TALYA EMEKLİLİK ve HUKUK BÜROSU

• Türkiye’den Emeklilik

• Az prim yüksek emekli maaşı
• Mavi Kartlıların SSK’dan
Emekliliği

• Ayrıca Türkiye’den

• Boşanma kararınızın tanıtıma
ve tenfizi.
• Miras, gayrimenkul, alacak
haklarınızın takibi

BMW und MINI
Vertragshändler

31 Aralık’a
kadar
emekliliğe
başvurun

% 30
az ödeyin!

TALYA CONSULTING UG:
Steindamm 105 • 20099 Hamburg • Tel.: 040 / 636 93 310

www.turkses.de


  

B&K GmbH & Co. KG
Buxtehuder Straße 112
21073 Hamburg

Ümit Sentürk

Tel 040. 766 091-8787
Fax 040. 766 091-17
e-mail uemit.sentuerk@
bundk.de
www.bundk.de

Gebrauchtwagen

Verkaufsberater

Dienstwagen
Finanzierung
Leasing

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

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:
Tel: 040-81 46 40
Fax: 040 86 69 08 54
Mobil: 0172 - 54 68 334
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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

tuerkses@t-online.de

Vizesiz Avrupa
www.turkses.de
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 AB Türkiye’nin vize serbestisi şartını
kabul etti. AB Komisyonu Başkanı
Juncker, Türkiye’nin sığınmacıları kabul
etmek için şartı olan vize serbestisinin
hızlandırılacağını duyurdu.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, AB
Konseyi Başkanı Tusk ve Avrupa
Komisyonu Başkanı Juncker ortak basın
toplantısı düzenledi.
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17. FASIL 14 ARALIK’TA AÇILACAK
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3 MİLYAR EURO MALİ DESTEK

Netto’da
Türk Kasabı
Pamukkale
Bergedorf
tekrar açıldı
 Hamburg’un Wilhelmsburg semtinde
Drateln Str. 27 . 21107 Hamburg adresindeki yeni açılan Netto Marken Discount’un içerisine Türk usülu kasap açma
yetkisi alan İbrahim Yeter, Alman marketinde %100 helal et pazarlama başarısını
elde eden ilk Türk oldu.
Geniş bilgi
13. ve 20. sayfada

Türkis’den burger kampanyası

 Hamburg’un Steindamm 71 adresinde hizmet
veren Türkis Restaurant Cafe, leziz ve helal Burger çeşitleri ile müşterilerinin...
7. ve 9.sayfada

 Hamburg’un en eski restorantlarından
Pamukkale, Bergedorf şubesini yenileyerek
tekrar hizmete sundu.
Hamburg’un
Sternschanze ve Bergedorf semtlerinde çeyrek
yüzyıldan beri hizmet sunan gözde
restorantlarımızdan Pamukkale Bergedorf
şubesini yenileyerek, güzel bir dizayla
müşterileri ile tekrar buluştu.
3. ve 11. sayfada

Türkiye’den
Emeklilik
için acele
edin
 Türkiye’deki seçimlerin ardından birçok yasal
değişiklik de gündeme geldi. Seçim vaatlerinden biri olan
01.01.2016 tarihinden itibaren asgari ücretin 1300 TL ye
çıkarılması SGK’ya ödenecek primlere de %30 civarı bir
zam gelmesine sebebiyet verecek. Bu değişikliğin
yurtdışındaki Türkleri nasıl etkileyeceği konusunda
gazetemize açıklama yapan Avukat Talha Barut şunları
kaydetti:
• 7. sayfada

Türkses’in
yeni yıl özel sayısı
28 Aralık Pazartesi
yayınlanacaktır.
Türkses’de yayınlanması arzu ettiğiniz
yeni yıl mesajlarınız
için :
Tel.: 040 - 81 46 40
Mobil: 0172/54 68 334
www.turkses. de

“S unE xp r ess 2 015’ i
değerlendirdi
 Hamburg’un tanınmış bayan
avukatlarımızdan Gülşen Kurt,
10.yılını kendi ofisin’de kalabalık
bir davetliyle birlikte kutladı.
4. sayfada

Reeperbahn 103
20359 Hamburg
Tel.: 0174 - 560 12 00

 Türkiye ile Almanya arasında en fazla
en fazla uçan havayolu şirketi olan SunExperss 2015 değerlendirme toplantısı
kapsamında Düsseldorf Hilton otelde
acentalarıyla bir araya geldi. Toplantıda
SunExpress satış müdürü Ali Çillioğlu
konuştu.
7. sayfada

Reklamsız TV izlemek
 23 yıldır çanak anteni
ve branjında faaliyet
gösteren Satpoint’de yenilikler bitmek bilmiyor.
Artık çanak anteninin
zamanının geçtiğini vurgulayan
Satpoint
GmbH’nın
yöneticisi
Muammar Karaca, şimdi
IP TV ve dekorderlerin
tercih edildiğini vurgulayarak, kablolu veya
kablosuz, WLAN üzerinden bütün Türk ve Dünya kanallarını izlemenin çok daha kaliteli ve
basit olduğunu belirtiyor.

Her geçen gün yeni IP kutularının
icat edildiğin söyleyen Karaca, IP
TV hakkında şu önemli bilgileri
veriyor:
15. sayfada

gGmbH

GETRÄNKE
WELT
DÖNER
WELT

Hamburg - Reeperbahn’ın gözde mekanlarından
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Gülşen Kurt
10. yılını kutladı

Expresso
Steindamm’da
 2007 yılında Hamburg’da Tayfur ailesi tarafından kurulan Expresso Bäckerei Cafe her
geçen gün daha büyüyerek yeni şubelerini
açmaya devam ediyor. Hamburg’un Barmbek
ve Harburg semtlerindeki iki ayrı pastahaneler
zincirine bir yenisi daha eklendi. Türklerin
yoğun yaşadığı Merkez tren istasyonu Steindamm caddesi karşısınada açılan yeni Expresso Bäckerei Cafe....
Geniş bilgi 2. ve 5. sayfada
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Ramazan
Bayramınız
mübarek
olsun.

Emin Sağlık
Türkses Gazetesi Kurucusu ve Sahibi

JAHREN

Kuzey Almanya'da
kesintisiz yaynlanan
tek Türk gazetesi...

Schuldner- und Insolvenzberatung

Reyhan Savran
     
Schuldner- und Insolvenzberater

Daniel-von-Büren-Str. 23 • 28195 Bremen
Tel. 0421 . 168 39 55

www.anker-sb.de

  

  

Wir beraten überschuldete Menschen in den Sprachen:
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YENİ AÇILDI!..

