insanların durumu an-
latıldı. Sayın Tülay Gökçimen göç konusuna değindi.
Sunumunda Suriye, Rohingya ve Filistin hakkında bilgi
verdi. Suriye’yi anlatırken, zindanlarda suçsuz yere tu-
tulan insanların bilhassa kadınların görüntüsünü  filmde
sundu. Ayrıca Suriye’nin durumunu özetleyen Haykırış
adlı filmini gösterdi. Rohingya hakkında konuşurken te-
neke evlerde yaşayan insanların hikayelerini anlattı ve
görüntülerini gösterdi. İlk 1996 yıllında arakandaki kat-
liam başlıkları atılmasına rağmen 2010 yıllından itiba-
ren yardım eli uzatılmaya başladığını ifade etti. Son
olarak Filistine değinerek oranın bir açık hava hapisha-
nesinden farkı olmadığının altını çizdi.  Fakat Filistin ka-
dınlarının çok güçlü olduğunun ve savaşdıkların altını
çizdi. Sabah namazına giderken benzin içirilip yakılan
Muhammedin hikayesi yaşanılan zulmün bir tanesi.

Daha sonra Sayın Ece Yılmaztürk, Kızılayın ne olduğunu
ve neler yaptığını anlattı.  Yılmaztürk, Kızılayın çoğunun
düşündüğü gibi devlete ait olmadığını fakat Cumhur-
başkanlığının himayesi altında bağımsız bir kurum ol-
duğuna açıklık getirdi. Ardından kızılayın “Umudu ol”
kampanyasına değindi. Yardımların ulaştırma sürecini
anlatırken, Yemen’de aslında 10 günde boşaltılacak
yardım gemilerin iki bucuk ayda ancak boşaltıldığını,
Güney Sudan’da coğrafya durumunun uygun olmadı-
ğını, denizin olmadığını ve yardımların uçaktan atıldı-
ğını ifade etti. Etiopyadan da bahsetti. Bu bölgelerde
kadınlara şiddet, hastalıklar sıkca görüldüğünü gerçek
hikayelere değinerek anlattı.      

Son olarak Filistin mültecilerine değindi ve Türkiye’de
kampta yaşayan bir ailenin hikayesini anlatan bir film
gösterdi. Çocuk koruma projesinde resim yarışmaların,
spor gezilerin ve eğitimlerin düzenlendiğini söyledi.
Anneler için ise toplum merkezlerinde dikiş, kültür, dil
kursu, psikoloji yardımı sunuyorlar.  
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Gönül Coğrafyamızdaki Savaşlar ve Zafer İnancını Yitirmemiş Kadınlar

Kudüs Bilinci Derneği Dış İlişkiler Komisyon Başkanı, ak-
tivist Sayın Emine Çınar’ın sunumu ile “25 Kasım Kadına
Şiddete Hayır” günü kapsamında düzenlediğimiz kon-
feransda “Gönül Coğrafyamızdaki Savaşlar ve Zafer
İnancını Yitirmemiş Kadınlar” yıllarca kanayan yara
Kudüs‘ü 25 Kasım Bavyera ve 26 Kasım Kuzey Bavyera
bölgelerinde anlattı.

Emine hanım, 2010 yılından bu yana Ortadoğu’da özel-
likle savaş veya işgal altında yaşayan toplumlar üzerinde
çalışmalar yapmakta, başta işgal altında olan Kudüs
olmak üzere bölgedeki gelişmeleri yakından takip edi-
yor. Ayrıca türlü acı ve zulümlerle karşı karşıya kalan in-
sanların içinde bulundukları durumları yerinde
gözlemleyerek yaşanılanlarla alakalı rapor ve makale ça-
lışmaları yapmakta, biyografi yazıları yazmakta, ayrıca
yurtiçinde ve yurtdışında konferanslar vererek özellikle
kadın ve çocukların yaşadıkları zulümleri dünyaya du-
yurma gayretinde.

Programda, yerinde incelediği bilgi ve belgelerden olu-
şan görsel sunumların yanısıra bizzat yaşadığı ve dinle-
diği anekdotları anlatarak kadına yönelik şiddetin en acı
ve acımasız şeklinin bu bölgelerde bazen devletlerin
kendisi tarafından, bazen de devletlerin desteklediği
terör örgütleri tarafından uygulandığını ancak buna
bütün dünyanın, özellikle de kadın hakları savunucu-
luğu pozunda olan yapılanmaların sessiz kaldığını söy-
ledi. Savaştan ve terörden ençok etkilenenlerin kadınlar
ve çocuklar olduklarını gödüm ve şahit oldum dedi. Fi-
listin’de başlayan yangının Irak ve Suriye üzerinden Tür-
kiye’yi, hatta bütün İslam Coğrafyası’nı sarmak üzere
olduğunu, bu yangının önünün kesilerek bir an önce
söndülmesi gerektiğine dikkat çekerek, aksi halde yan-
maktan, yanmasak bile vebalinden kurtulmamızın müm-
kün olmadığını dile getirdi.

Konferansa damgasını vuran iki sözden birincisi bir Fi-
listinli’nin: “Bize para, mal göndermeyin siz (Türkleri kas-

tediyor) gelin. Karnımızı doyurursanız tok ölürüz. Ama
siz gelirseniz işkenceden kurtuluruz.” İkincisi de satınal-
dıkları zeytinyağının parasını ödemek isteyen Türk ziya-
retçilere yine bir Filistinli’nin sözü: “Toprağın sahibinden
mahsulün parasının alındığı nerede görülmüş? Bu top-
raklar OSMANLI’nın, siz de onların torunusunuz!”
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Aile İçi Etkili İletişim

Avrupa Psikoloji Merkezinin kurucusu, Psikoloji Danış-
manı Uzman ve Yazar Sayın Erdinç Üstündağ “25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele”
günü kapsamında 26 Kasım pazar günü Fransa Alsace
bölgesinde “Aile İçi Etkili İletişim” sunumunu gerçek-
leştirdi.

Üstündağ konuşmasında “İnsanlar konuşa konuşa an-
laşırlar.” dedi ayrıca “İdeal bir ailede sağlıklı bir iletişim
kurulabilmesi ve kişiliklerin oluşması için aile içinde bu-
lunan bireylerin birbiri ile konuşmaya vakit bulması ve
sorunlarını, isteklerini, arzularını dile getirebilmeleri ge-
rekmektedir. Özellikle çocuklarımız ileride, hayatta ala-
cağı rollere bu dönemde ve aile içinde hazırlanırlar.
İdeal ailede kadının, cinsiyet temeline dayalı olarak
“anne” ve “eş” olmak üzere iki temel rolü vardır.

İdeal ailede babanın en önemli iki rolü ise “ailenin ge-
çimini sağlamak” ve “aileyi korumaktır.” Yani dış çevre-
deki sosyal ve fiziksel sorunları çözmektir.

Bu nedenle aile içinde, ekonomik gücü temsil eden
erkek belirleyici olduğu gibi kadın da düzenleyici bir
rolde olmalıdır. Aile içinde bu temel esaslar çerçeve-
sinde iyi bir iletişim söz konusu olabilir. Böyle oldu-
ğunda aile bireylerinin ruh sağlığı da çok iyi durumda
gelişmektedir. Aile içinde herkesin aynı düşünmesi ge-
rekir diye bir şart yoktur. Bu mümkün de değildir. Ama
ideal olanı aile içinde herkesin fikrini söyleyebilmesi ve
karşısındakinin de bunu anlayabilmesidir.” sözlerini
ilave etti.
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Kadına Karşı Şiddete Hayır

UETD Women Württemberg bölgesinin Stuttgart şu-
besi “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Hayır Günü“
kampsamında 24 Aralık’ta bir seminer düzenledi. Se-
minere konuşmacı olarak psikolog danışmanı Nafiye
Demir, avukat Ayse Akpınar ve ilahiyatcı Halime Kahra-
man katıldılar.

Şube başkanı Nihal Pinar‘ın açılıs konuşmasından
sonra, Halime hoca kuran-ı kerim ile başladı. Halime
hanım şiddetin dini boyutunu ele alarak, ayetler eşli-
ğinde şiddeti izah etmeye çalıştı. Ayet‘de geçen ‘da-
rabe’ kelimesinin çok manalı ve hangi anlamlara
geldiğini ifade etti. Darabe kelimesi itmek, durdurmak,
çekilmek, karşıkoymak, vurmak, cezalandırmak anlam-
larına geldiğini belirtti. Halime hanım, müfessirlerin
‘vurmak’ olarak tercüme etmesini dinleyicilere tartışma
konusu olabileceğini işaret etti.

Nafiye hanım, şiddeti psikolojik boyutundan ele aldı ve
bir çok yönlü olan şiddet tarzlarını anlattı: bedensel, zi-
hinsel. Bağırmanın, baskı uygulamanın, zorlamanın,
tehdit etmenin, kücük düşürmenin ve buna benzer şey-
lerin şiddet oldugunu göz önüne serdi. Şiddet uygula-
mak isteyen erkeğin planlı hareket ettiğini belirterek,
her şiddet istenmiştir ve amaçlanan hedef, kadının ken-
disine bağımlı olmasıdır.

Ayse hanım şiddetin hukuksal kısmını ele alarak, 
öncelikle sayılan şiddet tarzlarının hepsini müvekkilleri
ile yaşadığını dile getirdi. Uzaklaştırma konusu 
hakkında hemen uzaklaştırma çıkarabileceğini, erkeğin
şiddet isteğinden vazgeçmediği takdirde uzaklaş-
tırma‘yı sokağına kadar ince ayrıntılara girerek geniş-
lete bileceklerini izah etti. Genel olarak bayanların
şikayetlerinden vazgecip aynı şiddete maruz kaldıkla-
rını fakat şiddetin tarzının hafiflediğini tecrübelerine da-
yanarak bildirdi.
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Kadınların Savaşta ve Sonrasında Yaşadıkları Travma

UETD Women İngiltere bölgesi 25 Kasım tarihinde “Ka-
dınların Savaşta ve Sonrasında Yaşadıkları Travma” ko-
nusunu işledi. Seminer ingilizce dilinde gerçekleşti.
Programa Remembering Srebrenica adlı 
kuruluştan Aktivist Amra Mujkonovic konusmacı olarak
katılarak Bosna savaşında yaşananları ve ailesinin kur-
tuluş hikayesini paylaştı. Sunumdan sonra Ingilizce ola-
rak hazırlanan Kadın ve Savaş konulu bildirileri sokakta
halka dağıtıldı. 

Biliyormuydunuz (Did you know) başlıklı  kadının savaş-
dan dolayı maruz kaldıkları şiddet ile ilgili istatistikleri
paylaşarak yaşanan zulmü dile getirildi, dağıtılan bildi-
riler yoğun ilgi ile karşılandı.
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Alzheimer hastalığı

UETD Women Hollanda bölgesinin Rotterdam şubesi
8 Kasım’da Laurens Zeytindalı huzur evini ziyaret
ederek orada Alzheimer hastalığı hakkında bilgilendi-
rildiler.

Teşkilat İçi

Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut UETD Women İngiltere
yönetim kurulu ile bir araya gelerek bölge çalışmalarını
değerlendirdi. Teşkilat içi eğitim gerçekleştirildi.

Ayrıca gençlik kollarının gerçeleştirdiği bir programa
katılarak onlarlada istişarede bulundu.
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1.Uluslararası Kadınlar Zirvesi

Almanya’nın Köln kentinde ilk kez düzenlenen 1. Ulus-
lararası Kadınlar Zirvesi‘nde, ‘Savaş ve Kadın’ üst başlığı
altında ‘Bosna’dan Myanmar’a Savaşın Gölgesindeki
Kadınlar’ konusu değişik ülkelerden gelen kadın akti-
vistler tarafından ve STK temsilcilerinden oluşan 200’ün
üzerinde bir katılımcı ile paylaşıldı. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan’lığının himayesi altında
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Kadın Kolarının dü-
zenlediği ve tüm gün süren program gerçekleştirildi.
Zirveyi Avrupa Parlamentosu’nda Siyasal Danışman ola-
rak çalışan Arzu Mouchtar yönetti.

Program, zirvenin konusuna ilişkin olarak dünyanın de-
ğişik bölgelerinde savaş mağduru kadınların durumla-
rının anlatıldığı bir tanıtım filmi ile başladı.

Daha sonra UETD Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut bir
selamlama konuşması yaparak konuyu uluslararası ka-
muoyuna taşımak için böylesi bir zirvenin gerçekleşti-
rildiği mesajını verdi.Aşut, kadınların savaşlarda en fazla
etkilenen ve mağdur duruma düşen kesim olduğunu
söyledi.

Aşut, “Bugün ‘Dünya Insan Hakları Günü’. Böyle bir
günde bombalar ve bombalamalar ile ayaklar altına alı-
nan insan haklarını izlerken bizler tarafsız, kararsız ve il-
gisiz kalamayız. Dünyada en büyük şiddet ve hak
ihlallerinin savaşlarda yaşandığını hep beraber müşa-
hade etmekteyiz. Savaşlarda kötü muamele, yargısız
infaz, talan ve işkence gibi insanlık dışı eylemlere maruz
kalan sivillerin en önemli kısmı kadınlardan müteşekkil-
dir.” dedi.

Savaş esnasında eşlerini ve çocuklarını yitiren kadınla-
rın, bir taraftan sevdiklerini kaybetmenin ızdırabı diğer
taraftan da savaşın açtığı ağır yaraları en acı biçimde
yaşayanlar olduğunu belirten Aşut, şunları kaydetti:
“Savaş sonrasında da en büyük mağduriyeti yaşayanlar



158

yine kadınlardır. Bir yandan acılarını unutmaya çalışır-
larken diğer yandan tek kaldıkları hayatta çocuklarının
geçimini sağlayabilmek için büyük mücadeleler ver-
mektedirler. Bu bağlamda savaşlar ile kadınların omuz-
larına yüklenen ağır yük ve yüreklerine açılan büyük
yaralar sürekli dünya gündeminde tutulması gereken
bir durumdur. Savaşlar esnasında kadınların yaşamış ol-
duğu korku, dehşet, çaresizlik duyguları savaş bittikten
sonra da devam etmektedir. Bu travmatik durumun et-
keni ortadan kalksa da yaşanan olaylar sonrasında ruh-
sal bozukluklar tüm hayatlarını etkilemektedir.”

