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AVRUPA HABER Endüstriyel tasar›m yar›şmas›
stanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) her sene olduğu gibi bu yılda “ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI” dü-
zenliyor. İMMİB bu yarışma ile Endüstriyel tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırmak ve özendirmek, İhracatta tasarım ve katma değeri
yüksek ürünleri geliştirmek ve İhracata yönelik rekabet gücünü arttırmayı amaçlıyor. İMMİB yarışmasında bu güne kadar 1792 proje
yarışırken, toplam 224 proje ödül aldı. IMMIB Endüstriyel Tasarım Meslek Lisesi açtı. İMMİB Erkan Avcı Endüstriyel Tasarım Meslek
Lisesi; şu anda Bahçelievler’de mevcut Erkan Avcı EML içerisine ek bina olarak yapımına başlandı. Özkan Dinler - FRANKFURT

İ

∂ ‹GMG Genel Başkan› Yavuz Çe-
lik Karahan, Mevlid Kandili dolay›s›y-
la yay›nlad›ğ› mesajda birlik ve bera-
berlik çağr›s›nda bulundu. Karahan
mesaj›nda “ Bizleri Sevgili Peygembe-
rimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav)
Efendimizin doğum günü olan Mevli-
dine ulaşt›ran Yüce Rabbimize sonsuz
hamd ediyor, kendisine ümmet ol-
makla büyük mutluluk duyduğumuz
Hz. Muhammed (sav)’e de salat ve se-
lamlar›m›z› sunuyoruz. Bu vesile ile
IGMG camias›n›n ve tüm müslüman-
lar›n Mevlid Kandilini tebrik ediyoruz.
Sevgili Peygamberimiz, Miladi 571 y›-
l›n›n Rebîülevvel ay›n›n 12’nci günü
Pazartesi gecesi dünyaya gelmiş ve 63
y›ll›k ömrünün 40. senesinde Yüce Al-
lah taraf›ndan peygamberlik görevi ile
vazifelendirilmiştir; insanl›ğ› karanl›k-
tan ayd›nl›ğa, zulümden bar›şa ve unu-
tulmakta olan  sevgi, merhamet, hak,
adalet ve şefkat duygular›n› yeniden
ihyaya çal›şm›şt›r. 

Efendimiz (sav)’›n doğduğu toplum
öyle bir toplum, zaman öyle bir zaman-
d› ki, tarih bize o zaman›n toplumunun
insanl›k değerlerinden uzaklaşt›ğ›ni bil-

diriyor. Öyle ki, güçsüzler her türlü zul-
me maruz kal›yor, kimsesizlerin ve bi-
çarelerin feryad›, Allah’tan başka kim-
seye ulaşm›yordu. Efendimiz (sav)’in
dünyaya teşrifi ile, kalpler ayd›nland›;
O’nun Allah’tan al›p insanlara ilettiği
mesajla insanl›k, yeniden insan olduğu-
nun fark›na vard› ve  yitirilen insani de-
ğer ve duygular yeniden kazan›ld›. Zira
O’nun getiridiği mesaj, bar›ş›, tüm
mahlukata rahmet ve şefkati içeriyor-
du. Mevlid Kandili’nin tüm islam ale-
mine ve insanl›ğa huzur ve bar›ş getir-
mesini diliyorum. Kandiliniz mübarek
olsun” dedi. KÖLN

Türk firmalar›n›n yan›nday›z

BERL‹N’DE ‹STANBUL F‹LM
Festivali’nin 30. y›l› kutland›

Mehmet Güzel - STUTTGART

∂ Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosu
M. Türker Ar› geçtiğimiz gün Stutt-
gart-Wangen’deki  ‹nsel Str.11 adre-
sinde faaliyet gösteren Sancar Reifen’i
ziyaret etti. Göreve geldiği günden bu
yana bölgede bulunan bir çok Türk
derneklerine ve işyerlerine ziyaretler
gerçekleştiren Başkonsolos Ar›, San-
car Reifen’i ziyaretinde, büyük küçük
demeden bütün Türk girişimcilerini
destekleyeceklerini vurgulad›. ‹hlas
Media Temsilcisi Ali Batmaz, Volks
Wagen Stuttgart Türk Sat›ş Temsilcisi
Faruk Doğan›ş›k ve Dedemoğlu Bak-