HARBURG’dan
sonra şimdi de
STEINDAMMDA’YIZ

A’dan Z’ye her türlü Bäckerei ve pastane ürünleri. 3 salon ve 2 teras olmak üzere toplam 5 ayrı bölüm.
Hergün kahvaltı öğle ve akşam yemekleri. Kahve, çay ve her türlü sıcak ve soğuk içecek çeşitleri.
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WLAN (Wireless) bulunur.
Özel günler için rezevas

• Gözleme
• Kumpir
• Pizza
• Makarnalar
• Kahvaltı
• Brunch
• Çorba

• Ekmek
• Pide
• Poğaça
• Simit
• Açma
• Tatlı
• Kuru Pasta
• Yaş Pasta
çeşitleri günlük ve
taze olarak
bulunur.

ve hergün
değişen sıcak
öğle yemekleri.

Yeni açılış dolayısı ile AÇIK BÜFE KAHVALTI (Brunch) sadece
Her gün 04:00 ile 22:00 arası açığız

9,90 Euro
Etlerimiz helaldir

İki katlı
terasımız
vardır

HAMBURG STEINDAMM:
Kreuzweg 10 • 20099 Hamburg • Telefon: 0176 / 60 81 74 94
e-mail: info.expresso@web.de

HAMBURG HARBURG:
Lüneburger Str. 37 • 21073 Hamburg
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Pamukkale Bergedorf
tekrar açıldı
Hamburg’un en eski restorantlarından Pamukkale, Bergedorf şubesini
yenileyerek tekrar hizmete sundu. Hamburg’un Sternschanze ve
Bergedorf semtlerinde çeyrek yüzyıldan beri hizmet sunan gözde restorantlarımızdan Pamukkale Bergedorf şubesini yenileyerek, güzel
bir dizayla müşterileri ile tekrar buluştu.
• Türkses / HAMBURG

987 yılında ilk Sternschanze de
açılan Pamukkale, ikinci yerini
1990 yılında Bergedorf da da
açmıştı. Gerek yemek gerekse hizmet
kalitesi ile çeyrek asırdır müşterilerinin ilk tercihi olan Pamukkale,
büyük bir Alman müşteri kapasitesinede sahip. Hamburg’da ilk açık
büfe kahvaltı uygulamasınıda başlatan
Türk restorantları listene giren, Pamukkale pazar günleri yoğun bir
müşteri ziyaretine sahne oluyor.

için yaklaşık her 5 yılda iç dekorunu
değiştirerek, değişik bir atmosfer
yaratıyoruz. Sternschanze’deki restorantımızı birkaç yıl öncesi komple
yeniden dizayn etmiştik. Zira; yıllardır
bize daima gelen Türk ve Alman
müşterimzin sayısı oldukca yüksek.
Onlara her geçen gün leziz yemeklerimize ek olarak 5 yılda da bir
olsa değişik dizaynlarla daha iyi bir
ortam yaratmaya çalışıyoruz. Böylelikle hem müşterilerimiz hemde
bizler gönül rahatlığı içerisinde, sakin
bir ortamda yemeklerimizi tadıyoruz.

Ama şimdi ilginç dekor ve 60 kişiye
hitab edebilecek şahane bir atmosfer
yaratarak, resterontımızı 16 Kasım
Pazartesi günü tekrar hizmete açtık.
Yemeklerimizin lezzetin özleyen
müşterilerimizin ilk hafta yoğun ilgi
göstermesi bütün yorgunluğumuzu
giderdi.

Hamburg’un iki ayrı semtinde hizmet
vermenin kendileri için büyük avantaj
sağladığını vurgulayan Yalçın, “Restorantımız Hamburg da en çok tanınan restorantlar listesinde olduğu

Hamburg’ un Bergedorf semtindeki
restorantımız yaklaşık 6 aydır tamiratdaydı. Sadece bizi tercih eden müşterilerimizi Sternschanze’deki restorantımıza yönlendirdiğimiz de oldu.

Pamukkale Bergedorf’un Kontakt
Adresi ise şöyle:
Alte Holstenstr. 56, 21029 Hamburg
Tel: 040/7245982

1

Pamukkale
yeni ve modern
dizaynıyla sakin
bir ortamda
müşterilerini
ağırlamaya
başladı

Eğlenceye doydular
A

• Türkses / HAMBURG

lmanya’nın liman kenti
Hamburg’da gerçekleşen
eğlencede sanatçılar söyledikleri birbirinden güzel parçalarla
eğlenceseverleri eğlenceye doyurdular.
Kentin merkez yakınında
Ausschlaeger Weg 41 adresinde
bulunan Elissarlounge’de G&A organizesinde düzenlenen geceye

yoğun katılım oldu. Gecede önce
Kuzey Almanya’nın sevilen sanatçılarından Şükrü Peker sahne aldı.
Ekibi ve gitarıyla sahneyi dolduran
sanatçı söylediği parçalarla dinleyenleri büyüledi. Şükrü Peker’e
müzikseverlerde zaman zaman birlikte söyleyerek eşlik ettiler. İlerleyen
saatlerde
“Misket”,
“Ankara’nın bağları” gibi hareketli
parçalara dayanamayan eğlenceseverler pisti doldurup bol bol dans

Yemek konzeptimiz aynen Sternschanzedeki restorantımızda olduğu
gibi Bergedorf da sadece Brunch,
açık büfe kahvaltımız yok ama ilerki
aylarda düşünüyoruz“ dedi.

ettiler. Geç saatte Schleswig-Holstein Eyaleti başkenti Kiel’den
gelen sanatçı Ümit Yaşar ekibiyle
birlikte sahne aldı. Ümit Yaşar seslendirdiği sevilen parçalarla yoğun
alkış topladı. Sabaha doğru kıvrak
danslarıyla sahne alan Oryantal
Yasemin Güzel’de masalarda dans
ederken izleyenler para takmada
yarış ettikleri görüldü. Gönüllerince eğlenen eğlenceseverler eğlenceye doydular.

Eski minibus ve transportlarınızı en yüksek fiyata alıyoruz.

Freier Händler für Mercedes-Benz, Freier Händler für Citroën, Freier
Händler für Fiat, Freier Händler für Volkswagen , Mercedes-Benz ,
Citroën, Fiat ve Volkswagen araçları serbest pazarlayıcısı

• Otogalerimizde mevcut olan Mercedes-Benz , Citroën, Fiat ve Volkswagen
marka araçları sizlere çok uygun fiyatlara sunuyoruz.
• Az kullanılmış çok sayıda ticari transport araçlarımız mevcuttur.
• Her türlü araçın kışlık ve yazlık lastik değiştirilir yapılır.