Bazı devletler ile kurum ve kuruluşların bu olaylara yak-
laşımını eleştiren UETD Kadın Kolları Başkanı Aşut, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Dünyadaki devletlerin ve bu
devletler bünyesindeki önemli kurum ve kuruluşların
bu savaşlara sessiz kalmaları, savaş mağduru ülkeler-
deki kadınların yalnız bırakıldığının bir göstergesidir.
Vicdan ve merhamet sahibi bireylerin bu gidişe dur de-
meleri gerekmektedir. Ders alınsın diye savaşlarda
bütün dünyanın gözü önünde kadınlara yapılanların
meşrulaştırılmasına artık müsaade etmemeliyiz ve sa-
vaşın bu kirli yüzünü ortaya koymak zorundayız. Aksi
takdirde ‘yaşanılabilir bir dünya’ söylemi bir hayalden
öteye gitmeyecek ve yaşanılan trajediler gelecek nesil-
ler üzerinde büyük etkiler bırakacaktır.” Aşut, UETD’li
kadınlar olarak bu program sayesinde gerçekleri dile
getirerek savaş mağduru kadınlar konusunda hassasi-
yet oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Akabinde birinci konuşmacı olarak Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya bir konuşma
yaptı. Kaya UETD ve ASPB Düsseldorf Ataşeliğine or-
ganizeden dolayı teşekkür ettikten sonra Cumhurbaş-
kanı R. Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti.

İlk olarak gündemde olan Kudüs konusuna değinen
Kaya konuşmasını özetle şöyle sürdürdü: ‘Dünya siya-
setinin gündeminde olan Kudüs’le ilgili kararı şiddetle
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kınıyoruz ve reddediyoruz. ABD’nin aldığı ve BM karar-
larına da aykırı olan bu karar yok hükmündedir. Tarih
boyunca Kudüs’te üç din barış içinde yaşadı. Türkiye
barışa yönelik her adımı destekliyor. Cumhurbaşkanı-
mızın dediği gibi Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir, onu-
rumuzdur, namusumuzdur. Bu konuda hep birlikte
ortak bir ses yükseltmek zorundayız. Zulmün karşısında
dimdik ayakta durmalıyız.

Savaşların en büyük mağdurları yine kadınlardır. Savaş-
ların aile ve toplum düzenini yıktıklarını görüyoruz.
Dünya genelinde mültecilerin % 80’ini kadın ve çocuk-
lar oluşturuyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük
mülteci akını Suriye’de yaşandı. 12 Milyon insan mülteci
durumunda. Türkiye olarak bize gelen mültecilere dev-
let, STK ve vakıflar olarak 30 Milyar Dolar üzerinde bir
yardım yaptık. Aile Bakanlığı olarak 1,3 Milyon insana
maddi ve sosyal yardım yapılıyor, kadın ve çocuklara
psiko-sosyal destek veriliyor, iş ve eğitim desteği, mes-
lek edindirme kursları ile bu mültecilerin topluma en-
tegre olmaları sağlanıyor. Mülteci kadın, engelli ve
yaşlılar diğer kadın, engelli ve yaşlı vatandaşlarımız gibi
aynı hizmetlerden yararlanıyorlar. Bunu insani, ahlaki ve
vicdani bir mesele olarak değerlendiriyor, onlara mül-
teci gözüyle bakmıyor, kardeşlerimiz olarak görüyoruz.

Savaşlarda en ağır travmaları kadınlar yaşamaktadır.
Savaş kadınların yaşam biçimini kökten değiştiriyor, en
ağır şekilde etkiliyor. Aslında savaşların da bir hukuku
vardır, buna rağmen taraflar genellikle hedeflerine
ulaşmak için her yolu meşru görüyorlar. Savaşta mağ-
dur olan kadınlar göçün de beraberinde getirdiği fiziki
ve psikolojik baskının mağduru oluyorlar. Bu nedenle
yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için psiko-sosyal
destek almaları en önemli destek biçimidir. Bunu sağ-
layabilmek için Bakanlığımızın 81 vilayetindeki Sosyal
Hizmet Merkezleri’nde (SHM) psiko-sosyal destek ve-
rilmektedir. Kadınların gelişmesi güvenli ve istikrarlı or-
tamlarda mümkündür.
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Türkiye’den el-Bab, İdlib gibi bölgelere geri giden mül-
tecilere yardımlarımız orada da devam ediyor. Türkiye
geçmişte Bosna’da olduğu gibi bugün Myanmar’da ka-
dınlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bangla-
deş’te Rohingya Müslümanların mülteci kampını
ziyaretimizde tacize, tecavüze uğramış kadınlar, karnı
açlıktan şişmiş çocuklar gördük. Arakanlıların bizi gör-
düklerinde gözlerinde parıldayan umut ışığını hayatım
boyunca unutmam mümkün değil. Evet biz dünyanın
en zengin ülkesi değiliz, ama en cömert ülkesiyiz.Birinci
Uluslararası Kadın Zirvesi’nin devamı gelecek inşallah.
Zirvenin savaş mağdurları kadınlara yardım konusunda
iyi bir platform oluşturmasını bekliyoruz.’

İkinci konuşmacı olarak kürsüye Yemen’den Nobel
Barış Ödülü sahibi kadın aktivist Tawakkol Karman
davet edildi. Karman konuşmasında özetle şu konulara
değindi: ‚Kadınlar maalesef toplumda dışlanıyorlar,
onun için kendilerinin liderlik konumuna geçmeleri
önemli. Kadın hakları ve insan hakları diye ayırt etme-
mek lazım. Kadın hakları demek, insan hakları demek.
Kadınlar özellikle hapislerde tutuklu oldukları dönem-
lerde bir çok şiddete maruz kalıyorlar. Nobel Barış
Ödülü sahibi Myanmar Lideri Bayan Aung Sun Kyi’nin
ülkesinde Rohingya müslümanları için acilen bir çözüm
bulması lazım. Nobel Barış Ödülü sahibi olarak Filistine
değinmeden geçemeyeceğim. Filistinliler temel insan
haklarından mahrum oldukları müddetçe ben Dünya
İnsan Hakları gününü kutlamıyorum.’

Üçüncü konuşmacı Güney Afrika’dan Dr. Danisa Baloyi
idi. Baloyi konuşmasında sorunların en esaslı çözümü-
nün eğitim, eğitim, eğitim olduğunu vurguladı. Önce-
liğin eğitime verilmesi, daha sonra iletişime ve daha
sonra da topluluklar oluşturmak olduğunu uzun yıllar
verdiği mücadelelerden çıkardığı bir ders olduğunu
dile getirdi. Aktivizm ömür boyu sürmeli bazı zaman-
larla sınırlandırılmamalı diyen Baloyi, ‘Güç verilen bir
şey değil, alınan bir şeydir.’ tespitini yaptı. Bu tür top-
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lantılara katılıp ertesi gün bir şey yapmayınca sorunların
çözülmeyeceğini vurgulayan Baloyi ayağa kalkmak ge-
rektiğini savundu. Biz başarılı olmada çoğu zaman
kendi kendimize engeliz. Kendi kendimize engel kur-
mayı bırakmamız lazım. Çevremizdekiler „o başaramaz“
dedikçe biz başarmamız lazım.‘

Dördüncü konuşmacı olarak KADEM Genel Başkanı
Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz kürsüye davet edildi. Yılmaz
konuşmasında düşüncelerini özet olarak şöyle paylaştı:
‘Ayrımcılığın ve ırkçılığın ne olduğunu Almanya’da bü-
yüdüğüm için iyi biliyorum. Hiçbir mülteci anavatanını
gönüllü olarak terketmez. Mutlaka bir sebebi vardır.
Bugün Evrensel İnsan Hakları günü. Ancak Filistin’in
halen süren sistemli işgalinden dolayı evrensel insan
hakları gününü kutlamıyorum. Suriye’deki iç savaş 2011
yılında başladı, 470000 insan öldü, 11-12 Milyon insan
yerinden oldu. 6 Milyon iç göç yaşandı, 4,8 Milyon kişi
dış ülkelere göç etmek zorunda kaldı. 2,8 Milyon Suri-
ye’li mülteci Türkiye’de barınmaktadır. Bunların % 80’i
kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Biz de Suriye’li ka-
dınlara güçlü olun diyoruz. Savaşı erkekler başlatıyor,
yükünü kadınlar kaldırıyor. Tıpkı Almanya’da İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra harabeye dönmüş ülkenin yü-
künü ilk olarak kadınların kaldırdığı gibi. Kanada Suri-
yeli mültecilere kucak açtığını söylüyor, ancak şimdiye
kadar 35 000 insan aldı. Bu adaletsizlik değil midir? Biz
inancımızdan ve kültürel olarak ensar olmayı bilen bir
milletiz. Türkiye mülteci sorununu reel politik olarak
görmüyor. Öyle olsaydı Avrupa gibi kapıları kapatırdık.
Avrupa bu sorunu sosyal ve ekonomik yük olarak gö-
rüyor. Onlar için bu bir reel politik konusudur. Avrupa
kapıları kapattıkça insan kaçakçılığı, organ mafyası arttı,
kadınlık onuru çiğneniyor.

50000 kadın Bosna’da tecavüze uğradı. Bu tecavüzler
Suriye’de de yaşandı. Biz bu kadınların hikayelerine
sahip çıkmalıyız. Avrupa 3 Milyar Euro yardım sözü ver-
diği halde sadece 1,6 Milyar Euro ödedi. Avrupa olaya
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ekonomik yaklaşıyor, bu o zaman Türkiye için de eko-
nomik yük, neden sadece 1,6 Milyar  Euro ödüyorlar.
Ama bu Türkiye için sorun değil. Biz devlet olarak STK
ve vakıflarla birlikte 30 Milyar Dolar harcadık.’

Daha sonra Azerbaycan’dan Milletvekili Melahat İbra-
himgizi bir konuşma yaptı. İbrahimgizi konuşmasında
özetle şu noktaların altını çizdi:

‘Biz Azeri kadınlar olarak çok zorluklara maruz kaldık.
25 yıldır ülkemizin % 20’si işgal altında. Dağlık Kara-
bağ’ın işgali yüzünden bir Milyon dahili mülteci var. Bir-
çok kadın hayatını kaybetti, her türlü işkencelere maruz
kaldılar, tecavüzler yaşadılar. Bunların hepsi insanlığın
utanç sayfalarıdır. Hocalı katliamı uluslararası kamuo-
yunda insanlığa karşı suç olarak kabul edildi. Ancak
savaş suçu işleyenlere yönelik yaptırımlar konusunda
ciddi eksiklikler var. Yaptırımları gerçekleştirecek me-
kanizmalar yok, bunlar kurulmalıdır. Bu nedenle dünya
beşten büyüktür bizim sloganımız olmalıdır. Biz burada
konuşurken şu an dünyanın dört bir tarafında kadınlar
öldürülüyor. Kadınların acısı büyüktür. 15 Milyon çocuk
şiddet bölgelerinde yaşıyorlar. Kadın olmak asker ol-
maktan daha zordur. Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdo-
ğan’ın dediği gibi ‘Erkek insanoğludur, kadın ise
insandır.’ Bu zirve vesilesiyle barış ve dayanışma plat-
formu oluşturabiliriz.‘

Bir diğer konuşmacı olan Bosna’dan Sabiha Husic Bos-
na’da tecavüze uğramış kadınların dramından bahsetti.
Yaptıkları anketlerden de ilginç rakamlar paylaşan
Husic özetle şu bilgileri paylaştı:

‘Bugün kadın haklarını nasıl iyileştirebileceğimizi konu-
şacağız. Savaşta ‘mağdur’ olan kadınlar aslında mağdur
değiller. Onlar hayatta kalabilmeyi başarmış insanlardır.
Bosna’da Medica Zenica derneğini kurduğumuzda
önce kendime yardımcı olmam gerektiğini anladım.
Biraz önce sinevizyonda tecavüze uğramış kadınları
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dinledik. Evet bu kızlar korkunç işlerden bahsettiler.
Cinsel şiddet bir savaş suçu olarak kabul edildi, bu
durum suçun takibini kolaylaştırdı. Kadınların tecavüz-
den bahsetmeleri zor oluyordu. Aile ve toplumun tep-
kilerinden korkuyorlardı. Bosna’da bu korkuların
kırılması için müftümüz bir fetva yayınladı. Bu fetvada
tecavüze uğramış kadınların aileleri tarafından kabul
edilmesi gerektiği bildiriliyordu. Biz merkezimizde gü-
venli evler oluşturuyoruz, kadınlar ve çocuklar için
yemek, fiziksel-zihinsel tedavi, fert-gurup terapi hizmet-
leri ile kadınların yaşadıkları travmaların üstesinden ge-
lebilmelerine yardımcı oluyoruz. Son 7 yılda erkeklere
de terapi veriliyor. Erkekler savaşta insan öldürdükleri
ve ölmekten korktuklarından dolayı travma yaşayabili-
yorlar. Ayrıca 3000 erkek de cinsel şiddete uğradılar.
Bunu savaş bittikten yedi yıl sonra dile getirmeye baş-
ladılar.  

