



 







Feldstr. 60 • 20357 Hamburg • Tel: 040-430 91 809 • Fax: 040-430 91 829
www.kanzlei-acar.de • email: info@kanzlei-acar.de

AYTEKİN ACAR-RIEMANN
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Billstedter Hauptstraße 51 • 22111 Hamburg (Billstedt)
Tel: 040 / 22 75 83 81 • Fax: 040 / 22 75 83 76
• info@miraj-juwelier.de • www.miraj-juwelier.de

Altın, Gümüş, Pırlanta, Saat...
Kalite, Bol Çeşit, Uygun Fiyat...

BMW und MINI 
Vertragshändler

Ümit Sentürk
Verkaufsberater

Gebrauchtwagen
Dienstwagen
Finanzierung
Leasing

B&K GmbH & Co. KG
Buxtehuder Straße 112

21073 Hamburg
Tel 040. 766 091-8787

Fax 040. 766 091-17
e-mail uemit.sentuerk@

bundk.de
www.bundk.de

 

  
   

 

  

      
              

Vogelhüttendeich 75 • 21107 Hamburg • info@ozdemir-gutachter.de
Tel: 040-876 009 27 • Fax: 040- 876 009 28 • Mobil: 0172-48 59 555

Özdemir
KfZ Gutachter

Mehmet Özdemir

• Sachvenständiger
• Fahrzeugbewertung
• Oldtimergutachten
• Unfallgutachten
• Wertgutachten • Kostenvoranschlag

 

Araç hasar ve değer tespiti

en hızlı şekilde yapılır.

Farklıyız, Farkındamısınız?
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Tel: 040-81 46 40 
Fax: 040  86 69 08 54

Mobil: 0172 - 54 68 334

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:

tuerkses@t-online.de
www.turkses.de

Im Hegen 3
22113 Oststeinbek
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www.turkses.de

Hamburg Harburg daHamburg Harburg da

Wilstorfer. Str. 56  
21073 Hamburg (Harburg)

Tel.: 040 / 77 00 55

• Kebap çeşitleri • Tava yemekleri
• Döner • Makarna • Balık • Salata ve 

• Tatlı çeşitlerini sakin bir ortamda iç ve
teras bölümlerimizde gönül rahatlığı ile

tadabilirsiniz. Restorantımız alkolsüzdür.

Restaurant & Holzkohle Grillhaus

� CDU’dan Aşağı Saksonya Eyaleti Sosyal
İşler, Kadın, Aile, Sağlık ve Uyum eski Bakanı
Aygül Özkan (42),    yedekte olduğu için
boşalan milletvekili koltuğuna kayarak tekrar
göreve başladı.

� Son eyalet seçiminde direk milletvekili
seçilemeyen ve yedekte kalan Aygül Özkan,
direk birinci sıradan milletvekili seçilen ve
Aşağı Saksonya eski Eyalet Başbakanı David
McAllister’in Avrupa Parlamentosu (AP) se-
çimlerine aday olunca koltuğu boşaldı. 

� Boşalan bu koltuğa oturan Aygül Özkan
tekrar Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi’nde gö-
reve başladı. Milletvekili normal görevlerinin
yanı sıra Eğitim,Kültür Komisyonu üyesi ve
Ekonomi, Çalışma, Trafik Komisyonu yedek
üyeliğini de sürdürecek olan Aygül Özkan,
insanların daha rahat yaşama sahip olmaları
ve SPD ile Yeşiller’den oluşan yönetimin
eyalet için iyi çalışmalar yapmasının takipçisi
olacağını ifade etti.   

Haberi 3. de 

� Hamburg Wilhelmsburg’da
2004 yılından beri adını altın
harflerle sektöre yazdıran  Class
Düğün Salonu kısa bir aradan
sonra tekrar en ihtişamlı düğün-
lere ev sahipliği yapmak için
açıldı.Muhteşem dekoru ve süper
atmosferi ile düğün sahiplerini ve
davetlileri büyüleyecek şekilde
tekrar dekore edilen Clas Düğün
Salonu.....

•    13.de  

Class yeniden açıldı

� Yaklaşık 6 yıldır gelinlik
ve nişanlılık modelleriyle
müşterilerine hizmet
verdiklerini belirten Rüya
Braut & Abendmode
sahibi Bünyamin Keklik,
ürün çeşitleriyle, güncel
modelleriyle ve müşteri
odaklı yaklaşımla her
zaman bir adım önde
olduklarını vurguladı.

• 21. ve 24 sayfalarda

Rüya’dan rüya 
gibi gelinlikler

� 25 Mayıs’da Hamburg
da yapılacak seçimlerde,
Hakan Demirel, SPD
politikası doğrultusunda
gerçekleştireceği
hizmetler için
seçmenlerinin desteğini
bekliyor. • 4. sayfada

Demirel
oylarınıza talip � 2009 yılından beri

bu sektörde güçlü
adımlar ile ilerleyen
Mehmet Özdemir
araba hasar ve değer
tespiti konusunda
Hamburg için en
güvenilir adres olma
yolunda hızlı adımlar
ile ilerliyor.

• 8 sayfada

� Köz Patara, 1994 yılında Almanya ya gelen
Ramazan Balat tarafından 1998 yılında Wilstorfer
Strasse 56 numarada açıldı. 2 büyük aile salonu
ve bir terası ile müşterilerini en iyi şekilde ağırla-
yan Köz Patara şu sıralar güzel havanın tadını te-
rasta kebap keyfi yaşatarak çıkartıyor.         • 9’de

Özdemir, „Tatilde
kaza raporu şart“Köz Patara Terasta

mangal sezonunu açtı

Aygül Özkan
yeniden milletvekili

Türk
markalı

içecekler
Ararat’da
H a m b u r g ’ d a k i
marketlere, kiosklara
ve imbisslere gelen
Türk içecekleri Ararat
firması tarafından
tedarik ediliyor. Ömer
Polat,...

• 4’de

� Hamburg ve Çevresi
Türk Toplumu (TGH)
tarafından verilen
Bahar Resepsiyonu
yoğun ilgi gördü ve ol-
dukça renkli geçti.

� Kentin Altona sem-
tinde bulunan Hospi-
talstrasse 11, TGH
Haus 7 Salonu’nda
gerçekleşen  resepsi-
yona Hamburg Baş-

konsolosu Fatih Ak,
Hamburg İçişleri Sena-
törü Michael Neumann,
SPD Hamburg Eyalet
Parlamentosu Milletve-
killeri Kazım Abacı, Ali
Rıza Şimşek, sivil top-
lum temsilcileri, sanat
alanından ve Ham-
burg’un tanınmış sima-
larından  yoğun katılım
oldu.

• 21’de

TGH’dan Bahar
Resepsiyonu

Güven
Kebap

yenilendi
� 2004 Yılında Ömer
Çiftçi tarafından açı-
lan Güven Kebap Evi
10’a yakın ustası ve
5 ‘e yakın servis ele-
manı ile Türk mutfa-
ğının geleneksel
lezzetlerini sizlerle
buluşturmaya devam
ediyor.          • 4’de
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Hannover’in seçkin restorantlarından Kale Restorant da 
aile, eş ve dostlarınızla sakin bir ortamda, Türk mutfağının 

leziz yemeklerini tadabilirsiniz. 

Her türlü özel eğlence, iş toplantısı ve küçük çaplı 
buluşmalarınız için restorantımızda yer ayırt edebilirsiniz,

Gerek salonumuz da gerekse
kışlık ve yazlık bahçemizde gönül rahatlığı içerisinde
leziz yemeklerimizi tadabilirsiniz.

• Çorbalar
• Salatalar
• Hamur ürünleri
• Izgara çeşitleri
• Tava Yemekleri
• Kebap çeşitleri
• Soğuk ve sıcak mezeler
• Meyve Tabağı
• Tatlılar ve
• Seçkin içecekler

Mainzarstr. 6  . 30173 Hannover . Tel . : 0511 -  228  395 00 .  Fax : 0521-  228 395  01  . www.kale-restauarant .de
Açı l ış  Saat le ri : Pazar tesi  -  Cumartesi : 17 :00-23:00  . Pazar  ve  tat i l  günler i : 12 :00-15:00 ve 17 :00-23:00

Özel günler ve eğlenceleriniz içinrestorantımızı kiralayabilirsiniz.
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Hannover Bismarck Bahnhof’unda

Özel Dizayn
Süper Servis
Tecrübeli ve 

güleryüzlü 
personel

250 kişilik 
kapasite

Özel Park yeri

"Taverna ve Nostalji Geceleri"
Her Cumartesi saat 23 ten itibaren nezih bir 
ortamda canlı müzik eşliğinde eğlence.

Her Cuma 
ve Cumartesi 
günleri saat 

19.00 ile 21.00
arası CANLI 

klasik piyano 
müziği
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Cloppenburg GmbH
Achim, Bremer Str. 59 - 63, Tel. 0 42 02 / 60 14 - 0 
Delmenhorst, Niedersachsendamm 14, Tel. 0 42 21 / 298 80 - 0
Rotenburg, Trinidadstrasse 12, Tel. 0 42 61 / 414 34 - 0
Syke, Siemensstr. 9, Tel. 0 42 42 / 95 95 - 0
Verden, Industriestr. 8 - 10, Tel. 0 42 31 / 935 20 - 0
www.cloppenburg-gmbh.de

�Vertraue einem Autohaus, 
das deine Sprache spricht!�

Ibrahim Cepni
Verkauf  
Delmenhorst, Niedersachsendamm 14
Tel. 042 21 298 80 -21
ibrahim.cepni@cloppenburg-gmbh.de

BMW 320d Limousine Sport Line
Mineralgrau-met., Leder Schwarz, 
Automatic, LM-Räder, Sport-Leder-
lenkrad, Klimaautom., Sportsitze / 
Sitzhzg. vorn, HiFi, el. Glas-Schiebe-
Hebedach, Navigation, PDC, Komfort-
zugang, Xenon, Spiegel autom. abbl. 
u.v.m.
UPE*:  52.520,� EUR
Sie sparen:  9.020,� EUR
Aktionspreis:  43.500,� EUR
Kraftstoffverbrauch innerorts: 
5,4 l/100 km, außerorts: 3,9 l/100 km, 
komb.: 4,4 l/100 km, CO2-Emission 

BMW 428i xDrive Coupé Sport Line
Saphirschwarz-met., Leder Schwarz, 
Sport-Automatic, LM-Räder, Naviga-
tion Prof., Active Protection, Head-Up 
Display, Sportsitze / Sitzhzg. vorn, 
Rückfahrkamera, Klimaautom., 
el. Glas-Schiebe-Hebedach 
u.v.m.
UPE*:  63.390,� EUR
Sie sparen:  9.490,� EUR
Aktionspreis:  53.900,� EUR
Kraftstoffverbrauch innerorts: 
8,7 l/100 km, außerorts: 5,5 l/100 km, 
komb.: 6,7 l/100 km, CO2-Emission 

BMW 320d Gran Turismo Sport Line
Mineralgrau-met., Leder Schwarz, 
Auto-matic, LM-Räder, Sport-Le-
derlenkrad, Klimaautom., Sportsitze 
/ Sitzhzg. vorn, Panorama Glasdach, 
HiFi, Navigation, PDC, Komfortzugang, 
Rückfahrkamera, Xenon 
u.v.m.
UPE*:  56.740,� EUR
Sie sparen:  8.240,� EUR
Aktionspreis:  48.500,� EUR
Kraftstoffverbrauch innerorts: 
5,9 l/100 km, außerorts: 4,4 l/100 km, 
komb.: 4,9 l/100 km, CO2-Emission 

BMW 520d Limousine
Spacegrau-met., Leder Schwarz, Auto-
matic, Ambientes Licht, HiFi, PDC, 
Klimaautom., Navigation, Speed Limit 
Info, el. Glas-Schiebe-Hebedach, PDC, 
Klimaautom., Sportsitze / Sitzhzg. vorn, 
Komforttelefonie, Durchlade
u.v.m.
UPE*:  56.720,� EUR
Sie sparen:  9.220,� EUR
Aktionspreis:  47.500,� EUR
Kraftstoffverbrauch innerorts: 
5,2 l/100 km, außerorts: 4,1 l/100 km, 
komb.: 4,5 l/100 km, CO2-Emission 

BMW 318d Touring
Glaciersilber-met., Stoff Anthrazit / 
Schwarz, Automatic, LM-Räder, Intelli-
genter Notruf, Klimaautom.,  Navigati-
on, Panorama Glasdach, PDC, Sitzhzg. 
vorn, Lichtpaket, Geschwindigkeitsre-
gelung, Komforttelefonie 
u.v.m.
UPE*:  44.830,� EUR
Sie sparen:  6.930,� EUR
Aktionspreis:  37.900,� EUR
Kraftstoffverbrauch innerorts: 
5,5 l/100 km, außerorts: 4,0 l/100 km, 
komb.: 4,5 l/100 km, CO2-Emission 

BMW Z4 sDrive18i
Saphirschwarz-met., Leder Schwarz, 
Sport-Automatic, HiFi, Klimaautom., 
Lenkradhzg., PDC, LM-Räder, Sitzhzg., 
MF-Sport-Lederlenkrad, Sportsitze, 
Spracheingabe, Navigation Prof., 
Komforttelefonie 
u.v.m.
UPE*:  46.210,� EUR
Sie sparen:  6.710,� EUR
Aktionspreis:  39.500,� EUR
Kraftstoffverbrauch innerorts:
9,4 l/100 km, außerorts: 5,3 l/100 km, 
komb.: 6,8 l/100 km, CO2-Emission 

Neuwagen

Cloppenburg
  

Freude am Fahren

NAGELNEU UND 
RASANT GÜNSTIG.

Eine große Auswahl an Fahrzeugen, modernste Technik in der Werkstatt. 
Und dazu eine Beratung in türkischer Sprache. Probiere es aus und teste uns. 
Wir sind gerne für dich da!

Fragen Sie uns nach

Finanzierung und Leasingangeboten!

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

YEPYENİ VE 
ÇOK UYGUN FİYATLAR.

Çok sayıda araçlar. Modern teknikle donatılmış tamirhanelerimiz. 
Türkçe konuşan personel ve anadilinizde danışmanlık. 
Bir de bizi deneyin. Çünkü biz sizin için varız! 

Finans ve Leasing tekliflerimiz

hakkında bizden bilgi alabilirsiniz! 

Mineral gri metalik, Siyah deri, Oto-
matik, Hafif çelik jantlar, Spor-deri 
direksiyon, Otomatik klima, Spor kol-
tuklar, Kaloriferli ön koltuklar, HiFi,
Elektirikli açılır cam tavan, Navigas-
yon, PDC, Anahtarsız konforlu giriș,
Xenon, Otomatik ayna vb.
Tavsiye fiyat:                  52.520,-EUR
Tasarrufunuz:               9.020,-EUR
Aksiyon fiyatımız:      43.500,-EUR
Șehir içi akaryakıt tüketimi:
5,4 l/100 km, Șehir dıșı: 3,9 l/100 km,
Ortalama 4,4 l/100 km, CO-Emission
komb.: 117 g/km, Effizienzklasse: A  

„Anadilinizi konuşan 
otogalerisine güvenin!“
SatışTemsilciniz:
İbrahim Cepni
Kullanılmış Otomobil Satışı 
Delmenhorst, Niedersachsendamm 14
Tel.: 042 21 298 80 - 21
ibrahim.cepni@cloppenburg-gmbh.de
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Mineral gri metalik, Siyah deri, Oto-
matik, Hafif çelik jantlar, Spor-deri 
direksiyon, Otomatik klima, Spor kol-
tuklar, Kaloriferli ön koltuklar, Pano-
rama cam tavan, HiFi, Navigasyon,
PDC, Anahtarsız konforlu giriș, Arka
kamera, Xenon, vb.
Tavsiye fiyat:                  56.740,-EUR
Tasarrufunuz:               8.240,-EUR
Aksiyon fiyatımız:      48.500,-EUR
Șehir içi akaryakıt tüketimi:
5,9 l/100 km, Șehir dıșı: 4,4 l/100 km,
Ortalama 4,9 l/100 km, CO-Emission
komb.: 129 g/km, Effizienzklasse: A  

2

Glacier gümüș metalik, Antrazit siyah
kumaș, Otomatik, Hafif çelik jantlar,
Akıllı acil cağrı sistemi, Otomatik
klima, Navigasyon, Panorama cam
tavan, PDC, Kaloriferli koltuklar, Far
paketi, Hız kontrol sistemi, Konforlu
telefon vb.
Tavsiye fiyat:                  44.830,-EUR
Tasarrufunuz:               6.930,-EUR
Aksiyon fiyatımız:      37.900,-EUR
Șehir içi akaryakıt tüketimi:
5,5 l/100 km, Șehir dıșı: 4,0 l/100 km,
Ortalama 4,5 l/100 km, CO-Emission
komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: A  

2

Safir siyah metalik, Siyah deri, Spor-
otomatik, Hafif çelik jantlar, Profesyo-
nel navigasyon, Active Protection, Ön
cam göstergesi, Spor koltuklar, Kalo-
riferli ön koltuklar, Arka kamera, Oto-
matik klima, Elektirikli cam açılır
tavan vb.
Tavsiye fiyat:                  63.390,-EUR
Tasarrufunuz:               9.490,-EUR
Aksiyon fiyatımız:      53.900,-EUR
Șehir içi akaryakıt tüketimi:
8,7 l/100 km, Șehir dıșı: 5,5 l/100 km,
Ortalama 6,7 l/100 km, CO-Emission
komb.: 157 g/km, Effizienzklasse: C  

2

Uzay grisi metalik, Siyah deri, Otoma-
tik, Ambians ıșıklandırma, HiFi, PDC,
Otomatik klima, Navigasyon, Hız limit
göstergesi, Elektirikli açılır cam
tavan, Otomatik klima, Spor koltuklar,
Kaloriferli ön koltuklar, Konforlu tele-
fon, Orta bagaj bölmesi vb.
Tavsiye fiyat:                  56.720,-EUR
Tasarrufunuz:               9.220,-EUR
Aksiyon fiyatımız:      47.500,-EUR
Șehir içi akaryakıt tüketimi:
5,2 l/100 km, Șehir dıșı: 4,1 l/100 km,
Ortalama 4,5 l/100 km, CO-Emission
komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: A  

2

Safir siyah metalik, Siyah deri, Spor-
otomatik, HiFi, Otomatik klima, Isıt-
malı diretsiyon, PDC, Hafif çelik
jantlar, Kaloriferli ön koltuklar, MF
spor-deri direksiyon, Spor koltuklar,
Konușma pilotu, Profesyonel navi-
gasyon, Konforlu telefon vb.
Tavsiye fiyat:                  46.210,-EUR
Tasarrufunuz:               6.710,-EUR
Aksiyon fiyatımız:      39.500,-EUR
Șehir içi akaryakıt tüketimi:
9,4 l/100 km, Șehir dıșı: 5,3 l/100 km,
Ortalama 6,8 l/100 km, CO-Emission
komb.: 159 g/km, Effizienzklasse: D  
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• Türkses / Hamburg

CDU’dan Aşağı Sak-
sonya Eyaleti Sosyal
İşler, Kadın, Aile, Sağlık

ve Uyum eski Bakanı Aygül
Özkan (42),    yedekte olduğu
için boşalan milletvekili koltu-
ğuna kayarak tekrar göreve baş-
ladı.

Son eyalet seçiminde direk
milletvekili seçilemeyen ve ye-
dekte kalan Aygül Özkan, direk
birinci sıradan milletvekili seçilen
ve Aşağı Saksonya eski Eyalet
Başbakanı David McAllister’in
Avrupa Parlamentosu (AP) se-
çimlerine aday olunca koltuğu
boşaldı. Boşalan bu koltuğa otu-
ran Aygül Özkan tekrar Aşağı
Saksonya Eyalet Meclisi’nde gö-
reve başladı. Milletvekili normal
görevlerinin yanı sıra Eğitim,Kül-
tür Komisyonu üyesi ve Ekono-
mi, Çalışma, Trafik Komisyonu
yedek üyeliğini de sürdürecek
olan Aygül Özkan,  insanların
daha rahat yaşama sahip olma-
ları ve SPD ile Yeşiller’den olu-
şan yönetimin eyalet için iyi

çalışmalar yapmasının takipçisi
olacağını ifade etti.     

Aygül Özkan kimdir?

Ankara’dan ilk nesil olarak Ham-
burg’a gelen terzi bir babadan
oluşan bir ailenin kızı olarak
Hamburg’da doğan 42 yaşındaki
Aygül Özkan, Dr. Hakan Öz-
kan’la evli ve bir çocuk annesi.
Ekonomi uzman avukat, 2004
yılında CDU’ya üye olan Aygül
Özkan, Türk-Alman İşverenler
Birliği (ATU) yöneticiliği ve farklı
şirketlerde yönetici olarak gö-
revde bulundu. 2008 yılında
Hamburg Eyalet Parlamentosu
Milletvekili seçildi ve 2010’da
Aşağı Saksonya Eyaleti Sosyal
İşler, Kadın, Aile, Sağlık ve
Uyum Bakanı olarak 2013 yılına
kadar ilk Türk kökenli bakan ola-
rak tarihe geçti.   Özkan, 2012
yılından bu tarafa CDU Genel
Yönetim Kurulu Üyesi ve CDU
e.V. Ekonomi Konseyi Yönetim
Kurulu Üyesi  olarak Türk-Alman
Ekonomi İlişkileri Çalışma Grubu
yöneticisi.