 

 

       

Fiat Ducato
Kühlwagen bis 0C°
Model.:08 /1997
KM.:188.000
PS.:69 Diezel
Tüv: 09.2017

Fiyatı:

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

4.990 €

Opel Combo
Model: 03 / 2006
Km. 236.000
PS: 97
Benzin /ERDGAS
5 Kişilik

Fiyatı:

2.799 €

Renault Logan

Model: 03 / 2010
KM.:129.000
TÜV: 02 / 2017
LPG(Gas) / Benzin
çok temiz

Fiyatı:

4.999 €

Rugenranzel 2 • 25373 Ellerhoop (Hamburg’a 10 dakika mesafede)

Tel.: 04120 / 70 67 799 • Mobil: 0151 / 21 22 81 91 • Fax: 04120 / 70 67 778
http://www.oz-automobile.de • Mail: info@oz-automobile.de
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Olimpiyat Avukat Gülşen Kurt 10. yılını kutladı
sporcumuz H
vefat etti
• Türkses / HAMBURG

amburg’un tanınmış bayan
avukatlarımızdan Gülşen Kurt,
10.yılını kendi ofisin’de kalabalık
bir davetliyle birlikte kutladı. 6 Kasım
akşamı saat 19.00 da başlayan 10.yıl
kutlaması, gecenin geç saatlerine kadar
sürdü. Davetliler ikram edilen açık büfe
yiyecek ve içeceklerin özenle seçilmiş
olması dikkat çekti. Hamburg’un ilk Türk
kökenli bayan avukatlarından olan
Gülşen Kurt, Eylül 2005 yılında
Hamburg’un Harburg semtinde avukatlık
bürosunu açmıştı. Şu anda avukat Gülşen
Kurt bünyesinde 3 büro elemanı ve 4
Alman avukat hukuk mücadelesi veriyor.
Avukatlık bürosunun açılışının 10.yılını
kutlamalarının kendileri için büyük bir
sevinç kaynağı olduğunu
vurgulayan Gülşen Kurt,
Türkses’e şu açıklamalarda
bulundu:

Hamburg’un tanınmış bayan avukatlarımızdan Gülşen Kurt, 10.yılını kendi ofisin’de
kalabalık bir davetliyle birlikte kutladı.
larınıda tahminen belirtdikten sonra kararı
müvekkilime
bırakıyorum.

„Avukatlık büromum açılışının 10.yılını kutlamama
iştirak eden, başta ailem
olmak üzere bütün eş, dost
ve meslek arakadaşlarıma
sonsuz teşekkür ederim.

G

• Hannover / Türkses

eçtiğimiz Haziran ayında
Hannover’de
gerçekleştirilen Avrupa
İşitme Engelliler Şampiyonası’nda şampiyon
olan milli takımımızın
kadrosunda yer alan
Gökhan Sarı geçirdiği
kalp krizi sonucu 28 yaşında vefat etti.
Oynadıkları futbolla vatandaşlarımızın gönüllerinde taht kuran ve

büyük bir çoşkuya yol
açan takımın futbolcularından Sarı’nın vefatı federasyonun resmi sitesinden duyuruldu ve futbolseverleri
büyük
üzüntüye soktu.
Gökhan Sarı, Judo Milli
Sporcusu ve 2013 Judo
Olimpiyat Üçüncüsü,
Antalya Büyükşehir Belediyesi İşitme Engelliler
Spor
Kulübü
sporcusuydu.

Bir davayı üstlenmeden
önce en ince noktalarına
kadar bütün detayları
dikkate alarak, o davayı
Bilhassa hiç unutmam,
kazanma
şansımızı
ofisimi açtığım ay ilk
önceden tesbit etme
haberim Türkses’de yayınyolunu tercih ediyorum.
lanmıştı. Bugün de benim
Gülşen Kurt
Bu da bana gelen
10.yılımda
Türkses’in
müvekkillerim
için
bulunması 10 yıl öncesini
hatırlattı. Bu vesileyle Türkses gazetesi güven ve iyi bir çalışma ortamı sağlıyor.
çalışanlarına bilhassa Emin Sağlık beye Davayı benimseyerek sonuna kadar
kazanmak için elimden olan bütün
teşekkür ederim.
imkanları kullanıyorum. Bir davayı
10 yıl içerisinde binlerce
dava üstlendim. Prensipli
ve azimli çalışma yöntemimle
kazandığım
davaların sayısı
çok
yüksektir. Çünkü, bana
gelen her müvekkilin
davasını bizzat kendi
davammış gibi benimsiyor
ve o yönde savunmamı
hazırlıyorum. Bir davayı
üstlenmeden önce müvekkilimle açık açık en ince
hususlara kadar konuşuyor,
kazanma veya kayıp etme
şansımızın ne derece
olduğunu kendilerine belirtiyorum. Dava masraf-

Hamburg Balık Hali’ndeki TÜRK BALIKÇINIZ

GmbH

Her gün

HAMSİ bulunur

Groß und Einzelhandel
Toptan ve Perakende

Perakende

CANLI BALIK

Bütün Almanya’ya toptan balık siparişi alınır, Acil servis yapılır.
Berlin, Bremen ve Hannover’e özel servisimiz vardır.

Levrek ve Çupra kg.
sadece: 5.90,- Euro

Copyright: Türkses Zeitung

Her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Hamsi, Lüfer, Palamut,
Sardalye, Barbun, Ton Balığı, Kılıç Balığı ve Mercan gibi Türk balık
çeşitlerini uygun fiyatlarla ve taze olarak bulabilirsiniz.

Acil siparişleriniz için Raşit Cihan:
Cep Tel:

0174 - 199 47 69

Açılış saatleri
- 08.00 arası
0
.0
3
2
:
n
ü
rg
Hafta içi he

Große Elbstraße 117 • 22767 Hamburg ( Fischmarkt )

Tel.: 040-25 77 39 03 • Fax: 040-25 77 39 09 • Mobil: 0174 199 47 69
Hannover Temsilcisi: Gold Fisch: Am Tönniesberg 16 • 30453 Hannover (Großmarkt)

kazanmak hem müvekkilim
hemde benim açımdan
paradan daha önemlidir“ dedi.
Avukatlık bürosunda kendi bünyesinde 4
Alman avukat ve 3 sekreter ile birlikte
aile, ceza, iş ve trafik hukuk alanlarında
hizmet sunduklarını belirten Avukat Kurt,
vatandaşlarımızı uyararak, “Bazen çok
basit ve az bir masrafla kapatılabilecek
davalar dikkate alınmadığı takdirde çok
ciddi sonuçları doğurabilir. Bilhassa
direk
mahkemeden
gelen
„Mahnbescheid“ (ödeme emri) yazan
„ödeme emri“ mektuplara en geç iki
hafta içinde cevap verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde o dava büyük
ölçüde üstlenmiş ve kaybedilmiş sayılır.