Savaşta tecavüze uğramış kadınların bunun üstesinden
gelebilmeleri için aile ve çocuklarına yardımcı olmak
gerekir. Bu kadınlar barışta nasıl hayatta kalacağım der-
dindeler. Merkezimizde tecavüze uğrayan kadınlar üze-
rinde araştırmalar yaptık. Savaşın üzerinden 20 yıl
geçmesine rağmen travmalar devam ediyor. Bu kadın-
ların % 57’si halen post travmatik hastalıklar yaşıyorlar.
% 50’si her gün tecavüzü hatırlıyorlar. % 40’ı halen
korku ve endişe yaşıyorlar. % 30’u halen fiziki ve sağlık
sorunları yaşıyorlar. % 20’si yakın insanlarla ilişkide bu-
lunma sorunu yaşıyorlar. Bu kadınların çoğu fakirlik
içinde. Tecavüze uğrayan kadınların % 58’inde çocuk-
ları da etkileniyorlar. Bu kadınların korunması ve des-
teklenmesi gerektiği halde dışlanıyorlar. Bu durum
onların konuşmalarına mani oluyor. Hâlbuki bu kadın-
ların yaşadıkları travmadan kurtulabilmeleri için duygu-
larını paylaşmaya ihtiyaçları var. Ankete katılanların %
70’i damgalandıklarını bildiriyorlar. Biz onların şifa bul-
malarına katkı sunabiliriz, damgalanmalarını engelleye-
biliriz, günlük hayata tekrar katılabileceklerini
gösterebiliriz.
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Bütün Bosna Hersek’de olmasa da Bosna Federas-
yonu’nda tecavüze uğrayan kadınlara artık yasal destek
veriliyor, ancak bu statüyü almaları zor. Memurlar ka-
dınlara karşı ‘niçin kendini korumadın, kendini para için
sattın, sen ailene zarar verdin’ vb. sözler kullanabiliyor-
lar. Bu tutum yüzünden kadınlar kendi kendilerini suçlu
hissediyorlar. Yasanın çıktığı 2006’dan bu yana sadece
900 kişi bu statüyü elde edebildi. En cesurları bunu ala-
bildi. Diğerleri utanç ve korku içinde yaşıyorlar.’

Daha sonra AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mer-
yem Göka söz alarak Kudüs kararını kınayarak konuş-
masına başladı:

‘Almanya İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hızlı bir şe-
kilde gelişti, bunu yaparken değerlerini, aile yapısını ve
kültürü ihmal etti. Biz Türkiye olarak gelişirken değer-
lerimizle birlikte gelişeceğiz. Sanal devrimler, dijital
zeka konularını tartışma seviyesine gelmiş bir insanlık
için 2017 yılında Rohingya’lı Müslümanların öldürül-
mesi kabul edilir değil. Baloyi Hanımın dediği gibi gücü
kendimiz almalıyız ve bu bilinci çocuklarımıza aktarma-
mız gerekiyor. Kendi gücümüzü kendimiz yaratmalıyız.
Her biriniz faaliyet yapabilirsiniz, her biriniz değerlisiniz.
15 Temmuz’da sokaklara kadınlar olarak dökülünce he-
pimizin elinde bir ‘güç’ vardı. Kalıcı barış için üç nokta
önemlidir.

• Önlemek
• Adalet
• Katılım

BM’nin bu konuda sorumluluğu bulunmaktadır. Ancak
önleyici çalışmalar neredeyse yok. Failleri adaletin
önüne getirmeliler. Bu da gerçekleşmiyor. Mağdur ka-
dınların hayata tekrar katılımları sağlanmalıdır. Bu zir-
vedeki bu enerji ve gücü devam ettirmek lazımdır.
Burada kalmamalıdır.’
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Son konuşmacı olarak Güney Afrika’dan Hawa Bibi
Khan kürsüye davet edildi. Khan Afrika kıtasının yüz yıl-
lardır çektiği acılarına değinerek şu noktaları paylaştı:

‘Afrika on yıllardır acı çekiyor, bu zirveyi düzenlediğiniz
için Afrika adına size teşekkür ediyorum. Biz özgürlü-
ğümüz için mücadele ediyoruz. Ve bu mücadele halen
devam ediyor. Yaşadığımız acılara karşı nasıl mücadele
ettiğimizi size anlatıp yüreğinizi rahatlatarak bu toplan-
tıdan ayrılmanızı istiyorum. Yaşanan travmaların üste-
sinden gelmek için sevginin nasıl yardımcı bir unsur
olduğunu paylaşmak istiyorum. Afrika kıtası çok güzel
bir kıtadır, en büyük mineral kaynaklarının bulunduğu
bir kıtadır. Gökyüzünde yıldızları ışıl ışıl parlar, buna rağ-
men tecavüze uğramıştır, yağmalanmıştır. Afrika zen-
gindir, ancak bağışlarla yaşıyor. Afrika hepimizi
besleyen bir annedir.

Güney Afrika’da Apartheid rejimi döneminde çocuklar
annelerinden tecrit ediliyorlardı. Afrikalılara insanlık
hakkı verilmedi. % 20 civarında olan beyaz nüfusun oy
hakkı vardı, siyahilere tecavüz ettiler, işkenceler yaptılar,
parasız çalıştırdılar. Böylece siyahilerin özgüvenleri kö-
künden mahvedilmişti. Beyaz çocukların okul masrafları
için 500 Euro ayrılırken, Asya kökenliler için 150 Euro,
siyahiler için 10 Euro ayrılıyordu. Sonuç olarak özgüve-
nimiz yoktu, kendimizi değersiz hissediyorduk. Beyaz
topluluk, uluslararası topluluk bizim başarılı olmamızı
istemiyordu. Batı medyası sizlerin de zihninde gerçeği
yansıtmayan bir yanlış Afrika imajı oluşturdu. Apartheid
sonrası iktidar beyazların ekonomik gücüne dönüştü.
Kadınlar şiddet mağduru oluyorlar, alkol ve uyuşturucu
problemleri yaygın. O kadar yozlaşma içindeyiz ki,
kendi içimizde şiddet gösteriyoruz. Peki buna karşı ne
yaptık? Dini kurumlar en büyük destek oldu. En büyük
destek anneler, anneanneler oldular. Geniş ailenin des-
teği önemliydi. Hiddetimizi dönüştürmeye çalışıyoruz,
affetmek istiyoruz, sevgi ve merhamet içinde yaşıyoruz.
Peki sevgi nedir? Sevgi, başkasının acısını anlamaktır.
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Sevgi sahibi olabilmek için iyilikle, sabırla yol almalıyız.
Merhamet sevginin en yüksek şeklidir.’

Konuşmalardan sonra panele geçildi. Orada sorulan
sorulara verilen cevaplarda dikkat çeken başlıklar şun-
lardı:

‘Güney Afrika’da halen eşitsizlikler, işsizlik ve fakirlik var-
dır. Siyasi emansipasyon gelişti belki ama 10 aile bütün
ülkeyi kontrol ediyor. Halbuki bu ailelerin zenginliği kö-
lelik sayesinde gelişti. Bunu paylaşmanız gerekiyor di-
yoruz. Radikal ekonomik değişiklik talep ediyoruz.
Siyahi kadınlar en alttakilerin de dibinde bulunmakta-
dırlar.’ (Baloyi)

‘Kadın gülerse cihan güler.’ (İbrahimgizi)

‘Mültecilerin en çok psiko-sosyal desteğe ve eğitime
ihtiyaçları var. Burada uluslararası toplumda dayanışma
eksikliği var, anlaşmalar var fakat uygulanmıyor.’ (Göka)

‘Savaş alanındaki kadınlara nasıl yardım yapılabilir? İn-
sanların karınlarını doyurmak yeterli değil, bu insanlara
sadece balık veriliyor, olta verilmeli. Sunulan yardımla-
rın gözden geçirilmesi gerekiyor.’ (Khan)

’20 yıl önce cinsel şiddet kavramı kullanılamıyordu. Kul-
lanılabilmesi çok önemli oldu. Zira böylece kriminal bir
eylem olduğu anlaşıldı. Hiçbir üniversitede travma ko-
nusunda eğitim verilmedi. Çocukları korumak için sa-
vaşta tecavüze uğrayan kadınlar gündeme getirile-
medi. Ama anladık ki, bu çocukları korumuyor. Çocuk-
lar kendi başlarına anneleriyle ilgili birşeylerin oldu-
ğunu anladılar ve acı çekmeye başladılar. İkinci bir
sorunumuz Bosna savaşı okullarda gündeme gelmiyor.
İki ay önce yaptığımız bir ankete göre üniversiteye gi-
denlerin % 80’i kadınlara tecavüzün olduğuna inanma-
dılar.’ (Husic)



167

Eğitimli ve Güçlü Kadınların Ülke Ekonomisine Katkıları

UETD Women Belçika bölgesinin Genk şubesi 13 Ara-
lık tarihinde “Eğitimli ve Güçlü Kadınların Ülke Ekono-
misine Katkıları” konulu bir panel düzenledi.

Panele mesleklerinde uzman, kariyer sahibi Türk kadın-
ları konuşman olarak katılmıştır. Bu meslekler şunlardır:
Avukat, iş kadını, akademisyen, reklam danışmanı, tu-
rizmci, öğretmen, hukuk uzmanı ve danışmanı, eğitim
danışmanı, emlakçı, sosyal asistan, cami dernek baş-
kanı, proje uzmanı görevlisi ve sigortacı programda ko-
nuşman olarak yerlerini almışlardır. Program yaklaşık 3
saat sürmüştür. Ayrıca genç kızlar ve ebeveynleride iz-
leyici olarak programa renk kattılar. 

Programın amacı, kadınların da ülke ekonomisinde
büyük katkıları olduğu, kadınların da toplumda söz hak-
kına sahip olmaları gerektiğini, eğitimin hangi yaşta
olursa olsun devam etmesi gerektiğini, özellikle küçük
yaşta aile tarafından çocuklara iyi eğitim verilmesinin
mecbur olduğunu aksi takdirde eğitimsiz nesil yetişe-
ceğine ve bulundukları toplumun refah seviyesini aşa-
ğılara çekileceğini ve hasta bir toplumun gelişebileceği
dile getirildi. Tüm konukların ortak görüşleri, eğitimin
ihmal edilmemesi gereken çok önemli husus olduğu
dile getirilerek, programda bulunan genç kızlara orda
ki eğitimli bayanlar rol ve model oldular. Kadınların bu-
lundukları ülkelere ekonomide ve ebeveyn olarak
büyük katkıları nelerdir bunlar konuşuldu. Çok verimli,
amacına uygun bir panel gerçekleştirilmiştir. Program
sonunda, konuklara katılımlarından dolayı teşekkür bel-
gesi, hatırlamaları için de UETD rozeti ve güller taktim
edildi.
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İslamda ve Toplumda Kadının Yeri ve Önemi

UETD Women Hessen bölgesi 05 Aralık Dünya Kadın-
lar Günü münasebeti  ile “İslam’da ve Toplumda Kadı-
nın yeri ve Önemi” konulu konferansı 17 Aralık 2017
Frankfurt’ta yaptı.

Programa konuşmacı olarak ilahiyatçı ve yazar Ahmet
Rıfat Sağlam ve BISO Derneğinin kurucusu ve Gurbet-
çinin Sesi gazetesinin haber müdürü Hüseyin Tezgider
katıldı. UETD Hessen Bölge Başkanı Tamer Cansız ve
Hessen Kadın kolları Başkanı Refika İğdeli selamlama
konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Moderatörlüğünü kadın kollarında görevli Ayşegül Gül-
basan hanımın yaptığı programda, İslam’da kadına ve-
rilen haklar, bazı kültürel geleneklerin toplumda din
olarak algılanıyor olması, bu ayrıma yardımcı olmak,
dini açıdan Kadınların yeri ve önemini aktarmak, mev-
cut hukuki haklardan istifade etme yollarını göstermek
amaçlı başarılı interaktif bir toplantı gerçekleşti.

Ahmet Rıfat Sağlam konuşmasında Kur’an-ı Kerim’de
Kadına verilen haklardan Asrı-Saadetten örnekler vere-
rek bahsetti.Türk kültrürünün de kadına değer verdiğini
Kavramların manasından yola çıkarak ifade etti.

Ardından Frankfurt ve Offenbach çevresinde sosyal ko-
nularda yaptığı çalışmalarla bilinen Hüseyin Tezgider
konuşma yaptı. Kadınların karşılaştıkları sorunlarda ne-
reye ve nasıl başvurmaları gerektiğinine dair önemli bil-
giler verdi.

Programın interaktif bir şekilde düzenlenmesi katılım-
cılar tarfından memnuniyetle karşılandı. Programın so-
nunda konuşmacılara hediye takdim edildi.
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İslam Medeniyeti & Tarih Şuuru

UETD Women Fransa Alsace bölgesi, UETD Teşkilat-
lanma Birim Başkan Yardımcısı ve tarihçi Adem Taflan
ile “İslam Medeniyeti ve Tarih Şuuru” konulu semineri
3 Aralık’ta gerçekleştirdi.

Taflan, “Geçmişini bilmeyenlerin, geleceğin yollarında
emin adımlarla yürüyemez. Avrupalı Müslümanlar ola-
rak mutlaka gençlerimize tarihlerini öğretmek zorunda-
yız. Avrupa da Üniversite  de okuyan gençlerimiz
maalesef tarihlerinden uzak bir şekilde yetişiyorlar.  Av-
rupa’da geleceğimize emin adımlarla yürümek istiyor-
sak Dinini, Dilini, ve Tarihini özümsemiş bir gençlik
yetişirmek zorundayız” diyen Taflanın son sözleri “Tari-
hini bilmeyenlerin sınırlarını düşmanları çizer” oldu. 

Emeklilik İşlemleri Hakkında Bilgilendirme

UETD Women Fransa Alsace bölgesi 10 Aralık tari-
hinde “Emeklilik İşlemleri Hakkında Bilgilendirme” ko-
nulu semineri, konuşmacı olarak T.C. Strasbourg
Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi
Naim Kavlak’ı davet ederek gerçekleştirdi.
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Yardım Kampanyası

UETD Women Belçika bölgesi 15 Aralık tarihinde Char-
leroi’daki mülteci kampında yaşayan mültecilerin ihti-
yacını karşılamak için aile başı kumanya paketleri
hazırladı ve dağıttı. Bu kampanya ile yaklaşık 300 mül-
teciye yardım ulaştırıldı.

