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Feuerbachlı esnaf
rahat nefes alacak
Eski imar planı kapsamında faaliyet gösteren ve ruhsat sorunları yaşayan Feuerbach’lı esnaflar, alınan
yeni imar planı kararıyla rahat bir nefes alacaklar

S

Hüseyin Yüce
TUTTGART- Feuerbach IW 8 Projesi
kapsamında 2013 yılından beri yürütülen bürokratik mücadele zaferle sonuçlandı. Stuttgart Büyükşehir Belediyesi'nin
geçtiğimiz gün aldığı son karar ile, Feuerbach
esnafları artık ruhsatlarına kavuşacak. Şimdiye
değin, eski imar planı kapsamında gerçekleşen
ruhsat işlemlerine artık yeni bir boyut geldi.
Son yıllarda Almanya'da başlayan sanayi
göçünü durdurmak için, Baden-Württemberg
yönetimi bazı önlemler almaya başlamıştı.
Bosch, Porsche, Mercedes, Mahle, Behr gibi
firmaları bölgesi dahilinde tutmak istiyordu.
Zira bu firmalardan büyük miktarlarda vergi
tahsil ediyordu. Alman firmalarına rahat hareket alanı sağlayabilmek için de, Feuerbach
Ost Industriegebiet adıyla bilinen bölgede,
Türk işletmelere normal ticari ruhsatname
verilmiyordu. Türk kökenli esnaflar, geçici
yada hoşgörü ruhsatnamesi diye adlandırılan
ruhsatlarla yada hiç ruhsatsız faaliyet yürütmek zorunda kalıyorlardı. Bu durum ise Türk
esnafının bankalar ve diğer kurumlar nezdinde
büyük sorunlar yaşamasına neden oluyordu.

DİPLOMASİNİN ZAFERİ

Projenin Müdüreliğine atanan Sevil Özlük, işe

koyulduğu ilk günden başlayarak kararın
alındığı son güne kadar 100'ün üzerinde
toplantılar gerçekleştirdi, dosyalar hazırladı, görüşmeler yaptı. İlgili heyetleri
bölgeye getirerek gezdirdi, bilgilendirdi
ve projenin daha iyi anlaşılmasını sağladı.
Belediye Meclisi üyeleri ile yakın temaslarda bulunarak projenin daha iyi anlaşması
için diyaloglar geliştirdi. Normalde, Alman
bürokrasisi içerisinde 8-10 yıl sürebilecek
ve başarısız sonuçlanabilecek olan süreci bir
buçuk yıl gibi kısa bir zamanda olumlu şekilde
sonuçlandırmayı başardı. Gazetemize bir açıklama yapan Sevil Özlük; "Bu projenin olumlu
sekilde sonuçlanmasında emeği geçen, bize
güvenen ve yardımlarını esirgemeyen siyasetci, bürokrat, işadamı ve esnaflarımıza çok
teşekkür ediyorum. Projemize olan güven ve
destekleri için ve projemiz üzerinde geleceğe

ilişkin sundukları geniş perspektif için, Halil
Aydın ve Halil Selvi'ye de ekibimiz adına
sonsuz teşekkürlerimi belirtmek istiyorum."
diye konuştu.

IW8 NEDEN KURULDU

IW8'in bu günkü kurulduğu alan daha önce
büyük bir sanayi alanı idi. 1996 yılında kabul
edilmiş eski imar planı yürürlükteydi. Bu
plan kapsamında, gürültüye veya kirliliğe
yol açabilen sanayi faaliyetlerinin şehiriçinde
yapılması sözkonusuydu. İlk olarak DİTİB
Cemiyetinin yer alarak adım attığı bölgeye,
daha sonra birer ikişer Türk kökenli esnaf giriş
yapmaya başladı. Sözkonusu olan 13 bin 600
metrekarelik kapalı alanda ise Behr firmasının
üretim yaptığı birimler mevcuttu. Daha sonra
Behr firmasından boşalan bu yerin daha faydalı hizmetler verebilmesi için Türk girişimciler

Sevil Özlük ve
Halil Selvi

kolları sıvadı. Bu alanın sanatsal ve kültürel
faaliyetlerin yürütüleceği bir mekan olması
için girişimlerde bulundular. Almanya'da yaşayan Türklerin de sanatsal ve kültürel alanda
var olduğunu göstermek isteyen girişimciler
IW8 projesini başlattılar. Başta Halil Selvi ve
Halil Aydın olmak üzere IW8 projesinin öncüleri, bu projenin artık Türklerin de entegrasyonda var olduğunu ortaya koyan önemli bir
adım olduğu görüşünde.

BÜYÜK POTANSİYEL

Feuerbach bölgesi şu an binlerce tür ürünün
toptan ve perakende alınıp satıldığı önemli bir
ekonomik potansiyel konumundadır. Her sektörden irili ufaklı sayısızca işletme, büyük bir
müşteri kitlesine cevap vermekte. Başlangıçta
Türk kökenli vatandaşların akın ettiği Feuerbach esnafları günümüzde, Almanlar ve diğer
değişik milletlerden çok sayıda insanların
günlük uğrak yeri durumunda. Göppingen'den
Heilbronn'a kadar bütün kentlerden insanların ihtiyaçlarını karşılamak için tercih ettiği
önemli bir 'Alışveriş Merkezi' konumunda.
Özellikle bayram, cuma ve diğer özel günlerde
adım atılamayacak derecede büyük bir nüfus
yoğunluğuna ulaşmakta.