lavalar› sahiblerinden Ali Civelek’inde
kat›ld›ğ› ziyaret oldukça samimi bir or-
tamda gerçekleşti. Ziyarette gündem-
deki konular›n yan› s›ra, Türk girişim-
cilerin sorun ve istekleri ile yak›n za-
manda Baden Württemberg’de yap›la-
cak olan seçimlerde aday olan Türk
kökenli siyasetcilerin durumlar› da de-
ğerlendirildi. M.Türker Ar›’n›n ziyare-
tinin kendilerini onurland›rd›ğ›n› belir-
ten Sancar Reifen’in sahibi ‹lter San-
car yapt›ğ› konuşmada, ‘’Biz Türk giri-
şimciler arkam›zda devletimizi hisset-
tiğimiz zaman daha büyük girişimlere
imza atar›z, bu potansiyel bizde var’’
ifadesini kulland›.

Nebahat Uzun - KIEL

∂ Schleswig-Holstein Eyaleti’nin  (S-
H) başkenti Kiel’de sahnelenen “Bir
Göçün Resimleri” isimli tiyatro oyunu,
Türk ve Alman tiyatroseverlerden tam
not ald›. Kiel Landeshaus binas›nda ya-
p›lan etkinliğe Schleswig-Holstein Eyaleti
Türk Toplumu (TGS-H) ve S-H Sosyal
Demokrat Parti (SPD) Fraksiyonu üye-
leri de izleyici olarak kat›ld›. 50 y›ll›k
göç hikâyesini, daha çok vücut dilinin
kullan›ld›ğ›, dans ve hareketlerle süslenen
“Bir Göçün Resimleri” tiyatro oyunuyla
sahneye taş›yan Yönetmen Telat Yurt-
sever oyunu, farkl› nesillerden 15 göçmen
kökenli sanatç›yla sergiledi. Göçmenler
için Tiyatro Atölyesi’nin bir çal›şmas›
olan oyun daha önce de Hamburg, Lü-
beck, Kiel ve Türkiye’de gösterilmiş,
büyük başar› sağlam›şt›. S-H SPD Frak-
siyon Başkan› Wolfgang Baasch, yapm›ş
olduğu aç›l›ş konuşmas›nda, kültürel

etkinliklerin uyuma katk›s›na değinerek
SPD’nin bu tür etkinliklere bundan
sonra da destek vereceğini belirtti.
Baasch konuşmas›n›, “Çok kültürlü top-
lumumuzda ayr›mc›l›k ve ›rkç›l›ğa yer
yoktur” cümlesiyle noktalad›. TGS-H
Başkan› Dr. Cebel Küçükkaraca da gö-
çün tarihine değinerek, “misafir işçi”
olarak gelenlerin nas›l buran›n bir parças›
“Almanyal› Türkler” olduklar›n› özetledi. 
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D evlet Bakan› Zafer Çağlayan,
dünyan›n en önemli mutfak
eşyas› fuar› olarak kabul edi-
len Uluslararas› AMBIENTE

Fuar›’n› ziyaret amac›yla Almanya’n›n
Frankfurt’ta temaslarda bulundu. 

Frankfurt Havaliman›’nda Frankfurt Baş-
konsolosu ‹lhan Sayg›l› taraf›ndan karş›-
lanan Bakan Çağlayan, dünyan›n en önemli
ve en önde gelen mutfak eşyas› fuar› olarak
kabul edilen ‘AMBIENTE’ye kat›lan Türk
işadamlar›yla önceki akşam Intercontinantel
Hotel’de akşam yemeğinde buluştu. Türkiye
‹hracatç›lar Meclisi Başkan Vekili Tahsin
Öztiryaki taraf›ndan haz›rlanan sunumda
Türkiye’nin bu fuara 16 y›ld›r kat›ld›ğ› kay-
dedildi. Öztiryaki, 1.62 milyar dolarl›k mut-
fak sektöründe ihracat yap›ld›ğ›n›, buna
karş›n 1.94 Milyar dolar endüstriyel mutfak
eşyas› alan›nda Türkiye’nin hat›r› say›l›r
bir pastaya sahip olduğunu dile getirdi. 