Bu nedenle avukat ve mahkemeden gelen
her mektup dikkate alınarak, bir avukata
danışılmasında büyük fayda vardır. Tabi
ki bizim anadilimizde hizmet vermemiz
Türkler için büyük avantaj sağladığı gibi,
binlerce Türk kökenli müvekkilimizin
olmasıda bizlerin çalışma prensiplerine
ne denle bağlı olduğumuzun bir ispatıdır“
dedi.
Türkses Gazetesi olarak 10 yıl öncesi ilk
haberini yaptığımız Avukat Gülşen
Kurt’u ve ekibini kutluyor, kendilerine
nice başarılı yıllar diliyoruz.
İnfo Tel: 040 3999 05 80

Avukat Gülşen Kurt 10. yılını aile fertleri ile kutladı.
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Mutlu
Expresso
Bäckerei
Cafe
açıldı
İlk DİTİB Eyalet ve Bölge Birlikleri
katılımlı
Eğitim
Şurası
gerçekleştirildi
olmak için
bunları yiyin

5-7 Haziran 2015 tarihleri arasında DİTİB Yönetim Kurulu, DİTİB Eyalet ve Bölge Birlikleri ile
DİTİB Akademi bünyesinde kurulan İslam Din
Eğitimi Koordinasyon Bürosu temsilcileri DİTİB I.
Eğitim Şurası “Dinî Cemaatlerin Sorumluluğu Altında Örgün Din Eğitimi” başlığı altında toplandı.
3 gün devam eden Eğitim Şurası’nda Almanya’da
İslam din dersleri ve ilahiyat ile din dersi öğretmenlikleri merkezleri konuları görüşüldü ve İslam Din
Eğitimi Koordinasyon Bürosu tanıtıldı.

Muz, somon balığı, avokado, istiridye gibi besinler tüketildiğinde vücutta endorfin salgılayarak, seratonin yani mutluluk verici hormonun
üretimini sağlıyor.

Kayıp Türk’ün ceseti
restorantın zemininde bulundu

Hamburg’ta 30 Eylül’de beri kayıp olan Ercan Dal’ın cesedi, bir
restoranın zeminine gömülerek üzerine beton dökülmüş halde bulundu - Restoranın Portekiz asıllı sahibi gözaltına alındı

A

lmanya’nın Hamburg
kentinde 30 Eylül’den
bu yana kayıp olan
Ercan Dal’ın cesedi, sürekli
gittiği bir İtalyan restoranının
zeminine gömülerek üzerine
beton dökülmüş halde bulundu.
Yakınlarının kayıp başvurusu
ve restoran sahibinden şüphelendiğini bildirmesi üzerine
polis, Ankaralı olduğu öğrenilen Ercan Dal’ın (49) en son gittiği
„Casa Alfredo“ adlı İtalyan restoranında
arama yaptı.
Aramada polis köpeklerinin zeminden
koku alması üzerine olay yerine teknik
ekip çağrıldı. Yapılan kazı çalışmalarının
ardından Ercan Dal’ın cesedine ulaşıldı.

„RESTORANDA TADİLAT
BAŞLAYINCA ŞÜPHELERİM ARTTI“
Restoran sahibinin, kuzenine ilişkin soruların ardından apar topar tatile gittiğini
anlatan Dal, „Polise durumu bildirmeme
rağmen yine bir şey yapmadı ve Alfredo
tatile gitti. Ardından da restoranda tamirat
başladığını gördüm ve şüphelerim iyice
arttı. Yerdeki fayansların kırıldığını ve

tadilat yapıldığını görünce polise giderek kuzenimin cesedinin yere gömülmüş olabileceğini bildirdim. Bu kez
olayı ciddiye alan polis, kısa
sürede sonuca ulaştı“ diye konuştu.
Ercan Dal’ın kaybolduğu gün
saat 20.00 sularında buluştuğu
bir arkadaşı da, „Ercan’la buluştuğumuzda Casa Alfredo’ya
gideceğini söyledi. Zaten
oraya sık sık gidiyordu. Sonra ona bir
daha ulaşamadık, telefonu hep kapalıydı.
Ercan’la birlikte o restoranın boya badana
işini yapmak için sahibiyle anlaşmıştık.
Ercan’ın kaybolmasının ardından yerlerin
laminant parke döşenmek üzere kazılması
hepimizi şüpheye düşürdü. Zira restoran
sahibinin böyle bir planı olmadığı gibi
yerdeki fayanslar da sağlamdı“ ifadelerini
kullandı.

Beslenme Danışmanı ve
Estetik Medikal Hekimi
Dr. Gönül Ateşsaçan, gün
içerisinde tüketilen besinler sayesinde mutlu olmanın ve ruh halinin düzene
girmesinin sağlanacağını
belirtti. İnsanların bazı
zamanlarda ne yaparlarsa
yapsınlar kendilerini mutsuz hissettiklerini ifade
eden Ateşsaçan, çalışmalara göre bazı gıda maddelerinin bizi aşka hazırladığını, depresyonu iyileştirdiğini belirtti.

Libidoyu da artırıyor

Ateşsaçan, "Besinlerin
kimi savaşa hazırlar ve
kimi ise mutlu hissettirir.
Muz tüketmek daha mutlu
yapar. Potasyumu fazladır.
Triptofan ise halk arasında
'mutluluk hormonu' olarak
bilinen serotondir. Sinirleri
gevşeten vitaminler B vitamini ve folik asit. Omega
3 rahatlama ve gevşeme
yapar. Özellikle somon
balığı ve ton balığı gibi
soğuk deniz balıkları tükettiğinizde daha çok omega-3 almış olacaksınız.
Karides ve ıstakoz gibi
kabuklu deniz canlıları da
bol miktarda B vitamini,
magnezyum ve çinko gibi
minerallerle serotonin üretimine destek olur ve libido artışı yapar. Ginseng,
kereviz, istiridye, avokado
hormonları dengeler ve libidoyu artırır. Yaban mersini, ananas ve avokado,
fıstık, antep fıstığı ve istiridye gibi gıdalar da mutlu yapar. Çikolata depresyonun bazı semptomlarını
giderebiliyor" dedi.

DİTİB-Akademi tarafından gerçekleştirilen toplantıya, ellinin üzerinde DİTİB Eyalet ve Bölge Birlikleri başkanları, yönetim kurulu üyeleri, birim
müdürleri ve bölge merkez koordinatörleri katıldı. Sunumlar ve panellerle İslam din derslerinin
çeşitli eyaletlerde hukuki çerçevesi, İslam din derslerinin mevcut durumu ve DİTİB’in dini cemaat
sorumluluğu altında katkıları ile din dersi öğret2007 yılında Hamburg’da Tayfur ailesi tarafındanmen
kurulan
Expresso
Bäckerei
Cafe her geçen
eğitimindeki
gelişmeler
ele alındı.

gün daha büyüyerek yeni şubelerini açmaya devam ediyor. Hamburg’un Barmbek ve Harburg
Katılımcılar,
İslam din
derslerinin
anayasaya
semtlerindeki iki ayrı pastahaneler zincirine bir yenisi
daha eklendi.
Türklerin
yoğun
yaşadığı
uygun olarak
gerektiği, Bäckerei
aynı zamanda
Merkez tren istasyonu Steindamm caddesi karşısınada
açılanverilmesi
yeni Expresso
Cafe,
dini içeriğin üst seviyede verilebilmesi için DİTİB’e
modern dizayn ve çok büyük olması ile dikkatleri çekiyor.