• Türkses / Hannover
Emin Sağlık

Şık dekoru, kaliteli hizmet
anlayışı ve nezih bir am-
biyans eşliğinde, iş top-

lantılarınızı gerçekleştirmeniz,
sevdikleriniz ve dostlarınızla
keyifli vakit geçirebilmeniz için
zengin Türk mutfağının lez-
zetlerini sunan Kale Restau-
rant 1 yıldır Özcan Çığır ve
eşi tarafından hizmet veriyor.
Kale Restaurant 3 özel aşçısı
ve 10 yakın personeli ile et,
balık ve sebze yemeklerinin
yanı sıra her gün birbirinden
farklı meze çeşitleri ile sadece
Türk mutfağının eşsiz lezzet-
lerini değil farklı tatlarıda
keşfedebileceğiniz bir adres.
Kale Restaurant'ın işletmecisi
olan Özcan Çığır, 'Kaliteli
servis anlayışımız, güler
yüzlü personelimiz ve vaz-
geçilmez lezzetlerimiz ile
geneli Alman olan değerli
müşterilerimize hizmet sun-
maktan mutluluk duyuyo-
ruz. 250 kişilik kapasitemiz

ve otopark hizmetimiz
ile restaurantımız hafta
içleri saat 17:00'den,
pazar günleri ise saat
12:00'den itibaren hiz-
metinize açık. Ayrıca
her Cumartesi Akşamı
saat 23:00` den itibaren

aileniz ve sizin için

nezih
bir ortamda Piyanist-Solist
Mustafa ve farklı sanatçılar
nostalji müziği ile hizmeti-
nizdeyiz. Ayrıca  her Cumar-
tesi saat 23.00 den itibaren
"Taverna ve Nostalji Gece-
leri" düzenliyor, ve müşteri-
lerimizi nezih bir ortamda
canlı müzikle eğlenceye
davet ediyoruz' diye belirtti.

Türkses ekibi olarak haber-

sizce
ziyaret ettiğimiz Kale Restau-
rant'ın gerek leziz yemekleri
gerekse güler yüzlü hizmeti
ile tarafımızdan tam not aldı.
Arzu eden okurlarımıza şid-
detle tavsiye ederek iletişim
bilgilerinin şu şekilde sunuyo-
ruz.  Mainzerstr. 6b • 30173
Hannover. (im Bismarck
Bahnhof) 
Tel.: 0511 / 228 395 00

Kale Restaurant’aKale Restaurant’a
müşterilerinden tam notmüşterilerinden tam not

Aygül 
Özkan 
tekrar 

milletvekiliDekoru ve iç mimarı, rahat ve huzurlu ortamı, zengin ve geleneksel Türk mutfağının eşsiz lezzetleriyle önemli
bir konuma sahip olan Kale Restaurant Mainzerstrasse 6, 30173 Hannover'de müşterilerini ağırlıyor.
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Emin Sağlık
Türkses/Hamburg

Hamburg Mitte Belediye
Meclisi üyesi Hakan Demirel
1974 yılında Hamburg’da

doğdu. İzmit’li genç siyasetçi eğitim
hayatını ekonomi alanında
Hamburg’da tamamladı ve şuan
Altona’da işçi bulma kurumunda
müşavir olarak görev alıyor. 1995
yılında başlayan siyaset hayatının
öncesinde ASTA da görev alan
Hakan Demirel bu esnada tanıştığı
SPD ile siyaset alanındaki
çalışmalarına devam ediyor.
Hamburg Borgfelde bölgesinde
siyasette yönetim kurulunda görev
alan genç isim „SPD göçmenler ve
sorunları ile bizzat alakalı bu
yüzden kendimi SPD’e yakın
hissettim ve siyaset çalışma-
larıma onlarla devam ettim“
şeklinde konuştu. Hamburg Mitte

Belediye Meclisi üyesi Hakan
Demirel SPD içinde hiçbir ayrımcılık
görmediklerini, göçmen kökenli
insanların partide çok rahat hareket
ettiklerini söyledi. Mensubu olduğu
SPD adına bu durumdan gurur
duyduğunu ve uyum politikalarında
partisinin büyük katkısı olduğuna
inandığını belirten Hakan Demirel,
„Yerel yönetimlerde göçmenlerin
en iyi şekilde ifade edilmesini
arzu ediyorsanız yine bir
göçmeni tercih ediniz. Ben
sizlerin refahı ve yaşadığınız
sorunların çözüme kavuşması
konusunda var olan tüm
gücümle destekçiniz olacağım“
şeklinde sözlerine devam etti. 

SPD politikası doğrultusunda
gerçekleştireceği hizmetler için
seçmenlerinin desteğini bekleyem
Hakan Demirel’ e ulaşmak isteyen
okurlarımız için iletişim bilgileri şu
şekilde: Mobil: 0172 - 458 38 14 

DemirelDemirel
oylarınızı bekliyoroylarınızı bekliyor

Hamburg Mitte Belediye Meclisi üyesi Hakan Demirel.

• Hamburg/ Türkses
Esra Sayın

2004 Yılında Ömer Çiftçi tarafından
açılan Güven Kebap Evi 10’a yakın
ustası ve 5 ‘e yakın servis elemanı ile

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini
sizlerle buluşturmaya devam ediyor.
Zengin mutfağı ile kebap çeşitlerinin,
çorbalarının, sulu yemeklerinin, lahmacun

ve pide çeşitlerinin yanı sıra İtalyan
pizzasınında vazgeçilmez adresi Güven
Kebap Evi alanında bir numara olmanın
yolunda hızla ilerliyor. 

İlk kez evlere servis hizmetini başlatan
Güven Kebap Evi kurucusu Ömer Çiftçi,
‘Sağlığınızı düşünerek verdiğimiz
hizmetin kalitesini hiçbir zaman
düşürmemek ilk amacımızdır. Güven
Kebap Evi denince aklınıza en ufak bir

kuşku düşmemesi için tüm ekibimiz
özenle çalışıyoruz. Kebap ve Pide
çeşitlerimiz, tatlılarımız ve ikram-
larımızın tadına bakmak için siz değerli
dostlarımızı her zaman bekliyoruz’
Şeklinde konuştu.

Güven Kebap Evine ulaşmak isteyen
okurlarımız için iletişim bilgileri şu şekilde:
Telefon; 040/ 75 66 52 99.

Güven kebap yenilendi
Güven Kebap Evi, yetişmiş usta elemanları ile temizlik ve damak tadından ödün vermeden

2004 yılında beri her geçen gün kendini yenileyerek hizmete devam etmektedir.

• Türkses / Hamburg
Esra Sayın

Hamburg’daki marketlere, kiosklara
ve imbisslere gelen Türk içecekleri
Ararat firması tarafından tedarik

ediliyor. Ömer Polat, „Hamidiye kaynak
suları, Hayat su, Pınar, Aytaç kaynak
suları, Kızılay maden suyu, Sırma su,
Gürpınar suyu, Duru su, Dimes
meyve suları ve Yedigün gazozları
başta olmak üzere pek çok Türk
içecek markasının ithalatını
yapıyoruz. Ayrıca yukarda belirttiğim
tüm içeceklerin  Kuzey Almanya ana
bayisiyiz. Sattığımız içeceklerin hepsi
alkolsüz olup, hiçbir alkollü ürün
satmıyoruz.  Kuzey Almanyadaki
içecek toptancılarına mal getiren
tedarikçi firmayız. Türkiye’ de ki

içecek markalarının büyük bölümünü
Kuzey Almanyaya sizler için
getiriyoruz.

KERMES YAPANLARA
ÖZEL SERVİS:
Kermes düzenleyen bütün  derneklere
uygun içecekler sunuyor ve hatta ge-
rektiğinde sponsor da oluyoruz.
İrtibat telefonumuz: 0176/92828293“.
Bunun yanı sıra imbisslere ambalaj
malzemesi tedarik ettiğini söyleyen
Ömer Polat, „Alkolsüz içecek
toptancılığı sektöründe pek çok ilke
imza atmış biri olarak bu sektörde
kalite ve hizmet anlayışı ile en iyilerini
yapma yolunda ilerliyoruz“ dedi.

Türk markaları Ararat’tan

Ömer Polat tarafından Hamburg’da kurulan
Ararat Türkiye’deki içecek markalarını
Kuzey Almanya’ya çapında pazarlıyor.

Siparişleriniz için: Ömer Polat  
Ararat Import Export: Stenzelring 33 . 2110    7 Hamburg ( Wilhelsburg)

Tel.: 040 31977347 . Fax.: 040 / 31977391 e-mail: araratgmbh@hotmail.com .  www.araratgmbh.com

Market, restorant ve kafelere hertürlü  
alkosüz içecek servisimiz vardır

Yedigün içeceklerinin 
her çeşidini sizlere 

sunuyoruz!.

Siparişleriniz için 
Kuzey Almanya Ana Bayii

Haydi Hamburg
Oylar 13. sıradan HAKAN DEMİREL’e tisiart Paremokal Dosylman SA

X XX X X13.

25 
Mayıs

Hamburg
yerel

seçimleri
HAKAN

DEMİREL
Hamburg
Mitte

Meclis Üyesi
Adayı

E-Mail: hakan.demirel@gmx.de • Mobil: 0172 - 458 38 14  
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(1)Angebot ist gültig vom 10.03.2014. Neue und auch bereits existierende Kunden müssen einmalig Guthaben aufladen, um dieses attraktive Angebot von Lycamobile zu einer anderen beliebigen Lycamobile Nummer für 
30 Tage ab Buchungsdatum kostenlosen Anrufe wahrzunehmen. Voraussetzung nach Aktivierung dieses Angebots ist ein minimaler Guthabenstand von 1 Cent. Das Angebot gilt nur für die private Nutzung. Gewerbliche 
Nutzung ist untersagt! Nach Ablauf der 30 Tage muss eine erneute Aufladung erfolgen, um das Angebot weiterhin zu nutzen, andernfalls gelten die Standardtarife nach denen die Anrufe abgerechnet werden. Internationale 
Anrufe werden im Minuten-Takt abgerechnet. Dieses Angebot gilt ausschließlich für Lycamobile Deutschland Kunden und ersetzt nicht eventuell anfallende Roaming-Gebühren. (2)Dieses Angebot gilt für neue und 
bestehende Kunden. Falls Sie am oder nach dem 15.04.2014 Neukunde geworden sind, kommen Sie automatisch in die vorteilhafte SPAR-Tarifgruppe.Bestehende Kunden können auch von der neuen Tarifgruppe gratis 
profitieren, in dem Sie einfach eine SMS mit Textinhalt “SPAR AN” an die 2525 schicken und Sie erhalten daraufhin eine Bestätigungsmeldung auf Ihrem Bildschirm. Falls Sie die Tarifgruppe ändern sollten, ist es nicht mehr 
möglich diese oder andere Spezial Angebote zu einem späteren Zeitpunkt wahrzunehmen. Für Anrufe in ausländische Fest und Mobilfunknetze entsteht einer Verbindungsgebühr von 15ct pro Anruf.

Buralarda bulunur:

ct
/dk

ct
/dk

sabit hatlar cep telefonları

(2) (2)

Türkiye

Dünyada bir ilk...

SINIRSIZ
BEDAVA

(1)

ARAMALAR

Avrupa, Amerika & Avustralya’da 
bulunan bütün Lycamobile’lara

Amerika Danimarka

ÜCRETS Z S M kart ve daha çok bilgi için www.lycamobile.de ziyaret ediniz veya 069 1200 7322 arayınız

Dünyada bir ilk...Dünyada bir ilk...Dünyada bir ilk...
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vrupa, Amerika & AAAvrupa, Amerika & A
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Dünyada bir ilk...

ycamobile’lara
vustralya’da 
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BEDA

ARAMALAR
VBEDABEDAV
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AVVA

Amerika Danimarka
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• Türkses / Hamburg

Hamburg  Ticaret Odası
(Handelskammer)
yönetim kuruluna ilk

kez bir Türk kökenli işadamı
Coşkun Coştur (50) seçildi.

Ekonomide büyük rol
oynayan ve işadamlarının
sorunları ile ilgilenen önemli
kurum olan Hamburg Tica-
ret Odası yönetimine seçildi-
ğini öğrenen Hamam Hafen’nin
sahibi Coşkun Coştur, bundan böyle
işadamlarını kaynaştırmak ve yar-

dımcı olmak için elinden gelen çalış-
mayı yapacağını kaydetti. İşadamla-
rının örgütlenmelerinin çok yararlı

olacağına da dikkat çeken
Coşkun Coştur,  Liman kenti
Hamburg’un ekonomi çizel-
gesinin yükselmesi gerekti-
ğine vurgu yaparak faydalı
çalışmalar yapacağını ifade
etti. Önümüzdeki günlerde
yapılacak olan yeni yönetim
kurulu toplantısına katılmaya

hazırlanan Coşkun Coştur,
Hamburg Atatürkçü Düşünce Der-
neği (HADD) Başkanlığını da yürüt-
mektedir.

İş adamlarını kaynaştıracak

• Türkses /Göppingen

Hamburg ve Çevresi Ata-
türkçü Düşünce Derneği
(HADD) düzenlediği toplan-

tıyla yeni başkanını belirledi ve
başkan Coşkun Coştur güven taze-
leyip tekrar başkan seçildi. Kentin
Altona semti Hospital Strasse 111,
TGH Haus 7 adresindeki dernek
salonunda gerçekleşen toplantıya
yeterince üye katıldı. Toplantıda
eski yönetimin çalışmaları anlatılıp,
aklandıktan sonra yeni yönetim ku-

rulu seçimine geçildi. Başkan tek-
rar Coşkun Coştur seçilirken yeni
yönetim kurulu şu isimlerden
oluştu: Zeynep Arslan ve Celal
Cengiz (başkan yardımcıları), Atilla
Arkuç, Erkan Şahin, Emrah Aslan,
Ünsal Wittmack, Cem Mirzanlı,
Fatma Tuştaş, Recep Kaprol, Azmi
Çelik,  Serdar Temur ve Özlem Er-
yüksel. Tekrar seçilen başkan Coş-
kun Coştur, güvenlerinden dolayı
üyelere teşekkür edip çalışmalara
hızla devam edeceklerini kaydetti.

• Türkses /Hamburg
Esra Sayın

1998 yılında ihtiyaç sahipleri ve
ailelerine evlerinde sağlık ve bakım
hizmetleri sunmak amacıyla kurulan

AKA her gün gelişen vizyonu ve büyüyen
kadrosuyla Hamburg’un Reinbek
semtinde uzun dönemli bakıma ihtiyacı
olan kişilerin konaklama ve bakım

hizmetlerini bir arada alabilecekleri bir
tesisi hizmete açtı. 24 saat sağlık, yemek
ve bakım hizmetlerinin verildiği bu ‘Hizmet
bakım evi’ 17. açık kapı gününde tüm
Hamburglulara tanıtıldı.

Yaklaşık 30’a yakın personeli ile
kendi alanında en iyi hizmeti veren
AKA’nın kurucusu Esma Arslan, ‘17 yıldır
içinde olduğumuz bu sektörde

aşamalar kaydediyoruz ve gelişiyoruz.
Bu gelişmelerimizin en güzel örneği 1
Ağustos tarihinde açılışını yapacağımız
bu cennet evidir. Açık kapı gününü
burada yapmamızın amacı bu güzel
yerin tanıtımını yapmanın yanı sıra
Türk toplumu tarafından bilinmesini de
sağlamaktır. 24 saat bakım hizmeti
sunacağımız bu cennet bahçesinde 51’
e yakın oda yer almaktadır. Tamamen
dinlenme amacı ile hizmet sunacak
olan bu kompleks bakıma muhtaç
hastalara özel hizmetlerde verecektir’
diye belirtti.

Türk göçmenlerinde bu konuda
bilinçlenmesi gerektiğini söyleyen Esma
Arslan, „Burayı bir huzur evi gibi
düşünmemek lazım, aksine burası bir
dinlenme evi ve huzur ortamıdır ve
7’den 70’e herkes yararlanabilir. Kendi
anadillerinde, kendi kültürel mut-
faklarından lezzetler ve farklı sosyal
etkinliklerle devlet yardımı kapsamında
hizmetler sunacağız. Sinema ve okuma
günleri kültürel geziler gibi bir çok
isteklerine cevap vereceğiz. Kısacası
göçmenler için istedikleri her şeyi
kendilerine sunacağız“ diye sözlerine
devam etti. 

Esma Arslan’ın 1 Ağustos tarihi
itibari ile 24 saat hizmet verecekleri
Hizmet bakım evi ile ilgili iletişim bilgileri
şu şekilde, Tel: 040 / 739 90 30 

AKA cennetini tanıttıAKA cennetini tanıttı HADD’de başkan 
güven tazeledi

Coşkun
Coştur

Hamburg’un ileri gelen isimlerinden biri olan Esma Arslan’ın kurduğu AKA
Ambulant, 5 Nisan 2014 tarihinde 17.yılında açık kapı etkinliğini gerçekleştirdi.
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İlanlarınız için doğru tercih: 
Türkses Gazetesi

23 yıllık tecrübesiyle

•  Türkses/Hamburg

Hamburg’da Kamu
Çalışanlar Sendi-
kası’na (Ver.di)

bağlı olan  18 hasta-
hane, klinik ve hastaha-
nelere bağlı çocuk
kreşlerinde çalışan yak-
laşık iki bin kişi sağlık
sektörü personeli bir
günlük uyarı grevi yapa-
rak işverenler birliğini
uyardı.

St Georg Hastahanesi
önünde toplanan sağlık
alanı çalışanları yaptık-
ları konuşmalarda işve-
renler birliğini kendile-
rinin somut önerdikleri
taleplerle ilgili masaya
oturmaya çağırdılar.
Ver.di sendikası üyesi
emekçiler toplu işsöz-
leşmesinde yüzde 3,5
maaş zammı, 150 Euro
bir defalık prim, 156
Euro izin parası, gece
vardiyesi için yüzde 20
ücret zammı, meslek
eğitimi yapanlar ve staj-
yerler için, 110 Euro
ücret artışı talepleri ol-

duğunu belirttiler.

Yanlış tasarruflar

Devletin yanlış tasarruf
ettiğini ve insan sağlı-
ğından kısıtlama yap-
manın yanlış olduğunu
dile getiren konuşmacı-
lar, hak ettikleri zammı
alıncaya kadar mücade-
leye devam edeceklerini
söylediler. Daha sonra
yürüyüşe geçen sağlık
iş kolu emekçileri önde
yer alan genç sendika-
cılar coşkulu tavırlarıyla
uyarı grevi eylemine
renk kattılar. Uyarı gre-
vinde göçmen kökenli
personelin yoğunluğu
göze çarpmaktaydı. Yü-
rüyüş güzergahı bo-
yunca katılımcılar,
emeğin değerine ve
üretimdeki gücün kendi-
lerinde olduğunu belir-
ten konuşmalar yaparak
eylemi sıcak tutmayı
sağladılar. Ellerinde
“Ver zammı”, “Emeğimi-
zin karlığını istiyoruz”
gibi plakatlar taşıdılar.

Alman Sendikalar Birliği
(DGB) binası önüne
kadar yürüyen katılımcı-
lar, burada yapılan ko-
nuşmaların ardından
olaysız dağıldılar.

Emekçilerin
zam hakkı

Sağlık alanında yıllardır
çalışmakta olduğunu
belirten Ali Akdemir
konu ile ilgili, “Her şey-
den önce sağlık sektörü
çok önemli bir sektör-
dür. Çünkü her insanın
sağlığı bozulabilir ve do-
layısıyla bakıma ihtiyacı
olabilir. Biz çalışanlar
hak ettiğimiz zammı
talep ediyoruz. Ama iş-
verenler birliği talep edi-
len zamma yaklaşmıyor.
Eğer işverenler birliği
masaya oturmaz ise
grev kaçınılmaz olacak-
tır. Elbette çalışanlar
olarak hakkımız alın-
caya kadar mücadele
edeceğiz” açıklama-
sında bulundu.    

Sağlık sektörü
uyarı grevi yaptı

Billstedter Hauptstraße 51 • 22111 Hamburg (Billstedt)
Tel: 040 / 22 75 83 81 • Fax: 040 / 22 75 83 76
• info@miraj-juwelier.de • www.miraj-juwelier.de

Altın, Gümüş, Pırlanta, Saat...
Kalite, Bol Çeşit, Uygun Fiyat...
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Farklıyız, Farkındamısınız?

  

Hayırlı ve iyi Bayramlar

İyi 
Bayramlar

Hamburg’da olayların başladığı yerde başlayan yürü-
yüşe Türk gençleri ve ailelerinin yanı sıra farklı mil-

letlerden bölge halkı, STK’lar, Hamburg Sol Parti eyalet
milletvekili Mehmet Yıldız, Yeşiller eyalet milletvekili
Filiz Demirel katıldı. Açılan pankartlarda polisin derhal
kimlik kontrollerini durdurması, özür dilemesi, bazı med-
yanın kuruluşlarının kışkırtıcılığı bırakmaları istendi.

� Haberi 5’te

Hamburg polisinin Türk gençlerine sürekli
kimlik sorması ve akabinde 16 genci göz-
altına almasıyla başlayan olaylar binlerce
kişi tarafından protesto edildi. Aynı şekilde
Offenbach’ta kimlik kontrolü sırasında
çıkan arbedede Türk gençlerinin polis şid-
detine maruz kalması da protesto edildi.

Almanya’nın Hamburg şehrinde 2009 yılında baş-
konsolosluk görevine başlayan Devrim Öztürk konso-
losluk rezidansında verdiği iftar yemeği ile veda etti.

Yemek öncesi kısa
bir konuşma yapan

Öztürk, “2009 yılında
Hamburg’da göreve
başladığımda Ramazan
ayı ve bir genel seçim
öncesiydi. Görev sürem
doldu yine bir seçim ön-
cesi. Şimdi meclislerde
çok sayıda siyasi temsil-
cilerimiz var. Arzumuz
bunların artması.” dedi. 

�Haberi 5’te

Almanya’da özellikle toplu taşıtlar ve kapalı duraklarda giderek artan alkol yasakları etkili olmaya baş-
ladı. İki yılın bilançosunu çıkaran Hamburg İçişleri Bakanı Michael Neumann, yasakla birlikte alınan ön-
lemlerin etkili olduğunu ve toplu taşıtlarda yüzde 20 daha az şiddet ve hırsızlık olayı yaşandığını söyledi.

Alkol yasağını dört yıl önce ilk başlatan Hamburg,
Bremen, Hannover, Göttingen, Cuxhaven, Lüne-

burg ve Uelzen kentleri arasında sefer yapan yerel
demir yolu şirketi Metronom yasakla birlikte özellikle

temizlik ve
onarım gider-
lerinin azaldı-
ğını ve yolcu
sayısının art-
tığını, dola-
yısı ile karını
yükselttiğini
açıklamıştı.