TÜRKİYE SÖZ SAHİBİ

Türkiye’den gelen firmalar›n yoğun ola-
rak Halle 3, Halle 5, Halle 5.1, Halle 6 ve
Halle 10.1 de olduğunu hat›rlatan Öztir-
yaki, fuarda, 59 Türk firmas› milli kat›l›mc›,
43 Türk firmas› ise bireysel kat›l›mc›
olarak yer ald›ğ›n› söyledi. Toplamda
1449 metrekare alanda stant yeri olduğunu
belirten Öztiryaki, “Bu fuar ortalamas›
olarak yüksek bir oran” dedi. Cam eşya,
elektronik malzemeler, mutfak eşyalar›,
hediyelik eşya alan›nda faaliyet gösteren
firmalar›m›z uygun maliyetle ve kaliteli
ürünlerle pazarda rekabet edilebilir bir
boyutta olduğunu ifade eden Öztiryaki,

Türkiye’nin 150 ülkeye ihracat yapt›klar›n›
ve pazarda söz sahibi olduklar›n› kaydetti.
Öztiryaki, “2014 y›l›nda ‹stanbul’un bir
tasar›m başkenti olacağ›n› hat›rlatan Tür-
kiye araşt›rma geliştirme konusunda çok
yol kat etti” dedi.

Başkonsolosu Sayg›l› da, “Bundan yaklaş›k
on beş sene önce diplomatik olaylar farkl›
boyuttayd› ve roller daha bir farkl› idi,
şimdi ise işadamlar› önemli rollere sahip
olduklar› için diplomatik ilişkilerde daha
farkl› bir döneme girdik” diye konuştu. 

ÖRNEK TEŞKİL EDİYORUZ

Devlet Bakan› Zafer Çağlayan ise, Tür-
kiye’nin stratejik önemine değinerek, “Eko-
nomik anlamda Türkiye Avrupa’da en
önemli ekonomiye sahiptir. Ortadoğu’ da
ise durum yine ayn›. Krizden fazla etki-
lenmeden ekonomik büyümeyi başaran
bir ülke olduk. Çevre ülkeler için istikrar
ve ekonomik anlamda örnek teşkil etmek-
teyiz. Biz durmuyoruz ve yola devam edi-
yoruz. AR-GE çal›şmalar›m›z, maliyetle-

rimiz ve kalitemiz ile dünya pazar›nda biz
de buraday›z diye rahatl›kla söyleyebiliyoruz.
Almanya ithalat ve ihracat konusunda en
önemli ortağ›m›z ve bizim ilerleyen dö-
nemlerde sahip olduğumuz pay› artt›racağ›z
ve 2025 y›l›nda ise dünya genelinde üre-
timcilerimizin hak ettiği yeri hep beraber
göreceğiz” dedi. 

ÇOK CİDDİ İŞLER BAŞARDIK

8 y›lda çok ciddi işler başard›klar›n› kay-
deden Bakan, “‹nan›n Türk pasaportuna
sahip olmak utanç değil bir onurdur ve bir
çok ülkede bunun canl› örneklerini gördük.
M›s›r Büyükelçimiz M›s›r’da yaşanan olay-
larda her gün yaklaş›k 45 kontrol nokta-
s›ndan geçtiklerini ve her noktada devlet
görevlilerinin araçlar›m›zda Türk bayrağ›n›
gördükten sonra tebessümle izin vermeleri
ve Türk bayrağ›n› okşayarak samimi bir
şekilde oradan ayr›lmam›za izin verdiler.
O dönem de sokağa ç›kma yasağ› olmas›na
karş›n bizim büyükelçimiz vatandaşlar›m›z›n
oradan tahliyesi ve Türk firma sahiplerinin
Türkiye’ye gönderilmelerinde büyük ko-
layl›klar görmüştür. Mübarek’in istifas›
M›s›r halk› için hay›rl› bir kurtuluştur ve
inan›yorum ki M›s›r halk› hakettiği de-
mokrasiyi ve özgürlüğü en k›sa sürede
elde edecektir” diye konuştu. 

