
Almanya'da 
Cumhurbaşkanlığı tarafından başarılı çalışmalar yapan kişilere layık görülen Federal Liyakat Nişanı, Almanya'nın 
Schleswig-Holstein eyaletine bağlı Elmshorn kentinde yaşayan Hayri Öznarin'e verildi. 

Hayri Öznarin'e Federal Liyakat Nişanı verildi 
Almanya'da Cumhurbaşkanlığı tarafından başarılı çalışmalar yapan kişilere layık 
görülen Federal Liyakat Nişanı, Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletine bağlı 
Elmshorn kentinde yaşayan Hayri Öznarin'e verildi.  

Kiel Belediyesi Rezidansında düzenlenen törende Öznarin'e Federal Liyakat Nişanı, Schleswig-Holstein eyaleti 
Başbakanı Torsten Albig tarafından Alman toplumuna uzun yıllar yaptığıhizmetlerinden dolayı verildi.  

1976 yılından beri Almanya'da yaşayan ve yaklaşık otuz yıldan beri gönüllü çalışmalarda bulunduğunu söyleyen 
Öznarin, göçmen kuruluşların önemine dikkati çekti.  

Merkezi Elmshorn kentinde bulunan Göçmenler Birliği'nin de aynı zamanda Başkanı olan Öznarin, ''1995 yılında 
Türk veliler Birliği, 2005 yılında da Göçmenler Birliğinin kurucuları arasında yer almaktayım. Özellikle göçmen 
çocuklarının eğitimde eşit şans yakalayabilmesi hususunda çalışmalar yaptım ve bu yöndeki çalışmalarım hala 
devam etmekte. Almanya genelinde 80'den fazla kurum ve kuruluşlarla birlikte faaliyetler yürütmekteyim. 2009 
yılında Federal Uyum Bakanlığı tarafından Göçmenler Birliği model dernek olarak görüldü. Yabancı danışmanlığının 
yanısıra, 2010 yılından beri Đş mahkemelerinde gönüllü hâkimlik yapmaktayım' dedi. 



 

Alman toplumuna sağladığı katkı ve gönüllü çalışmalar yaptığından dolayı ödüle layık görülmesinin kendisini onure 
ettiğini belirten Öznarin, Almanya'da uyum sorunun olmadığınıvurguladı.  

Öznarin,şöyle konuştu: ‘Bazı politikacıların art niyetli bir şekilde ifade ettiği gibi Almanya'da uyum sorunu olduğuna 
inanmıyorum. Uyum iki taraflı olmalı. Göçmen kökenli kuruluşlarla işbirliği yapılmalı. Çocuklarımızın geleceği için 
eğitim çok önemli. Bu nedenle aileler çocuklarına ev, araba alacaklarına onların eğitimlerine yatırım yapmalılar. 
Ayrıca tüm göçmen kökenlilerin karar alma mekanizmalarında yer alabilmeleri için politikada aktif olmalılar. '' 

Schleswig-Holstein eyaleti Başbakanı Albig ise, gönüllü çalışmaların önemine değinerek, bu kişilerin topluma ışık 
tutuğunu söyledi.  

Düzenlenen ödül töreninde ayrıca, Schleswig-Holstein eyaleti Đçişleri Bakanı Andreas Breitner, Alman Sosyal 
Demokrat Parti (SPD) Federal Milletvekili Ernst-Dieter Rosmann, Göçmenler Birliği Genel Müdürü Neslihan Öznarin 
ve çok sayıda davetli hazır bulundu.  

Federal Liyakat Nişanı, 1951 yılından bu yana politik, sosyolojik, manevi ve ekonomik alanlarda yapılan başarılı 
çalışmalar ve ülke barışına yapılan katkılar nedeniyle Cumhurbaşkanlığıtarafından veriliyor. 
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