� 10’da

Axel Springer yerel
gazete ve dergileri
920 milyona sattı

Axel Springer yerel
gazete ve dergileri
920 milyona sattı

Almanya’nın en
güçlü medya

grubu Axel Sprin-
ger iki gazete ve
bir dergisini 920
milyon Euro kar-

şılığında elden
çıkardı. � 9’da

Hamburg’un Wilhelmsburg semtinde
faaliyet gösteren Tek1 Markt, yapmış

olduğu haftalık kampanyalarla üreticiden
tüketiciye direkt satışlar gerçekleştiriyor. 

Tek1 Markt sahibi Ahmet
Fırat ‘Yıllardır marketcilik
mesleği ile iç içeyim. Müşteri-
mizin hangi tür ürünü uygun fi-
yatlara tercih ettiğini iyi
bilirim. Marketimizde sundu-
ğumuz ürünler birinci kalite ol-
masına rağmen, fiyatlarımızın
Avrupa çapında en uygun olduğunu özellikle
belirtmek isterim. 

Ürünlerimizi bütün Avrupa çapındaki üre-
ticilerden direkt aldığımız için hem kalite ve
hemde fiyat hususunda müşterilerimize en
uyguna sunuyoruz. Bizi tercih eden müşte-
rilerimiz her geçen gün yeni müşteri getire-
rek, tercihlerini bizden yana kullandıklarını
gururla söylemek isterim’ dedi.

� Geniş bilgi 4. sayfada

Bayramınız
mübarek olsun!.
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NEUBAU-EIGENTUMSWOHNUNGEN | 55 – 105 m2

ab EUR 198.000 | courtagefrei – direkt vom Bauträger

 | 55 – 105 m2 | EUR 198.000
|

Verkauf

startet 

 jetzt!
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Türkses Gazetesi’ni Reklam alanında 
temsil edebilecek, diksiyonu düzgün,ehliyetli, 

halkla ilişkileri seven, iyi derece bilgisayar 
kullanan, Türkçe ve Almancaya hakim

REKLAM TEMSİLCİLERİ 
alınacaktır. 

  
  

 

Bizimle çal�şmak istermisiniz?
Şirketimizin, Hamburg meyve - sebze halindeki 
Muhasebe departmanında, muhasebe elamanı 
olarak çalışacak, en az temel düzeyde bilgisayar 

bilgisi olan ve muhasebe konsunda iş tecrübesine sahip

ELEMAN ALINACAKTIR
(Konuyla ilgili meslek eğitimi yapanlar tercih sebebidir)

Çalışma saatleri 09:00 ile 15:00 arasındadır.

İlgilenenler için bilgi ve müracaat
Necati Yaşar Günaydın
Tel.: 040 / 323 10 69 0
Mobil: 0172 42 90 396
Email: info@guenaydin.net

Fruchtbörse-Günaydın Import GmbH
Banksstr. 28, Büro 161-163
20097 Hamburg

Angela Merkel ’in üçüncü kez şansölye seçilmesinin ardından
başlayan koalisyon görüşmelerinde muhafazakarlar ile Sosyal De-
mokrat Parti  (SPD) koalisyon şartları konusunda uzlaştı. Böylece,
Hıristiyan Demokratik Birliği (CDU) ve Bavyera eyaletindeki kardeş
partisi Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU) ile  en büyük rakipleri olan ana
muhalefetteki Sosyal Demokratlar “büyük koalisyon” kuracak.

� Uzun maraton sonucu uzlaşılan koalis-
yon sözleşmesinde en çekişmeli konu,
Türkiye kökenlileri yakından ilgilendiren
“çifte vatandaşlık” oldu. Gece uzlaşıla-
mayan konu sona bırakılırken sonunda
anlaşma sağlandı. Müzakerelerden
SPD’nin istediği “genel çifte vatandaşlık”
çıkmasa da 2000’den sonra Almanya’da
doğan, yabancı kökenli ebeveynlere sahip
çocukların çifte vatandaş olmasına karar
verildi. Ayrıca Türklerin en çok şikayet  et-
tiği uygulamalardan olan “ opsiyon mo-
deli”kaldırıldı. 

� Opsiyon modeli öngörününce Türk,
Sırp ve Boşnak kökenli göçmenlerin ço-
cukları çifte vatandaş olamıyor, 23 yaşın-
dan sonra iki ülkeden birinin pasaportunu
seçmek zorunda kalıyordu. SPD koalis-
yon için genel çifte vatandaşlık ve opsiyon
modelini şart koşmuştu. 

� SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel,
kurultayda “Çifte vatandaşlık olmayan bir
koalisyon sözleşmesini üyelerin onayına
sunmayacağım” sözünü vermişti. Koalis-

yon anlaşmasının en kritik maddelerinden
biri olan  asgari ücrette ise SPD “gecik-
meli bir zafer” kazandı. SPD’nin istediği
“saat başına 8.50 euro asgari ücret”
2015’ten itibaren tüm Almanya’da yasa-
laşacak. Ancak 2017’ye kadar  düşük
ücretle çalışmaya da izin verilecek. SPD,
ilk kez yapılan bir  uygulama ile koalisyon
sözleşmesini 460 bin üyesine sunacak. 

� 14 Aralık’taki oylamada üyelerin onayı
çıkması durumunda bakanlıklar için isim-

ler belirlenecek. Basın toplantısı düzen-
leyen Merkel çifte vatandaşlıkla ilgili ola-
rak, “Burada doğup büyüyenler için güzel
bir sinyal. Biz bu gençleri istiyoruz. Onlar
toplumumuzun parçası. Bu adımı atmak
bizim için kolay olmadı” dedi. Merkel, Tür-
kiye’nin AB üyelik süreci  hakkındaki soru
üzerine ise, Almanya’nın politikasının
değişmediğini belirterek, “Türkiye ile katı-
lım müzakereleri ucu açık şekilde devam
edecek. Son yıllarda hep söylediğimiz gibi
uzun bir yol var önümüzde” dedi.  Kaynak:
Milliyet.

Pamukkale’de 
hergün kahvaltı
� Hamburg’un ünlü
restorantlarından Pa-
mukkale Restorant, her
pazar verdiği kahvaltı-
sını  (Brunch) genişle-
terek, hergün müşteri-
lerine kahvaltı vermeye
başladı. 3. sayfada

Çifte vatandaşlık 
sevinci

 

 
 

 
    

 
 

   

  
  

 

  

  
 

  
 

 
  

   

 
  

  
 

 
  

  
  

 
   

  
  

 
  

 
 

  
 

   
  

 

   
 

                         

   
  

   
  

 

  
    

 
                  

  

  
  

  
  

   
   

      
  

    
   

                  

     
     

      
   

   
                        

Lütfen not edermisiniz
Hamburg Türk Basın Birliği’ne gönderilen 

E-Mail’leriniz Türkses Gazetesine ulaşmıyor.
Türkses’de yayınlanmasını arzu ettiğiniz
haber, reklam, duyuru ve etkinliklerinizi

lütfen direkt bize bildiriniz.
E-Mail: Tuerkses@t-online.de

Tel.: 040 - 81 46 40 - Mobil: 0172 / 54 68 334 

ÖNEMLİ DUYURU!..

Türkses Gazetesi Yılbaşı özel sayısı 
28 Aralık Cumartesi günü yayınlanacaktır. 

Yeni yıl kutlama mesajlarınız için: 0172 54 68 334

Inter’in Başkanı
Mehmet Geyik

� Hamburg’da Bezirksliga
Süd grubunda top koşturan,
eski ismi ‘’Örnek Türk Spor’’,
2008’de ‘’İnter Hamburg’’
adını alan spor kulübü, ola-
ğan  genel kurul ile yeni yö-
netimini seçti. 19. sayfada

Harburg semtinde 5 yaşındaki kızı köpekle
kandırıp kaçırarak cinsel tacizde bulunan
63 yaşındaki sapığı Şaban Çibasmaz (56)

adlı Zonguldaklı vatandaş yakalattı. Haberi 6 da

MahalleninMahallenin
kahramanı kahramanı 

olduoldu

Aşırı ırkçı parti NPD Gençlik
Teşkilatı taraftarlarından Ham-
burg’da, Hamburg Türk Toplumu
(TGH) Başkanı Nebahat Güç-
lü’ye Yeşiller Partisi Hamburg-
Mitte Belediye Meclis Üyesi
Bayram İnan ve Korsanlar Partisi
üyesi Gül Aydın’a aynı mektup
ve prezervatif gönderildi.

Haberi 7. de

Türk politikacılara 
prezervatifli tehdit

Billstedter Hauptstraße 51 • 22111 Hamburg (Billstedt)
Tel: 040 / 22 75 83 81 • Fax: 040 / 22 75 83 76
• info@miraj-juwelier.de • www.miraj-juwelier.de
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YENİ YILINIZI KUTLARIZ!

Sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim.

AS URFA 2014 yılında sağlık ve başarılar diler.

    

 
 

 
  

 
  

   
  

  
  

   
 

 
 

 
  

  
   

   

 

  
 

      
     

       
       

       
        

 

    
     
    

     
    

    
   

    
     

    
       

 
 

 
 

   
 

  
  

  
  

  

 

� HAMBURG’DA yeminli tercüman olarak görev
yapan Özgür Temel, Almanya’da alınan boşanma
kararlarının Türkiye’de tanıtılması konusundaki
bürokratik süreci hızlandırarak kolaylaştırdıklarını
belirtti. Sekiz yıllık deneyimle tercüme hizmeti

     

� “ALMANYA’DAKİ boşanma kararları tarafların
anlaşmasına rağmen Türkiye’de tanıtılırken, süreç
uzayıp maaliyet oldukça yükseliyor ve vatandaşlarımız
için çile haline gelebiliyordu. Biz bu zorlukları
farkedince İzmir’de bulunan ana ofisimizde birlikte
çalıştığımız hukukçularımızla  hizmet sunmaya
başladık. Yaklaşık sekiz yıldır vatandaşlarımıza iki
ülke arasında resmi işlemlerde yaşadıkları sorunların
çözümünde yardımcı oluyoruz. Daha düşük maaliyetle

       
  

� BAŞKONSOLOSLUĞUN DA tanımış olduğu bir
tercüman olarak, Almanca, Türkçe ve Polonca
dillerinde çeviri hizmeti veren Temel, ayrıca lisan
sorunu olan vatandaşlara Noterde, Evlendirme
Dairesi (Standesamt) ve Ticaret Odası’nda
(Handelskammer) işyeri açarken gerekli dil desteği
sunduğunu da belirtti.

Boşanma çilesi
KOLAYLAŞIYOR

     
    

 
            

        

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

AS Urfa Steindamm
Steindamm 19
20099 Hamburg
Tel.: 040 28 00 30 60

AS Urfa Harburg
Moorstr. 2

21073 Hamburg
Tel.: 040 - 64 88 3613 

facebook.com/asurfa . www.asurfa.de

Ufuk Karabudak
Abflughalle Terminal B/Hannover

Tel: 0511-2156119 • Fax: 0511-2156028
Mobil: 0172-1037068

www.wwtg.de • info@wwtg.de

  
  

Dünya’nın her yerine uçak biletleri ve

tatil paketlerini bizde bulabilirsiniz.

    

                     

   

 
 

 

  
  

    
 

   
 

 
    

  
 

 
 

 

  
  

   
 

 

Hasta ve yaşlılar için
evde bakım hizmeti
Pflegedienst Sevda

Sevda Yunusova
Engelbosteler Damm 81 

30167 Hannover
Tel.: 0511- 89 99 88 63

Cep: 0163-29 80 908 (Shahin)
Fax: 0511- 89 99 88 65

24 saat hizmet telefonu: 0163 - 46 67 139 
e-Mail: sevdayunusova@hotmail.de
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� TÜRK BAKAN OLACAK MI? SORUSU ARTIK TARİHE KARIŞTI, AYDAN ÖZOĞUZ BİR TABUYU YIKTI

ALMANYA, tarihinde 3. kez bir
büyük koalisyon hükümeti tarafından
yönetilecek. Hıristiyan Demokrat
Birlik Partisi (CDU), Hıristiyan
Sosyal Birlik Parti (CSU) ve Sosyal

Demokrat Parti’nin (SPD) oluştur-
duğu yeni hükümette SPD Genel Başkan

Yardımcısı Aydan Özoğuz da Göç ve Uyumdan So-
rumlu Devlet Bakanı olarak görev yapacak. Özoğuz,
görevi Maria Böhmer’den devraldı ve Almanya’nın
“Federal düzeydeki ilk Türk bakanı” oldu. Özoğuz,
doğrudan Başbakan Angela Merkel’e bağlı çalışacak.

İLK TÜRK BAKAN
12 yıldır aktif siyasette olan ve siyasete Hamburg’dan

başlayan milletvekili Aydan Özoğuz, özellikle çifte
vatandaşlık hakkı konusunda büyük çaba sarfetmişti.
SPD’nin ısrarla istediği çifte vatandaşlık genel hak
olarak verilmese de, en azından gençlere ve çocuklara
çifte vatandaşlık hakkı tanınması, Aydan Özoğuz’un
büyük başarısı oldu. Özoğuz’un Almanya tarihinde fe-
deral düzeyde “bakan” unvanını alan ilk Türk siyasi
olması büyük yankı uyandırdı.

Foto: SPD

WIR
SIND

MINISTER

� AVRUPA’DA askerlik bedelinin 10.000 Euro’dan,
6000 Euro uyarlamasından sonra, 10.000 Euro öde-
yenlerin; “Biz 4000 Euro fazla ödedik, o halde bu
miktarı iade edin” seslerinin ayyuka çıkması sonucu,
15 Temmuz 2013’de basında çeşitli haberler çıktı. Ha-
berlerde; dövizli askerlik bedelinin 6 bin euro’ya in-
dirilmesi üzerine, 10 bin euro ödeyerek askerliğini
yapmış olan gurbetçilere geri ödeme yapılmasına
karar verildiği, Başbakan Erdoğan’ın 4 bin euro geri
ödenmesi için talimat verdiği iddia edildi. 

Başbakan Yardımcısı  ise konunun daha önce
birkaç kez incelendiğini ama maalesef bir çalışma
öngörülmediğine dair bilgi verdi. Mevzuat açısından
ciddi sıkıntılar olduğu, ayrıca bitmiş ve ilgili kurumların
(şehit aileleri vs.) bütçelerine aktarılmış bir ödemenin
geri ödenmesine Maliye Bakanlığı’nın sıcak bakmadığı
belirtildi. 

Askerlik bedeli mağdurları ise başbakanlığın in-
ternetteki şikayet sayfasına adresine girip başvuru
yağdırıyorlar.                               www.bimer.gov.tr

Erdoğan ‘verin’
diyor, maliye

‘vermem’ diyor

Mutlu yıllar 

52 yıllık göçün
en önemli olayı

� ALMANYA 2013 sosyal raporu, Türkler ile
eski Yugoslavya ülkelerinden gelenlerin gelir
ile meslek ve yüksek öğrenim bakımlarından
Almanların çok gerisinde olduğunu bir kez
daha ortaya koydu. 2011 yılı verilerini içeren ra-
pora göre, özellikle Türk kadınları, gelir ve mes-
lek bakımlarından Almanların ve diğer göçmen
toplulukların oldukça gerisinde bulunuyor.

Haberi 14 de

Gelir seviyemiz
toplumun altında

Öncü Supermarket de 
kalite ön planda

  
   

   

 
 

 

� Billstedt’in merke-
zinde gerek Alman ge-
rekse Türklerin öncelikle
tercih ettikleri Öncü
Super Market’in uygun
fiyatları da alışveriş key-
fine başka bir canlılık
daha katıyor. Kalite ve
uygun fiyatı ön planda
tuttuklarını ifade Bünya-
min Özgül...

Haberi 8 de 

� Hamburg’un en modern
salonlarından biri olan
Le Royal, şahane at-
mosferi, güzel görü-
nümü ve süper servisi
ile, düğün, nişan ve
özel eğlence düzenle-
mek isteyenlerin ilk
tercihi olmaya devam
ediyor.  

Düğün, nişan, sünnet ve
özel eğleceler için Re
Royal e gelmekle doğru
adresdesiniz diyen salon işletmecisi bay Faqiri,

Haberi 11 de 

Le Royal da 
gelinlik defilesi

� Farklı ve özel sunu-
muyla, eşsiz lezzetleri
müşterilerle buluşturan
AS URFA,  Urfa mutfağının benzersiz lezzetlerini
aynı kalitede Hamburg da iki ayrı semtdeki resto-
rant da müşterilerine sunuyor. Her geçen gün bü-
yüyen yapısıyla Almanya'nın Hamburg kentine
lezzeti gerçek kaliteyle buluşturan ve kaliteli yiye-
ceklerin en iyisini sunma gayreti içinde olduklarını
belirten Salih İnce, AS URFA  Restaurantları-
mızda, yüzyılları aşkın yemek kültürümüzü müşte-
rilerimize yaşatmaya devam edeceğiz” dedi. 

Haberi  8 de

As Urfa’ya 
yoğun
ilgi

Salih İnce

    
    





  
 

   
 

 
 
    

              
   

 

  
    

     
     

  
  
  
  
    

 
   

          
 

 

 
  

  
     
  
  

     
          

   

Billstedter Hauptstraße 51 • 22111 Hamburg (Billstedt)
Tel: 040 / 22 75 83 81 • Fax: 040 / 22 75 83 76
• info@miraj-juwelier.de • www.miraj-juwelier.de

Altın, Gümüş, Pırlanta, Saat...
Kalite, Bol Çeşit, Uygun Fiyat...

   

     
  

 
   

   
 

Farklıyız, Farkındamısınız?
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� TÜRKİYE’DEN BORÇLANARAK EMEKLİ OLMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZDAN HÜKÜMETE ÇAĞRI:

    

         

Türkiye’den emekli
olan yardım da alsın
“Eşitlik ilkesine aykırı olduğu” gerekçesi ile çalışırken veya sosyal yardım alırken Türkiye’den emekli aylık-
larını alamayan Avrupalı Türkler isyan etti: “Buradan gelir elde etmemizin Türkiye’ye hiçbir zararı yok. Bu
mantıksız uygulama ne zaman son bulacak?” diyen vatandaşlarımız, hükümetten acil çözüm bekliyorlar.

  

 

       

 

 
            

          
            

          
        

   

      
      
       

     
      

       
   
     
     
     

  
  

  
   

  
 

 
 

  

   
   

  
   
   

     

  

 

    
     

    
    

   

    

  
   

   
  
  

YURTDIŞINDA yaşayan Türk vatandaş-
larını sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak
için çıkarılan borçlanarak emeklilik konusu,
her geçen gün daha da anlaşılmaz ve karma-
şık hal almaya devam ediyor. İlk olarak çıka-
rılan 2147 nolu emeklilik yasasından fayda-
lanan vatandaşlarımız hem çalışıp hem de
emekli maaşlarını alırken, daha sonra çıkarı-
lan yasalar uygulamayı daha da zorlaştırdı.
Ülkenin 70 centlere muhtaç olduğu dönem-
lerde altın yumurtlayan tavuklar olarak gö-
rüldüklerini söyleyen Avrupalı Türkler,
“Şimdi ülke ekonomisinin ve piyasanın bi-
raz rahatlaması nedeniyle her ne kadar biz-
ler görmezden geliniyoruz” dediler.

YENİ çıkarılan yasaların emeklilik konu-
sunda daha da iyi imkanlar sağlanmasını
beklerken aksine bu yasadan yararlanılma-
ması için bazılarının özel gayretler sarfettiği-
ne işaret eden vatandaşlarımız, “Biz bulun-
duğumuz ülkelerde çalışsak kime ne zararı
var. Yaşadığımız ülkelerin hükümetlerinin
böyle bir istekte ve diretmede bulunmasını
anlayabiliriz, ama bizim ülkemizin bu ko-
nuda diretmesine anlam veremiyoruz. Yet-
kililere sesleniyoruz; 2147 nolu emeklilik
yasasında olduğu gibi hem çalışalım, hem
yardım alalım, hem de maaşımızı alalım.
Bu mantıksız yasanın gözden geçirilmesini
istiyoruz” dediler. »Devamı 10. sayfada

    
        

         
        

      

   
      

    
      

      
      

     
    

Dondurulmuş meyveli
yoğurdun mucidi

   
   
  

   
 

  
   

    
  
   

  
   

     
      

      

   
  

� MELOONIA’NIN SAHİBİ GAYE ÇALMAZ

         
         

       

    

         

 
   

             
              

          

  

 

       

 

 
            

          
            

          
        

   

      
      
       

     
      

       
   
     
     
     

  
  

  
   

  
 

 
 

  

   
   

  
   
   

     

  

 

    
     

    
    

   

    

  
   

   
  
  

  
     

    
       
       

     
     

     
     

     
     

   
     

      
  

    
     

    
     

     
     

   
     

     
    

    
     

     
    

   

    
        

         
        

      

   
      

    
      

      
      

     
    

 
 

AVRUPALI Türkle-
rin yıllardan beri kana-
yan yarası olan pahalı
uçak bileti konusunda
çok önemli bir gelişme
yaşandı. Türkiye’de
uçakla yolculuk yapan-
ların ödeyeceği en yük-
sek bilet fiyatı 299 TL
olarak belirlendi. Türki-
ye’deki uçak bilet fiyat-
larındaki kargaşayı ön-
lemek için atılan adım

hakkında bilgi veren Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri,
bundan böyle ekonomi sınıfındaki tavan fiyatın 299
Türk Lirası olacağını açıkladı. » 9. sayfada

En pahalı uçak bileti
100 euro olacak

   

Türkiye’den emekli
olan yardım da alsın

Hamburg’da yaþayan 21
yaþýndaki Ela Taþ, Alman televiz-
yon kanalý RTL’de yayýnlanan
Bachelor proðramýna katýlarak
21 kýzla birlikte yarýþýyor.