Belçika bölgesi tekrar 29 Aralık mülteci kampını ziyaret
etti. Bir önceki ziyretlerinde ihtiyaç sahiplerini tespit
ederek yardım dağittılar. Ayrıca dışarda kalan evsizlere
uykutulumları verdiler.



GENÇLİK KOLLARI
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ÖNSÖZ

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Gençlik Kolları
olarak, Avrupalı Türk Gençliğinin; siyasal, sosyal ve kül-
türel alanlarda gelişimine destek sağlamaktayız.

UETD, 2004 yılında Almanya’nın Köln şehrinde kurul-
muştur. Avrupa çapında 15 farklı ülkede, 32 bölgede ça-
lışmalarımıza hızla devam etmekteyiz. 

GENÇ DEMOKRATLARIZ

Genç, dinamik ve demokratik Avrupalı Türk Gençliği ola-
rak çalışmalarımızı “Democracy needs young democ-
rats” misyonumuzla sürdürmekteyiz. 

Bu bağlamda siyasi katılım olmazsa olmazımızdır. Bizler
siyaseti ve güncel olayları takip etmek ve onlara yön ver-
mek zorundayız. Avrupalı Türk Gençliğini, etkin çalışma-
larımızla demokrasi kapsamında pay sahibi olmaya
davet ediyoruz.

Gençlerin Avrupa’daki siyasi ve toplumsal düzeni şekil-
lendirmede aktif rol almalarını sağlamaktayız. Bununla
alakalı olarak diğer benzeri birçok çalışmaya ilaveten,
2016 yılında Avrupa çapında bin 400’den fazla Avrupalı
vatandaşların katılımıyla “OpenMinded” ismi altında bir
istatistik araştırma gerçekleştirildi.

Açık oturum ve atölye çalışmaları şeklindeki faaliyetleri-
miz ile, gençlere toplum içerisinde sahip oldukları hak-
ları, üstlendikleri yükümlülükleri aşılamakta ve özellikle
gençler arasında siyasi katılımı teşvik etmekteyiz.

Avrupa’da faaliyet gösteren gençlik kuruluşları ile olan
yoğun fikir alışverişi ve işbirliği sayesinde, Avrupalı genç-
lerin birbirileriyle olan iletişimleri güçlendirilmekte ve
gençlik politikaları sorumluları ile iletişimleri desteklen-
mektedir. Böylece en öncelikli konumuz olan gençlerin
siyasi katılımı artmaktadır.

DEMOKRATİK AVRUPA DEĞERLERİNİ SAVUNUYOR,
MANEVİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

Biz Avrupa’yız! 
Avrupa’yız, çünkü gençlik teşkilatlarımız Avrupa çapında
temsil edilmektedirler. “Think European – act local“ slo-
ganını hali hazırda Avrupa’nın her noktasında en yapıcı
şekilde uygulayabilmekteyiz. Her ülkenin kendine has
özellikleri ve zorlukları vardır. Yerel konu ve tartışmalara
bu sayede hakim olup söz sahibi olmaktayız.

Biz, Genç Demokratlar, demokratik temel ilkelere sahip
çıkmakta, Avrupa’nın demokratik değerlerini savunmak-
tayız. Sonuçta bu değerler ve ilkelerden hepimiz yarar-
lanmaktayız! UETD Gençlik Kolları olarak gençler ara-
sında Avrupa bilincini güçlendirmeyi bir görev olarak
görüyoruz. Bu nedenle gençlere Avrupa’yı tanıma, Av-
rupa’nın aktif bir parçası olma ve Avrupa konularında
hassasiyet taşımalarını, eleştirel ve yapıcı bir bakış açısı
kazanmaları için fırsat sunuyoruz. 

Aynı zamanda Avrupalı Türk Gençliğinin manevi değer-
lerine ve öz kimliğine sahip çıkmasını teşvik edici çalış-
malar yürütmekteyiz. Gençlerin Anavatanları ile bağlarını
güçlendirmeleri, milli ve dini değerleri önemsemeleri,
yaşamaları ve yaşatmaları öncelikli hedefimizdir. Bu
hedef doğrultusunda son yıllarda iki bini aşkın Avrupalı
Türk Gencimize, “Kültür Gezileri“ kapsamında Anavatan-
ları olan Türkiye’yi ziyaret etmeleri için imkan sağladık.
Avrupalı her genç, kökenine, eğitim seviyesine, cinsiye-
tine, dinine ve kültürüne bakılmaksızın hayatın her ala-
nında sorumluluk alma ve topluma eşit derecede
katılma hakkına sahip olmalıdır.

Yaşadığımız coğrafyada eğitim alanında ve iş sektö-
ründe fırsat eşitliğinin sağlanmasını, anadilimizin gelişti-
rilmesi ve korunmasını ve üçüncü ülke vatandaşlarının
yerel seçimlere katılma hakkına kavuşmalarını hedefliyor
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ve buna yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Seçimlere katı-
lım hakkı ile birlikte bu vatandaşların yaşadıkları coğraf-
yaya bağlılıklarının artacağından eminiz. 

”DEMOKRASİ KÖPRÜSÜNÜ” İNŞAA EDİYORUZ

“İnsanlar çok fazla duvar, fakat çok az köprü inşa ediyor-
lar.” – Bu cümleden yola çıkarak misyon, vizyon ve savun-
duğumuz değerler çerçevesinde “Democracy Bridge”
adını verdiğimiz çalışmamıza büyük önem veriyoruz. 

Avrupa çapında gerçekleştirdiğimiz projelerimizle,
• Birleştirmeyi
• Sorunları dile getirmeyi
• Birlikte çözüm yolları bulmayı amaçlıyoruz.

Bizler, gençler arasındaki iletişimi muhafaza edip onlara
bir köprü olmalıyız. Hoşgörü ve anlayışla istekliliklerini
güçlendirmek, özgüvenlerini arttırmak ve onları sorum-
luluk sahibi birer vatandaş olarak taahhütlerinde destek-
lemek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. 

Gençlerin fikir alışverişinde bulunmaları ve Avrupa ge-
nelinde işbirliği yapabilmeleri için sunduğumuz plat-
form, ortak projelerin geliştirilmesini teşvik etmektedir.
Bir araya getirdiğimiz gençlerin mevcut sorunları karşı-
lıklı analiz etmelerine ve ortak eylem stratejileri oluştur-
malarına öncülük ediyoruz. 

Bu bağlamda, 2016 yılında ilk başarılarımızı elde ettik.
Bir çok Avrupa ülkesinde bugünün gençleriyle gelece-
ğin siyasetçilerini bir araya getirdik, köprü vazifesini üst-
lendik. 

Sonuçta biliyoruz ki; köprüler, daha önce hiç kimsenin
geçemediği yolları birleştiriyor.

UETD Genel Merkez
Gençlik Kolları



174

|UETD Youth - Konrad-Adenauer-Stiftung görüşmesi

UETD Genel Merkez Gençlik Kolları olarak Berlin’de
Konrad-Adenauer-Stiftung ile bir görüşme gerçekleşti-
rildi. 

Görüşmeye Merkez Yürütme Kurulu adına ArGe Birim
Başkanımız Hüseyin Dirim ve Siyasi İşler Birim Başkanı-
mız Nuh Alpaslan katıldı. 

Görüşme Sayın Thomas Birringer ile yapıldı. Kendisi
Konrad-Adenauer-Enstitüsü Ortadoğu ve Kuzey Afrika
çalışma gurubu Başkanlığını yürütmektedir.

UETD Youth - CDU Dışilişkiler görüşmesi

UETD Genel Merkez Gençlik Kolları olarak Berlin’de
Hristiyan Demokratlar Partisini ziyaret ettik. Ziyaretimiz
esnasında Bertil Wenger ile bir görüşme gerçekleştirdik. 
Bertil Wenger Hristiyan Demokratlar Partisi (CDU)
Dışilişkiler bölümü genel sekreterliği görevini yürütmek-
tedir. 

Yapılan görüşmelerde UETD Gençlik Kolları tanıtıldı,
misyon ve vizyonlarımız aktarıldı. Ayrıca Türk-Alman iliş-
kileri ve güncel siyasi konular ele alındı. İki kurumun ül-
keler için önemi ortaya konuldu ve birlikte çalışma
imkanları masaya yatırıldı. Özelikle Almanya’da yaşayan
türk kökenli gençlerin siyasi katılımı ve siyasete olan il-
gilerini artırma adına yapılması gereken ortak projeler
somut hale getirildi.

SİYASİ TEMASLAR
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  UETD Youth - Friedrich-Ebert-Stiftung görüşmesi

19 Ocak günü Berlin’de temaslarda bulunan UETD
Gençlik Kolları ekibi, Friedrich-Ebert-Stiftung Merkez
binasında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. 

Friedrich-Ebert-Enstitüsü adına sayın Beate Martin,
Doğu-Avrupa ve Ortadoğu sorumlusu, ile yapılan top-
lantı çerçevesinde karşılıklı beklentiler aktarıldı. Birlikte
çalışılacak platformlar ve konular karşılıklı olarak su-
nuldu. Özelikle siyasi katılımı teşvik etme adına beklen-
tiler konuşuldu. 

UETD Youth - Mercator Stiftung görüşmesi

Essen şehrinde bulunan Mercator Enstitüsü merkez bi-
nasında 31. Ocak tarihinde UETD Gençlik Kolları olarak
önemli bir görüşmeye imza attık. 

Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkanımız
Serkan Sezen, Siyasi İşler Birim Başkanımız Nuh Alpaslan
ve Sosyal Faaliyetler Birim Başkanımız Büşra Özcan biz-
leri temsil etmişlerdir. 

Bielefeld Bölge Ziyareti

3 Kasım tarihinde Gençlik Kolları Merkez Yürütme Ku-
rulu olarak gayretleri ile devamlı örnek olan Bielefeld
Bölgesi Gençlik Kollarımıza ziyarette bulunuldu. Hem
bölgesel çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişi yapıldı
hemde Ekim ayında terör sempatizanları tarafından
Bölge binasına yapılan saldırı ile ilgili geçmiş olsun di-
lekleri kendilerine iletildi.
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T. C. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç görüşmesi

10 Mart 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve
Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç bey UETD Genel
Merkez Gençlik Kollarını Genel Merkez binasında ziyaret
etti. 
Genel Merkez Gençlik Kollarının ev sahipliğinde gerçek-
leşen görüşmeye Köln Başkonsolumuzda katıldı. 

Çevre Bölge Gençlik Kollarımızın da katıldığı görüşme
yapılan çalışmaların tanıtılması ve Bakanlık nezdinde ya-
pılması arzulanan projelerin konuşulmasına vesile oldu. 
Bakan bey’e sunulan ve onay alınan projeleri 2017 yılı
içerisinde faaliyete geçirmek için start verildi. 

Gençlik Buluşması

‚Çay var içersen, UETD Rhein-Neckar Gençliği var ta-
nışmak istersen‘ sloganıyla farklı bir kampanya başlatan
UETD Rhein Neckar Bölgesi Gençlik Kollarımız bu et-
kinliklerini aralıklarla sürdürmektedir.

26 Kasım tarihinde gerçekleşen Tanışma etkinliğinde
gençler samimi bir ortamda hem UETD Rhein-Neckar
bölgemizi tanımış hemde aile ortamında vakit geçirmiş
oldular. 
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Münih Müslümanlar Meclisi 5. Yıl Resepsiyonu

13 Aralık 2017 tarihinde Münih Bölgesi Gençlik Kolları
teşkilatımız Münih Müslümanlar Meclisi davetine iştirak
etti. 5. yılını kutlayan Müslümanlar Meclisi Münih şeh-
rinde faaliyet gösteren Teşkilatları bir Resepsiyonda bir

araya getirdi. Bölge Yönetim Kurulumuzun katıldığı Re-
sepsiyonda birebir görüşmelerde ortak yapılması gere-
ken çalışmalar konuşuldu, diğer teşkilatların temsil-
cilerini tanıma fırsatı oldu.

Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen görüşmesi

Londra’da yaşayan gençler, Başbakan Başdanışmanımız
Mustafa Şen bey ile buluştu. 18 Kasım tarihinde gerçek-
leşen buluşmada gençlerimizin düşünceleri dinlenildi.
Özelikle tarihi ve kültürel konularda yapılan derin sohbet
gençlerimizi mutlu etti. 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel görüşmesi

25 Kasım’da UETD Nürnberg Gençlik Kolları ekibimiz
Antalya Büyükşehir Bel. Bşk. Menderes Türel beyi ağır-
ladı. Nürnberg ile kardeş şehir olan Antalya arasında
gençler olarak nasıl çalışmalar yapabileceklerini istişare
ettiler.



178

İlim Meclisi - Köln 

27 Ocak tarihinde Köln Bölge Gençlik Kollarımızın ter-
tiplediği ‚İlim meclisinde‘ güncel siyasi gelişmeler ele
alındı, gençler ile siyasi konular hakkında bilgi alışverişi
sağlandı. Özelikle Türkiye’de yaşanan darbe girişiminin
Almanya’da yaşayan vatandaşlar üzerindeki etkisi ve bu-
rada alınması gereken temkinler konuşuldu. 

Çanakkale tarihi – Zürich

Tarih seminerlerimizin bir diğeri İsviçre Bölgemizde 18
Mart 2017 tarihinde Çanakkale Zaferi anma gününde
gerçekleşti. Zürich şehrinde yapılan seminer ‚Çanakkale
tarihi‘ adı altında İsviçre Bölge Gençlik Kollarımız tarafın-

dan düzenlendi. Gençlerimize Çanakkale destanının an-
lamı hatırlatmak, 18 Mart tarihinin önemi gençlere anla-
tıldı. Tarihsel bir bakış açısı haricinde manevi duyguların
da ön planda tutulduğu seminer büyük beğeni gördü.