TÜRK PASAPORTU
tafl›mak bir onurdur

AMBIENTE’ye kat›lan Türk işadamlar›yla buluşan Devlet Bakan› Zafer
Çağlayan, “‹nan›n Türk pasaportuna sahip olmak utanç değil bir onur-
dur, son M›s›r olaylar›nda bunun canl› örneğini gördük. Büyükelçimizin

Ay y›ld›zl› arac›na hiç engel ç›kar›lmad›, sayg› gösterildi.” dedi 

Saadettin KIlıc Basbakanlık Müstesari, İlhan Saygılı TC FRankfurt Baskonsolosu, Devlet Bakanı Zafer Caglayan ve TIM Baskan Vekili Tahsin Öztiryaki bir arada görülüyor (soldan saga).

Salonda bulu-
nan Türk fir-
ma sahipleri

ile tek tek to-
kalaşan Devlet

Bakanı Zafer
Çağlayan, 
işadamları 

ile şakalaştı.

Serdar Türen - NÜRNBERG

∂ Nürnberg’de görkemli bir aç›l›şla hizmete
giren White Lady D’sign bölgede büyük
yank› uyand›rd›. Nürnberg’in nezih semt-
lerinden Obstmarkt’ta faaliyete aç›lan ge-
linlik mağazas› aç›l›ş törenine T.C. Nürnberg
Başkonsolosu Ece Öztürk Çil, Muavin
Konsolos Abdullah Tüylü, Ataşe Dr. Kemal
Ramoğlu, T‹AD Başkan› Emre H›zl›, White
Lady D’sign zincirinin başar›l› işletmecileri
Mert Büyükçak›r, ‹smail Büyükçak›r, ailenin
büyüğü tasar›m uzman› Sermin Büyükçak›r,
iş adamlar› ve çok say›da Türk ve Alman
davetliler kat›ld›. Başkonsolos Ece Öztürk
Çil ve Büyükçak›r ailesinin annesi Sermin
Büyükçak›r birlikte aç›l›ş kurdalesi kestiler.
Başkonsolos Ece Öztürk Çil, ‘White Lady
D’sign’›n Nürnberg’in merkezinde nezih
bir semtte aç›lmas› bizleri çok memnun
etti. Modern ve her yönüyle kalite saçan
mağaza Türk insan›n›n çal›şma disiplinine
ve başar›s›na adeta ayna tutuyor. Ben umu-
yorum ki buras› bir çok Alman’›n Türklere
olan bak›ş aç›s›n› değiştirecektir’ dedi. 

MODAYA YÖN VERİYOR

13 y›l önce küçük tasar›mlarla başlayan
bu başar› hikayesi bu gün kendi koleksiyon

ve tasar›mlar› ile modaya yön veriyor. Aile
şirketi olan, Anne ve oğullar›n girişimleri
ile başlay›p bu günlere gelen White Lady
D’sign yak›n zamanda Almanya ve Avru-
pa’n›n diğer şehirlerinde de mağazalar
açacaklar›n› bildirdiler. Yönetim Kurulu
Başkan› Mert Büyükçak›r gazetemize yap-
t›ğ› aç›klamada şunlar› söyledi. ‘Ürün yel-
pazemiz içerisinde Gelinlik, nişan, k›na,
gece k›yafetleri, Damatl›k, tak›m elbiseleri,
gömlek, ayakkab›, kemer, eldiven gibi her
türlü aksesuar bulunmakta. Ürünlerin
yüzde yüz üreticisi White Lady D’sign’d›r.