Yarýþmaya katýlan ilk ve tek Türk
yarýþmacý kýz olarak bir ilke imza
atan Ela,  Amerikalý sinema
oyuncusu Salma Hayek’e benze-
tiliyor. 

Haberi 10 sayfada

Almanya’da
bir ilke imza 

atan Ela
Bachelor’da

Fischmarkt’�n 
tek Türk bal�kç�s�

Hamburg’daki Fischmarkt’ın tek Türk
toptan balıkçısı olan Fabio’s Fisch,
başta Hamburg olmak üzere bütün
Kuzey Almanya’daki restorant ve
marketlere taze balık çeşitlerin pa-
zarlıyor. Fabio Mete Cihan ve Raşit
Cihan tarafından işletilen, Fabio’s
Balık toptancısı her gece  saat 23.00
den 07.00 ye kadar açık.  Canlı ba-
lıklar özel büyük havuzlarda muafaza
edilerek, canlı balık tercih edenlere
sunuluyor.          Haberi 11. sayfada      

Hamburgun en tanınmış ve en eski marketlerinden
olan Erden Market,  5.şubesini Hamburg’un Neugraben
semtinde 3 Ocak Cuma günü hizmete sundu. 17 yıl
öncesi Altona daki Max Brauer Alle de başlayan Erden
Market serüveni, Eidelstedt, Steilshop, Altona, Osdorf
olmak üzere şimdi de Neugraben da devam ediyor.

Haberi 11. sayfada

Genç  işadamlarımızdan Burak Bademci, Türkiye’nin
ünlü markalarından olan Peyman kuruyemişlerinin
Berlin ve kuzey Almanya bayiliğini alarak taze ve leziz
kuruyemiş çeşitlerini pazarlamaya başladı. Gerek tazelik
gerekse lezzeti ile iddialı olduklarını ifaden eden
Bademci, Peyman ürünlerinin bütün market raflarında
satışa sunulduğunu belirtti.               Haberi 2. sayfada

Erden Market 
şimdi de Neugraben da

Burak Bademci den
taze kuruyemişler

Ayhan Erden ve oğlu Uğur Erden

HalıcıHalıcı
ÇakıÇakı
20. 20. 
yılınıyılını
kutluyorkutluyor

20 yıl öncesi Necdet ve Necati Çakı kardeşler tarafından
faaliyete geçirilen Teppich Çakı, 20. yılını kutluyor.
500 metrekarelik satış mağazalarından her çeşit halı,
pvc ve laminat gibi ürünleri toptan ve perakende pazar-
ladıklarını ifade eden, Necdet ve Necati Çakı, 20. yıl
dolayısıyla özel indirimli satışlara başladıklarını vurgu-
ladılar.

Haberi 2. sayfada

80.yılını kutlayan
Ford Krüll özel bir
kampanya başlata-
rak, yeni araç alan
müşterilerine 500
euroluk benzin çeki
hediye ediyor.

Ford Krüll’ün Türk
satış danışmanı Talip
Kılıç, „80. yıl kutla-
mamız nedeniyle
yeni arabalarda büyük indirimler yaptık ve
ayrıca bizdin yeni araç alana 500 euroluk
benzin çeki hediye ediyoruz“ dedi.

Haberi 2. sayfada 

Ford Krüll den 
500 Euroluk benzin çeki

Yeni imaj ve yeni şirketiyle
Öger, tekrar turizm sektöründe

72 yaşındaki  işadamı Vural Öger,
“V.Ö.Travel-Vural Öger Touristik
GmbH” adında yeni kurduğu şirke-
tiyle tekrar turizm sektörüne geri
döndü. Yeni şirketiyle 10 Nisan 2014
tarihinden itibaren Almanya'nın her

havaalanından Türkiye'ye turist gön-
derebileceklerini belirten Vural Öger,
“Güven, deneyim, ağ ve tutku beni te-
krar piyasaya çekti. Gelişmeler ol-
dukça olumlu hedefimize ulaşacağız”
dedi.                            Haberi 3. sayfada

AS Urfa Steindamm
Steindamm 19
20099 Hamburg
Tel.: 040 28 00 30 60

AS Urfa Harburg
Moorstr. 2

21073 Hamburg
Tel.: 040 - 64 88 3613 

facebook.com/asurfa . www.asurfa.de
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Hamburger Str. 206 • 22083 Hamburg Tel.: 040- 87 602 159 • Fax: 040-87 602 161
www.anwaelte-as.de • info@anwaelte-as.de

  
    

     
     

  
  
  
  
    

 
   

          
 

 

 
  

  
     
  
  

     
          

   

 
 

 

   
  

    
  

  
  
     

              
   

 

  
    

     
     

  
  
  
  
    

 
   

          
 

 

 
  

  
     
  
  

     
          

   

 

 

AİLE VE BOŞANMA HUKUKU 
CEZA HUKUKU

İŞ HUKUKU
TRAFİK HUKUKU

KİRA HUKUKU
ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

MİRAS HUKUKU

Her türlü hukuk danışmanlığı
ve avukatlık hizmeti verilir 

Soner SarımehmetoğluUlaş Avanas
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Sağlıklı ve neşeli yeni yıl dileriz

   
  

 

 

 
  

 
 
   

   
   

   

    
   

  
  

 
    

     
    
    
    

      
    

 
 

 
  

 
  

   
  

  
  

   
 

 
 

 
  

  
   

   

 

 

   
  

 

KIYAMET
senaryosu 21 Aralık 2012

Bakalım kim haklı? Maya’lar mı, bilim insanları mı?

İslamiyet’e göre Kıyamet Alametleri nelerdir?

21 Aralık’la ilgili bilmek

istediğiniz herşey

Kehanet bölümünde.

Maya takvimiyle bağlantılı olan dünyanın sonu kehanetleri ve kaos teorileri
aldı başını yürüdü. Bu tarih post-modern kültür insanının inanmak istediği
şeylerden biri mi yoksa herhangi mantıksal bir temele
dayanmakta mı? İşte aradığımız bu. 
ÖNCELİKLE 21 Aralık 2012 tarihi,

maya takviminin sonu değil,
döngüsel uzun sayım
takviminin 13 baktum-
dan olușan kısımının
son günüdür. Yani za-
manın sona ermesi
veya maya takviminin
sona ermesi gibi bir durum yok. 

DÜNYANIN sonu ile ilgili senaryolar:
gerçekleșecek olan solar mak-

simum (güneșin 11 yılık rutin
patlama seyri); Dünya ile ga-
laksinin merkezindeki kara
delik arasındaki etkileșimi,
Dünya’nın astreoid gibi bir

nesne veya Nibiru gezege-
niyle çarpıșmasını içerir.

Bugünlerde herkes, 21 Aralık'la meşgul. Kimileri o geceyi
ailesiyle geçirmeyi planlıyor, kimileri şehrin muhtelif
mekanlarında düzenlenecek olan kıyamet partilerinden
birine katılmayı... İşin aslını astrolog Öner Döşer'e sorduk.

21 Aralık’ta dünyamızagöktaşının çarpacağı ve Tsunamiolacağı korkusu sardı.“Eğlenin, keyfinize
bakın, ama abartmayın...”

4. YILINI dolduran Ak
Market, yeni yılda
yeniliklere imza atmaya
hazırlanıyor. “Halka hizmet,
Hak’ka hizmettir”
parolasıyla yola çıktıklarını
söyleyen Ordu’lu İbrahim
Akkaya (52), “Bugüne kadar
bizi destekleyen, bizi yalnız
bırakmayan müşterilerimize

sonsuz teşekkürlerimizi
sunuyorum. Ve aynı zamanda
Ak Market çalışanları olarak,
tüm dünya insanlığı için,
yeni yılın sağlık, mutluluk,
başarı ve barış getirmesini
temenni ediyoruz. Yeni yılda
marketimizin içerisinde fırın,
döner büfesi ve sinevizyon
sistemi kuracağız” dedi.

  
   
    

    
    
   

   
     

     
    

    
     

   
    

   
   

   
   

    
    

    
   

    
    

    
 

  
    

  
    

    

   
   
      
   

   
   

    
    

     
    
   

    
    

    
  

  
   

    
    

    
   

   
    

   
     

   

 
  

Ak Market’ten 2013 yenilikleri

  
  

   
  

  
    

   
 

  
 

  

             

Pamukkale zamana
meydan okuyor

Haberi 14. sayfada

100 bin müslümanın 
tercihi Erdem Mezbaha

Mehmet YALÇIN

Kuzey Almanya’da
yıllardır hizmet ve-
ren Erdem Mezbaha
100 binlerce müslü-
mana helal et      su-
nuyor

Haberi 5. sayfada
Oktay ve Muammer Erdem 

Türkses’in 
bu sayısı

18.12.2012 
tarihinde 

basılmıştır. 
Gedruckt am
18.12.2012

Haberin devamı 3, 10 ve 11. Sayfal   arda
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DPD’nin iş ortağından süper hizmet

 
 

 
  

 
  

   
  

  
  

   
 

 
 

 
  

  
   

   

 

Ay Transporte’da 
expres servis

� HAMBURG’DA 13 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve
aynı zamanda DPD’nin Kuzey Almanya’daki en
köklü sistem partneri olan Ay Transporte, her geçen
gün daha da büyüyor. Şirketi  başarıyla yöneten
Gönül Ay, yeni yılda yeni adreslerinde daha büyük
bir ekip ile ve expres servis anlayışıyla hizmet ver-
diklerini söyledi.

� GEÇTİĞİMİZ yıl Hamburg’da vatan-
daşlık müracatlarının bir önceki yıla oranla
yüzde 36,5 arttığı belirtilirken, danışman-
lık yapılanların sayısında ise yüzde 29
artış olduğu kaydedildi. Konu hakkında
açıklama yapan Hamburg İçişleri Bakanı
Michael Neumann, vatandaşlıkta bekle-
nen artışın gerçekleştiğini belirterek, bu
ilginin artmasına senato tarafından bir yıl
önce başlatılan kampanyanın etkili ol-
ması çok iyi bir haber dedi. •4. sayfada

Orkinus’un sahibi
İsmail Kavak

� HANNOVER
Başkonsolosluğu göre-
vini iki yıl boyunca
sürdüren Başkonsolos
Tunca Özçuhadar’ın 13
Ocak’taki veda resep-
siyonuna eski başbakan
Gerhard Schröder de
katıldı. •3. sayfada

BAŞKONSOLOSU
Schröder uğurladı

� HAMBURG’DA yeminli tercüman olarak görev
yapan Özgür Temel, Almanya’da alınan boşanma
kararlarının Türkiye’de tanıtılması konusundaki
bürokratik süreci hızlandırarak kolaylaştırdıklarını
belirtti. Sekiz yıllık deneyimle tercüme hizmeti
verdiğini belirten Temel konu hakkında şunları
söyledi:

� “ALMANYA’DAKİ boşanma kararları tarafların
anlaşmasına rağmen Türkiye’de tanıtılırken, süreç
uzayıp maaliyet oldukça yükseliyor ve vatandaşlarımız
için çile haline gelebiliyordu. Biz bu zorlukları
farkedince İzmir’de bulunan ana ofisimizde birlikte
çalıştığımız hukukçularımızla  hizmet sunmaya
başladık. Yaklaşık sekiz yıldır vatandaşlarımıza iki
ülke arasında resmi işlemlerde yaşadıkları sorunların
çözümünde yardımcı oluyoruz. Daha düşük maaliyetle
yaklaşık dört hafta içerisinde tanıtım ve tenfiz kararını
kendilerine teslim ediyoruz.”

� BAŞKONSOLOSLUĞUN DA tanımış olduğu bir
tercüman olarak, Almanca, Türkçe ve Polonca
dillerinde çeviri hizmeti veren Temel, ayrıca lisan
sorunu olan vatandaşlara Noterde, Evlendirme
Dairesi (Standesamt) ve Ticaret Odası’nda
(Handelskammer) işyeri açarken gerekli dil desteği
sunduğunu da belirtti.

Boşanma çilesi
KOLAYLAŞIYOR

İrtibat telefonu: 0176 322 10 936
Geniş bilgi 5. sayfada 

MEKTUPLAR
ilgiyi artırdı

Hamburg’da Alman vatandaşlığına ilgi ve geçişler artarken, buna eyalet Başbakanı Olaf Scholz‘un Alman
vatandaşlığına geçebileceklere gönderdiği “özel davet mektuplarının” neden olduğu gösterildi. 

Bakan Neumann
sonuçlardan memnun

Hamburg’un
ünlü balıkçısı
Orkinus iki
kat büyüyor

İşitme sorunu
olanlara 
Türkçe

danışmanlık
Aysal Başkan’dan
çarpıcı açıklamalar

Burak için
bize gelen
teklif yok

Tuncay Günay

bilinmeyenleri

anlattı.

•5. sayfada

•5. sayfada

•19. sayfada

•23. sayfada
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� HAMBURG’UN
gözde restorantlarından
Aylin Restorant müşteri-
lerine sunduğu özel
kampanyalarla ilgi çe-
kiyor. 1993 yılından beri
Hamburg'un Eilbek sem-
tinde faaliyet gösteren
Aylin Restorant atmosfe-
ri ve mükemmel servisi
ile müşterilerin ilk ter-
cihleri arasında. • 6’da

 

� TEPKİLERİN artması üzerine 29 Mart’ta bir
açıklama yapan Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi
Başkanı Karl Huber, davanın izlenmesi için onaylanan 
50 kişilik gazeteci listesinin değişmeyeceğini açıkladı.
Daha fazla gazetecinin izleyebilmesi için duruşmanın
başka bir salona canlı video bağlantısı ile aktarılması
önerisini de kabul etmediklerini kaydeden Huber, eğer
50 kişilik akreditasyon listesinden duruşmaya katılmayan
olursa, o kişinin yerini doldurmak için sırada bekleyen
gazetecilerin kendi aralarında anlaşıp Türk basın
mensuplarına yer verebileceğini dile getirdi.

Aylin’den özel kampanya

      
   

    
     

    
     

     
      

   
     

      

 
 

        
     

     
       

     
     
       

Almanya’daki NSU davasında Türk basınına yer verilmemesine tepki giderek büyürken
mahkeme geri adım atmıyor. 8'i Türk, biri Yunan ve biri de Alman polis memuru olmak
üzere 10 kişinin ölümünden sorumlu aşırı sağcıların yargılanacağı davada Türk basın

mensuplarına yer ayrılmamasına sert eleştirilere rağmen mahkeme geri adım atmıyor.

Adaletin bu mu
ALMANYA  

 

 

  
 

   
   

  

        
      

      
    

      
     

      
      

       
        

         
     
       

         
    
       

     
     

 
 

 

 
 

      
     

         
 

          
            

     
 

           
          

            
           

             
            

       
           

          
          

            
 

  
          

          
          

          

          
            

 

Bakan Bekir Bozdağ tepkili
� BOZDAĞ, “Bu, şunu gösteriyor; mahkemenin bu işte
taraf pozisyonunda olduğunu gösteriyor. Hâlbuki
mahkeme objektif olmalı, adil olmalı, adaletiyle
konuşmalı. Mağdurlara orada yer vermeli ve Türk
tarafına yer vermeli” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Mahkemenin kararına
Türk hükümetinden de
tepki geldi. Başbakan

Yardımcısı Bekir
Bozdağ adalet istedi.

SunExpress
sezona hazır

SunExpress, 31 Mart’ta başlayacak yaz döneminde
3 milyondan fazla koltuğu yolcularına sunacak. •7’de

� HAMBURG’UN Altona semtinde
2003 yılından bu yana hizmet veren, iş
adamı ve sanatçı Doğan Öztürk’ün sahibi
olduğu Köz Urfa’ adlı restaurant  son de-
rece modernize edilmiş yeni hali ile te-
krar açıldı. Hamburg Başkonsolosu

Devrim Öztürk, Kuzey Almanya İslam
Toplumu Başkanı Ramazan Uçar, Ham-
burg İslam Şurası Başkanı Mustafa Yol-
daş ile seçkin davetli topluluğun katıldığı,
Köz Urfa Restaurant’ın açılışına Türk
medyası da büyük ilgi gösterdi. • 6’da

Köz Urfa’nın yükseliși

ENDLICH

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Gemeinsam geht mehr.

Samsung Galaxy S4

Jetzt vorbestellen! 
Lieferbar ab Ende April.

IST ES DA!

  Gerhofstr. 29 
(am Gänsemarkt) 
20354 Hamburg

  Billstedt Center 
22111 Hamburg

Handy-Internet-Flat
 SMS-Allnet-Flat
 Netzintern-Flat
   100 Frei-Minuten mtl. in alle Netze
   Zusätzlich inkl. Wunschnetz-Flat 
oder Festnetz-Flat
   Kein Anschlusspreis

Aktion:
   100 Min. Roaming  
(EU) mtl. inkl.

Flat Smart Plus1)

Tarif nur  
€ 29,90 mtl.
Mit neuem Handy nur € 39,90

1)

Kaufpreis  
statt 129,95 nur

29.95 
1) 
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Merkez Büro:
Im Hegen 3, 22113 Oststeinbek (Hamburg)

Tel.: 040-81 46 40 • 040-35 70 19 11
Fax: 040-86 69 08 54 • Mobil: 0172-54 68 334

www.turkses.de
tuerkses@t-online.de

Kuzey Almanya'da
kesintisiz yay�nlanan

tek Türk gazetesi...

Hamburg başta olmak üzere Bremen,
Hannover, Kiel, Lübeck ve Braunschweig

şehirlerinde yayınlanan Türkses Gazetesi,
verdiğiniz güçle 22 yıldır yoluna devam ediyor. 

Bizi biz yapan değerli okurlarımızla ve
işadamlarımızla daha nice 22 yıllara.
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Emin Sağlık
Türkses Gazetesi Kurucusu ve Sahibi

Türkses erscheint seit 1991
in Nord Deutschland

JAHREN

Herrenstr. 14 · 30159 Hannover · Tel.: 0511 - 121 06-0
www.dmb-hannover.de · info@dmb-hannover.de

Türkses Gazetesi’ne
vereceğiniz ilanlarınız için

Mobil.: 0172 - 54 68 334
Tel.: 040 35 70 19 11

www.turkses.de
www.türkses.com

e-mail:
tuerkses@t-online.de

www.türkses.com www.turkses.de

19’da

Billstedter Hauptstraße 51 • 22111 Hamburg (Billstedt)
Tel: 040 / 22 75 83 81 • Fax: 040 / 22 75 83 76
• info@miraj-juwelier.de • www.miraj-juwelier.de

Altın, Gümüş, Pırlanta, Saat...
Kalite, Bol Çeşit, Uygun Fiyat...
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� ALMANYA Cumhurbaşkanı
Joachim Gauck göreve geldikten
sonraki ilk Hamburg ziyaretini
gerçekleştirdi. Havaalanında
Hamburg Eyalet Meclis Başkanı
Carola Veit tarafından karşılanan
Gauck ve hayat arkadaşı Daniela
Schadt, Lufthansa Technik bölümünü
ziyaret etti. Lufthansa grup CEO su
August Wilhelm Henningsen ile
görüşen Cumhurbaşkanı jumbo
salonda Airbus A330 un pilot koltu -
una oturdu.
� SON olarak Belediye Başkanı Olaf
Scholz ile biraraya gelen
Cumhubaşkanı, şehrin altın defterini
imzaladı. Farklı kültür ve milletten
insanların huzur içinde  yaşadı ğı bir
şehir olan Hamburg’u örnek gösteren
Cumhurbaşkanı, hiç kimsenin
Almanya’ya göçten dolayı endişe
duymaması gerekti ğini vurguladı.

• 5. sayfada

Göreve geldikten sonraki ilk Hamburg ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Hamburg
Belediye Başkanı Olaf Scholz ile biraraya gelerek şehrin altın defterini imzaladı. Gauck burada yaptığı

konuşmada “Buradaki farklılık, Almanya’nın diğ er bölgelerine göre daha az tehdit olarak algılanıyor” dedi.

Hamburg
ÖRNEK KENT

Cumhurbaşkanı
Joachim Gauck’tan

övgü dolu sözler

� THY ile Hamburg’dan İstan-
bul’a, İstanbul’dan Hamburg’a
günübirlik gezi yapılır hale
geldi. Hamburg’dan İstanbul’a,
İstanbul’dan Hamburg’a sefer
sayısını 4’e çıkaran THY her

iki şehirede karşılıklı olarak
günü birlik ziyaret yapılır hale
getirdi. Sabah ister Ham-
burg’dan ister İstanbul’dan
uçan bir yolcu akşam tekrar
geri dönebilecek. • 5. sayfada

Hamburg’dan
İstanbul’a 4 sefer

Federal Meclis’e uyum gezisi

Uganda’dan
Türklere

yatırım çağrısı

� HAMBURG’DA Uganda’daki
yatırım imkanlarını anlatan Yatırım
Ajansı Müdür Yardımcısı Sheila K.
Mugyenzi ülkesinde başta tarım, enerji,
ve altyapıdan turim ve madenciliğe
kadar bir çok alanda yatırım imkanı
bulunduğunu ve devlet teşvikleriyle çok
cazip olduğunu ve Türk yatırımcıları
beklediklerini  söyledi. • 5. sayfada

Koltuklar
el değiştirdi

� 23 NİSAN’DA çocuklarımız ilk
olarak Hannover Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Dr. Bernd Strauch’u
ziyaret etti. Makam koltuğuna Cemal
Yılmaz (10) oturdu. • 3. sayfada

İșsizlere
meslek
eğitimi
sunulsun

� BAȘBAKAN adayı Peer Steinbrück (SPD) Partisinin
düzenlemiș olduğu ''Geleceğin Forumu''adlı proje
hakkında görüșlerini açıkladı. Yenileșme süreci
(kreativ)  çerçevesinde Metropol liman șehri olan
Hamburg'da gelecekte medya ve kültürel Endüstrinin
güçlenerek devam etmesini söyledi. Eğitim, uyum
politikası, çocuk yuvaları için yatırımların yapılacağı
konusuna değinen Steinbrück, bu yüzden vergilerin
düzenli ödenmesi gerektiğini ifade etti. • 7. sayfada

� EMEKLİLİKTE yaş şartının kaldırıl-
masına ilişkin yoğun talepler üzerine Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Çelik bu konuda çalışma başlattıklarını
bildirdi. Uzman hukukçu Talha Barut eme-
klilik konusunu değerlendirdi: “Türkiye
1999’dan sonra emekliliği zorlaştıran yeni
yasalar çıkardı. Bundan en çok etkilenen el-
bette Türkiye’deki gençler ve yurtdışındaki
Türkler oldu.” • 8. sayfada

Yaş şartı neden kalktı? � İŞYERİNDE strese bağlı olarak işini kaybe-
denlerin ve emekliliğe ayrılanların sayısı giderek
artıyor. Bu zamana kadar kü-
çümsenen, ancak hızla artan
işten ayrılma veya emekliye ay-
rılma vakalarıyla devlet bütçe-
sini gözle görülür derecede
zorlayan stresin en önemli se-
beplerinden biri ise idareciler.
Vizyonsuz amirler ve müdürler
stresten dolayı işten ayrılma
veya emekliye ayrılmalarda
önemli rol oynuyor. Strese karşı bazı eyaletler bir
araya gelerek kanun değişikliği planlıyor. • 10’da

İșyerinde stres
kanunla önlenecek

4’
te

TGH gençleri
buluşturacak

� 27 NİSAN’DA,
TGH Gençlik Ko-
lu’nun 8. Olağan Ge-
nel Kurulu yapıldı.
TGH Yönetim Kuru-
lu’nda görev alan,
hem Türkiye’den Al-
manya’ya eğitim ve
çalışma amacıyla gelen ve  de bura-
da doğup büyüyen gençlerimiz.