Topluluk önünde etkili konuşma - Rhein-Neckar 

17 Şubat 2017 tarihinde Mannheim Bölge Gençlik Kol-
larımızın gerçekleştirdiği topluluk önünde etkili ko-
nuşma‘ seminerine gençlerimiz yoğun ilgi gösterdi.
Çok samimi bir ortamda geçen program gençlerin bilin-
çlenmesine ve farklı bir perspektif kazanmalarına vesile
oldu. Seminer salonunu dolduran gençler konuyla ilgili
teorik eğitim sonrası pratik uygulama ile elde ettikleri bil-
giyi uygulama fırsatı buldu. Öncelikle eğitim ve iş hayatı
haricinde Teşkilat içerisinde de fazlaca ihtiyaç duyulan
etkili konuşma becerisi bu şekilde geliştirilmiş oldu. 

SEMİNERLER - KONFERANSLAR
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Sultan II. Abdülhamid Han – Ruhr

Rutin olarak yaptığımız tarih seminerlerinin bir diğeri 60
gencin katılımıyla Ruhr bölgemizde gerçekleştirildi. Ruhr
Bölge Gençlik Kollarının düzenlediği faliyette konu Os-
manlı devletinin çöküş süreci ve bu sürecin en ehemni-
yetli padişahı olan Sultan II. Abdülhamid han idi.
Öncelikle Osmanlıda ki ıslahatçı padişahlar olan Sultan
II. Mahmud, Sultan I. Abdülmecid, Sultan II. Abdülaziz ve
Sultan V. Murad anlatıldı. Bu sayede Sultan II. Abdülha-
mid’e kadar devletin içinde ki durum, yapılan ıslahat ha-
reketleri ve değişen dış politika detaylı olarak anlatıldı.
Sultan II. Abdülhamide gelindiğinde ise onun çocuk-
luğu, şahsiyeti, iç ve dış siyaset anlayışı, yaptığı hizmetler,
Avrupada hakkında yapılan menfi neşriyatlar detaylı ola-
rak anlatıldı. Bu dönemde vuku bulan tüm tarihi hadisat
günümüz siyasi dinamikleri ile karşılaştırıldı ve tarihin te-
kerrürden ibaret olduğu bir kez daha anlatıldı.

Genç İlim Meclisi - Ruhr

Ruhr Bölge Gençlik Kollarımızın hazırladığı İlmi seminler
serisinin birincisi 30 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşmiştir. 
‘Genç ilim meclisi’ adı atlında her ay farklı konuların işle-
neceği seminerler serisi farklı şubelerde gerçekleşecek-
tir. Ekim ayında gerçekleşen seminer Gelsenkirchen
şubemizde yapılmıştır. 

Konuşmacı olarak Ruhr Bölgesi Gençlik Kolları Başkanı-
mız Halil İbrahım Sözen’in katıldığı seminerde Moder-
nizm konusu ve Türkiye’ye etkileri analiz edilmiştir. 19. yy
itibari ile modernist akımların Türkiye’ye olan etkisi 3 ana
veçhede incelenmiştir. Bunlar kültür, siyaset ve inançtır.
Bu incelemeler esnasında Prof. Bedri Gencer ve Yrd.
Doç. Ebubekir Sifil’in kitaplarından istifade edilmiştir. 
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Okul hayatı sonrası Gençlerle kariyer planlaması - Hamburg

Hamburg Bölgemiz 10 Aralık tarihinde ‚Okul hayatı son-
rası Gençlerle kariyer planlaması‘ adı altında çok önemli
bir etkinliğe imza attı. Bölge binamızda yapılan etkinliğe
Hamburg Ticaret Odasını temsilen Gürkan Makas bey
katılım sağladı. 

Katılım sağlayan gençler okul sonrası kariyerlerini nasıl
şekillendirebileceklerini öğrenmiş oldu. Özelikle Üniver-

site imkanları ve Mesleki Eğitim imkanlarının sunulduğu
programda her soruya cevap arandı. 

Ticaret Odasının sunmuş olduğu imkanlar masaya yatı-
rıldı ve gençlerimizin eğitimlerine devam etmeleri için
sunulan fırsatlar tanıtıldı. Mesleki Eğitimin fayda ve fır-
satları konuşuldu. Hamburg şehrinde bulunana farklı
Üniversiteler ve Fakülteler tanıtıldı.

Tarih Semineri – Hessen

Hessen Gençlik Kollarımızın aylık yapacağı seminerler
serisi ise 31 Ekim 2017 tarihinde başlamıştır. 

Her ay farklı konuların işleceği bu serinin startı ‘Nereden
geldik – nereye gidiyoruz?’ adlı seminer ile yapılmıştır. 

Konuşmacı Adem Taflan beyin katılımı ile gerçekleşen
seminerde tarihsel gelişmeler derinlemesine konuşul-
muş, bundan sonraki süreç analiz edilmiştir. Özelikle bu
süreçte yeni nesillerin görevleri ve sorumlulukları tartı-
şılmıştır. Hessen bölgesinde büyük ilgi uyandıran bu ça-
lışmaya yaklaşık 140 genç katılmıştır.

UETD Youth – Maarif Vakfı seminer - Marsilya

26 Kasım tarihinde gerçekleşen sunumda UETD Marsilya
Bölgesi Gençlik Kollarımız Maarif Vakfı Fransa Temsilci-
sini ağırladı. Vakıf ile ilgili genel bilgilerin ve özelikle böl-
gesel çalışmaların istişaresi yapıldı. 
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Dünya Mirasları Festivali Tanıtım Standı - Oslo

Oslo şehrinde gerçekleştirilen ‘Dünya Miraslar Festiva-
line’ UETD Norveç Bölgesi Gençlik Kollarımız katılım
sağladı. Standımızın olduğu festivalde UETD Teşkilatımı-
zın misyon ve hedefleri tanıtıldı.

UETD Londra GK - Türk Hava Yolları - Londra 

UETD Londra Bölgesi Gençlik Kolları ekibimiz Türk Hava
Yolları İngiltere müdürü Celal Baykal bey ve Türk Hava
Yolları yetkilileri ile 4 Kasım tarihinde bir seminer gerçek-
leştirdi. 

Milli gururumuz olan Türk Hava Yolları ile ilgili bilgilen-
dirme seminerinde gençlerimize özelikle mesleki alanda
bilgiler aktarıldı. Pilotluk ve diğer kariyer imkanlarının
masaya yatırıldığı programın gençlere yön verme açısın-
dan getirisi büyük oldu. 

Tarihten bugüne Kuzey Irak - Londra

11 Kasım tarihinde UETD Londra Bölgesi Gençlik Kolla-
rımızın “Tarihten bugüne Kuzey Irak” adlı tarih ve kültür
semineri gerçekleşti. Rıza Ünal bey ve Muhammed Veli-
oğlu beyin konuşmacı olarak katıldıkları seminerde yakın
tarihi ve güncel olayları ile devamlı gündemde olan
Kuzey İrak bölgesine tarihi bir perspektiften bakma fır-
satı bulan gençler, şuanki durumu daha iyi analiz etme
fırsatı elde ettiler. 
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SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI

Feel it - know it - like it sosyal medya projesi

UETD Youth “Feel İt – Know İt – Live İt” video projesi 16-
18 Eylül 2016 tarihleri arasında Avrupa‘nın farklı bölge-
lerinde eş zamanlı gerçekleştirmiştir. Projenin ana hedefi
Avrupa’da süratla yaygınlaşan İslamafobia sorununa dik-
kat çekmek ve bu hususta Müslümanların imajına pozitif
etki oluşturmaktı. Bu hedef doğrultusunda Avrupa’nın
farklı ülke şehir merkezlerinde daha önce belirlenen
konseptler -üzerinden kısa videolar çekilmiştir. 

Uyguladığımız konseptler şu şekildedir:
1. Sokaktaki vatandaşlara Kuran-ı Kerim dinlettirilip, Sû-

re’yi duyduğu andaki hissiyatı ve düşünceleri sorul-
muştur. İnsanların Müslümanların kutsal kitabı olan
Kuran-ı Kerim’e karşı ön yargılı olduklarını göstermek
ve İslam’a karşı ön yargılı olunduğu hakkında farkın-
dalık oluşturmaktı.

2. Uyguladığımiz ikinci konsepte pankart üzerine ‘ben
Müslümanım, yani ben...?’ yazılıp, sokaktaki insanla-
rın cümleyi tamamlaması istenilmiştir. İnsanların

genel kanı olarak benimsedikleri Müslüman eşittir
negativ oluşum algısından ziyade aslında halkta
daha farklı ve müspet düşüncelerin de olduğunu
göstermekti. 

Bu projede başlattığımız çizgide Avrupa’da varlık gös-
terdiğimiz bölgelerde hem küresel hemde bölgesel so-
runları ele alabilir, insanların nabzını ve bakış açısını
ölçebiliriz.

„Ich gehe wählen, weil…” - Video Çalışması

‚Ich gehe wählen, weil…’ ile adlandırdığımız video çalış-
mamız 24 Eylül tarihinde yapılan Almanya Genel Seçim-
leri öncesi tasarlanmış ve eş zamanlı Frankfurt, Bielefeld,
Hamburg, Nürnberg, Ruhr ve Köln Bölgelerimizde ger-
çekleştirilmiştir. 

Bu çalışma ile genç kitle seçimlere yönlendirilmiş, video-
lar sayesinde seçimlere olan merak ve ilgi artırılmış ve
özelikle insanların hangi amaçlardan ötürü oy kullanma-
ları gerektiği hatırlatılmıştır. Sosyal medyayı fazla ve etkin
kullanan bir kitleye hitap eden Gençlik Kollarımız, ‘se-
çimlere katılıyorum, çünkü...’ sloganıyla bu alanda bir
merak uyandırmıştır. 

Gençlik ekiplerimiz sokakta insanlara başlıkta belirtilen

cümle başlangıcı ile neden seçimlere katılacaklarını sor-
muş, cümleyi tamamlamaları rica edilmiştir. Her bir bire-
yin verdiği tek bir oy ile yaşadığı topluma ve o toplumun
siyasal sistemine katkıda bulunmasının önemini göster-
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meye amaçladık. Bunun yanı sıra bu proje ile herkesin
özel ve önemli olan demokratik haklarını kullanmasıyla
birlikte Almanya’da siyasal katılımın artmasını hedeflen-
dirilmiştir.

Sonuç olarak siyasi katılımın önemi ve insanların oy kul-
lanmalarının altında yatan sebeplerin farklılıkları çekilen
kısa videolarda belirgin hale gelmiştir. Video Çalışma-
mızı Sosyal Medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

EĞİTİM KAMPLARI

Teşkilat Kampı - Hollanda

UETD Genel Merkez olarak Hollanda’da yapılan Teşkilat
Eğitim Kampına Gençlik Kolları olarak Bölgelerimiz ile
birlikte katılım sağladık. 

29 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen yatılı
Eğitim Kampına 10 Bölgemiz Gençlik Kolları olarak işti-
rak ettiler. Ana Kademenin sunduğu eğitim seminerleri
haricinde Gençlik Kolları olarak yapılan istişare toplantı-
ları ve teşkilat içi eğitimle faydalı bir haftasonu geçirdik.
Özelikle katılım sağlayan bölgelerin kendilerini ve pro-
jelerini tanıtma fırsatı bulduğu çalışmalarda, Gençlik Kol-
ları yapısı ve çalışma adabı katılımcılara sunuldu. Katılım
sağlayan Bölge Gençlik Kollarımızın ekiplerine aktara-
cakları birikimler elde ettiklerini tespit ettik. Katılım sağ-
ladıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Teşkilat Kampı - İsviçre

İsviçre Bölge Gençlik Kollarımızın düzenlediği yatılı Eği-
tim Kampımız Zürich şehrinde gerçekleştirildi. 24 Şubat
ile 26 Şubat arasında yapılan Teşkilat Kampımıza Gençlik
Kolları görevlililerimiz katılım sağladı. 

Teşkilatcılık ve Teşkilat adabı ile ilgili yapılan eğitimler

gençlerimizin donanımlı birer teşkilat mensubu olmala-
rını için büyük getiri sağladı. 

Özelikle dolu dolu geçen iki günün ardından teşkilat içi
dayanışma ve kaynaşma üst seviyelere çekildi. Arkadaş-
lıklar pekiştirildi. 
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SOSYAL DUYARLILIK PROJELERİ

UETD Genel Merkez Gençlik Kolları olarak Avrupalı Türk
Gençliğinin; siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda gelişi-
mine destek sağlamaktayız. Özelikle manevi alanlarda
yapılan çalışmalara destek sağlıyoruz. Hemen hemen
her bölgemizde Sosyal Faaliyetler Birimi çatısı altında
gerçekleşen bu sosyal duyarlılık projeleri gönüller ka-
zanmamıza vesile olmaktadır.

Avrupa kıtasında paylaşmayı, sevgiyi ve hoşgörüyü ön
plana çıkaracak bir çok etkinliğimiz gerçekleşti. Bölge-
lerde yapılan bu öncü çalışmalar sayesinde bizlere ön
yargı ile bakan kesimlere olumlu mesajlar verdik. Muhtaç
olan insanlara uzanan bir el, kurulan bir gönül köprüsü
olduk.

23.2.2017     Evsizlere battaniye ve yiyecek yardımı 
                      (Ruhr)
02.3.2017     Bakım Evi Ziyareti (Oslo)
07.3.2017     Evsizlere Yemek Dağıtımı (Oslo)
08.3.2017     8. Mart Dünya Kadınlar Günü Gül Dağıtımı
                      (Oslo)
09.3.2017     Gençlik Sinema Akşamı (Zürich)
25.3.2017     Evsizlere Yemek Dağıtımı (Oslo)
04.5.2017     Huzur Evi Ziyareti (Oslo)
20.5.2017     Huzur evi ziyareti (Hollanda)
27.5.2017     Hurma dağıtımı ve Ramazan etkinliği 
                      (Zürich)
29.6.2017     Çocuk hastanesi ziyareti (Köln)
14.12.2017  Evsizlere Yemek Dağıtımı (Oslo)

GENÇLİK BULUŞMALARI
Gençlik Kolları Tanışma Etkinliği - Münih

7 Mayıs 2017 Münih Bölge Gençlik Kollarımızın gerçek-
leştirdiği tanışma etkinliğine katılım yoğundu. ‘Tea Time’

adı altında gerçekleşen etkinlikte gençlere kapımızı
açtık.