önemli bir sorumluluk düştüğü konusunda fikir
birliğine vardılar. çatı
Eyaletlerde
örgün din eğitiminin
altında birleştirdik.
muhatapları olan Tamamı
DİTİB Eyalet
Bölge Birliklekendi ve
imalatımız
olan herrine, DİTİB Akademi
kurulanek
İslam
türlübünyesinde
Bäckerei ürünlerine
olarak,
Din Eğitimi Koordinasyon
Bürosu
destek
pasta, börek,
simit,
pide, sözü
ekmek,
verdi.
çorba, gözleme, yaş pasta, kumpir,
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3 Kasım Pazartesi açılışı yapılan Expresso Bäckerei
Cafe, Kreuzweg 10. 20099
Hamburg adresinde bulunuyor.
Kendi imalethanelerinin olduğunu ve ilk olarak Barmbek’de
ve daha sonra Harburg’da en son
olarak da Hamburg’un merkezinde
açtıkları 3. Expresso Bäckerei Cafe’ye yoğun ilginin olması, kendilerine daha fazla çalışma azmi verdiğini
ifade eden Tayfur, pastahaneleri hakkında Türkses’e şu bilgileri verdi.
“İlk olarak 2007 yılında kurduğumuz
Expresso adlı firmamıza ilgi her geçen gün daha arttı. Kendi imal ettiğimiz ürünlerimiz müşterilerimiz
tarafından çok beğenildi. Üç kişi ile
başladığımız firmamız bünyesinde
şimdi yaklaşık 50 tecrübeli eleman
hizmet veriyor.
Yaklaşık 3 yıldır Harburg’da Lünebürger Str. de hizmet sunduğumuz
modern ve geniş Expresso Bäckerei
Cafe ye çok yoğun ilginin olması
bizi merkezde yeni bir şube açmamıza yönlendirdi.
Harburg ve Merkez de Kreuzweg
10 adresindeki her iki pastahanemizin
geniş , modern, ve A’dan Z’ye her
türlü yüzlerce Bäckerei ürünlerimize
ek olarak, pasta, pizza, gözleme, börek, simit, köy kahvaltısı ve açık
büfe kahvaltı (Brunch) sunmamız,
Türk ve Alman müşterilerimize ek

pizza ve makarna çeşitlerimizi

İslam Din Eğitimi Koordinasyon
DİTİB
müşterilerimizeBürosu,
sunuyoruz.
Ayrıca
Eyalet Birliklerinin sıkça
hukuki,
dini ve yapısal
sokahvaltı
çeşitimizin
zenginliğine
rular iletmesi ve yardım talep etmesi neticesinde
ek olarakMüdürü
hergün özel
kaholuşturuldu. DİTİB-Akademi
Tanerköy
Yükvaltısı
ve Alman
üsülü Brunch
yani
sel ve Koordinasyon
Bürosu
sorumlusu
Şeyda
kahvaltı da
sunuyoruz.
Can’ın tanıttığı açık
büro,büfe
katılımcılar
tarafından
bizegününde
gelen her
büyük ilgi gördü.Böylelikle
Şuranın son
dinimüşteri
ceher şeyi
bularak,
arzuileettiği
maatlerin görev vearadığı
sorumluluk
alanları,
sağlıklı
ürünümüzü
seçme imkanına
tişim imkanları, eyaletlerde
kurumsallaşma
vekavuşuokul
olarak diğer ülke insanlarınında
pas-bürolarının
yor. Çaydan
kahveye sıcak
ve soğuk
muhatapları
(Schulreferate)
açılması
tahanemize akın etmeleri
bir et-üzerine
hertürlü
içeceklerimizindebulunbol çeşit
gibi için
konular
değerlendirmelerde
ken oluyor.
olmasıarası
müşterilerimiz
için tercih
uldu. Bu vesile ile de
eyaletler
iletişimin daha
da
güçlendirilmesi ileimkanını
birlikte, yükseltiği
tecrübe, bilgi
mate-için
gibi,vebizler
Hamburg’un merkez tren
ryalistasyonuna
paylaşımı ihtiyacına
vurgu
sinerjinin
de önemli
biryapılarak
avantaj sağlıyor.
yakın Steindamm caddesine
parelelgerektiği
kullanılması
sonucuna Expresso
varıldı. DİTİB
Yeni açtığımız
Bäckerei
Kreuzweg 10 adresinde
23veKasım
Eyalet
Bölge Birliklerinin
katkıları
ile04:00
eyaletlerCafemiz hergün
sabah
de açıPazartesi günü bu semtin
en büyük farkları
deki gelişimlerin
ortaya
konulurken,
eyalarak gece
saat 22:00
kadar aralıksız
ve en modern pastahanesin
letler(Bäckerei)
arasındaki hizmet
iletişimveriyor.
ve irtibatı
sağlaması
Böylelikle
yeniveyeeyaletlerdeki
gelişmelerin
paylaşılmasının
da
hizmete sunduk. Yenidiğer
yerimiz
2 katlı rimizde
kahvaltı,
öğle yemeği, akşam
tarafından
sağlanması
taleolup 3 ayrı salon veKoordinasyon
2 teras olmak Bürosu
yemeklerimizi tadmak mümkün olbinde
bulunuldu.
üzere toplam 5 ayrı
bölümden