• 15. sayfada
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Samsung Galaxy S4

Jetzt vorbestellen! 
Lieferbar ab Ende April.
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  Billstedt Center 
22111 Hamburg

Handy-Internet-Flat
 SMS-Allnet-Flat
 Netzintern-Flat
   100 Frei-Minuten mtl. in alle Netze
   Zusätzlich inkl. Wunschnetz-Flat 
oder Festnetz-Flat
   Kein Anschlusspreis

Aktion:
   100 Min. Roaming  
(EU) mtl. inkl.

Flat Smart Plus1)

Tarif nur  
€ 29,90 mtl.
Mit neuem Handy nur € 39,90

1)

Kaufpreis  
statt 129,95 nur

29.95 
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Vogelhüttendeich 75 • 21107 Hamburg • info@ozdemir-gutachter.de
Tel: 040-876 009 27 • Fax: 040- 876 009 28 • Mobil: 0172-48 59 555

Özdemir
KfZ Gutachter

Mehmet Özdemir

• Sachvenständiger
• Fahrzeugbewertung
• Oldtimergutachten
• Unfallgutachten
• Wertgutachten • Kostenvoranschlag

Araç hasar ve değer tespiti

en hızlı şekilde yapılır.

Ufuk Karabudak
Abflughalle Terminal B/Hannover

Tel: 0511-2156119 • Fax: 0511-2156028
Mobil: 0172-1037068

www.wwtg.de • info@wwtg.de

  
  

Dünya’nın her yerine uçak biletleri ve

tatil paketlerini bizde bulabilirsiniz.

www.turkses.de         www.turkses.com    

Daha fazlasını okumak istiyorsanız 
www.turkses.de  internet adresimizi tıklayınız!...

Yaptıkları yemekleri birlikte yediler
• Türkses/Hamburg

Hamburg’da biraraya ge-
lerek fikir alış verişi ve
farklı konuları ele alan

“Türk Kadınlar Grubu 50+” bu
kez birlikte damak tadı üze-
rinde fikirler üretti. 

Her ayın 1 ve 3. Cuma
günü 11.00 – 14.30 arası bu-
luşan kadınlar, istedikleri gibi

karar alarak güzel saatler ge-
çiriyor. 50 yaş üstü olan kadın-
ların etkinliğe katılabilecek-
lerine vurgu yapan  Yurdagül
Kaynakgöl, “Biraraya gele-
rek hoş vakit geçiriyoruz ve
aynı anda sosyal yaşama
katılmış oluyoruz. Sağlıklı
beslenme, spor, hareket,
sağlık gibi çeşitli konulara
yer veriyoruz ve bilgisi olan-

lar bilgisi olmayanları aydın-
latıyor. Dolayısıyla bilgileri-
mizi paylaşıyoruz. Her
defasında değişik bir ko-
nuya yer veriyoruz. Bu kez
çeşitli lezzetli yemek tarife-
lerini paylaştık ve yaptığı-
mız pasta, börek, kısır gibi
yemek çeşitlerini birlikte tat-
tık” dedi. Hoşgörü ve saygıyla
aktif yaşayalım diyen Kaynak-

göl, 50 yaş üstü tüm kadınlara
kapılarının açık olduğunu ha-
tırlattı. Etkinliğe katılmak iste-
yenlerin Arbeiter-Samariter-
Bund, Ortsverband Hamburg
Nordost e.V. salonuna Ah-
renshooper Strasse 27, 22147
Hamburg adresine gelmeleri
isteniyor. 

Handan Kara’ya
ziyaretçi akını

Hamburg’da yaşayan TRT
eski sanatçılarından Han-
dan Kara’nın tedavi gör-
düğü hastaneye ziyaretçi
akını yaşanıyor.

• Türkses/Hamburg

Ünlü sanatçı Handan Kara
rahatsızlığından dolayı
liman kenti Hamburg’da bir

hastanede tedavi görüyor. Aşırı
kilo kaybettiği görülen sanatçının
kalp kapaklarının değişeceği ve
ameliyat olacağı açıklandı. Kısa
süre önce Handan Kara kurduğu
ve yönettiği Hamburg Türk Sanat
Musikisi Korosu’nun verdiği kon-

sere de rahatsızlığından dolayı
katılamamıştı. 

Tedavisinin sürdüğü hastanede
ameliyat olacağı açıklanan sanat-
çıyı koro elamanları, dostları yal-
nız bırakmıyor ve hastaneye
“Geçmiş olsun” dileklerinde bu-
lunmak amacıyla akın ediyorlar.
Handan Kara ve yanından hiç ay-
rılmayan eşi Erdoğan Sipahioğlu,
şu anda ameliyat için hazırlıkların
devam ettiğini ve kalp kapakları
değişeceğini belirterek, tedavinin
ne kadar devam edeceğini bilme-
diklerini sağlıklı günlerin yakında
kendilerini beklediğini belirterek
kendilerini yalnız bırakmayan zi-
yaretçilere teşekkür ettiler.



Mayıs - Mai 2014 Sayfa - Seite  7Türkses  Sayı - Ausgabe 251

Sağlık sektörü
uyarı grevi yaptı
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Hamburg kentinde
Mine Erdoğan’ın solist-
liğini yaptığı, Yılmaz
Çalış, Mustafa Kahri-
man, Mono Erol, Cema-
lettin Zeyrek, Gürsel ve
Aslı Yıldız’dan olaşan
Grup Çalcaz & Söylü-
cez müzikseverleri coş-
turdu.

Türkses / Hamburg 

Kentin Altona sem-
tinde Werkstatt 3 adlı kül-
tür salonunda gerçek-
leşen konsere yoğun ilgi
oldu. Dolu geçen konserde sahne
alan grup, üç ay önce kurulduklarını
kendilerine özgü farklı bir tarz ve  yo-
rumla müzikseverlere hitap etmek is-
tediklerini belirttiler. İki bölümden
oluşan konserin ilk bölümünde Ana-
dolu’nun çeşitli yörelerinden yorumla-
dıkları parçaların tarihçesini de
anlattılar.  Sezen Aksu’dan Neşet

Ertaş’ın parçalarına kadar okuyan
grup, müzikseverlerden yoğun alkış
topladı. İkinci bölümde söylenen par-
çaların çoğuna müzikseverler eşlik
etti. Konserin sonunda yoğun istek
üzerine grup, “Birlikte çalcaz, birlikte
söylücez grubumuzun adından belli”
dediler ve müzikseverlere bir parça
daha seslendirdiler.

Grup Çalcaz eğlendirdi

Almanya’nın liman kenti Hamburg’da ba-
harla birlikte “Haumburg raeumt auf” adı al-
tında başlatılan bahar temizliği aksiyonuna
katılanlar temizlik yaptılar.

Türkses / Hamburg
Türklerin yoğunlukta oturduğu Wilhelmsburg

semtinde gerçekleşen aksiyona Hamburg Yeşiller
Partisi Hamburg Mitte İlçesi Üyelerinden Michael
Osterburg, Bayrım İnan, Sonja Lattwesen’de ka-
tılarak destek verdiler. Kendin Lohbrügge yakın-
larında gerçekleşen aksiyona ise semt
sakinlerinden yoğun olarak katılarak destekte bu-
lundular. Eldivenleri takıp çöp torbalarını ellerine
alan katılımcılar sokaklarda, gar istasyonları ya-

kınlarında ve parklarda yerlere atılan sigara izma-
ritleri, çikolata paket kağıtları gibi bütün çöpleri
topladılar. Katılımcılar, “Baharla birlikte evimiz
kadar çevremizinde temiz olmasını istiyoruz. Te-
mizlik çok önemlidir. Çünkü biz insanlar sokak-
larda dolaşıyoruz, çocuklarımız parklarda
oynuyor insanlar olarak çöplerimizi yerlere atma-
mamız gerekiyor ve atılan çöpleri de temizleme-
miz gerekiyor. Ayrıca biz yetişkinler ne kadar
temiz olursak çocuklarımızda bunu bizden öğre-
nip temizliğe önem vereceklerdir. Bunun için ço-
cuklarımıza iyi örnek olmamız gerekir”
açıklamasında bulundular.

Bahar temizliği başladı

Almanya’nın liman kenti Hamburg’da Göçmen Girişim-
ciler Derneği (ASM) yönetici görevindeyken aniden vefat
eden, 52 yaşında iki çocuk babası Mehmet Keskin’in
anma töreninde göz yaşları sel olup aktı.

Mart ayında ani ölümüyle ailesi ve dostları şok olan

Mehmet Kesken için son ana kadar çalıştığı ASM per-

soneli tarafından Etnografya Müzesi Salonu’nda orga-

nize edilen anma etkinliğine merhumun eşi Meike

Keskin, SPD Genel Başkan Yardımcısı ve Federal Göç

ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz,

CDU Aşağı Saksonya Eyaleti Parlamentosu Milletvekili

ve eski bakan Aygül Özkan, CDU Avrupa Parlamentosu

Milletvekili Birgit Schnieber-Jastram, Yeşiller Partisi

Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekilleri Christa

Goetsch, Filiz Demirel, Hamburg Ticaret Ataşesi Erdem

Baybars, ticaret ve dernek temsilcilerinin yanı sıra çok

sayıda katılım oldu.    Aydan Özoğuz, Aygül Özkan, Bir-

git Schnieber-Jastram, Ömer Özgüç, Ahmet Yazıcı gibi

çok kişi Mehmet Keskin’le ilgili çalışma ve özel yaşa-

mından anılarını anlattılar. Her konuşmacının boğazına

düğümler oluştu gözyaşları aktı ve konuşmakta zorluk

çektiler. Mehmek Keskin’in çalışkan, 800 gencin meslek

eğitimi yapmasını sağladığı, gençler ve işverenler ara-

sında olumlu köprü kurduğunun altı çizildi.  Oldukça

üzücü geçen anma etkinliği konuşmaların ardından kar-

şılıklı anma sohbeti ile son buldu. Türkses / Hamburg

Anma etkinliğinde göz yaşları sel oldu

SATILIK 
SPIELHALLE

Soltau yakınlarında 
Burgstr. 6 • 27374 Visselhövede 
adresindeki Spielhalle devren satılıktır. 

Fiyatı: 38.000 Euro
Müracaat Ali Tel.: 0163 / 60 33 003 

Vefat  ve Başsağlığı
Bremen eski muhabirimiz

Hasan Akdoğan’nın babası

21 Mart 2014 tarihinde vefat etmiştir. 
merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine

başsağlığı dileriz. 
Türkses Gazetesi adına

Emin Sağlık 

Muzaffer Akdoğan

3
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  internet sayfamızda 100‘den fazla aktivite 
ve daha birçok öneriler bulabilirsiniz.  
Daha fazla bilgiye sahip olmak için internet 
sitemizi ziyaret edin! 

Değerli anne ve babalar,
Öğrenmek Güç Verir Kampanyası çerçe-
vesinde uzmanlar tarafından hazırlanan 
ve çocuklarımızın gelişimine büyük katkı 
sağlayacak olan birbirinden faydalı aktivite  
ve öneriler içeren bilgi kitapçığımızı çok 
yakında temin edebilirsiniz.  

Bilgi kitapcığımızı ve internet sayfamızı  
incelerken, önerilerimizi çocuğunuzla birlikte 
uygulayabileceğiniz bol eğlenceli ve keyifli  
dakikalar diliyoruz.

www.lernenmachtstark.de

METROPOL FM
®

Bir eğitim kampanyası:

100+
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• Türkses / Hamburg
Esra Sayın  

10 Eylül 2012’de
Recep Ali Karade-
niz tarafından ku-

rulan Eis Cafe Orijinal
İtalyan dondurması ile
fark yaratmaya devam
ediyor. Yaklaşık 7 perso-
neliyle hijyenik bir or-
tamda tamamen doğal ve
alkolsüz ürünlerden olu-
şan menüsü ile dik- kat-
leri çekiyor. Orijinal
İtalyan dondurmasının
yanı sıra sıcak soğuk içe-
cekler, kokteyller, pastalar, İtalyan pizza çeşitleri
ve kahvaltısı ile tüm müşterilerine hizmet ver-
meye devam eden Recep Karadeniz ‘ Oluştur-
duğum İtalyan Cafesi çizgimi hiç bozmadım
her geçen gün yenilenerek ve gelişerek bu
kültürünün tatlarını sizlere yansıtmaya devam
ediyorum’ dedi.  Sözlerine ‘Türk vatandaşları-
nın Eis Cafe kültürüne olan ön yargısını yavaş

yavaş kırmaya başladık. Sadece yaz aylarında
değil kış aylarında da dondurma yemenin key-
fini yaşamak için sizleri buraya bekliyoruz’ diye
devam etti.

Eis Cafe San Remo’ya ulaşmak isteyen
okurlarımız için iletişim bilgileri şu şekilde: Tele-
fon:040/842 030 32

• Türkses / Hamburg
Esra Sayın  

Hamburg’un araba hasar ve değer tespiti
konusunda en iddalı isimlerinden biri olan
Mehmet Özdemir 2009 yılında bu alanda

başladığı meslek hayatına 2012 yılında Volgelhüt-
tendeich’de açtığı yeni iş yeri ile devam ediyor. 

Araba hasar ve değer tespitinin aslında her daim

önemli olduğunu bu konuda vatandaşlarımızın bi-
linçlenmesi ve danışmanlık konusunda doğru ad-
reslere başvurması gerektiğini vurgulayan Mehmet
Özdemir yaklaşan yaz ayları nedeniyle tatile gide-
cek olan vatandaşlarımıza uyarılar yaptı. Mehmet
Özdemir, ‘Maddi hasarlı trafik kazalarında sigor-
tadan faydalanmak için hasarın doğru şekilde
tespit edilmesi önemlidir. Hasar tespitinin ilk
adımı kaza anında araçların konumunu ve hata
oranını gösteren Kaza tespit tutanağının düzen-
lenmesidir. Yurtdışına tatile çıkacak olan vatan-
daşlarımız bu konuda daha hassas davranmalı
ve bilinçli olmalılar. Eğer kaza anında tutanak
tutulmazsa Almanya’da bu konuda bir yardım
gerçekleştirilemez. Bu sebeple eğer bizden yar-
dım talep ediliyorsa tutanak tutmak çok önemli
bir husustur’ Şeklinde
konuştu.

2009 yılından beri bu
sektörde güçlü adımlar
ile ilerleyen Mehmet Öz-
demir araba hasar ve
değer tespiti konusunda
Hamburg için en güveni-
lir adres olma yolunda
hızlı adımlar ile ilerliyor.

Mehmet Özde-
mir’ e ulaşmak isteyen
okurlarımız için iletişim
bilgileri şu şekilde; Tele-
fon: 040/87600927.

Tatilde
kaza raporu şart

Mehmet Özdemir, „Yurt-

dışında yapılan kazanın raporu

resmi kişilerce tutulması çok

önemli“

Eis Cafe San 
Remo sezonu açtı

• Türkses / Hamburg

Hamburg Türk Veliler
Birliği(HTVB) dü-
zenlediği Genel

Kurul toplantısında başkan-
lığa seçtiği Asalettin Soylu ile
devam edecek. 

Hospitalstrasse 111, TGH
Haus 7 Salonu’nda gerçekle-
şen toplantıya yeterince üye katıldıktan
sonra Divan Kurulu üyeleri  Hayri Öznarin,
Demir Ali Kurtuldu ve Özlem Eryüksel ola-
rak belirlendi.

Derneğin çalışmaları üzerine
bilgiler aktarılıp eski yönetim
aklandıktan sonra seçime ge-
çildi.    Oy çokluğu ile Asalettin
Soylu başkanlığa seçilirken yö-
netim kurulu şu isimlerden
oluştu:
Levin Özdemir-Niron (başkan
yardımcısı) Engin Erdi (yaz-
man), Sacid Taşkesen (kasacı),

Yunus Emre Gülsever, Irfan Arslan, Meltem
İlter (asil üyeler) Özer Elik ve İbrahim Çiftçi
(yedek üyeler).  Malik Karabulut, Zerrin
Konyalıoğlu-Bush, İlyas Özdemir (Denet-
leme Kurulu üyeleri), Almanya Türk Veli

Dernekleri Federasyonu Delegeliğine Azmi
Akgül, Asalettin Soylu, İbrahim Çiftçi, Mel-
tem İlter, Engin Erdi, Murat Kaplan, Sacid
Taşkesen, Yunus Emre Gülsever. TGH de-
legeliğine Sacid Taşkesen, Engin Erdi, Asa-
lettin Soylu, İbrahim Çiftçi getirildi. Çiçeği
burnunda yeni başkan Asalettin Soylu, üye-
lere hitaben teşekkür ettikten sonra, “Çalış-
malarımıza hızla devam edeceğiz. İki dilli
ve çok dilli eğitimi destekliyoruz. Özellikle
çocuklarımızın eğitimde başarılı olmaları
konusunda elimizden gelen çalışmaları
yapacağız. Ayrıca velilerin her zaman ya-
nında olacağız okul ve eğitimle ilgili so-
runlarıyla bize gelebilirler” dedi.

HTV, Asalettin Soylu ile devam edecek
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12 Jahre Erfahrung

Braunstr. 10 | 30169 Hannover
Tel.: 0511 - 898 264 40 | www.kibar-immobilien.de

48
Faİz yok
kefİl yok
banka yok

vade
ayA KADAR

YALOVA - ARMUTLU� DA

37.500 €  dan 
BaŞlayan Fİyatlar

12 YILLIK TECRÜBE

H E M E N  T A P U

MITGLIED IM IMMOBILIENVERBAND DEUTSCHLAND

T.C.

12 Jahre Erfahrung

Projenİn genelİ engellİler İçİn özel tasarlanmiştır.
bay - bayan kapali termal sicak su havuzlari

1. etap 136 daİre - 3600 m2 yeşİl alan - kamelya - fİtness - market
mİnİ spor kompleksİ - 24 saat güvenlİk - denİze 150 m. mesafe 

deprem yönetmelİğİne uygun - mescİt - kurban kesİm alani  
sauna - kapali otopark - asansör - hobİ bahçesİ - çocuklar İçİn aqua park

bay - bayan yüzme havuzlari

yalova armutlu konut 
projesİ özellİklerİ

kat planlari

Kontaktdaten Notizen
Kibar Immobilien GmbH
Braunstr. 10 
30169 Hannover
Tel.: 0511 - 898 264 40 
www.kibar-immobilien.de

12 YILLIK TECRÜBE

• Türkses / Hamburg 
Esra Sayın

Köz Patara, 1994 yılında Alman-
yaya gelen Hacı bey tarafından
1998 yılında Wilstorfer Strasse 56
numarada açıldı. 2 büyük aile salonu
ve bir terası ile müşterilerini en iyi
şekilde ağırlayan Köz Patara şu sı-
ralar güzel havanın tadını terasta
kebap keyfi yaşatarak çıkartıyor.

Yaklaşık 20 personeli ve 8
deneyimli ustası ile her türlü kebap,

sulu yemek, çorba, lahmacun ve
pide çeşitlerinin yanı sıra İtalyan
pizzası ve makarna ile sevenleri ile
buluşan Köz Patara adını Hamburg
kebap sektörüne altın harflerle
yazan bir işletme olma yolunda
hızla ilerliyor. Köz Patara’nın kuru-
sucu Hacı bey, ‘Müşterilerimize
hijyenik ve sağlıklı bir ortamda
hazırladığımız muhteşem menü-
lerimizi rahat, huzurlu ve güvenli
bir şekilde servis etmekten kı-

vanç duyuyoruz’ dedi. Sözlerine
‘Kurulduğu günden beri kaliteli
lezzetin ve güler yüzlü servis an-
layışının adresi Köz Patara aile
sıcaklığını yaşayacağınız salonu-
nunda kebabın en lezzetli hali ile
buluşma noktanız olacak’ Şek-
linde devam etti.

Köz Pataraya ulaşmak iste-
yen okurlarımız için iletişim bilgileri
şu şekilde; Telefon: 040/ 77 00 55.