Gençlik Kolları Tanışma Etkinliği - Württemberg

Württemberg Bölgemize atanan yeni Gençlik Kolları
Başkanımız ve Gençlik Kolları Bölge Yönetim Kurulu üye-
lerimiz 1 Aralık 2017 tarihinde ilk tanışma etkinliklerini
yaptılar. Württemberg Bölgemizin Stuttgart şehrinde
gerçekleşen Tanışma Programı Bölge binasında yapıldı.

Özelikle Stuttgart ve çevresinde yaşayan gençlere açılan
kapı büyük merak uyandırdı. Bölge Yönetim Kurulumu-
zun kendini tanıtma fırsatı bulduğu bu etkinliğe 50’ye
yakın gencimiz katıldı. Katılan gençler UETD teşkilatı ve
bölge hedefleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Gençlik Kolları Tanışma Etkinliği - Rhein Neckar 

Çay var içersen, UETD Rhein-Neckar Gençliği var tanış-
mak istersen‘ sloganıyla farklı bir kampanya başlatan
UETD Rhein Neckar Bölgesi Gençlik Kollarımız bu etkin-
liklerini aralıklarla sürdürmektedir. 

26 Kasım tarihinde gerçekleşen Tanışma etkinliğinde
gençler samimi bir ortamda hem UETD Rhein-Neckar
bölgemizi tanımış hemde aile ortamında vakit geçirmiş
oldular. Bu sayede bölgemizde hitap edeceğimiz kitle
gittikçe çoğalmaktadır. 
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ 

UETD Gençlik Kolları Avrupa’nın her bölgesinde 15 Tem-
muz darbe girişimin seneyi devriyesinde faaliyetler dü-
zenledi. 

Yakın konsolosluklar önünde toplanan gençlerimiz, dua-
larla ve Kuran tilaveti ile şehitlerimizi andı, geceye kadar
konsolosluklar önünde demokrasi nöbetleri tuttu. 

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili basın bildirileri ve açık
oturumlarda konuşmacı olarak Bölge Gençlik Kollarımız
aktif destek sağladı. 
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DEMOCRACY BRIDGE – SİVİL DİPLOMASİ

Sivil Diplomasi I - Avrupa Ziyaretleri

‘Democracy Bridge’ adını verdiğimiz projemizde AK
Parti Gençlik Kolları heyeti Avrupa’nın beş farklı ülke-
sinde siyasi aktörler ile buluşturulmuştur. Bu ziyaretlerde
Türkiye’ye karşı yürütülen negatif algı tartışılmış, ziyaret
edilen siyasiler bilgilendirilmiş ve özelikle 15 Temmuz
darbe girişimi detayları ile karşı tarafa aktarılmıştır. 

Almanya başta olmak üzere Hollanda, Ingiltere, Belçika
ve İsviçre’de eş zamanlı ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
Projemizin Almanya ayağı başkent Berlin’de başlamış ve
Köln şehrinde son bulmuştur. 

Almanya’da hükümette olan Hristiyan Demokratlar
Genel Merkez Gençlik Kolları ile yapılan görüşmede
gençlik ekiplerinin faaliyetleri karşılıklı sunulmuş ve öze-
likle UETD Gençlik Kollarının üstlendiği ‘Köprü’ vazifesi
ifade edilmiştir. Bundan sonra ki süreçte iki yapının bir-
biri ile daha yakın ilişkiler kurma yolları ele alınmış ve
UETD Gençlik ekibinin bu aşamada üstleneceği kilit rol
vurgulanmıştır.

Köln şehrinde ise Genel Merkez binasında UETD Gençlik
Kolları Merkez Yürütme Kurulu gelen heyet ile bir top-
lantı düzenlemiş ve bundan sonra atılacak adımlar karar-
laştırılmıştır. 

Avrupa – Türkiye ilişkilerinde dinamik yapısı ile manevra
gücünü elinde bulunduran UETD Gençlik Kollarının bun-
dan sonraki süreçte daha büyük sorumluluklar alma ar-
zusu gelen misafir heyete bildirilmiştir. 

İsviçre’de yapılan ziyaretler şu şekildedir:
• BDP Gençlik Temsilcisi ile Görüşme 
• SVP Gençlik Temsilcisi ile Görüşme 
• Türk Gençlik Dernekleri Gençlik Kolları ile Görüşme
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Hollanda’da yapılan ziyaretler şu şekildedir:
• Nida (Rotterdam İslam partisi) Gençlik Kolları Başkanı

ile görüşme 
• CDA ile görüşme 
• TDC (Turkish Dutch Council = Hollanda’da Yaşayan

Türk Gençlerinin Devlet ile İstişare Eden Komisyonu)
ve Hollanda’da Siyaset Yapan Türk Gençleri ile Bu-
luşma 

• Rotterdam İslam Üniversitesi (Ahmet Akgündüz – Os-
manli Arşiv Başkanı) 

İngiltere’de yapılan ziyaretler şu şekildedir:
• Siyaset Derneği “My Life My Say” Yönetim ve Başkanı

Mete Çoban ile Roundtable 
• Türk STK ve Ögrenciler ile Buluşma
• Siyasi Parti Ziyaretleri
• Müslüman Toplumu Siyasi Katılım ve Lobi Faailyeti

Gerçekleştiren MEND Derneği Londra Koordinatörü
ile Roundtable

Belçika’da yapılan ziyaretler şu şekildedir:
• Avrupa Parlamentosu: Parlamentarium + hemicycle
• Saint-Josse-Ten-Noode Belediye Başkanı Sn. Emir

KIR ile Görüşme
• AK Parti Brüksel Ofisi Ziyareti 
• İbni Sina Enstitüsu İmam Hatip Lisesi Ziyareti 
• Üniversite Öğretim Görevlisi Meryem Kaçar ve Prof.

Dr. • Dries Lesage ile Görüşme

Bu kapsamda proje aşamasında ve gerçekleştirilme-
sinde görev alan tüm Bölge Gençlik Kollarına şükranla-
rımızı sunuyor ve başarılar diliyoruz. 
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Sivil Diplomasi II - Ankara Ziyareti

‚Sivil Diplomasi‘ adını verdiğimiz çalışmamızın ikinci
ayağı Türkiye Cumhuriyeti Başkenti Ankara’da gerçek-
leştirilmiştir. ‚Democracy Bridge‘ adında Avrupa’nın farklı
ülkelerinde AK Parti Gençlik Kolları ekiplerini ülkelerin
siyasileri ile görüştürdüğümüz birinci etap sonrasıda
ikinci etabını da tamamlamış bulunmaktayız. Avrupa’da
kurulan temaslar ve yapılan görüşmeler sonrası, bura-
dan bir heyet Ankara’da görüşmeler yapmak üzere Tür-
kiye’ye götürülmüştür. 

Misafirlerimiz arasında Hristiyan Demokratlar Partisi
(CDU) Gençlik Kolları Uluslararası İletişim Birim Başkanı
Younes Ouaqasse ve Konrad-Adenauer-Enstitüsü çalı-
şanı Sven-Joachim Irmer bulunmuşlardır. 

Bu proje ile hem Avrupa’da hemde Türkiye’de kilit rol oy-
nayan bir sivil toplum kuruluşu olduğumuzun altı çizilmiş
ve misyonumuz gösterilmiştir. İki ülke arasında UETD
olarak üstlendiğimiz büyük köprü görevini laikıyla yerine
getirmek bizleri onurlandırmıştır. 

Yapılan ziyaretlerde ve AK Parti Gençlik Kolları Genel
Başkanı Melih Ecertaş ile yapılan toplantıda bu konuya
vurgu yapılmıştır. Yapılan bu çalışma ile birlikte iki ülke
adına yarının siyasetcilerini buluşturmuş olup, daha
yakın çalışmalara ve birbirini daha yakından tanımalarına
vesile olunmuştur. 
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ANKET ÇALIŞMALARI

‚Sokağın nabzı - Almanya genel seçimleri 2017’

‘Sokağın nabzı...’ başlığıyla 2016 yılında startını verdiği-
miz anket çalışmalarımızın devamı olarak ‘Sokağın nabzı
- Almanya genel seçimleri 2017’ adlı çalışmamızı Al-
manya genelinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

14 - 28 ağustos tarihleri arasında 6 farklı Bölgemizde eş
zamanlı gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda, 24 Ey-
lül’de yapılan Almanya Genel Seçimleri konusu ele alın-
mıştır. 
Münih, Hessen, Nürnberg, Hamburg, Ruhr ve Köln Bölge
Gençlik Kollarımızın yürüttükleri çalışmalar sonucunda
18 – 39 yaş arası seçmenin nabzı yoklanmıştır. Gençlik
Ekiplerimiz Bölgelerinde bulunan toplam 10 Şehirde
kısa süre içerisinde 1507 seçmene ulaşmışlardır.

‚Sokağın nabzı…‘ siyasi katılımı artırma ve siyasetin öne-
mine dikkat çekmek için hazırlanmış bir çalışmadır. Bu
bağlamda ekiplerimiz şehir merkezlerinde stantlar kur-
muş, gençlerin yoğun olduğu mekanlarda gençler ile bi-
rebir irtibat sağlamış ve bu şekilde sokağın nabzını
ölçmüşlerdir. Çalışmalar esnasında irtibat sağlanan kişi-
lere UETD Teşkilatımızı ve özelikle Gençlik Kollarımızın
misyon ve vizyonunu tanıtma fırsatı değerlendirilmiştir. 

Genç seçmenlere yöneltilen sorular sayesinde, seçim-
lere gösterilen ilgi, siyasi katılım oranı, partilere olan
güven, genç siyasetçilerden beklentiler gibi konularda
çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir:

Katılımcıların yüzde 34,6’sı seçimlere ilgi gösterirken,
yüzde 12,6’sı ise hiç ilgi duymadıklarını bildirmişlerdir.
1507 kişiden yüzde 9,3’ü genel seçimlerde oy kullan-
makta kararsız olduklarını bildirirken, yüzde 11,3’ü ise
kesin katılmayacaklarını beyan etmişlerdir.

‚Genel Seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz?‘ soru-
suna katılımcıların yüzde 23,1’i Hristiyan Demokratlar’a

derken, yüzde 21’i Sosyal Demokrat Partisine oy verece-
ğini ifade etmiştir. Çarpıcı sonuç olarak yüzde 28,6 ora-
nında bir kitle ise seçenek olarak sunduğumuz partiler
(CDU, SPD, Grüne, FDP, Die Linke ve AfD) haricinde
diğer partilere oy vereceklerini bildirmişlerdir. Bu sonuç-
lar genç seçmenin büyük partilere olan tavırlı tutumunu
göz önüne sermektedir. 
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GEZİLER

Avrupa’da Osmanlı eserleri gezisi 

Köln Bölge Gençlik Kollarımız geleneksel „Moena Türk
Festivali“ ziyaret etti. Günümüzün zor şartlarında Av-
rupa´nın göbeginde Türkiye bayrakları eşliğinde bu fes-
tivalin devam etmesi takdire şayan. Bu anlamda bu
değerlere sahip çıkma adına yapılan ziyaretin önemi
büyük.

Fransa’nın Nice şehri „Sürgünün Başkenti“ olarak tarihe
kara bir not olarak düştü! Burada 1983-1994 yıllarında
Hanedan Reis´i olan Şehzade Mehmed Orhan Efendi
kabri başında ziyaret edildi. Mezarlığın kendi kaderine
terk edilmiş olması Gençlik Kollarımızı üzmüştür. Bu an-
lamda Nice Belediyesi ile yüz yüze görüşme imkanı bu-
lundu ve mezarlıklar müdürlüğünden bir adet mezar ve
bir adet çeşme için izin alındı.
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“Şehirler ve Kültürler 2” - GSB & UETD Youth

UETD Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulumuzun
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı anlaşmalardan
sonra ‚Şehirler ve Kültürler‘ adlı gezilerimizin ikinci eta-
bını gerçekleştirdik. 

Avrupa`daki 18-29 yaş arası, 45 Bayan ve 45 Erkek genç-
lerimiz, 13- 20 Kasım 2017 tarihleri arasında Istanbul, Ça-
nakkale, Bursa gibi Türkiye’nin tarihinde, ekonomisinde
ve kültüründe önemli rol oynamış şehirleri, buralardaki
müze, tarihi ve kültürel görülmeye değer eserleri ziyaret
etmişlerdir.

Gezi iki farklı grupta gerçekleşmiştir. 13-18 Kasım tarih-
leri arasında erkekler grubu; 15-20 Kasım tarihleri ara-
sında bayanlar grubu olmak üzere iki ayrı tur düzen-
lenmiştir. 

Bu projeye gençlerimiz 15 farklı bölgemizden katılım
sağlamışlardır (Köln, Hannover, Bielefeld, Ruhr, Hanno-
ver, Münih, Württemberg, Strazburg, Hessen, Nürnberg,
Düsseldorf, Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Belçika).

Turlarımızda Tarihi Yarımada, Gelibolu Şehitliği, Emir Sul-
tan Han Türbesi gibi bir çok değerli mekanlar ziyaret
edilmiştir.

