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Merkezi Almanya’nın Elmshorn kentinde bulunan Sınırsız Göçmenler Birliği 
,Almanya genelinde dernek kriterlerine uyan en iyi dernek sıralamasında 
ilk sırada yer aldı. 
 

Zafer ÖZPOLAT  

Merkezi Almanya’nın Elmshorn kentinde bulunan Sınırsız Göçmenler  
Birli ği ,Almanya genelinde dernek kriterlerine uyan en iyi dernek  
sıralamasında ilk sırada yer aldı.  

Federal Göçmen ve Mülteciler dairesi tarafından ‘Verbindlic he 
Kooperation von Kommunen und Migrantenorganisation"(Mozaik) adlı 
firmaya yaptırılan ara ştırmaya 4 bine yakın göçmen derne ği 
katıldı.Katılan dernekler arasında ,kurumlar arası ileti şim,göçmenlere 
yapılan hizmetler,çalı şma alanları ve uyum konusundaki çalı şmaları 
kriter olarak baz alınan en iyi dernek sıralamasında ba şkanlığını Hayri 
Öznarin’in yaptı ğı merkezi Elmshorn’da bulunan ‘Sınırsız Göçmenler 
Birli ği ‘ilk sırada yer alırken,Almanya Türk Toplumu,Hamburg Türk 
Toplumu gibi di ğer Türk derneklerinden hiç birinin sıralamaya 
girmemesi dikkat çekti.  
 

 
 



‘Dernekçili ği dernekçilik gibi yapıyoruz’  

Almanya genelinde dernek kriterlerine uyan en iyi dernek 
sıralamasında ilk sırayı alan ‘Sınırsız Göçmenler Birli ği’ derne ği 
başkanı Hayri Öznarin gazetehamburg’a konu şarak ‘Derne ğimiz 1995 
yılında kuruldu.28 çalı şanımız vardır.Derne ğimize 9 dernek ve 240 ki şi 
aile üyemizle de ğişik şehirlerdeki şubelerimizle göçmenlere hizmet 
vermekteyiz.2007 yılından bu yana da Almanya’da ilk yabancıla r 
danışma kurumu olarak hizmet vermekteyiz.Bizden ba şka hiçbir 
dernek danı şma kurumu olarak görev yapmıyor.Uyum konusunda ilk 
Almanca kursu veren derne ğiz.Derneğimizin en iyi ba şarılı dernek 
sıralamasında yer alması bizi şaşırtmadı.Çünkü biz dernekçili ği 
dernekçilik gibi yapmaktayız.Bundan sonrada çalı şmalarımızı 
sürdürece ğiz.Bölgemize daha çok hizmet için çalı şan kadromuzla 
geceli gündüzlü çalı şmaktayız.Bize gösterilen teveccühe layık 
olacağız.’ Diye konu şan Hayri Öznarin dernek olarak felsefelerinin ‘az 
konu ş,çok i ş yap’ oldu ğunun altını çizerek ,meslek e ğitimi 
konusundaki çalı şmalarına bu yıl daha a ğırlık vereceklerini söyledi.  

Sıralama şu şekilde olu ştu  

1. Elmshorn, Einwandererbund e.V. 
2. Chemnitz, Vereinigung der Vietnamesen in Chemnitz e.V. 

3. Ratingen, Türkischer Elternverein e.V. 

4. Essen, Essener Verbund der Immigrantenvereine als Mittler 

5. Frankfurt am Main, Maisha e.V. 

6. Stuttgart, Kultur Pur - das Deutsch - Türkische Forum 
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