Köz Patara terasta kebap 
ziyafeti sezonunu açtı

• Türkses / Hamburg 
Esra Sayın

Mehmet Çelik ve Özcan Çelik’in
Hamburg’un 5 ayrı semtinde açtıkları
Posthane şubelerine bir yenisi daha

eklendi. 2008 yılında ilk şubesini açarak
başlayan Mehmet Çelik ve Özcan Çelik 5.
Şubelerini Wilhelmsburg’da açarak çığ gibi
büyümeye devam ediyor. Hızlılık politikasını ilke
edinen bu Posthane şubeleri Türk
vatandaşlarımız ve diğer göçmenler için büyük
kolaylıklar sağlıyor. Özcan çelik, ‘Şubelerimizde
İngilizce, Almanca ve Türkçe konuşan
personellerimiz mevcut. Bu konuda bize
gelen her vatandaş kolaylıkla işlemlerini ana
dilinde halledecek’ şeklinde konuştu. Posta
işlemlerinin yanı sıra banka danışmanlığı
konusunda da faaliyet gösterdiklerini söyleyen
Özcan Çelik, ‘İleriye dönük planlarımız
oldukça fazla. Kendi yetiştirdiğimiz
elemanlarımız ile daha fazla şubeye hitap
etmek istiyoruz’ diye konuşmasına devam etti. 

Wilhelmsburg’da postahane
yönetimi Türklere geçti

• Türkses / Hamburg

Almanya’nın liman kenti
Hamburg’da yıllarca faali-
yette bulunan Hamburg Ata-

türk Kültür Merkezi (HAKM) maddi
zorluklar ve üye sayısının azlığın-
dan resmen kapandığı açıklandı.

Bundan yaklaşık 8 yıl önce ku-
rulan ve Hammerbrook semtinde
kurulduğu yıllar hizmet veren

HAKM’nin başkanlığını Selçuk Han
yürütüyordu. Dernek lokalinin ka-
patılmasından sonra bazı restoran-
larda toplantılar düzenleyerek
vatandaşların bilgilenmelerini sağ-
layan HAKM, üye azlığından, gö-
nüllü çalışmaların yeterince
yapılamadığından ve vatandaşların
ilgisizliğinden resmen kapatıldığı
ifade edildi.

Hamburg Atatürk
Kültür Merkezi kapandı
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Gelinlik mağazalarımızı ziyaret edebilir veya telefonla randevü alabilirsiniz.Gelinlik mağazalarımızı ziyaret edebilir veya telefonla randevü alabilirsiniz.

Mİnİkler becerİlerİnİ sergİledİ

4.000 den
fazla ünlü markaların 
Gelinlikleri

Gece Kıyafetleri, 
Abiyeler ve Damatlıklar

uygun fiyatlara
sizlerlerin 

beğenisine 
sunuyouz.
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Türk mutfa¤›n›n 
vazgeçilmez lezzetleri!

Y enilenen mekan›m›zda dostlarınızla 
sohbet ederken odun kömürü
›zgarada haz›rlanan 
leziz kebaplar size 
efllik etsin istemezmisiniz?

Geleneksel türk kahvaltı keyfi sizleri bekliyor.
Her pazar Brunch, hafta içi hergün ve 
cumartesi açık büfe kahvaltı seçenekleri ile 
Kahvaltı Pamukkale'de yapılır.

Hamburg'un cazibe merkezlerinden Sternschanze'de 1988'den 
beri türk mutfa¤›n›n eflsiz lezzetleri ile sizleri buluflturuyoruz.

Tatil günlerinin vazgeçilmezi
zengin menü seçenekleri ile
Brunch keyfi Pamukkale‘de

Pazar ve Tatil günleri: 09.00 - 15.00

12,90
Sadece

Euro

go
ld
en
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rn
.d
e

since 1988

®

Türkisches Restaurant
Pamukkale Köz

Susannenstraße 34-35, Hamburg •  Tel.:040 - 430 24 11
www.pamukkalerestaurant.de • info@pamukkalerestaurant.de

http://www.facebook.com/pamukkalerestaurant
Folge uns auf
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Tüm sağlık 

kasaları ve 

sosyal daire-

lerle anlaşmalı

çalışıyoruz

1998’den beri...

AKA -Ambulante Kranken und Altenbetreuung
Lohbrügger Landstr. 80-82 . 21031 Hamburg

Tel.: 040-73 92 63 92 . e mail: info@aka-arslan.com

Hasta ve yaşlılara evlerinde 
bakım hizmeti sunuyoruz

size bakar

Evde 
hasta bakımı

• Hamilelik refakati
• Temel vucüt bakımı

• Engelli hasta 
bakımı

24 SAAT HİZMET . Tel.: 040-739 90 30

7’den 70’e
Ambulant hasta ve yaşlı bakımı 

www.aka-arslan.com

ESMA ARSLAN
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• Türkses / Hamburg

Hamburg kentinde yaşayan Çorum-
luların bir araya gelerek, kültürel
ve sosyal alanda dayanışmasını

sağlamak amacıyla oluşturdukları Demok-
rat Çorumlular Platformu’ndan dostluk
dolu üyelik kutlama gerçekleşti.

Kentin Billstedt semtinde TGH bi-
nası salonunda gerçekleşen etkinliğe siya-
set, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda
üye katıldı. Sunuculuğunu Erkan Erçin’in
yaptığı etkinlikte, faaliyetlerine 2010 yılı
içinde başlanıldığı ve her geçen gün üye
sayısının çoğaldığına işaret edildi. Demo-
krat Çorumlular Platformu’nun amacının
kuşaklar arasında bağları kopartmamak ol-
duğu gibi Çorum kültürünü canlı tutmak
gençlere aşılamak olduğu kaydedildi.

Özellikle yurtdışında Çorumluları daha iyi
organize ederek biraraya gelmelerine ve-
sile olmak istedikleri ifade edildi. Demok-
rat Çorumlular Platformu kurucularından
Fuat Töremiş, Haydar Yenmez ve Orhan
Özgür’e emeklerinden dolayı birer buket
çiçek takdim edilen etkinlikte Hamburg ve
Çevresi Türk Toplumu (TGH) başkanı Ne-
bahat Güçlü, Hamburg ve Çevresi Ata-
türkçü Düşünce Derneği (HADD) başkanı
Coşkun Coştur ve Yeşiller Hamburg-Mitte
meclisi üyesi Bayram İnan’da kısa birer
konuşma yaptıktan sonra eğlence bölü-
müne geçildi. Zengin bir eğlence programı
sunulan etkinlikte sanatçı Seval Kubat,
Serkan Alkan, Selim Gökduman gibi farklı
sanatçılar sahne alarak katılımcıların eğ-
lenmesini sağladı. Oldukça coşkulu geçen
etkinlik geç vakte kadar devam etti.

Çorumlulardan
coșkulu kutlama

Mİnİkler becerİlerİnİ sergİledİ

• Türkses Hamburg

Hamburg’da Mutlu Çocuklar Yuvası
(Kita Glückliche Kids) ve Küçük
Bilimadamları Yuvası (Kita Kleine

Wissenschaftler) minik öğrencileri öğ-
rendiklerini Türkçe dilinde velilerine ve
yetişkinlere sunmanın mutluluğunu ya-
şadılar.

Stengele Caddesi 38 adresinde ilk-

öğretim Okulu’nda düzenlenen etkinliğe
Hamburg Başkonsolosu Fatih Ak ve eşi,
veliler çocuklarıyla birlikte yoğun olarak
katıldığı görüldü. Yuva Müdürü Özlem
Demirbağa çocukların Almanca kadar
Türkçe dilini de öğrendiklerini ve özel-
likle buna çok dikkat ettiklerini vurgu-
ladı. Minik öğrenciler hep birlikte sahne
aldılar ve sanatçı Pınar Ergin’in çaldığı
müzik eşliğinde şarkılar söylediler. Aile-

ler büyük gururla çocuklarının resimle-
rini çekmekte yarış yaparken miniklerde
giydikleri güzel kıyafetlerin heyecanını
yaşadılar. Minikler sahnede roman ha-
vası eşliğinde oyunlar sergilerken, saz
dinletisi, şiirler, defile gösterisi, folklor
oyunları gibi tüm becerilerini büyüklere
göstermenin sevincini yaşadılar. Büyük-
ler ise hayranlıkla çocuklarını izleyip bol
bol alkışladılar.

Okuma ve oyunla kadın
cinayetleri kınandı • Türkses / Hamburg

Hamburg’un tanınmış ve gözde semtlerinden
Altona’da bulunan Mercado adlı alış veriş
merkezinde yapılan gösteriler adeta göz dol-

durdu. 
Alış veriş merkezinin pazar günü müşterilerine

kapılarını açması müşteriler tarafından büyük ilgi
bulurken, farklı kurum ve kuruluşlarda değişik rek-
lamlar yaparak ilgi odağı halini aldı. Mercado’nun
alt katında merdiven yakınında bulunan sahnede
çeşitli gösteriler yapıldı. Özellikle yeni doğum yap-
mış annelerin bebekleriyle birlikte erobik yapmala-

rının
mümkün olduğu gösterildi. Genç
annelerin hem bebeklerine hem de kendilerine fay-
dalı olmaları konusunda bilgiler verilirken, spor,
dans ve erobik yapabilecekleri gösterilirken çev-
rede çok sayıda spor salonu olduğuna dikkat çe-
kildi. Bebekli anneler dans ederken, alış veriş
yapmak için gelen müşterilerde çocuklarıyla bir-
likte gösteriyi izleyerek hoşça vakit geçirdi.

Hareketleriyle
göz doldurdular

• Türkses Hamburg

Hamburg’da ŞehrazaTiyatro-Edebiyat-
Performans tarafından “Beşinci Mev-
sim” adı altında okuma ve tiyatro
gösterisi düzenlendi. Kentin Altona
semtinde Nerstweg 32 adresinde bulu-
nan Kültür Atölyesi Salonu’nda gerçek-
leşen etkinliğe her ulustan ve her
kademeden yoğun katılım olduğu göz-
lendi. Behiye Toper, Fatma Altındağ,

Gülcan Çantay, Gülşen Demirörs,
Hülya Sevütekin, Kadriye Bakşi, Nes-
rin Lavas ve Suna Suyani’n okuyup
canlandırdıkları oyun büyük beğeni
topladı. Kentin Wilhelmsburg semtinde
Türkler ve Alman komşu arasında
geçen iki ülkenin beraberinde getirdiği
dil, kültür ve görüş farklığı ele alınır-
ken bir kadının cinayete kurban gidişi
detaylarıyla sergilendi. Oyun sonunda
Kadriye Bakşi, “Kadın cinayetleri her

geçen gün çoğalmaktadır ve bizler
buna karşı mücadele etmeliyiz. Bir çok
kurum ve kuruluş kadın cinayetlerine
karşı savaşmaktadır. Belki şu anda
fazla bir şey elde edemeyiz ama okuma
ve oyunumuzla dünyanın her yerinde
kadın cinayetlerini şiddetle kınıyoruz”
dedi. Sanat severler uzun süre oyuncu-
ları başarılı performanslarından dolayı
alkışladılar.

İlanlarınız için
doğru tercih: 

Türkses Gazetesi 
23 yıllık

tecrübesiyle
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Billstedter Hauptstraße 51 • 22111 Hamburg (Billstedt)
Tel: 040 / 22 75 83 81 • Fax: 040 / 22 75 83 76 • info@miraj-juwelier.de • www.miraj-juwelier.de

Her çeşit altın değişimi 
ve tamirat yapılır. Saat 

pili değiştirilir. Kulak delinir.

Fa Gold, Tarz, Roz, Altınbaş, Ekol, Koçak, Big, Diva, Christina London, Hello Kitty ve Timex gibi dünyaca
ünlü markaların altın ve saat çeşitlerini sizlere garantili ve güvenilir elden sunuyoruz.

Altın, Gümüş, Pırlanta, Saat...

Kalite arayanların adresi...

Altınlarınızı en
yüksek fiyata alıyoruz

KALİTE ve GÜVEN 
ARAYANLARIN ADRESİ
Ürünlerimizin tamamı Türkiye den ihracat edilip, özellikle 22 ayar bilezik ve takı çeșitlerimiz TSE garantilidir.

İsimli ve resimli

alyanslar Kuzey

Almanya’da sadece

Miraj Kuyumcusu’nda

DEĞİŞİK MODELLERDE BOL ÇEŞİTLİ BİLEZİKLERİMİZİ SİZİN BEĞENİNİZE UYGUN FİYATLARA SUNUYORUZ
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Tel: 040-81 46 40 
Fax: 040  86 69 08 54

Mobil: 0172 - 54 68 334

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:

tuerkses@t-online.de
www.turkses.de

Im Hegen 3
22113 Oststeinbek
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• Türkses / Hamburg
Esra Sayın

Hamburg Wilhelmsburg’da 2004 yı-
lından beri adını altın harflerle
sektöre yazdıran  Class Düğün

Salonu kısa bir aradan sonra tekrar en
ihtişamlı düğünlere ev sahipliği yapmak
için açıldı. Mühteşem dekoru ve süper
atmosferi ile düğün sahiplerini ve davet-
lileri büyüleyecek şekilde tekrar dekore
edilen Clas Düğün Salonu için  revervas-
yonlar başladı. Class Düğün Salonu 5
Nisan tarihinde Eser Kardeşler orkestra-
sının sahne aldığı gecede Kahraman-
maraşlı ve Trabzonlu ailelerin çocuk-
larının mutlu günlerine ev sahipliği yapa-
rak tekrar hizmet vermeye başladı. Ge-
cede Hamburg Trabzonlular derneğinin
horon ekibinin yaptığı enfes dans göste-
risi izleyicileri büyüledi.

Class Düğün salonu işletme

müdürü Güner Kara „Salonumuzun ka-
palı olduğu dönemde bizi tercih eden
hiçbir müşterimizi mağdur etmemeye
çalıştık. Bu konuda elimizden ne ge-
liyorsa en iyisini yaptık. Gereklilik çer-
çevesinde farklı adreslerde de olsa
Class kalitesinden vazgeçmeyen
düğün sahiplerimizin düğünlerini
yaptık. Salonumuzun kapalı olduğu
süre zarfında  Class düğün salonunda
dünya evine girmek isteyen müşteri-
lerimiz oldu. Sırf bu özel günlerini
Class da kutlamak isteyen birçok çif-
timiz tarihlerini ertelediler. Yapmış ol-
dukları bu davranış bizleri gerçekten
gururlandırdı. Bizi sabırla bekleyen
tüm çiftlerimize şükranlarımızı sun-
mayı bir borç biliriz“ dedi. 

Class Düğün Salonunun bir kla-
siği olan Anneler Günü Bayanlar Mati-
nesi ile ilgili  Kara „Çok kıymetli
Annelerimiz için özel bir gün düzen-

liyoruz. Sürprizlerle dolu,
eğlenceli bir günün hazırlı-
kları bitmek üzere“ şeklinde
konuştu. Bu özel organizas-
yonu kaçırmak istemeyen
Bayanların aşağıdaki numa-
ralardan arayarak Anneler
Günü Bayanlar  Matinesi
11.05.2014  için ve ayrıca
Class`ile ilgili bütün bilgileri
alabileceklerini sözlerine
ekledi.

Class Düğün Salonuna
ulaşmak isteyen okurlarımız
için iletişim bilgileri şu şe-
kilde; Telefon: 040/767 522 51
veya 0173-9729506 
e mail:g.kara@class-saal.de

En ihtişamlı 
düğünlerin adresi 

Class Düğün Salonu 
yeniden açıldı

2

 

  

 

 
 

 
 
  

veranstaltungsraumveranstaltungsraumveranstaltungsraum

Schlinckstr.1 21107 Hamburg (Wilhelmsburg-Veddel) 
Tel:+49 40 76 75 22 51 - Fax:+49 4076752252
Mobil: +49 173 97 29 506 
E-mail: g.kara@class-saal.de
facebook: Class Hotel und Saal Hamburg

Özel Anneler Günü 
Bayanlar Matinesi

11.05.2014

Tüm Annelerin Anneler Günü 
Kutlu Olsun

Pinar Engin Gurub Beyaz

Özel Anneler Günü Özel Anneler Günü Özel Anneler Günü Özel Anneler Günü Özel Anneler Günü Özel Anneler Günü 

17,50

12,50

11 Mayıs 2014 Pazar günü Class
Düğün Salonunda düzenlenecek
Anneler Günü kutlaması için,
Türkses ve Class Düğün Salonu
işbirliği ile 10 okuyucumuza giriş
bileti hediye ediyoruz.
Sanatçılar: Pınar Ergin, Ankaralı
Ayşe Dinçer’in sahne alacağı An-
neler Günü özel bayanlar matine-
sine Grup Beyaz da renk katacak.
Flash TV de Evlere şenlik proğra-
mını sunan Ayşe Dinçer, Hamburg
da hayranları ile buluşarak, canlı
müzik ziyafeti verecek. Ayrıca an-
neler gününe çocukları ile birlikte

katılmak isteyen Anneler, gönülle-
rince eğlenirken, çocuklar için ay-
rılan özel çocuk  parkında çocuk-
larda annelerini rahatsız etmeden
hoçca vakit geçirecekler. 
Yepyeni dekoru ve şahane atmos-
feri ile Class Düğün Salonun da
Anneler Günü’nü gönüllerince kut-
lamak isteyen okurlarımızın en
geç 07 Mayıs’a kadar bize E-mail
sistemi ile müracaat etmeleri gere-
kiyor.

Türkses e-mail adresi:
Tuerkses@t-online.de 

Türkses’den Anneler günü 
eğlencesi için 10 bilet hediye

veranstaltungsraum

Schlinckstr.1 21107 Hamburg (Wilhelmsburg-Veddel) 
Tel:+49 40 76 75 22 51 - Fax:+49 4076752252
Mobil: +49 173 97 29 506 
E-mail: g.kara@class-saal.de
facebook: Class Hotel und Saal Hamburg

Özel Anneler Günü 
Bayanlar Matinesi

11.05.2014

Tüm Annelerin Anneler Günü 
Kutlu Olsun

Pinar Engin Gurub Beyaz
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Hamburg Harburg da YENİ AÇILDI

Juwelier Kuyumcu

Deichhausweg 2. •  21073 Hamburg (Harburg) • Tel.: 040 - 360 27 546 • www.sarayjuwelier.de • info@sarayjuwelier.de

Yeni açılış dolayısıyla alyanslarda 
% 15 özel indirim yapılır. Altın alınır satılır

Altın tamiratı yapılır
Saat pili değiştirilir

Aile kuyumcunuz Saray 
tüm seçkin çeşitleri ile 

hizmetinizde

Mutluluğa  ilk  adımı  Saray’da  atın!
Ziyaretlerinizi  bekleriz.

Co
py

rig
ht

 T
ür

ks
es
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30 Ocak 2014 tarihine kadar

20. yıl dolayisi ile bütün
Halılarda % 20 indirimli kampanya

Nejdet ve Necati Çakı
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Beyaz 
Hamburg’dan

geçti

• Türkses / Hamburg 

Beyaz Show Avrupa
turnesi Hamburg
ayağı etkinliği ger-
çekleşti.. 

Hamburg’da
CCH konser salo-
nunda düzenlenen
etkinliğe yoğun katı-
lım oldu ve salon
dolu geçti. Türkiye’de
çok popüler bir Talk
Show programı.
Programın sunucusu
ise “Beyaz” olarak bi-
linen, eğlenceli, ünlü
komedyen Beyazıt
Öztürk . Program, yayın hayatına
başladığı 1996 yılından beri her
cuma Türkiye’de ve Türklerin ya-
şadığı birçok Avrupa ülkesinde

milyonlarca izleyicinin sempatisini
kazanmış durumda. Hamburglula-
rın büyük keyif aldığı etkinlikte

Beyazıt Öztürk yap-
tığı komedilerle
büyük beğeni top-
ladı. Ekipte bulunan
ünlülerden sanatçı
Kubat ise söylediği
türkülerle yoğun
alkış topladı. Bengü,
Murat Dalkılıç ve
İvana Sert’inde bu-
lunduğu ve renk kat-
tıkları program geç
saate kadar devam
etti. Programın so-
nunda ünlüler uzun

süre alkışlandı. Sanatçıların Av-
rupa turnesi tüm hızıyla devam
ediyor.

SV Melle Türk Spor ikinci 
kez șampiyon olmak yolunda

• Türkses / Melle

Melle). 2012/2013 sezonunu Aşağı
Saksonya’nın Osnabrück bölgesi
1. Kreisklasse de şampiyon ola-

rak kapatan ve geçtiğimiz yıl Kreisliga’ya
çıkan SV Melle Türkspor bir mucize ger-
çekleştirerek bu lig’de de devre yarısından
itibaren liderliği elden bırakmıyor. Bezirks-
liga Weser-Ems ligine çıkmak için müca-
dele eden Melle Türkspor zorlukları şansa
çevirmeyi bilerek bölge’de ve yakın çev-
rede büyük beğeni topluyor. Türkspor bu
sezon da şampiyon olduğu takdirde hiç
beklenmedik bir şekilde arka arkaya bir
üst lige çıkmayı başaracak. Şampiyonluk
hayali gerçekleştiği takdirde başarının de-
vamı için, çevrede bulunan Türk esnafı ve
iş adamları’nın desteği şart. 