Firmam›z ürünlerimizin d›ş›nda özel
siparişlerle ve farkl› ürünlerle erkek ve
bayan olmak üzere bütün müşteri kitlesini
kucaklayabilecek ve onlar›n taleplerini
her türlü karş›layabilecek kapasiteye sa-
hiptir. White Lady’nin en büyük özelliği
gelmeden geleni insanlara göstermek ve
ayn› zamanda moday› takip etmek değil
modaya yön vermektir. Biz modada öncü
bir firmay›z. Ürünlerimizde neredeyse
tamam› Türk ürünleri kullan›yor ve ‹zmir
Showroom fabrikam›zda imal ediyoruz.
White Lady moday› herzaman bir üst
kulvara taş›yan önemli bir değerdir. ‘ Aç›-
l›şta misafirlere aç›k büfe ikram› yan›s›ra
canl› müzik’te sunuldu. 

White Lady D’sign göz kamaflt›r›yorWhite Lady D’sign
Nürnberg Obstmarkt’ta hizmete aç›lan White Lady D’sign muhte-
şem bir aç›l›ş gerçekleştirdi. Almanya’da üçüncü Avrupa’da ise al-
t›nc› mağazas›n› açan White Lady D’sign ailesi yüzde yüz Türk ve

kendi üretimleri olan ürünleri ile Avrupa modas›na yön veriyor

Büyükçakır ailesinin birlikteliği başarılarına büyük ivme kazandırıyor.

Başkonsolosumuz Ece Öztürk Çil  ve Sermin Büyükçakır kurdaleyi birlikte kestiler. 

Yavuz Çelik
Karahan

Efendimizi örnek almal›y›z 

Başkonsolos M. Türker Arı
Stuttgart’ta faaliyet

gösteren Sancar Reifen’i
ziyaret etti.

∂ Berlin’de düzenlenen 61. Berlin Film
Festivali (Berlinale) çerçevesinde ‹stanbul
Film Festivali’nin 30. y›l› kutland›. Tarihi
Brandenburg Kap›s›’n›n yan›nda bulunan
Akademi der Künste (Sanat Akademisi)
salonunda düzenlenen kutlamaya, ‹stanbul
Film Festivali Direktörü Azize Tan, Kültür
ve Turizm Bakanl›ğ› ad›na Sinema ve
Telif Haklar› Genel Müdür Yard›mc›s›
Hüseyin Ülger, Berlin Başkonsolosu Mus-
tafa Pulat, Berlin Büyükelçiliği’nden Bileda
Kaçar, bu y›l Berlinale’de “Alt›n Ay›” iç
in yar›şan “Bizim Büyük Çaresizliğimiz”
filminin yönetmeni Seyfi Teoman, Yeşiller
Partisi Berlin Eyalet Meclisi Üyesi Özcan
Mutlu, Berlin-Brandenburg Mediaboard

şirketinin müdürü Kirsten Niehuus, Berlin
Türk Film Haftas›’n›n Müdürü Selçuk
Sazak ve çok say›da Türk ve Alman kat›ld›.
Seyfi Teoman, burada gazetecilere yapt›ğ›
aç›klamada, 61. Film Festivali’nde Tür-
kiye’yi temsil ettiğinin ve filminin “Alt›n
Ay›” için yar›şt›ğ›n›n hat›rlat›lmas› üzerine,
“Bu bir yar›ş değil, çünkü sanat eserlerinde
bir karş›laşt›rma olmaz. Jürinin beğenisine
kalm›ş. Ülkemizin, Türkiye’nin sinemas›n›
burada temsil etmekten gurur duyuyorum.
‘Bal’ (60. Berlinale’de Alt›n Ay› kazanan
Türk filmi) gibi bir filmden sonra bu
görevi üstlenmek büyük bir sorumluluk.
Dolay›s›yla ‘Bal’›n bize açt›ğ› yoldan iler-
liyoruz” dedi. BERL‹N (A.A) 

“Bir Göçün Resimleri” isimli tiyatro oyunu,
Türk ve Alman izleyicilerden tam not aldı.

Bir Göçün Resimleri 