Sadıklarda görev yapanlar toplu halde Öztürk objektifinde

Kentin Hummelsbüttel semtinde yaşayan
Ercan Dal’ın Nisan ayında ağabeyini
mayıs ayında da ablasını kaybettiği öğrenildi.
Hamburg savcılığının olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü açıklandı.
Gazete Hamburg

duğu gibi, gecenin geç saatlerine
oluşmaktadır. Aynı anda 250 kişiye kadar sunduğumuz sıcak ve soğuk
DİTİBsahibiz.
Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar
hitap etme kapasitesine
içeceklerimizle,
topluca sohbet
edip,
Aşıkoğlu,
üç günlük
istişarenin ardından
yaptığı
Müşterilerimizin rahat
edebilmeleri
sakin bir ortamda,, dost,
arkadaş ve
değerlendirme
konuşmasında;
gelişmelerin
için hiç bir masraf dan kaçınmayarak, aile ile birlikte hoşca zaman geçirmek
olumlubirleştisonuçlarına vurgu yaparak “Yeni kurulan
sakin bir ortamı ve konforu
Yenicemaat
açılış dolayısı
ile kısa
İslam
Din
Eğitimimümkün.
Bürosu, dini
olarak eyarerek, açık hava teraslı,
aile
bölümü
süreli
başlattığımız din
özeldersinin
kampanletlerde hizmet veren
kuruluşlarımıza,
olan bölgenin en büyük
pastahanesini
yalarımızdan
yararlanmak
kalitesini
artırmada
destek olacak.
Büronunisteyen
çahizmete sunduk. Yenilışmaları
konseptimizle
Türkses
pastasayesindebütün
DİTİB
Eyaletokuyucularını
Birliklerinin yanı
Alman Bäckerei sitili
başta
olmak
hanemize
bekleriz“
dedi.
sıra
işbirliği
içerisinde
bulunulan
öğretmenler
ve
üzere Türk pastahanesi
ve hızlı resüniversiteler
de istifade edebilecektir” dedi.
torant olmak üzere üç ayrı branjı bir Daha geniş bilgi 2. sayfada.
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Erden Marketler
Zinciri sizlerden
aldığı güçle
büyümeye
devam ediyor.
Steilshoop,
Altona ve ve
Osdorf’tan
sonra
şimdi
de Neugraben’dayız.
Erden Marketler
Zinciri sizlerden
aldığı
güçle büyümeye
devamEidelstedt.
ediyor. Eidelstedt,
Steilshoop
Altona’dan
sonra
şimdi
de Osdorf’tayız.
w w w. e rd e n m a r ke t . d e

Hayırlı Ramazanlar dileriz!.

i n fo @ e rd e n m a r ke t . d e

Yıllardır bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder,
Hamburg’u beş ayrı semtinde sizlere hizmet vermekten gurur duyarız

© Copyright: Türkses








Süper
indirimli
fiyatlarımızla
sizleri
marketilerimizde
bekliyoruz

Bizi
tercih ettiğiniz için
teşekkürler

1

Hamburg Eidelstedt
Lohkamp 11, 22523 Eidelstedt
Tel.: 040 - 27 86 95 12

2

Hamburg Steilshoop
Gründgenstr. 26, 22309 Steilshoop
Tel.: 040 - 64 86 20 48

3

Hamburg Altona
Blücherstr. 3, 22767 Altona
Tel.: 040 - 38 08 68 20

4

Hamburg Osdorf
Bornheide 23, 22549 Hamburg
Tel.: 040 - 28 66 83 47

5

Hamburg Nuegraben

Neugrabener Bahnhofstr. 10a, 21149 Hamburg
Tel.: 040 - 76 96 97 20
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Hamburg’da
REEPERBAHN ve
LANGENHORN’da
hizmetinizdeyiz

Türk, Alman ve dünya mutfağının buluştuğu nezih bir mekan
Lüks ve nezih bir ortamda Anadolu mutfağının eşsiz lezzetini
keşfedeceğiniz köz bingöl Restorant, geçmişin zerafetini ve
günümüzün modernitesiyle yeniden tanımlıyor.
Kömür ateşinde ızgara keyfinden balık ve pizza çeşitlerine, soğuk
sıcak meze çeşitlerinden tatlılara kadar, Türk mutfağının 1001
çeşit lezzetini köz Bingöl Restoranın sıcak bir atmosferde tadın!..
Güleryüzlü ve deneyimli personelimizle siz de bu farkı fark edin...
Restorantlarımızın hemen yanında yeterince park yeri mevcuttur.

Çorbalardan ızgaralara,
tava yemeklerinden
özel tencere yemeklerine,
lahmacundan pideve pizzalara kadar

2006 yılından
beri HAMBURG
REEPERBAHN’daki
Bingöl Restoranımızın
ikinci şubesi köz Bingöl’ü
Langenhorner Chaussee 655
adresinde hizmetinize sunduk.

bir arada köz bingöl Restaurant’ta

KÖZ BİNGÖL RESTAURANT LANGENHORN:
BİNGÖL RESTAURANT REEPERBAHN:
e-mail:
Langenhorner Chaussee 655 • 22419 Hamburg
Reeperbahn 5 • 20359 Hamburg
Tel.: 0176 / 10 40 03 92 ve 0157 / 33 63 92 23 bingol.langenhorn@hotmail.com
Telefon: 040 / 419 07 332

SunExpress 2015 yılını değerlendirdi

• Türkses / DÜSSELDORF

destinasyonuna uçuş başlatarak yeni hatlara
odaklanan SunExpress, bu yaz genel olarak
uçulan
pazarlardaki
pozisyonumuzu
güçlendirmeye çalışacak.

T

ürkiye ile Almanya arasında en fazla
en fazla uçan havayolu şirketi olan
SunExperss 2015 değerlendirme toplantısı
kapsamında Düsseldorf Hilton otelde
acentalarıyla bir araya geldi. Köln’den
Hamm’a kadar bütün Kuzey Ren Vesfalye
eyaletinde bulunan acentaların katıldı-ğı
yemekli ve müzikli toplantıda SunExpress
satış müdürü Ali Çillioğlu konuştu.

ESKİYE DÖNEMEYİZ

YOLCULARIMIZ
BİZİ 3. SEÇTİ
2015 yılını değerlendiren Çillioğlu,
“SunExpress için 2015’in yenilikler ve başarı
dolu bir yıl oldu. Eylül 2014 ve Mayıs 2015
tarihleri arasında SunExpress’i tecrübe eden
yolcuların değerlendirmesine göre, SkyTrax
World Airline ödüllerine layık görülen
SunExpress’in, vizyonu doğrultusunda, doğru
yolda olduğunun kanıtıdır. SunExpress, 23
ülkeden 3,300’den fazla çalışanımız ile
hedeflerine ulaşmak için çalışıyor. SkyTrax
World Airline 2015 ödüllerine göre
SunExpress dünyanın en iyi havayolu
kategorisinde 3’üncü seçildi. Geçen yıl aynı
kategoride 4’üncü sıradaydı” dedi.
Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortak
kuluşu olan SunEpress, yaz sezonunun
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SunExpress satış müdürü
Ali Çillioğlu
açıldığını ifade ederek, Geçen yaz sezonunda,
Antalya’dan 10, İzmir’den 5 yeni dış hat

