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HÜSAMETTİN ÖZKAN

FRANKFURT- Rhein-Main bölgesinde 16 yıldır faaliyet gösteren Rhein-Main Bölgesi Türk-
Alman İşadamları Birliği (DTGB), geleneksel  Noel yemeğinde Türk Alman dostlarını bir
araya getirdi.  Kelsterbach Congresium’da düzenlenen Noel yemeğine Frankfurt
Başkonsolosu Burak Karartı, Heusenstamm Belediye Başkanı Halil Öztaş, Kelsterbach
Belediye Başkanı Manfred Ogel, Gross-Gerau Bölge Yöneticisi Thomas Will ve çok sayıda
Türk ve Alman işadamı katıldı.  Yemek öncesi yapılan konuşmalarda son yıllarda Türk
Alman ilişkilerinde yaşanılan siyasi gerginliğin tekrar normale dönmesi konusunda iyi
niyet temennilerinde bulundular.
Rhein-Main Bölgesi Türk-Alman İşadamları Birliği Başkanı Turgut Sezgin yaptığı selamlara
konuşmasında; “Siyasetin dili ile ticaretin dili aynı olmayınca iki ülke arasında gerginlik
oluyor. Bu siyasi gerginlik de iş adamlarına zarar veriyor dedi. Türk-Alman toplumu
arasında yıllardır devam eden dostlukları zedelediğine dikkat çeken Sezgin; “Burada her
iki topluma da önemli görevler düşmektedir. Bu konuda DTGB olarak biz elimizden gelen
her şeyi yaparak bu gerginliğin giderilmesine maksimum gayret sarfedeceğiz” dedi.

Frankfurt Başkonsolosumuz Burak Karartı, Türk toplumunun içinde yaşadığı ülkenin
ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek; “Almanya’daki Türklerin içinde yaşadıkları
ülkenin değerlerini ve önemli günlerini hatırlamalarını istiyorum. Biz birbirimizin
yabancısı değiliz. Yaklaşan yeni yıl vesilesiyle ayna masanın etrafında oturarak
sorunlarımızı konuşarak çözmek ortak menfaatimizdir. Bugünleri dostları, komşuları ve
çalışma arkadaşlarıyla birlikte kutlamalarını önemli buluyorum. Birbirimizi yeterince iyi
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tanırsak, birbirimizin değerlerine saygı duyduğumuzu gösterirsek, bir arada mutlu ve
huzurlu olarak yaşayabiliriz” dedi. Kelsterbach Belediye Başkanı Manfred Ogel’de
konuşmasında Kelsterbach şehrinde 80 ayrı milletten insanların yaşadığını bu çok
renkliliği bir kazanç olarak gördüklerini belirterek, Kelstersbach’ın farklı milletlere ikinci
vatan olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.  Heusenstamm Belediye Başkanı Halil
Öztaş,’da konuşmasında işadamlarının ülkeler arası ilişkilerde önemli bir potansiyele
sahip olduklarını, bu güçleri dostlukların gelişme doğrultusunda kullanmalarının önemli
olduğuna dikkati çekti.   Gross-Gerau Bölge Yöneticisi Thomas Will, teknolojinin bölgesel
sınırları ortadan kaldırdığını belirterek, önemli günlerimizi birlikte kutlayarak var olan
sorunları ortadan kaldırmanın yollarını birlikte konuşarak bulmalıyız” dedi. DTGB’nin
yemeğinde dostluk ve iyi niyet temennileri zirve yaptı.
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