Bu çalısma ile Avrupalı gençlerimizin ülkemize, devleti-
mize, tarihimize, kültürümüze, sevgileri ve bağlılıkları
artmıştır. Anavatanlarının güçlü bir ülke olduğunu hisset-
miş ve bu şekilde öz güvenleri, kendilerine güvenleri
artmıştır. 
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UETD YOUTH – SETA STRATEJİ PANELİ

Sustainable Stability in Europe –Turkey as a key success parameter
“Avrupa’nın İstikrarı ve Türkiye’nin Kilit Rolü” 

UETD Gençlik Kolları ve SETA işbirliği ile düzenlenen
‘Avrupa’nın İstikrarı ve Türkiye’nin Kilit Rolü’ adlı Strateji
Panelleri 5 farklı bölgemizde gerçekleştirildi.

Panellerimiz Brüksel, Köln, Londra, Viyana ve Zürich şe-
hirlerinde düzenlendi. Avrupa’nın önemli merkezleri
olan bu şehirlerde yapılan panellere hem Türkiye’den
hemde Avrupa’dan çok değerli konuşmacılar katıldı. Ko-
nuşmacılar arasında Almanya’nın eski Türkiye Büyükelçisi
Dr. Wolf-Ruthart Born, SETA Avrupa Araştırmalar Direk-
törü Dr. Enes Bayraklı, SETA Strateji Araştırmalar Direk-
törü Dr. Hasan Basri Yalçın, AK Parti Gençlik Kolları Genel
Başkanı Melih Ecertaş, Eski Avrupa Parlamentosu üyesi
Ozan Ceyhun, T.C Köln Konsolosluğu Eğitim Ateşesi
Prof. Dr. Mustafa Gençer ve Londra Lordlar Kamarası
üyeleri bulunmaktadır. 

Brüksel Üniversitesi, Köln Üniversitesi ve özelikle Londra
Lordlar Kamarasında yapılan bu çalışmalar büyük ilgi
gördü. Panellerde Avrupa’nın geleceği ve bu eksende
Türkiye’nin nasıl bir kilit rol üstleneceği analiz edildi. Av-
rupa’nın geleceğinde Türkiye’nin önemi değerlendirildi.

Özelikle Avrupalı Türk Gençliğinin bu yol haritasında bir
başarı endeksi olduğunu ve Avrupa-Türkiye ilişkilerinde
önemli sorumluluklar taşıdığı katılımcılara sergilendi. 

• Avrupa Birliği’nin siyasi ve ekonomik geleceğinde
Türkiye’nin ve Avrupalı Türklerin rolü nedir? 

• Avrupa Birliği sınırları içerisinde gözlemlenen fikir ay-
rılıkları nasıl bir yol alır ve bu sürecin Türkiye’ye yan-
sımaları nasıl olur? 

• Avrupalı Türk Toplumunun stratejik önemi nedir? 
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Bu ve buna benzer sorular konuşmacılar ile analiz edilip
tartışıldı.

Avrupa ve Türkiye ilişkileri özellikle son 15 senede çok
değişken bir süreçden geçdi. Bu değişkenliğin elbette
dış etkenlerin olduğu kadar, ülkelerin özellikle iç politi-
kası yani iç ilişkilerin unsurları önemli nedenlerindendir. 
Ayriyeten son 15 sene içerisinde çeşitli dinamiklerin
oluştuğunu ve bununla birlikde küresel eksen kaymala-
rın oluştuğunu gözetlemekteyiz. Örneğin ekonomik, si-
yasi ve askeri dengelerin bu eksen kayması sonucunda
Uzak doğu ülkelerine – özellikle Çin Halk Cumhuriyetine
ve Rusyaya yeni bir önem vermiştir. 

Dinamiklerin ne denli değişken olduğunu ABD Hükü-
meti 20 Ocak 2018 Tarihinde borç krizi sonrası kepenki
indirmesiyle net bir anlamda görülmekde. 

Bizim Ülke ve Millet olarak yakından takip ettiğimiz Orta
Doğudaki istikrarsızlıkdan oluşan ve eksen kaymasına
yol açan önemli bir dinamiktir. Bu parametrenin ne denli
önemli olduğunu Millet olarak bizzat Türkiyede hemde
Avrupada yaşayan Türkler olarak mülteci ve olasıl Terör
tehlikesine baktığımızda çok iyi görebiliriz. 

Türkiye Cumhuriyeti Millet ve hükümet olarak dünyada
benzeri olmayan çok sayıda mülteci kardeşlerimize kucak
açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti jeopolitik konumundan do-
layı – Orta Doğuda bulunan Terör örgütleri ve AB Ülkeleri
arasında vaz geçilmesi zor bir absorbe unsurudur. 

Panelimizin amacı ilişkilerde değişkenliye, karmaşıklığa
en büyük suçun hangi ülke veya ülkelerde olduğunu tar-
tışmak değildir. Bizler bugün 2017 nin son aylarinda, Av-
rupanın önde gelen ülkelerde büyük seçimler atlatmış
olup normalleşme sürecine cok daha yakın olduğumu-
zun bilinci ve umudu içerisindeyiz. 

Bizler ‚Enstantene Fotoğrafla’ ve kısa vadeli bakışla yarı-
nın nasıl olabileceğine yönelik bir fikir edinemeyiz, bu
mümkün değil. Tarihin bize öğretmiş olduğu belki en
önemli derslerden biri ’Güçlerin dinamizmi ve Dünya ek-
seninin değişken olmasıdır.
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Yarına yönelik hazırlanacak stratejilerde tarihi anlamak
kadar, bugünü yani bizzat içinde bulunduğumuz değiş-
ken süreci idrak etmek gerekir. Başarılı şirklerden örnek
almamız gerekirse, Karmaşık süreci en iyi yönetebilenler
uzun vadeli en başarılı Şirketlerdir. 

UETD olarak – özellikle Gençlerden sorumlu Genelbaş-
kan olarak – benim şahsen gençlerimiz adınada beklen-
tilerim var. Bugün sadece Ülkeler arası siyasi, ekonomik
ve iktisadi konuları aydınlatmak yeterli kalmıyacakdır. 4
Milyonu geçen bir önem unsuru teşkil eden Avrupalı
Türk Toplumunun bu ülkeler arası ilişkilerdeki öneminin
altını çizmemiz elzem. 

Bugün gençleri – yarının liderleri olacağını benimsemek
ve hedeflemek 3’ü ve bizden sonra gelecek olan nesil-
lere nakş etmemiz gereken bir duruş olmalı. Bizler artık
yarım asırdan fazla Avrupanın farklı ülkelerinde bir çok
alanda önemli katma değer sağlıyan bir toplumuz. Kıy-
metli kardeşlerim, bizler her birimiz yaşamış olduğumuz
ülkelere ancak faydalarıyla anılan bir millet olduğumuzu
unutmamız gerekir. Bulunduğumuz Ülkelerde her
alanda yararı ve katma değeri olan – bir tümüm parçası
olduğumuzu inanmamız ve hedeflememiz gerekir. Bu
sebepten benliğine ve kimliğine sahıp çıkmak suretiyle
Eğitimde Akademik alanda, iş hayatından spora ve siya-
sette varlığımız ve katkımız artmalıdır. 

Değişken ve karmaşık süreçlerde metanetine, hedefine
ve değerlerine Sahip çıkmamız gerekiyor. 

Rabbim Başarınıza başarı katmayı nasip etsin ve gelecek
nesillere verimli meyve veren fidanları dikmeyi her biri-
mize nasip etsin. 
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Prof. Dr. Mustafa Gencer 
Tarihçi ve Köln Eğitim Ateşesi

Türkiye - Almanya ilişkilerini tarihi değerlendirme: 
• Ülkelerarası ilişkilerde Tarih bizlere önemli ipuçları

vermekte. Özellikle karmaşık sürçlerde tarihte ol-
duğu gibi metanetli ve doğru adımlar atmak önemli

• Türkiye Almanya ilşkileri güçlü kökleri olan bir tarihe
dayanmakta. 

• Özellikle son bir kaç yılda ilşkilerin kırılma noktasına
gelen iki ülke ilişkilerinde halka ve diğer alanlara yük-
lenilmemeli.  

• Türkiye Almanya ilişkiler tarihinde vermiş olduğu
öneme dayanarak, en yakın zamanda düzeleceğine
inanıyoruz. 

Dr.  Wolf-Ruthart Born
Almanya’nın eski Türkiye Büyükelçisi

Türkiye – Almanya ilişkilerini Ekonomik ve Ticari bakış
açısından değerlendirilmesi:
• Türkiye’de an itibariyle yaklaşık 7000 Alman serma-

yeli şirketler faaliyet göstermekte ve bu Türkiye’ye
gösterilen güvenin ispatıdır. 

• Türk Devleti özellikle son 50 senede AB ülkeleri ta-
rafından sıkça haksızlığa uğramıştır. Bunun en somut
örneği AB Üyelik sürecinde kriterlerin kabul edilme-
sine rağmen müzakere sürecin durdurulması. 

• İki ülke derin bir tarihe ve dostluğa sahipler. Bu se-
bepten iki ülkenin ilişkilerin düzelmesi vazgeçilmez
bir beklenti olmalı. 

• Bizler Almanya olarak hem Türklerin hem de İslamın
Almanya’nın vazgeçilmez bir parçası olduğunu kabul
ettik ve savunuyoruz.
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Dr. Enes Bayraklı
SETA Avrupa  araştırmalar Müdürü

Türkiye – Almanya ilişkilerinde normalleşme süreci ve
Türkiye’nin kilit rolü:
• Conditionality esasları Türkiye’nin AB Üyelik süre-

cinde gerekli olan temel olmalıydı. Ancak bu son 50
yıl bu esasları uygulanmadı. 

• AB ülkeri inandırılıcığını Türk milletin gözünde kay-
betmiştir. 

• İki ülkenin ilişkilerin düzelmesini zorlaştıran diğer un-
surda Avrupa’nın siyasi trendin sağa kayması. Irkçı
partilerin popülist tutumlarıyla son 15 yılda büyük
güç kazanmıştır. 

• Seçmenlerin ırkçı tutuma yönelik sempati duyması,
mevcut ve köklü siyasetçilerin de bu trende kapılma-
sına neden oluyor. 

• Irkçılığın ve sağ-populist akımın durdurulmadığı bir

Avrupa’da stabil ortamın sürekli olması mümkün de-
ğildir.

• Türkiye Avrupa için özellikle Orta Doğuda oluşan
karmaşık süreçte vazgeçilmez bir faktördür. 

• Avrupa’nın, güvenliğini ve düzenini koruması uzun
vadede önemli bir esastır. Ancak bu, sadece Türkiye-
nin çabalarıyla gerçekleşebilir. Bunun en net örneği
mülteci akımı ve DAEŞ terör örgütüdür. 

Dr. Veysel Kurt

Orta Doğu süreci ve AB-Türkiye ilişkilerinde belirgin etkisi:
• Son 15 yılda AK Parti iktidarıyla Türkiye Cumhuriyeti

“Soft Power“ diye adlandırılan unsuru çok belirgin bir
şekilde güçlendirdi. 

• 2003-2010 yılları arası, yani Arap Baharı öncesi sü-
recte, stabil ortamdan yararlanarak Türkiye Orta
Doğu ve farklı ülkelerle ilişkileri üst seviyeye getir-
meyı başardı. 

• 2010 yılında, Arap baharının başlamasıyla – Orta Do-
ğuda değişkenlik süreci başlamıştır. 

• İlk defa rejim değişikliğine yönelik sivil eylemler ger-
çekleşti ve başarıyla sonuçlandı. 

• Türkiye Cumhuriyeti bu değişken konjektüre reaksi-
yon gösterip, güçlü ve yön veren bir rol almayı karar-
laştırdı ve uygulamaya geçirdi. 

• 2013 yılında, mülteci akışının başlamasıyla Türkiye’ye
yeni bir önem ve rol daha katmıştır. 

• Özellikle, Orta Doğudaki karmaşıklıktan yararlanan
terör örgütleri türemiştir ve yeni tehdit unsurları oluş-
muştur. 

• AB-Türkiye ilişkilerinde, bu değişken ve karmaşık
süreç Türkiye’ye etkili bir önem katmıştır. 
1. Orta Doğuda normalleşme süreci ve güç denge-
sini sağlamak için Türkiye vazgeçilmesi zor bir başarı
unsurudur. 
2. Terör örgütlerinin AB ve tüm dünyaya dağılmasını
önleyen bir güçtür.
3. Mültecilerin AB ülkelerine kontrolsüz akımını ön-
leyen bir unsurdur. 

• Kısacası, Avrupa ülkeleri için hem ekonomik hem
de güvenlik için vazgeçilmez bir aktördür. 
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Dr. Hasan Basri Yalçın

Türkiye-AB ilişkilerinde strateji değerlendirmesi:
• Türkiye 2003 yılından itibaren devrimsel bir değişi-

min içerisinde. 
• Bu değişimde özellikle vesayet yönetiminden ayrılıp

demokrasinin temeli olan çoğunluğun yönettiği bir
ülkeye dönüştü.

• Uluslararası sistemlerde ve ülkelerde türbülanslar-
özellikle son 15 yılda çok belirgin. 

• Türkiye içinde de bu türbülanslar son 15 yıldır görül-
mekte. 

• 2. Dünya savaşından sonra en yoğun yaşanan türbü-
lans yaşanıyor dünyada.

• Türkiye Devleti özellikle 15 Temmuz sonrası “Dış po-
litikasında tek sesli” hareket eder hale geldi. 

• Bu dış politikasının yeniden design edilmesi Tür-
kiye’nin AB ve dünya dengesinde güçlü bir aktör ha-
line getirmiştir. 

• Türkiye, dünyada oluşan türbülanstan kurtulmak için,
önemli bir başarı unsurudur. 

Melih Ecertaş

Türkiye-AB ilişkilerinde Avrupalı Türklerin rolü:

• Mesleki anlamda kendini net bir şekilde ifade eden
bir nesle ihtiyaç var. 

• Kültürel gelişime önem veren bir gençliğe önem ve-
rilmeli. 

• Konjektürel, güncel küresel değişimlerden ve du-
rumdan haberdar olan bir gençliğe ihtiyaç var. 