Konuşmasının son bölümünde acentaların
sorularını cevaplandıran Ali Çillioğlu, “İsim
değişikliği konusunu sizin gözünüzle
bakıyorum. Biz kara düzen, eski düzen,
internetsiz dönemde telefon rehberi açılır gibi,
2-3 saat uçaklar açıldığı zaman rezarvasyon
yapmış kişileriz. Orada onun girişi buna,
bunun girişi ona bir çok acentanın hakkı
yenilirdi. Burada herkes yolcu önüne geldiği
zaman, parasını al, biletini kes. Soyisim yanlış
mı yazıldı değiştiriyoruz. İsimlerdeki 3 harf
hatasına kadar bilgisayardan kendiniz
değiştirebiliyorsunuz. İsim değişikliğini
bırakmak demek, tekrar kaosa merhaba
demektir. Çünkü bazı uyanık arkadaşlarımız
çok yer kapatacaklar, diğer acentalarımız
bulamayacak. Bu düzeni bozarsak olayın
bütün tılsımı bozulur. Şimdi herkes yerini
ayırttırıyor, zamanın da biletini satıyor.
Önceki gibi “Ona yer verdin bana vermedin”
tartışmaları olmuyor artık. Şimdi yolcu kimin
önüne gelirse, kim parasını öderse o biletini
alıyor. Biz bu adaletli sistemden
vazgeçmeyiz” diyerek mesajını verdi

Türkiye’den emekli
olmak için acele edin
%30 daha az ödeyin!

Avukat Talha Barut

T

Türkses | HAMBURG

ürkiye’deki seçimlerin ardından
birçok
yasal
değişiklik de gündeme geldi.
Seçim vaatlerinden biri olan
01.01.2016 tarihinden itibaren
asgari ücretin 1300 TL ye
çıkarılması SGK’ya ödenecek
primlere de %30 civarı bir zam
gelmesine sebebiyet verecek. Bu
değişikliğin yurtdışındaki Türkleri
nasıl etkileyeceği konusunda
gazetemize açıklama yapan
Avukat Talha Barut şunları
kaydetti: ‘Emeklilik için ödenecek
Yurtdışı borçlanma bedelleri her
sene asgari ücrete gelen zam
oranında yükselmekteydi. Bu zam
oranı her sene %3-5 civarında
olurdu. Ancak bu sene özel bir
durum var. Zira asgari ücrete %30
civarı bir zam yapılması kuvvetle
muhtemeldir.
Bunun gerçekleşmesi yurtdışı
borçlanma miktarlarına %30 zam
anlamına gelmektedir. Örnek

vermek
gerekir-se
1990 yılında çalış-ması
olan bir bayan 58
yaşında SSK’dan 49
000 TL (ca. 16.000
Euro) ödeyerek emekli
olabilmektedir.
31
Aralık’a kadar geçerli
olan bu miktar 1 Ocak
2016’da asgari ücretin
yükseltilmesiyle
yaklaşık 70 000 TL
(ca. 22 700 Euro)’ye
yükselecektir. Bu da 1
günlük müracaat gecikmesinin en az
6.000-7.000
Euro
civarı zamma sebep
olacağı anlamına gelmektedir.
Daha erken yaşta emekli olmak
isteyenlerde bu zam farkı 10.000 11.000
Euro’ya
kadar
yükselecektir. Türkiye’den emekli
olmak isteyenlerin 1 Ocak
2016’dan önce müracaatlarını
başlatması bu açıdan çok
önemlidir. Zira müracaatlarını
başlatmaları yurtdışı borçlanma
bedellerini
hemen
ödemek
zorunda oldukları anlamına
gelmemektedir. İlgili tutarlar daha
sonra da ödenebilir. Kısmen
ödeme yapmak mümkün olduğu
gibi borçlanmadan vazgeçmek de
mümkündür.
Hem
Türk
vatandaşları hem de MAVİ
KARTLI’ ların bu zam gelmeden
müracaat etmelerinde azami fayda
bulunmaktadır. ’
Yanlış ve eksik müracaatlar
neticesinde insanların düşük maaş
aldıklarını vurgulayan Avukat
Barut vatandaşlara bu konuda
bilgilendirme yaptıklarını belirtti.
(Bilgi hattı: 040 636 93 310)
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10 kasım anıldı T u r a n I ş ı k t a n g ö ç t a r i h i
paneli

H

• Türkses / Hannover

annover’de 10 Kasım Atatürk’ü anma birlik ve beraberlik
paneli
düzenlendi.
Hildesheim Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen 10 Kasım
Atatürk’ü Anma Platformu Hannover
Misburg’da yapıldı. Panele katılım ve
ilgi yoğun oldu.
Panelde 8 yaşındaki Elif Er’in okuduğu İstiklal Marşı ve Andımız ayakta
alkışlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün
aramızdan ayrılışının 77. yılı nedeniyle
organize edilen panele Türkiye’den
emekli Tuğ Amiral Türker Ertürk Paşa,
ve İlk Kurşun Gazetesi Yayın Yönetmeni Güneş Erkül katıldılar. Katılım
tüm Almanya genelinden oldu. Türker
Paşa, panelde Atatürk’ün dünden bugüne nasıl geldiğini anlattı ve laiklik,
eşitlik hakkında bilgiler verdi.
Gazeteci Güneş Erkül, tek yol Atatürkçülüktür, Atatürk’te birleşin, biz Mustafa Kemal’in Askerleriyiz, biz
hepimiz bir neferiz, aydınlık günlere
çıkmamız, Atatürk’de birleşmektir mesajını verdi. ADD Hildesheim Başkanı,

“panelin amacı Atatürk’ü 77. yılında
anma ve Atatürk’çülere bir arada toplanma çağrısı yapmaktı” dedi.
Panele Aşağı Saksonya Türk Birliği,
Hannover Tiyatro Severler Ekibi, CHP
Hannover Birliği, TGB Hamburg,
TGB Bremen, Hamburg Kadınlar Birliği Derneği, SDK Sosyal Yardımlaşma Derneği Berlin, Madrid,
Dortmund, hildesheim ve Hannover’den katılım oldu. ADD Hildesheim Başkanı Fatma Anders, panelin
çok güzel geçtiğini, bu panelde kadın
dayanışmasının olduğunu ifade etti ve
“kadınlarımız ve gençlerimiz Cumhuriyet’in bekçisidir.GelinAtatürk de birleşin, ayrışmaya lüksümüz yok.”
şeklinde mesaj verdi.
Panelde vatan türküleri ile Solmay
Doğru ve Yıldırım Bey tarafından seslendirilirken Atatürk’ün sevdiği şarkıları Türk Sanat Müziği Korosu’ndan
Semiha Erişan okudu. Ayrıca AS-ADD
eski Başkanı Aysun Erenalin şiir okuyarak panele katkıda bulundu. SDK
Sosyal Dayanışmasının yaptığı büfe ile
yapılan satıştan elde edilen gelir, şehit
ve gazilerimize bağışlandı.

