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Mürvet Öztürk’ten seçim çağırısı 

 

Hessen Eyaleti Bağımsız Milletvekili ve Almanya Türkiye Kökenli Milletvekilleri Ağı 

(Netzwerk Türkeistämmiger Mandatsträgerinnen - NTM) Başkanı Mürvet Öztürk, Alman 

vatandaşı Türk seçmenleri 6 Mart'ta Hessen'deki yerel seçimler ile 13 Mart'ta Baden 

Würtemberg ile Rheinland Pfalz'da gerçekleşecek eyalet seçimlerinde sandığa 

gitmeleri çağrısında bulundu. Mürvet Öztürk, "Yerel meclisler ve yerel yönetimler 

demokraside önemlidir. Her beş yılda bir yapılan seçimlerde siyasi partiler bu kez pek 

çok Türkiye kökenli adaya yer verdiler. Sizlerden sandığa giderek, veya öncesinde 

mektupla oy kullanarak özellikle Türkiye Kökenli adayları desteklemenizi rica ediyoruz" 

dedi. 

 

Almanya Türk Kökenli Milletvekilleri Ağı (Netzwerk Türkeistämmiger 

Mandatsträgerinnen - NTM) Başkanı Mürvet Öztürk çağrısında şu ifadelere yer verdi: 

 

Hessen Eyaleti’nde 6 Mart 2016 yapılacak seçimlerde birçok Türkiye kökenli adaylar 

bulunmaktadır. Yerel meclisler ve yerel yönetimler demokraside önemlidir. Her beş 

yılda bir yapılan seçimlerde siyasi partiler bu kez pek çok Türkiye kökenli adaya yer 

verdiler. Sizlerden, sandığa giderek veya öncesinde mektupla oy kullanarak özellikle 

Türkiye kökenli adayları desteklemenizi rica ediyoruz. Yerel seçimde tercihli oylar 

kullanarak desteklemek istediğiniz adayın isminin yanına üç çarpı koyarak o kişiye 

doğrudan destek sunabilirsiniz. Yerel meclislerde artık Türkiye kökenli seçmenlerin 

sayısı artsın istiyoruz. Bunun için seçim hakkı olan ve olmayandan destek rica 

ediyorum. Seçim hakkı olmayan da tanıdık, dost ve komşularının sandığa gitmelerinde 

etkili olabilir. Türkiye kökenli adayların desteklenmesini sağlayabilir. Yaşamımızı 

doğrudan etkileyen, istihdam, uyum ve toplumsal katılım, çocuk kreşleri yapımı, sosyal 

haklar ve yaşanılabilinir bir kent gibi konularda yerel yönetimlerde alınan kararlar, 

bizim için de önemlidir. Türkiye kökenli adaylarımız da, seçilerek tüm yerel toplum 

sorunlara çözüm üretme imkanına ve hakkına sahip olsunlar. Bu nedenle Hessenliler 6 

Mart'te haydi seçime!!! 

 

Ayrıca 13 Mart Baden Württemberg ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde önemli bir seçim 

var. Bu seçimlerde de Türkiye kökenli adaylarımıza seçmenin desteği gerekiyor. Eyalet 

meclisleri özellikle eğitim ve öğretim ile ilgili oldukları için bu alanda da yıllardır emek 

vermiş şimdi eyalet meclisine adaylığını koyan arkadaşlarımız var. Onlara sizden destek 

rica ediyorum. Türkiye Kökenli Milletvekilleri Ağı'nda yıllardır görev yapan değerli 

arkadaşlarımıza seçmen desteği bizleri sevindirir. 

 



Demokrasi, duyarlı ve ilgili seçmenler sayesinde ayakta durmaktadır. Toplumsal 

farklılıklar Almanya için zenginlik ve kazanımdır. Her ne kadar PEGIDA ve AFD gibi 

girişimler bunun tersini ifade ederek insanları kışkırtmaya çalışıyorsa da, bizler bunlara 

dik ve demokratik bir siyasi duruşumuzla karşı koyabiliriz. 

 

Biz, Almanya’da görev yapan siyasetçiler olarak siz Türkiye kökenli seçmenlerin 

desteğine ihtiyacımız var. İlginize şimdiden teşekkür eder, hizmetimizi farklı 

meclislerde sunmaktan mutluluk duyarız. İşçi olarak gelen kuşak artık siyasetçi 

çocukları ve torunlarıyla topluma hizmet sunabilmesinin gururunu yaşıyor. 
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