• Avrupalı Türkler, her biri bir elçi olarak, iki ülke ara-
sında köprü görevine sahipler

. 



EKONOMİ
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Berlin‘de Buluşma

UETD Ekonomi biriminin 2017 yılının ilk programı Ocak
ayının ilk haftasında gerçekleşti. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Müsteşar Dr.
Nusret Yazıcı, Genel Müdür Ali Recep Nazlı Bey ve IPA
ve Avrupa Birliği uyum komisyonu gibi farklı bölümler-
den yetkililer ile Berlin ziyaretinde bulunuldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakalığının ekibi UETD Eko-
nomi birimi ile bir buluşma gerçekleştirdi. UETD Eko-
nomi Birimi Avrupa‘da bulunan seçilmiş gıda ve
hayvancılık sektöründen yöneticileri ve iş sahiplerini
Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ile buluşturdu.

Bu program, UETD Genel Muhasip Filiz İşler ve UETD
Ekonomi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Sevinç so-
rumluluğun da düzenlendi.

Bakanlık IPA ve Avrupa ile Türkiye arasındaki iş birlikle-
rini anlatırken, farklı yatırım imkanlarını da sundu. Ba-
kanlığın sunumu katılımcılar tarafından büyük ilgi
gördü ve proje kriterleri hakkında konuşuldu.

Aynı hafta içerisinde Berlin‘de International Greven
Week fuarı gerçekleşti. 



HALKLA İLİŞKİLER
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Mülteci Kampında İftar Yemeği

UETD Genel Merkez Halkla ilşkiler Komisyonu‘nun dü-
zenlediği mülteci iftar yemeği, 17 Haziran 2017 tari-
hinde Stuttgart-Hofen mülteci kampında verildi.

UETD Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Ahmet
Con, UETD STK Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Aksoy
ve UETD Hukuk İşler Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hay-
rullah Özcan iftar yemeğine katılım sağladı.

Çeşitli ülkelerden göç eden aileler UETD iftarına yoğun
ilgi gösterdi. İftara, kampta ikamet eden 290 kişi ailele-
riyle birlikte katıldı. 

Murat Kılbaş‘ın açılış konuşmasının ardından Almanca
ve Türkçe olmak üzere UETD Genel Başkan Yardımcıları
Zuhal Aksoy ve Ahmet Con selamlama yaparak mülte-
cilerle birlikte iftar sofrasını paylaşmaktan çok mutlu ol-
duklarını ifade etti.

Sayın Hafız Atakan Türker‘in Kur‘an-ı Kerim ve Ezan oku-
masıyla tutulan oruçlar açıldı.

UETD Genel Merkez bu etkinliği hazırlayan ve sunan:
Yelda Türkkan, Mehdiye Panzehir, Kemal Yıldırım, Ali
Okumuş, Adeviye Bozkurt, Zehra Türkkan, Cemsultan
Demirhan, Dilek Özer, Derya Duran, Murat Kılbaş ve ar-
kadaşlarına değerli katkılarından dolayı teşekkür pla-
keti sunuldu. Ayrıca Duran Tok ve yemek servisinde
bulunan ekibine de katkılarından dolayı teşekkür edildi.

İftar programında mülteciler ile paylaşılan hediyeler ile
çocuklar sevindirildi, ailelere Almanya’da yalnız olma-
dıkları hissettirildi. 
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Bosna-Hersek - Ecdada Yolculuk

UETD Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkanlığı olarak
düzenlemiş olduğumuz ilk turumuzu bilge kral Aliya İz-
zetbegoviç’in ülkesi, Avrupanın Kudüs’ü, Osmanlı’nın
Yadigârı, kültürel özellikleriyle ve doğal güzellikleriyle 
bizleri karşılayan Bosna - Hersek‘e ecdadımıza yolculuk
olarak gerçekleştirdik.

Bosna-Hersek 500 yıllık ortak tarihimizin olduğu,
Sırp’ların, Boşnak’ların ve Hırvat’ların Osmanlı hoşgö-
rüsüne sığınarak uzun yıllar bir arada yaşadığı, Os-
manlı’nın ayrılırken ardından ağıt yakıldığı, her bir
köşesinde ecdadımızın yapmış olduğu çok sayıda mi-
mari eserlerle mühürünü vurduğu, imparatorların yitik
hazineleri arasında önemli yer tutan ve halen Osmanlı
kokan köklerimizin izlerini barındıran topraklardır... 

Saraybosna’dan Mostar’a, her adımda tarihi yaşayıp Os-
manlı‘ya dokunabileceğimiz uzun ve güzel bir yolcu-
lukla geçmişe gittik. Yaşanmış tarihi gibi dramıda
farklıydı Bosna’nın. Savaşın izleri halen silinmemişti. Sa-
raybosna sokakları barut kokusunu bastıramamıştı.
Srebrenicada ayrı bir matem vardı. İnsanlığın yüz karası,
Avrupanın utanç abidesi oradaydı. Srebrenica da sa-
dece hüzün değil umutta vardı.

Aliya Izzetbegoviç’in Kabrine gittiğimizde o bilge ada-
mın ne büyük Komutan olduğunu gördük. Mostar ayrı
bir güzellikti. Ecdadımızın yaptırdığı o köprü sanki bize
hoşgeldiniz der gibiydi. Doğasıyla, yapılarıyla insanla-
rın güzel yüzleriyle Bosna gezisi herşeyiyle muhte-
şemdi. Kendimizi evimizde hissettik çünkü orada
ecdadımızın kokusu vardı. O kokuya kendimizi bulduk
ve doyamadan ayrılık vakti gelmişti. Seneye inşallah ye-
niden buluşmak dileğiyle. Hoşcakal Bosna....



SİYASET AKADEMİSİ
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Fırsatlar Ve Yeni Meydan Okumalar İşığında 
Türkiye-Almanya İlişkilerine Tarihten Bugüne Bakış
UETD Eğitim ve Ar-Ge Birimi tarafından organize edilen
“Siyaset Akademisi”nin beşincisi 25-26 Kasım tarihleri
arasında 10:00-17:00 arası Almanya’nın Köln kentinde
düzenlendi. “Fırsatlar ve yeni meydan okumalar ışı-
ğında Türkiye – Almanya ilişkilerine tarihten bugüne
bakış” konusunun ele alındığı Siyaset Akademisinde
Konuşmacılar iki gün boyunca uzman olduğu konuları
işleyerek katılımcılara bilgili ve verimli seminerler sun-
dular.

31 Ekim 1961 tarihinde Federal Almanya Cumhuriyeti
ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan Türk İşgücü
Antlaşması sonucu, ilk göç dalgası ile 2.500 Türkiye va-
tandaşı, Almanya’ya iş gücü açığını kapatma amacıyla
göç etti. Önceleri Almanlar tarafından ‘misafir işci’ ola-
rak nitelendirilen ve biraz para biriktirip Türkiye’ye geri
dönmeyi planlayan Türklerin çoğu geri dönmedi.
Bugün bakıldığında yaklaşık üç buçuk milyona ulaşan
Almanya’da yaşayan Türkler, Almanya’nın en büyük
göçmen gruplarından birini oluşturuyor. Öyle ki, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nden sonra en fazla Türkiye vatandaşı
bulunan ülke, Almanya’dır.

Tabii ki Almanya ve Türkiye’nin birbirleri için önemi sa-

dece nüfusa indirgenmemelidir. Osmanlı İmparatorlu-
ğu’ndan bu yana, Türkiye ve Almanya ekonomik ve si-
yasal düzlemde birbirlerinin önemli muttefikleri
olmuştur. Fakat tarih her zaman aynı seyirde devam et-
miyor. Özellikle Gerhard Schröder dönemi ikili ilişkile-
rin seyri ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda
olumlu adımlar gözlemlenirken, Angela Merkel döne-
minde ikili ilişkiler ortak çıkarlar doğrultu- sunda devam
ederken, AB müzakere sureci yerini üyelik perspektifin-
den uzak, daha çok “ayrıcalıklı ortaklık” perspektifine
terk etti. Bugün ise ne yazık ki iki ülke arasında sözde
Ermeni Soykırımı konusu gibi, PKK ve FETO terörü gibi
Türkiye’nin iç politikasını ve güvenliğini de ilgilendiren
konularda derin anlaşmazlıklar ve çıkarlar çatışması
gözlemlenmekte. Almanya’da basın-yayın ve siyasilerin
en önemli gündemini, Türkiye ile ilişkilerin geleceği
üzerine süregelen olumsuz ve ikili ilişkileri olduğundan
daha fazla yıpratan tartışmalar oluşturmakta.

Almanya’da yaşayan Türkler, Almanya ve Türkiye arasın-
daki ikili ilişkilerde azımsanmayacak bir ağırlığa ve
öneme sahiptir. Özellikle son yıllarda Almanya’da Tür-
kiye kökenliler ile ilgili tartışmalar ‘aidiyet’ ve ‘kimlik’ ek-
seninde yürütüldüğü gözlemlenmektedir. Çifte
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vatandaşlık hakkını elde etmek için mücadele yürütü-
lürken bugün ‘kuşak sınırlaması’ tartışmalarının gün-
demi meşgul etmesi, entegrasyon politikasından
asimilasyon politikasına geciş olarak değerlendirilebilir
mi? Çok değil, sadece bir kaç yıl önce Almanya-Türkiye
ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri makul bir düzeyde
ilerlerken ne oldu da Şansolye Merkel döneminde tır-
manarak bu kadar radikal bir şekilde değişti? Aynı şe-
kilde Türkiye’de ve Türk toplumu içerisinde Almanya
algısı da değişime uğradı. Türkler arasında Almanya’nın
PKK ve FETO ile ilgili tutumu soru işaretleri yaratmakta
ve Almanya’ya ve Avrupa Birliği’ne olan sempati, güven
ve inanç yavaş yavaş karşılığını yitirmekte.

Üst başlığı “Fırsatlar ve yeni meydan okumalar ışığında
Türkiye – Almanya ilişkilerine tarihten bugüne bakış”
olarak belirlenen Siyaset Akademisi programında ikili
ilişkilerde yaşanan bu değişimi ele alacak olan değerli
konuşmacılar ve katılımcılar, hem tarihsel süreci büyük
bir titizlikle ele alacak, hem de güncel olayları değer-
lendirerek ikili ilişkilerin ve Türkiye-Avrupa Birliği bü-
tünleşmesinin geleceğine ışık tutacaklardır. Akademi
programının gercekleşmesine katkı sunan konuşmacı-
larımıza ve katılımcılara teşekkürü bir borç biliyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz iki günlük program sonucunda Tür-
kiye-Almanya ilişkilerini etkileyen faktörleri analiz ede-

rek, bir perspektif ortaya koymayı hedefledik. Hazırla-
mış olduğumuz bu programın sizlerin siyasi ve sosyal
katılımınıza destek sunması dileğiyle.
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Dr. Christian Johannes Henrich
(SOEK Direktörü)

Sayın Chrisitian Joahnnes Hennrich bey‘in cumartesi
günü işlediği konu “Almanya-Türkiye İlişkileri: Tarihi
bakış (1871-1951)“

“Tarihte Avrupa ülkeleri her zaman İslam ülkesi olan Os-
manlı‘nın güçlü olmasından rahatsız olmuştur. Bugün
Türkiye‘nin güçlü oluşu elbette Batı‘yı rahatsız etmekte“

Dr. Yaşar Aydın 
(Evangelische Hochschule Hamburg)

Sayın Yaşar Aydın bey‘in cumartesi günü işlediği konu-
lar “Avrupa Birliği kuruluş süreci ve gelişen Türkiye-Al-
manya İlişkileri (1951-2005) - İşbirliği ve Gerilim
Alanları“ ve “Almanya‘nın Yeni Dış Politikası - İlkeler,
Faktörler, Aktörler, Uygulamalar“

“Dış politikada ilişkiler değişken. Duygusal davranma-
mak gerekir. Dış politika satranç oyunudur. Rasyonel
düşünmek gerekir.“ 
“Küreselleşme büyük güçlerin rekabetine olanak sağlı-
yor. Güçler savaşı söz konusu.“
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Zeliha Eliaçık
(SETA)

Sayın Zeliha Eliaçık hanım‘ın pazar günü işlediği konu
“Türkiye Cumhuriyetinin yeni Diaspora Politikası ve Av-
rupa‘da yaşayan vatandaşlarına yaklışımı“

“Entegrasyon tek taraflı olmaz. İki kültürün etkileşimi ile
olur. Diğer türlü asimilasyon olur.“
“Diaspora siyasetini göstermesi açısından Erdoğan‘ın
Köln konuşması (2008 ve 2010) önemlidir.“

Zafer Sırakaya 
(UETD Genel Başkanı)

Sayın Zafer Sırakaya bey‘in pazar günü işlediği konu
“UETD Katılım Raporu ışığında Avrupalı Türklerin sorun-
ları ve Almanya‘da yaşayan Türklerin Türk-Alman ilişki-
lerine etkisi“

“Bizler Almanya‘da kalıcı olduğumuz için artk gurbetçi
olarak anılmamalıyız.“
“Avrupalı Türklerin T.C‘deki seçimlerde nereye oy ver-
diğini yanıtlamamasının sebebi korku ve dışlanma en-
dişesi“

Oliver Wittke
(Federal Almanya Milletvekili, CDU)

Sayın Oliver Wittke bey‘in pazar günü işlediği konu
“Türkiye ve Almanya İlişkilerinde Çalkantılı Dönem(...)
Fikir ayrılığı nasıl giderilir ve ikili ilişki nasıl normaleşir?“

“Türkiye ve Almanya olarak birbirimize az iletişim kuru-
yor, birbirimizle yeterince ilgilenmiyoruz. Az bilgiyle
yanlış önyargılara varıyoruz.“
“İslam ve demokrasinin birbiriyle uyumunu en iyi Tür-
kiye‘de görebiliyoruz.“
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