Aşağı Saksonya Landesliga takımların-
dan SC Melle 03’ün eski deneyimli antrö-
nörü ve Fransa 1. Lig lisanslı Tunus
kökenli Ferhat Dahech yönetimindeki SV

Melle Türkspor rakiplerine hiç şans tanı-
mıyor. Sezona  çok iyi bir başlangıç yapan
ligin yeni takımı Türkspor ilk başlarda ra-
kipleri tarafından ciddiye alınmadı. Sa-
hada sadece üç maç kaybeden ve önemli
skorlara imza atan Türk ekibi devre ara-
sında takıma katılan İtalyan golcü Luigi di
Bella, tecrübesi ile isminden söz ettiren
Metin Biçici, takımın en iyi oyuncusu ve
beyni olan Burak Azattemür ve kaptan Yıl-
maz Sayım gibi isimlerin yanı sıra takıma
disiplin getiren ve genç oyuncuları motive
etmesini bilen antrönör Ferhat Dahech sa-
yesinde liderlik koltuğundan indirilemedi.
Türkspor ligdeki en yakın takipcisi Belm’i
çok çekişmeli bir maç sonrası deplas-
manda 4:3 bozguna uğrattı ise de, maçı
sonradan masada kaybetti. Melle’li Türk
ve diğer göçmen futbolseverlerin gururu
olan SV Melle Türkspor buna rağmen hiç
yılmadı ve hatta geri düştükleri birçok
maçı çevirerek sahadan galip ayrılmasını

bildi. Oyuncuların çok genç yaşta olmala-
rına rağmen, sahada sergilenen teknik be-
ceri ve takım ruhu Türkspor’un maçlarına
her hafta ortalama 150-200 taraftar çeki-
yor. Deplasmanlarda bile genci-yaşlısı ile
Türkspor’a destek veren taraftarlar seyirci
desteği’nin önemine işaret ediyorlar.
Sezon sonunda teknik direktör Ferhat Da-
hech’in Bezirksliga takımlarından Tus Ber-
senbrück’e gideceği kesinleşse de, SV
Melle Türkspor geleceğe ümitle bakıyor.
Türkspor’un başına kimin getirileceği
henüz netlik kazanmadığı ancak birden
fazla adayın olduğu bildirildi.
Bezirksliga Weser-Ems’de açık ara lider
olan başka bir Türk ekibi ise SC Türkgücü
Osnabrück. SV Melle Türkspor’un yanı
sıra şampiyonluğu neredeyse garantilemiş
olan Türkgücü Osnabrück’ün de başarı-
lıarı bu iki Türk takımının hem spor hem
siyasi çevrelerde dikkatleri üzerlerine çek-
melerine neden oldu.



Sayfa - Seite  16 Mayıs - Mai  2014Türkses  Sayı - Ausgabe 251

PAKET 1: 
Çanak antene  gerek kalmadan100 den fazla orginal Türk TV leri 

FOX  TV, ATV, Star, Kanal D, ShowTV ve birçok kanalın hepsi ayrıca büyük ulusal kanalar.    
Bir kere al birdaha para ödeme.  Hepsi Satpoint de.  Hemen arayın akşama  FOX TV

izleyin.  Esra Erol, Fox TV  Karagül ve diğerleri.

PAKET 2: 
Lig TV  1-2-3 HD kalitesinde. Çanak anten gerek kalmadan  Fox TV,  ATV  ve diğer 80 e

yakın Türk TV kanaları  IP TV  de.

PAKET 3: Arzu ederseniz Türksat çanak anten 80 cm.  Çanak anten  miniscart receiver,
10 metre kablo, duvar ayağı ile birlikte  hepsi sadece ....................79 Euro

PAKET 4: Miniscart receiver bütün Türk kanalları ayarlanmış şekilde sadece..... 24 Euro   

REKLAMSIZ TV
Türk Televizyonlarını nerden iziliyorsunuz?  FOX TV,   atv, Star,

Kanal D, Show TV ve diğer orginal Türkiye yayınlarını istermiydiniz?
Hemde çanak antene gerek kalmadan. 

Avrupa yayınlarının reklamları Sizi rahatsız mı ediyor?
O zaman gelin size orginal Türkiye yayınları verelim. 

Hemde ister çanak antensiz ister canak antenli. Çanak anten bizim
isimiz hemen arayın. Cep tel.:  0176 313 777 40  yada 040- 38612001 -

040 361 64 771 numaralardan bizi arayın
ve hemen izlemeye  başlayın

Ayrıca Digitürk IP TV ile 80’e yakın 
(Lig TV dahil) Türk TV kanallarını izleme imkanı
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Hamburg Balık Hali’ndeki
TEK TÜRK BALIKÇINIZ      

BALIKÇI - Groß und Einzelhandel

Große Elbstraße 137 • 22767 Hamburg (Fischmarkt)
Tel.: 040-659-10 630 • Fax: 040-659 10 631 • Mobil: 152-33668670

Açılış saatleri

Hafta içi hergün: 23.00 - 08.00 arası

Her Salı taze

HAMSİ G  ÜNÜ

Perakende 

CANLI BALIK

Bütün Kuzey Almanya’ya toptan
balık siparişi alınır ve acil servis
yapılır. Bremen ve Hannover’e

özel servisimiz vardır.

Fabio Mete Cihan
Acil siparişleriniz için Mete:

Cep Tel.:0152-33668670

EK İŞİMİZ DEĞİL, TEK İŞİMİZ BALIKÇILIK

Her Salı günü 
Hamsi, Lüfer, Palamut, 

Sardalye, Barbun ve Mercan 
gibi Türk balık çeşitlerini uygun 

fiyatlarla ve taze
olarak bulabilirsiniz.

Raşit Cihan:Raşit Cihan:
Mobil: Mobil: 

0174-19947690174-1994769
0157-345481560157-34548156

Mobil: 0174 - 199 47 69

Bergedorf  Uyum 
Danışmanlığı kalıyor

• Türkses / Hamburg
Hamburg’da Bergedorf Belediyesi

tarafından söz konusu uyum danış-
manlığının kaldırılmak istenmesine
son anda gelen haber sevindirici oldu.

SPD Hamburg Eyalet Parlamen-
tosu Milletvekili Ali Rıza Şimşek’in
bürosunda toplanan Bergedorf göç-
menler temsilcileri derin bir nefes al-
dılar. Ali Rıza Şimşek ve göçmen

danışmanlarla birlikte biraraya gele-
rek farklı çalışmalar üzerinde fikir alış
verişinde bulunurlarken müjdeli
haber Bergedorf İlçesi Müdürleri
Arne Dornquast ve Paul Klestcz’den
geldi. Bergedorf Belediyesi tarafın-
dan bazı nedenlerden dolayı kaldırıl-
mak istenen göçmenler uyum
danışmanlığı temsilciliğinin devam
edeceği haberine sevindiklerini belir-

ten Şimşek, Bergedorf’ta Alper
Doğan, Paul Kleszcz, Hüseyin Yıl-
maz ve Arne Dornquast uyum danış-
manlığı görevini sürdüreceklerini
bunun da gerekli olduğuna inandı-
ğını belirterek, “Semtte oturanlar ve
özellikle sivil toplum çalışmaları ya-
panların destekleriyle uyum danış-
manlığının kalmasını sağladık”
açıklamasınad bulundu. 
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• Türkses / Hannover
İsmail Çetin

Türk Federasyon Genel İdare
Kurulu üyeleri ve Aşağı Sak-
sonya Bölge Başkanı´nın da

katılımıyla gerçekleşen anma mer-
asimi, mevlüt okunmasıyla başla-
dı. Mevlütü okuyanlar arasında
Türk Federasyon Aşağı Saksonya
Bölge Başkanı Ali Eligür ve Han-
nover Türk Aileler Birliği eski

başkanı Bekir Yüce de vardı.

Açılış konuşması yapan dernek
başkanı Mahmut Kumtepe, ge-
lenleri selamlayıp organizeye
emeği geçen tüm arkadaşlarına
teşekkür etti. Programın sunucu-
luğunu yapan Serdar Demirbay,
merhum Alparslan Türkeş´in
hayatını ve O´nun Türk Milletine
kazanımlarını anlattı. Programa
devam eden dernek sekreteri İs-

mail Çetin, merhum Alparslan
Türkeş´in 1980´e kadar geçen
hayatının bölümünü aktardı. Mer-
hum Türkeş´in 1980 sonrası haya-
tını, Aşağı Saksonya Bölge Genç-
lik Kolları Başkanı Hakan Gencer
anlattı.

Kısa bir sinevizyon gösterisi ve
çay sohbeti akabinde misafirlerle
birlikte yenilen mevlüt yemeğinden
sonra program sona erdi.

Alparslan Türkeş 
17. yıldönümünde anıldı

Verdiği kaliteli hizmet ile yolcusu-
nun beğenisini kazanan SunEx-
press, Türk Sivil Havacılığında
hem Yeşil hem de Engelsiz Hava-
yolu sertifikalarının her ikisine
sahip ilk havayolu oldu. 

• Türkses / HAMBURG

Türk Havayolları ile Lufthansa’nın
ortak kuruluşu SunExpress,  engelli
ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların

ulaşım haklarını kolaylaştırmak için Sivil Ha-

vacılık Genel Müdürlüğü’nün başlattığı  “En-
gelsiz Havaalanı Projesi” çerçevesinde,
bütün gerekli şartları yerine getirerek “Engel-
siz Havayolu” sertifikasını almaya hak kazandı. 

2012’de Yeşil Havayolu sertifikasını
alan Sun Express, Engelsiz Havayolu
Sertifikası ile birlikte Türk Sivil Havacı-

lığında hem Yeşil hem de Engelsiz Havayolu
sertifikalarının her ikisine sahip ilk havayolu
oldu. 

SunExpress’in yolcularına ve doğaya karşı
bütün sorumluluklarını yerine getirdiğini be-

lirten SunExpress
Kalite ve Standar-
dizasyon Grup Mü-
dürü Gültekin
Bodur, “Bir hava-
yolu şirketi olarak
doğaya olan so-
rumluluğumuz ve
saygımız gereği
2012’de Yeşil Ha-
vayolu sertifika-
sı’nı, çalışmala-
rımız kapsamında almaya hak kazandık.
Yolcularımıza karşı sorumluluğumuz ge-

reği, yolcularımızın rahat, güvenli bir şe-
kilde seyahatlerini gerçekleştir- melerini
ve özellikle engelli yolcularımızın önün-
deki bütün engelleri ortadan kaldırılma-
sını, öncelikli hedefimiz olarak belirledik.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafın-
dan verilen Engelsiz Havayolu Sertifikası
ile de yapılan çalışmalarımız ödüllendiril-
miş oldu.”dedi. 

Türk Sivil Havacılığında, hem Yeşil hem de
Engelsiz Havayolu sertifikalarının her ikisini
de bünyesinde bulunduran ilk havayolu şir-
ketinin SunExpress olduğunu belirten Bodur,

“SHGM’nin bu önemli projesi; havacılık
sektöründe engelli ve hareket kabiliyeti
kısıtlı yolcuların en doğal hakkı olan ula-
şım hakkını, en hızlı ve kolay hale getir-
meyi amaçlamıştır. Proje; engelli bir
yolcunun havaalanına   ulaşmasından,
bilet işlemlerinde öncelik verilmesine;
uçağa alınma, yerleştirme, yolculuk,
uçaktan indirilme ve bagaj işlemlerine
kadar tüm süreçleri kapsamaktadır.  Biz
de SunExpress olarak, bu doğrultuda
üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine
getirerek projeyi başarı ile tamamladık”
dedi.  

• Türkses / Berlin

Katjes yeni ‘I LOVE
V E G G I E ’
kampanyası ve
jelatinsiz yumuşak
meyve şekerleriyle
Türk kökenli hedef
kitlesine ulaşıyor.
Katjes kampanyası
BEYS ajansı ile ortak
olarak yürütülüyor.

Yumuşak meyve ve
meyan kökü
şekerleriyle tanınan Katjes
markası Nisan ayında
Almanya’daki Türklere yönelik
bir kampanya baş-latıyor.
Katjes promosyon ekipleri
Berlin caddelerinde
karşılaştıkları bayanları eğ-
lenceli bir ‘Yeşil Oje Oyunu’na
davet edecekler. Böylece
Katjes vejeteryan ürünleriyle
tanışacak olan katılımcılar
oyunun sonunda 200 gr’lık
‘Grün-Ohr-Hase’ şeker paketi
ile ödüllendirilecekler.

Aksiyon boyunca promosyon
çalışmaları eş zamanlı olarak
METROPOL FM’in canlı

yayınlarında yer alacak.
Samimi, eğlenceli ve heyecanlı
anlar canlı yayında dinleyicilerle
paylaşılacak. Bunun yanı sıra
METROPOL FM radyo spotları
ve yerel magazin ilanları
sayesinde ‘I LOVE VEGGIE’
Katjes ürünlerinin Berlinli
Türkler arasında sempati
kazanması sağlanacak. Bu özel
kampanyanın amacı Almanya’-
daki Türklerin dikkatini veje-
teryan şekerlerine çekerek,
‘Grün-Ohr Hase’ ya da ‘Grün-
Ohr Ayıcık’ gibi jelatinsiz Katjes
ürünlerini tanıtmak. 

Katjes’in yönetici ortağı Tobias

Bachmüller Türk
kökenli hedef
kitlesinin Katjes
şirketi için ne kadar
önem taşıdığını bu
sözlerle dile getirdi:
„Katjes vejeteryan
ürünleriye kendi
branşında ben-
zersiz bir ürün
yelpazesine sahip.
Ü r ü n l e r i m i z i n
A l m a n y a ’ d a k i
Türklerin arzu ve
ihtiyaçlarıyla çok

uyumlu olduğunu anladık. Bu
yüzden de bu mesajı espirili
bir kampanya ile
paylaşmamız gerektiğini
düşündük.“

Katjes Fassin GmbH + Co. KG
Katjes, Ahoj-Brause ve
SALLOS markalarıyla Alman
şekerleme sektöründe üçüncü
büyük şirkettir. Bir aile şirketi
olan Katjes, Ahoj-Brause,
SALLOS, Hustelinchen ve
Gletscher Eis gibi markaları da
portföyüne katarak yıllardır
başarılı bir genişleme stratejisi
uygulamaktadır.

Katjes ‘I LOVE VEGGIE’ 
kampanyasını başlatıyor

06 Nisan 2014 Pazar günü Hannover Türk Aileler Birliği, merhum  Alparslan Türkeş´in
Hakk´a yürüyüşünün 17. yıldönümünü, Yunus Emre Camii´nde mevlüt okutarak andı.

SunExpres hem yeșil hem de engelsiz havayolu oldu
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10 Mayıs 2014’e

www.turkses.de
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39,-
Elektrikli süpürge

15,-
Ceket

9,-
Fön

Kahve 
makinası

Kalorifer

25,- 39,-

Almanya’da Konut 
Fiyatlarındaki Artış

Merhaba Sayın Okuyucular. Sizlere bu ay Al-
manya´da son birkaç yılda oldukça artan daire
fiyatlarını konu alan bir yazıyla karşınıza çı-
kıyorum. Almanya'da daire fiyatları bölgeden
bölgeye, şehirden şehire büyük bir farklılık
gösteriyor. Şehirler arasındaki fark bazı yerlerde
altı katına kadar çıkabiliyor. “Focus Online”
Almanya'da 150.000 Euro'ya hangi şehirde kaç
metrekare daire satın alabileceğinizi araştırdı.
Almanya'da konut fiyatları arttı. İster kuzeyde
Bremen ve Hamburg, ister batıda Köln ve Es-
sen, ister güneyde Stuttgart ve Münih, isterse
de doğuda Berlin ve Leipzig olsun, Almanya'nın
dört bir yanındaki konut fiyatları metrekare
başına 2012 ve 2013 yılları arasında önemli
bir oranda artış gösterdi. Hatta bazı bölgelerde
konut fiyatlarındaki artış kiralardaki artış ora-
nının bile üzerine çıktı.

BÜYÜK FİYAT FARKLARI
Focus Online'ın araştırmasına göre Alma-
nya'nın kuzeyi ve güneyi arasındaki konut
fiyatı farkı altı katı buluyor. Münih'teki bir orta-
lama dairenin metrakere birim fiyatı 3150 Euro
civarındayken, kuzeydeki Bremerhaven şeh-
rinde insanlar metrekareye sadece 500 Euro
ödüyorlar. Deniz kenarındaki Bremerhaven'da
aynı paraya Münih'tekinin altı katı daha büyük
bir daire almanız mümkün.
“Focus” Almanya'nın 25 kentindeki daire fiy-
atlarını araştırdı ve ortaya şu tablo çıktı.
Yapılan çalışmaya göre, 150.000 Euro'nuz
varsa bakın bu parayla hangi şehirde kaç
metrekarelik bir daire alabiliyorsunuz:

150 BİN EURO'YA HANGİ 
BÜYÜKLÜKTE BİR DAİRE?

Münih: 47,5 m², Stuttgart: 67 m², Düsseldorf:
77 m², Hamburg: 79 m², Köln: 88 m², Wiesba-
den: 91 m², Frankfurt: 94 , Berlin: 97 m², Han-
nover: 107m², Kiel: 115 m², Dortmund: 125
m², Dresden: 143 m², Essen: 150 m², Bremen:
154 m², Braunschweig 158 m², Leipzig: 167
m², Bremerhaven: 300 m²

Kaynak:almanyabulteni

Emlak 
Köşesi
Mehmet Kibar

• Türkses / Hamburg

Avrupa Trabzon Köprü-
baþýlýlar Kültür, Sosyal
ve Dayanýþma Der-

neði, üçüncüsünü düzenle-
yecekleri „Birlik, Beraberlik
ve Dayanýþma“ gecesiyle il-
gili hazýrlýklarý tamamladý.

26 Nisan’da  Lüdenscheid
þehrindeki 3 bin kiþilik tarihi
balo salonunda düzenlene-
cek gecedeye Köprübaþý
Kaymakamý, belediye baþ-
kaný baþta olmak üzere eði-
tim, iþ, sanat, siyaset, medya
ve spor dünyasýndan bir çok
süpriz davetli katýlacak. 
Televizyonlarýn ünlü sunu-

cusu Murat Kurt’un sunumu
ile gerçekleþecek gecede;
Karadenizin güçlü sesi Onay
Þahin’in yaný sýra Köprü-
baþýlý sanatçý Nihat Kumaþ
ve Güler Bayraktar, Karade-
niz rüzgarýný kemençesine
estiren üstadlar Temel
Baþkan, Gökhan Þanlý ve
Muhammed Yakupoðlu,

baðlamada Nizamettin San-
cak ve Dortmund Trabzonlu-
lar Derneði Horon Ekibi
sahne alacak.

Merkezi Almanya’nýn Neuss
kentinde bulunan Avrupa
Köprübaþýlýlar Kültür, Sosyal
ve Dayanýþma Derneði
Baþkaný Ahmet Anaç, orga-
nizasyon komitesi sorum-
lusu Mustafa Aydýn ve Erol
Ertürk gece hakkýnda þunlarý
söyledi: ”Geleneksel hale
getirdiðimiz ve bu yýl
üçüncüsünü düzenleye-
ceðimiz. Arpalý, Çifte-
köprü, Güneþli, Yaðmurlu,
Beþköy, Akpýnar, Fidanlý,
Gündoðan, Konuklu, Kü-
çükdoðanlý, Büyüdoðanlý,
Yýlmazlar, Daðardý, Emir-
gan ve Merkez’den oluþan
15 farklý mahallemizdeki
hemþehrilerimizi bir arada
görmekten mutluluk duya-
cak bir anlayýþ içerisinde
bu dayanýþma ve birlik ge-
cesini organize ettik. Ge-

cemizde çocuklara yönelik
farklý aktiviteler ile 7’den
70’e herkes için bir þeyler
düþündük. Bu anlamda 26
Nisan’da „Birlik, Beraber-
lik ve Dayanýþma“ gece-
mizle ilgili yapýlan orga-
nizasyonun hazýrlýklarýný
tamamladýk, geri sayým
baþladý. Türkiye’den ge-
ceyle ilgili “derneðinizin
aktivitelerini takip ettikle-
rini ve takdirle karþýladýk-
larýný” ifade ediyorlar.
Gecemizin geniþ katýlýmlý
geçmesini heyecanla bek-
liyor ve temenni ediyoruz.
Bu anlamlý güne tüm hem-
þehrilerimizi davet ediyo-
ruz.“

Ayrýca, „Birlik, Beraberlik ve
Dayanýþma“ gecesiyle ilgili
hemþehrilerimiz geniþ bilgi
için 0170-4765505 (Ahmet
Anaç), 0176-36783535 (Erol
Ertürk), 0178-8132412
(Mustafa Aydýn) arayabile-
cekleri ifade edildi.

Köprülübaşılılar üçüncü kez buluşuyorlar

üç ürün alın
sadece ikisi-
nin fiyatını

ödeyin 

Bütün ürünlerde
etiket fiyatından

% 20 ekstra 
indirim 

Löseminin bir çeşidi olan
Akdeniz Anemisi hastası
Kader, Sibel ve Mustafa
Demir kardeşler ve diğer
lösemi hastalarının sağlı-
klarına kavuşabilmeleri,
dokularına uygun kök
hücre nakline bağlı.

• Türkses/Hamburg

Alman Kemik İliği
Bağışı Bilgi Bankası
(DKMS) hastalara uy-

gun kök hücre bulmak
amacıyla Yunan, İran, Rus
ve başka göçmen sivil top-
lum kuruluşları ve cemi-
yetlerinin desteklediği bir
doku tipleme kampanyası
düzenleyecek. Kampanya
18 Mayıs 2014 tarihinde ya-

pılacak.
Unutmayalım ki, bu aman-
sız bizi veya bir yakınımızı
da yakalayabilir. Ne kadar
çok kişi doku tipleme kam-
panyasına katılırsa, Kader,
Sibel ve Mustafa Demir kar-
deşler ve diğer hastalar
için uygun kök hücre bulma
şansı o denli artar. Bu ne-

denle kök hücre nakli bek-
leyen tüm hastalar için bir
yaşam umudu olalım ve
DKMS`nin doku tipleme
kampanyasına katılalım.
Kader, Sibel ve Mustafa De-
mir henüz çok küçükler ve
önlerinde kocaman bir hay-
at var. Ancak bu uygun kök
hücre bulunmasına bağlı. 

Hastalara, aynı kökenden,
coğrafyadan olan insanlar
arasından uygun kök hücre
bulma şansının yüksek ol-
duğunu söyleyen kam-
panya organizatörü ve
DKMS’in gönüllü çalışanı
Kader Benli, “Hayatları kök
hücre nakline bağlı çok
sayıda Türkiye kökenli has-
ta bulunmasına rağmen, ne
yazık ki doku tipleme yap-
tıran Türkiye kökenlilerinin
sayısı istediğimiz oranda
değil. Basit bir doku tiple-
meyle herkes hayat kurta-
rıcı olabilir. Bu nedenle Tür-
kiye kökenli insanları
yoğun bir şekilde 18 Ma-
yıstaki kampanyamıza ka-
tılmaya, hastalara umut ol-

maya çağırıyorum” dedi.
Benli, kampanyaya katkı
sunmak isteyen dernekler,
kuruluşlar, doktorlar ve
sağlık personelinin 0176-
61749891 numaralı telefon-
dan ve HYPERLINK „mail-
to:kaderbenli@hotmail.de“
kaderbenli@hotmail.de
email adresinden geniş bil-
gi alabileceklerini söyledi.
18-55 yaşları arasında,
sağlıklı herkesin doku tip-
lemesi yaptırabileceğini be-
lirten Benli, kampanyanın
18 Mayıs günü, saat 11.00-
20.00 arası, Gaußstraße
171, 22765 Hamburg adre-
sindeki Grundschule Bah-
renfelder Strasse’de yapı-
lacağını açıkladı.

