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Ahlen Uyum Meclisine adaylar aranıyor 
 
!3 Eylül' de  9000 seçme hakkı olan yabancı yada göçmen Ahlen Uyum 
Meclisini seçecek. Bu seçim için adaylık başvuru süreci şu an başlamış 
bulunmaktadır. Uyum meclisine aday olup seçilmek isteyenler Ahlen 
Belediyesi Uyum Ekibine şimdiden müracaat etmeleri gerekiyor. Uyum 
Meclisi yabancıların, göçmenlerin yerel bazda haklarını ve çıkarlarını 
savunan seçilmişlerden oluşan bir kurumdur. 
 
Ahlen Belediye Başkanı  Dr. Alexander Berger ve şu anki Uyum Meclisi 
Başkanı , Ilkay Danismaz, birlikte kamuoyuna yaptıkları açıklama  ile 
göçmen yada olmayan, ilgi duyan vatandaşları Uyum Meclisine aday 
olmaya çağırdılar. „Uyum Mecisi yerel demokrasinin en temel taşlarından 
birisi, bileşenidir. Ahlen için iyi politikalar üretilebilmesi için tüm 
katmanların katılımı önemlidir. Gelin Ahlen' i birlikte şekillendirelim '' diyen 
Belediye Başkanı Dr. Berger  aday olacakları cesaretlendirdi. 
 
Ilkay Danismaz ise Dr. Berger' in görüşlerine ek olarak :  
„Hem göçmenler hemde Almanlar Uyum meclisine Aday olabilirler. Dileğim 
farklı uluslardan kişilerin aday olması ve şehrimizdeki kültürel çok 
çeşitliliğin Uyum Meclisine yansımasıdır.“  
 
Kuzey Ren Vesfalya' da (NRW)  göçmenlerin bir politik paneli olan Uyum 
Meclisleri 10 u direkt seçilen olmak üzere beşide partilerin kent meclisi 
üyelerinden oluşur. Bundan amaç Uyum Meclisi ile yerel politikacıları yan 
yana getirip sıkı işbirliği yapmalarını sağlamaktır. Amaç Ahlen' de yaşayan 
tüm insanların toplumsal yaşama katılması , barış içerisinde birlikte 
yaşamasıdır. 
Uyum Meclisi koordinatörü Christiane Heuser '' Politikaya ilgi duyan 
insanların Uyum Meclisine aday olması ve bize müracaatı beni 
sevindirecektir.'' dedi. Christiane Heuser iş arkadaşı  Mehmet Tanlı ile tüm 
Adaylara danışmanlık verip, formalitelerde ve kamuoyu çalışmalarında, 
adaylık sürecinde, tüm sorunlarında  onları desteklemektedir. 
 Adaylık süreci 16 Temmuz' da bitiyor 
Uyum Meclisine Bireysel yada Listelerle Aday olmak isteyenlerin en geç 16 
Temmuz' a kadar müracaat etmeleri gerekiyor. Uyum Meclisi seçimi bu yıl 
13 Eylül' de Eyaletimiz NRW deki yerel seçimlerle birlikte gerçekleşecektir. 
Seçimlerde önceden tanıtılacak, duyurulacak sandıklarda oy 
kullanılacaktır. Ama mektuplada oy kullanmak mümkün olacaktır. 
 
Bu konuyla ilgili en güncel bilgileri, açıklamaları, seçimlerin nasıl işleyeceği 
konusunda Ahlen Belediyesinin İnternet sayfasının  '' Integrationsteam'' 
bölümünde okumak ve aşağıdaki telefonlardan bilgi almak  mümkün.:  
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E-Posta:  integrationsteam@stadt.ahlen.de 
 
Fotoğraftakiler: 
Dr. Alexander Berger, İlkay Danışmaz, Rocio Siekaup, Christiane Heuser 
und Mehmet Tanlı   
 
 