Hep birlikte lösemiye karş�
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Bahrenfelder Str. 232 . 22765 Hamburg ( Altona ) . Tel.: 040 - 39 80 60 40 veya 39 80 60 30 . Mobil: 0163 / 60 33 003 .

BalıkBalık
RestorantıRestorantı

Sizleri sakin bir ortamda leziz balik �r�nleri yeme�e davet ediyoruz!

• Alabalık
• Levrek 
• Çupra 
• Soman 
• Beyaz somon 
• Cumbo karides 
• Hamsi  
• Dil balığı
ve daha birçok  
balık çeşitleri

Hamburg’un Altona semtinde yeni açtığımız, 30 kişilik kapalı ve 20 kişilik 
açık alanı olan Fisch & Vino Balık restorantımızda, Türk mutfağının seçkin 
lezzetlerinden tadına doyamıyacağınız balık ürünlerini sizlere sunuyoruz.

Huzurlu bir zaman geçirmek, bir çok deniz mahsüllerinden

tatmak ve günün stres ve yorgunluğundan uzaklaşmak 

istiyorsanız mutlaka restorantımıza uğrayın.

Konfor, kalite ve sakin atmosferde, profesyonel kadromuzla özel
günlerinizde, grup ve şirket yemeklerinizde sizlere ve misafirleri-
nize özel anlar yaşatacak mekanımız sizlere açıktır.

Güneşli 
günlerde

bahçemizde 
balık çeşitlerimizi 
tadarak, içkinizi 

yudumlaya-
bilirsiniz.
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• Türkses / Hamburg

Yaklaşık 6 yıldır gelinlik ve
nişanlılık modelleriyle
müşterilerine hizmet ver-

diklerini belirten Rüya Braut &
Abendmode sahibi Bünyamin
Keklik, ürün çeşitleriyle, güncel
modelleriyle ve müşteri odaklı
yaklaşımla her zaman bir adım
önde olduklarını vurguladı.

Ürünlerinin kumaşlarının tama-
mının Türkiye’den geldiğini ifade
eden Bünyamin Keklik, “Ku-
maşlarımız Türkiye’den geli-
yor ve elbiselerimiz burada
hazırlanıyor. Hepsi en güncel
modeller ve çizimler. Kalite-
den asla ödün vermiyoruz.”
dedi. Mağazalarına bağlı bir ter-
ziyle çalıştıklarını da vurgulayan
Keklik, “Sözgelimi, müşterimiz
acil bir işi olduğunu söyleye-
rek mağazaya geliyorsa, vakit

kaybetmeden müşteriden ya-
pılacak işi ve talimatları alıyo-
ruz ve en kısa sürede, 1-2 saat
içerisinde elbisesini terzimiz
hazırlıyor. Acil kıyafet ihtiya-
cında da oldukça hızlı ve ihtiyaca
yanıt verir nitelikteyiz” dedi.

Gelinlik ve nişanlılık kıyafetle-
rine talebin yoğun olduğunu be-

lirten Keklik, “İndirimlerimiz
devam ediyor. İndirimlerimiz-
den ve kampanyalarımızdan
faydalanmak isteyen müşteri-
lerimiz, vakit kaybetmeden
mağazamıza uğrasınlar. Ken-
dilerine yardımcı olmaktan
mutluluk duyacağız” diyerek,
müşterilerine mesaj vermeyi de
ihmal etmedi. 

TGH’dan bahar
resepsiyonu

• Türkses / Hamburg

Hamburg ve Çevresi Türk
Toplumu (TGH) tarafından
verilen Bahar Resepsi-

yonu yoğun ilgi gördü ve ol-
dukça renkli geçti.

Kentin Altona semtinde bu-
lunan Hospitalstrasse 11, TGH
Haus 7 Salonu’nda gerçekleşen
resepsiyona Hamburg Başkon-
solosu Fatih Ak, Hamburg İçiş-
leri Senatörü Michael Neumann,
SPD Hamburg Eyalet Parla-
mentosu Milletvekilleri Kazım
Abacı, Ali Rıza Şimşek, sivil top-
lum temsilcileri, sanat alanından
ve Hamburg’un tanınmış sima-
larından  yoğun katılım oldu.

Göçmenler 
ayrımcılık yaşıyor
Özlem Eryüksel’in yönettiği re-
sepsiyonda, selamlama konuş-
ması yapan TGH Başkanı
Nebahat Güçlü, yaşanan bazı
olaylara dikkat çekerek, “Göç-
men kökenli gençler eğitim,
meslek, işyerlerinde hala bazı

ayrımcılıklarla karşılanmaları
oldukça üzücüdür. Ayrımcı-
lığa ve ırkçılığa temel çözüm
bulunmalı ve insanları daha
iyi kaynaştırma çabası göste-
rilmeli” dedi. Başkonsolos Fatih
Ak’ta bir konuşma yaparak,
Alman mercilerle daha iyi ortak
çalışmalar yaparak gelecek ne-
sillere daha iyi zemin hazırla-
mak gerektiğini ima etti.

Göçmen kökenli 
polisler çoğalıyor
Söz alan Hamburg İçişleri Sena-
törü Michael Neumann, Bele-
diye Başkanı Olaf Scholz ve eşi
Göç ve Uyum Bakanı Aydan
Özoğuz’dan selamlar getirdiğini
belirttikten sonra, “TGH başarılı
çalışmalar yapıyor ve her
hangi bir sorunda çözüm bul-
mayı üretiyor. Birlikte çalışa-
rak ancak sorunlarımızı daha
kolay çözebiliriz. Hamburg
eyaleti olarak gençlerin çifte
vatandaşlığını onaylıyoruz.
‘opsiyon modeli’ ni kaldırma
aşamasında olmamız kapsa-

mında gençler iki pasaporta
sahip kalabilirler” dedi. Kamu-
da çalışanların yüzde 20’sinin
göçmen kökenli olduğuna işaret
eden Neumann, “Polis memur-
ları arasında çok sayıda göç-
men kökenliler var ve bu rakamı
yükseklere çekmek istiyoruz.
Polis olmak isteyen göçmen
kökenli gençleri bekliyoruz”
diyerek çağrıda bulundu.

Zengin eğlence 
programı
Resepsiyonda TGH tarafından
çalışmaları devam eden projeler
üzerine bilgiler verildikten sonra
zengin eğlence programına ge-
çildi. Kanun üstadı Turan Vur-
gun, gitarıyla Hüseyin Boğa ve
piyanist Eda And  sanatçıların
yaptığı müzik, davetliler tarafın-
dan beğenildi ve yoğun olarak
alkışlandı. Programa Türk mut-
fağının başta gelen damak tadı
lezzetli yemeklerinden oluşan
büfe açıldıktan sonra sohbet es-
nasında fikir alış verişiyle son
buldu.    

Rüya’da özel kıyafetler
rüya
gibi

Rüya Braut & Abendmode indirimleriyle ve kampanyalarıyla müşterilerini düşünmeye
devam ediyor. Gazeteniz TÜRKSES, Rüya’nın sahibi Bünyamin Keklik’le konuştu.

3,5 tondan 40 tona kadar ehliyeti olan

ŞOFÖRLER ve paket dağıtım işinde çalışacak

ELEMANLAR alınacaktır. 

Müracaat: Emrah Ercan . Cep Tel.: 0175 / 249 26 29 

13 yıllık tecrübemizle taşınma, nakliye ve kargo hizmetlerini değişik
tonajlardaki araçlarımızla acil ve sigortalı olarak istenilen adrese teslim

ediyoruz. DPD’nin sistem partneri olarak, paketlerinizi

Almanya’nın her yerine en geç 24 saatte ulaştırıyoruz.

Yüzlerce araç filomuzla, dinamik ve uzman personelimizle
kargo ve nakliye işlerinizde her zaman yanınızdayız.

Tel.: 040/54752124 • Fax:040/54752125
Mobil: 0170-3145838 • 0171-3426363

www.aytransporte.de •info@aytransporte.de
Gönül ve Metin Ay

Geschaeftsführer/in

Kargolarınızı emin ellerde

ȘÖFORLAR ARANIYOR

Gönül Ay 
Emrah Ercan

Tercümelerimiz Hamburg Başkonsolosluğu tarafından tanınmakdadır
Almanya’da verilmiş olan boşanma kararlarının, Türkiye’deki
yetkili mahkemelerde tanıtımı ve tenfizi (Ortalama 4 haftada
karar teslimi).
Almanca ve Türkçe dışında Polonca, Arapça vs. dillerde tercüme
Ticaret Odası (Handelskammer), Evlendirme Dairesi 
(Standesamt) ve işyeri açarken Almanca dil desteği. 
Noter ve benzeri birçok resmi kurumlarda, uzun yılların
tecrübesiyle ve en uygun fiyatlara tercümanlık hizmeti veriyoruz.

☞

☞
☞

☞

Tel.: 0172-583 57 98 veya 0176-322 109 36
dolmetscher.temel@yahoo.de - Postfach: 902145 . 21055 Hamburg

Yeminli Tercüman

Özgür Temel

Özdemir
KfZ Gutachter

Araç hasar ve

değer tespiti en hızlı

şekilde yapılır.

Haftplicht- und Kaskoschadengutachten

• Sachvenständiger
• Fahrzeugbewertung
• Oldtimergutachten

• Unfallgutachten
• Wertgutachten
• Kostenvoranschlag

• Rechnungsprüfungen
• Restwertermittlungen

• Reparaturbestätigungen

Vogelhüttendeich 75 • 21107 Hamburg • info@ozdemir-gutachter.de
Tel: 040-876 009 27 • Fax: 040- 876 009 28 • Mobil: 0172-48 59 555

Vogelhüttendeich 75 • 21107 Hamburg • info@ozdemir-gutachter.de
Tel: 040-876 009 27 • Fax: 040- 876 009 28 • Mobil: 0172-48 59 555

Özdemir
KfZ Gutachter

Mehmet Özdemir

• Sachvenständiger
• Fahrzeugbewertung
• Oldtimergutachten
• Unfallgutachten
• Wertgutachten • Kostenvoranschlag

Mehmet Özdemir

Araç hasar ve değer tespiti

en hızlı şekilde yapılır.

Rüya’da özel kıyafetler
rüya
gibi
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Siz değerli müşterilerimizin bizlere olan güveni ile 1987 yılındanSiz değerli müşterilerimizin bizlere olan güveni ile 1987 yılından
beri Hamburg’ un ilk Kapalı Çarşı Türk Kuyumcusu olarak hizmetberi Hamburg’ un ilk Kapalı Çarşı Türk Kuyumcusu olarak hizmet

vermekten onur duyarız. vermekten onur duyarız. 
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YALOVA ARMUTLU KONUT
PROJESİ ÖZELLİKLERİ

Verkauf, Vermietung, Verwaltung
von Immobilien in/um Berlin und der Türkei

Wir suchen dringend Eigentumswohnungen,
Häuser, Anlageobjekte zum Verkauf,

und möblierte Messezimmer/-Wohnungen 
zur kurz-/langfristigen Vermietung 

für vorgemerkte Kunden.

Kooperationspartner, freiberu� iche Mitarbeiter /-Innen, 
Auszubildende und Langzeitpraktikanten gesucht.

Mitglied im 
Immobilienverband 
Deutschland

Braunstr. 10 · 30169 Hannover  |  Tel.: 0511 - 679 517 69 |   www.kibar-immobilien.de

Ansprechpartner: 

Mehmet Kibar 
Immobilienfachwirt (IHK)

Tel.: 0171-222 10 22

MITGLIED IM IMMOBILIENVERBAND DEUTSCHLAND

von Immobilien in /um  Hannover, Hamburg, Bremen, Berlin ve Türkiye

• Türkses /  Köln

Almanya genelinde 13
bölge finalistlerinin ka-
tılımıyla gerçekleştirilen

final, Stadtallendorf DİTİB Fa-
tih Camii’nde gerçekleştirildi.
Yarışmaya DİTİB Genel
Başkanı Prof. Dr. İzzet Er, Din
Hizmetleri Müşaviri vekili Suat
Okuyan’ın yanı sıra Din Hiz-
metleri Ataşeleri, din görevli-
leri, dernek yöneticileri ile çok
sayıda davetli katıldı.

Sunumu, DİTİB Özel Kalem
Müdürü Alaattin Salçık tara-
fından yapılan programın se-
lamlama konuşmalarını Stadt-
allendorf DİTİB Fatih Camii
Din Görevlisi Mahmut Şanal
ile Frankfurt Din Hizmetleri
Ataşesi Ramazan Dağlı yaptı.

Yarışma öncesi bir konuşma
yapan Din Hizmetleri Müşaviri
Vekili Suat Okuyan, özetle
şöyle konuştu: “Bir hizmetten
öte bir eğitim faaliyetini icra
etmiş olacağız. Bu anlamda
öğrencilerimizi, hocalarını,
velilerini ve buna vesile ol-
anları tebrik etmek ve  ha-
yırla yad etmek istiyorum.
Bizlerin yarınlarına mirasçı
olacak, mihrablarımızı, kür-
sülerimizi ve mimberlerimizi
bırakacağımız gençlerimizin
yetiştiğini görüyorum. Bu-
gün burada yarışma sonu-
cuna göre bir sıralama ya-
pılacak, ancak zaten bu yav-
rularımız, bölgelerinden bi-
rinci olarak gelmişler ve
hepsi bu yarışmanın kaza-
nanları olmuşlardır. Bu ya-
rışmaların bir amaç değil,
bir araç olarak görülmesi
gerekir. Bu sebeple ben ön-
celikle yarışmaya katılan bü-
tün çocuklarımızı birinci ilan

ediyorum. Kıyamete kadar bu
güzel nameyi, bu güzel cağ-
rıyı seslendirecek gönül er-
lerine, muhabbet bülbülle-
rine Rabbimden hayırlı ömür-
ler vermesini diliyor, onları
şimdiden kutluyor, yarışma-
larımızın hayıra vesile ol-
masını temenni ediyorum.“

Frankfurt Din Hizmetleri
Ataşesi Ramazan Dağlı’nın
başkanlığında Mainz Din Hiz-
metleri Ataşesi  Ahat Taşcı,
Münster Din Hizmetleri Ataşesi
Suat Altunkuş  ve Nürnberg
Din Hizmetleri Ataşesi Mümin
Şener’in jüri olarak görev yap-
tığı yarışmada ilk bölümde
ezan okuma yarışması, ikinci
bölümde de hutbe okuma ya-
rışması yapıldı. Yarışmaya ka-
tılan öğrenciler her iki kate-
goride hitabet, mahreç, güzel
ses ve makam uygulama ile
dinleyenleri etkileme gibi kri-
terlerine göre değerlendirildi. 

Yarışma sonunda bir konuşma
yapan DİTİB Genel Başkanı
Prof. Dr. İzzet Er, Ezanı Mu-
hammedi‘nin hayatımızda çok
önemli olduğunu, bu sebeple

çocukları-
mızı bu ko-
nuda ye-
t iş t i rerek
onlara ya-
tırım yapıl-
ması ge-
rek t iğ ine
de-ğindi.

Prof. Dr.
Er, konuş-
masını şu
şekilde sür-

dürdü: „Öncelikle bu güzel
mabedde bu güzel yarışma
ile bir araya geldik. Burada
bulunan öğrencilerimizi, din

görevlilerimizi, dernek yö-
neticilerimizi, çocuklarımızın
anne ve babalarını canı gö-
nülden tebrik ediyorum. Ço-
cuklarımızın hepsi birbirin-
den güzel, hepsi birbirinden
başarılı bir performans ser-
gilediler. Burada yaşayan
Müslüman toplumu olarak
kendi dinimizi ve kültürü-
müzü yaşatmak için kendi
içimizden insanlarımızı ye-
tiştirmemiz gereklidir. Bu
sebeple Uluslararası İlahiyat
Programı başlattık. Yetiştir-
diğimiz bu çocuklarımızın,
ilahiyat programlarına mü-
racaatlarını sağlayalım. Te-
mennimiz Türkiye’de Ulus-
lararası İlahiyat Programın-
da okuyacak olan çocukla-
rımızın daha sonra Alman-
ya’ya gelerek  buradaki Müs-
lümanlara hizmet etmeleri-
dir. Bu gençler bizim istik-
balimiz olacak inşallah. Ben
burada, yarışmaya katılan
yavrularımızı tebrik ediyo-
rum.“

Jürinin değerlendirmesi sonu-
cu 11. Güzel Ezan Okuma
Yarışması kategorisinde Köln
bölgesinden Emir Koç birinci,
Hamburg bölgesinden Gökhan
Karacan ikinci ve Hannover
bölgesinden Mustafa Burak
Kaya üçüncü oldu. 14. Güzel
Hutbe Okuma Yarışması ka-
tegorisinde ise Münih bölge-
sinden Talha Fidan birinci,
Mainz bölgesinden Harun Bek-
taş ikinci ve Hannover bölge-
sinden İsmail Yağız üçüncü
oldu.

11. Güzel Ezan Okuma ve
14. Güzel Hutbe Okuma yarış-
maları, dereceye giren öğren-
cilere, belge ve ödüllerin tak-
dim edilmesiyle sona erdi.

Ezan ve Hutbe okuma 
yarışmasının Almanya 

finali yapıldı
Din Hizmetleri Müşavirliği ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliği

ile düzenlenen “11. Ezanı Güzel  Okuma ve 14. Güzel Hutbe Okuma” yarışma-
larının Almanya finali Stadtallendof’da yapıldı. Yarışmalarda, Ezanı Güzel Oku-
ma kategorisinde  Köln bölgesinden Emir Koç, Güzel Hutbe Okuma kategori-

sinde de Münih  bölgesinden Talha Fidan  Almanya birincisi oldular.

DITIB Garbsen
Camii sinde seçimini yaptı

• Türkses / Garbsen

DITIB Garbsen Camii-
sinin Üyeleri 02.03.
2014 tarihin’de Camii’-

nin Olağanüstü Genel Kurul
toplantısında yeni yönetimin-
de yer alacak üyeleri ara-
larında seçtiler. Seçim öğle

namazın’dan sonra İstiklal
Marşı ve Kuran’ı Kerim
okunmasından sonra başladı.
Üyeler oy kullanmadan önce,
yeni seçilecek yönetim için
öneriler ve fikirlerini sundular..
Seçim için aday olanlardan
Raif Serin, Sinan Akbulut,
Cahide Sönmez, Gürol

Candemir, Kadir Canat ve
Yaşar Mezarcı seçim
sonunda seçilen yeni
Yönetim Kurulu üyeleri
arasında yer aldılar.. Ayrıca
Veliler Birliğine Doğan Bal
seçildi ve bu yeni seçilen
yönetimin görev süresi 3 yıl
olarak belirlendi.

Türkses’in objektifinin karşısına geçen 2. Başkan: Cahide Sönmez; Kadınlar
Kolu Başkanı: Neslihan Serin; Başkan: Raif Serin; 2. Başkan: Sinan Akbulut;

Muhasebe: Gürol Candemir; Veliler Birliği Başkanı: Doğan Bal; Üye: Yaşar
Mezarcı; Sekreter: Kadir Canat; Gençlik kolu Başkanı: Murat Akbulut, seçim

sonrası bir hatıra resmi çektirdiler. 
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Gerçek balık lezzetini tadabileceğiniz evinize sizleri davet ediyoruz.

Çocuklar için: Pangasius Fileto, Deniz Salmonu, 

Okyanus Fileto ve Fisch und Chip Burger

Hergün taze BALIK çeșitleri ile AİLECE balık yiyebileceginiz nezih bir restoran

Eşsiz 
lezzet
durağı 
Lagos

Izgara Balık çeşitleri
Karışık ızgara balık . Çupra . Levrek

Ton balığı . Fener balığı -Somon

Yayın balığı ve deniz salmonu

Közde Balık çeşitleri:
Çupra .  Levrek . Alabalık . Uskumru

Karides çöp şiş . Jumbo karides

Dil Balığı . Kalkan . ve Barbun.

TAVA BALIKLARI:
Tekir, Hamsi, Kalamar, günlük Balık çorba çeşitleri
ve ayrıca Soslu tavalar, ara sıcaklar, salatalar, soğuk
mezeler, tatlılar ve karışık meyve tabağı, soğuk sıcak 
alkollü ve alkolsüz içecek çeşitleri ile

Açılış saatleri: 
Hergün 11:30 - 01:00 arası

Her CUMA
saat 22.00 den 

itibaren
CANLI 
MÜZİK
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r: 
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1
ÖZEL MENÜ

Çorba
Karışık Meze Tabağı
Karışık Balık Tabağı
(3 ayrı garnitür)
Meyve Tabağı 17,-8035,60

yerine 
sadece

Bu fiyat 30.06.2014  tarinine kadar geçerlidir.
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Tel.: 040-180 65 219 • Mobil: 0179-128 75 18

www.rüya-brautmode.de • RueyaBrautmode@web.de
Açılış Saatleri: Pazar tesi -  Cumar tesi: 10.00 - 19.30
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34 bedenden
54 bedene kadar
gelinlik, nişanlık,
abiye kıyafetleri
ölçülerinize göre

içerisinde
hazırlıyoruz.

Rüya’ya
uğrayın,

rüyalarınız
gerçek olsun

İlkbahar
koleksiyo-

numuz 
geldi

Kız çocukları için
elbiseler ve
ayakkabılar
Erkek çocukları için
takımlar,
gömlekler,
kravatlar,
ayakkabılar
ve sünnetlikler
Bayan
ayakkabıları
Düğün ve
nişan için
aksesuarlar