Dernekte düzenlenen panele ilgi yoğundu

H

• Türkses / Lübeck
annover’in en eski gazetecilerinden emektar Turan Işık,
Aşağı Saksonya Atatürkçü Düşünce Derneği’nde adeta bir nevi göç tarihinde dinleyenlere yolculuk yaptırdı.
Yıllar boyu biriktirdiği resimlerden derlediği görüntüler ve konuşmaya davet ettiği konuklar sayesinde salonda duygulu
anların oluşmasını sağlayan Işık, verdiği
mesajda “Almanya’da yaşamaktan memnunum. Almanya belki bazı şeyleri bizlerden aldı, ama verdikleri daha fazla

TEPPICH ÇAKI

İş yeri, ev, büro halısı ve PVC döşemesinde Hamburg da tek isim

BÜTÜN HALILARIMIZDA %50 İNDİRİM

• Teppichböden
• PVC - Bodenbeläge
• Teppiche
• Lieferung

    
 

500 metrekarelik
mağazamızda
her zevke ve her
keseye uygun halı
çeşitlerimiz
mevcuttur.

Dernekte düzenlenen panele ilgi yoğun
oldu ve Aşağı Saksonya’nın çiçeği burnunda radyosu Region24.TV’nin de kısa
bir tanıtımı yapıldı.

İlanlarınız için doğru tercih:
Türkses Gazetesi
24 yıllık tecrübesiyle

Hamburg’un en büyük Türk halı mağazası

      
     

oldu. Eğer Almanya’da kanunlara ve kurallara uyulursa Almanya güzel bir ülke.
İyi ki, gelmişiz.” derken, konuşmacılardan bir bayanın “ Allah Almanya’ya daha
çok versin, Almanya’da bize versin” şeklindeki sözleri gülüşmelere yol açtı ve
alkış aldı.

Tanınmış
markaların
halılarını
bizden
temin
edebilirsiniz.

Nobistor 37 • 22767 Hamburg • Tel.: 040 - 430 80 56 • Mobil: 0171 / 574 65 37 • Fax: 43 18 42 19
e-mail: info@teppich-caki.de • www.teppich-caki.de

Cevizin faydaları bitmiyor

Beyin ve kalp sağlığı bakımından
faydaları saymakla bitmeyen cevizin
tüketimine ilişkin yapılan etkinlikte
cevizin bir çok faydasına dikkat çekildi.
Backhaus İstinye Park Şubesinde
California WalnutCommission ve
Backhaus ortaklığıyla düzenlenen etkinlikte cevizin çok yönlü kullanımı
ve sağlık açısından faydaları ele alındı. Etkinlikte söz alan Backhauskurucusu Dr. Hilal Duruk, Backhaus'un Türkiye'nin en yenilikçi fırın ve pastanesi olarak ürünlerinde ceviz kullanmaya
önem verdiğini, müşterilerin cevizli ürünlere özellikle ilgi gösterdiğini belirtti. Dr. Hilal Duruk’tan sonra konuşma yapan ünlü
program sunucusu ve yemek yazarı Elif Korkmazel ceviztüketmenin insan sağlığı için oluşturduğu yararlara değindi. Etkinlikte
sıralanan cevizin faydaları ise şu şekilde; Ceviz, Omega 3
açısından en zengin ağaç yemişidir. Yüksek Omega 3 alımının,
kalp-damar hastalıkları riskini azalttığı belirlenmiştir. Akdeniz
tipi beslenmenin önemli bir parçası olan ceviz, kalp hastalıkları
riskinin yüzde 30, inme riskinin ise yüzde 49 azaltıldığı Predimed
çalışmasında da kilit bir gıda olarak öne çıkmıştır. Batının tipik
beslenme şekline eklenen cevizin, sperm canlılığı, hareketliliği
ve morfolojisinde iyileşme sağladığı belirlenmiştir.
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Türkis’de burger kampanyası

H

• Türkses / HAMBURG

amburg’un Steindamm 71
adresinde hizmet veren Türkis
Restaurant Cafe, leziz ve helal
Burger çeşitleri ile müşterilerinin takdirini alıyor. Jamal ve Fadime Köse
çifti tarafından işletilenTürkis, 210
metrekarelik yerinde aynı anda 70
kişiye hitap edebiliyor. Hergün öğle
yemekleri ve burger çeşitlerinin sunulduğu Türkis Restaurant Cafe’de,
sakin bir ortamda kahve, çay ve diğer
içecek çeşitleri güleryüzlü personeli
tarafından servis ediliyor.

BURGER
KAMPANYASI
2 AL 1 ÖDE
Türkis Restaurant sahibi Köse ailesi 2005 yılından beri
gastronomi alanında hizmet verdiğini
ifade ederek, geliştirdikleri international mutfaklarından, asya mutfağı
başta olmak üzere Türkiye ve diğer
ülkelerin menülerini müşterilerine
sunduklarını belirti.
20 Aralık tarihine kadar Pazartesi’nden
Perşembe gününe kadar bir burger
alana 2.incisi bedava sloganı ile bir
kampanya başlattıklarını vurgulayan
Köse, sözlerine şöyle devam etti.
“Eşim Fadime ve ben başta olmak
üzere tecrübeli personelimizle müşte-

rilerimize hergün değişen asya yöresine
ait leziz yemek çeşitlerini sunmaktayız.
Ancak kendi konzeptimiz doğrultusunda hazırladığımız ve helal etlerden
hazırlanan burgerlerimiz müşterilerimiz
tarafından çok beğeniliyor. Bu nedenle
Pazartesi - Perşembe günleri arası,
20 Aralık tarihine kadar başlattığımız
kampanyamızla Türkses Gazetesi’nin
kuponunu getiren müşterilerimize bir
burger de biz hediye ediyoruz.
Yani bize gelen bir müşteri bir adet
Burger sipariş ettiği takdirde aynı burger den ikincisini ücretsiz alıyor, Örneğin iki kişiyle gelip bir sipariş vererek iki adet burgeri tek fiyata
yemek mümkün.
Tabi ki, bu oran kişi sayısına göre
değişiyor. 5,90 Euro dan başlayan
Burger çeşitlerimizi tadmak için
gelen 8 kişi sadece 4 burger aldıkları takdirde, extra 4 burger de
ücretsiz servis ediliyor. Yani Türkiye de olduğu gibi, bir öde 2 al kampanyasını uyguluyoruz. Tabi ki burgerlerimiz helal olup yanında da patetes
kızartması veriyoruz.
Ayrıca her hafta sonu kahvaltı çeşitlerimiz olduğu gibi, hergün değişen
25 çeşit öğle yemeklerimizide müşterilerimize sunuyoruz.
Burger servisimiz hergün saat 15:00
de başlayıp gece 21:30 a kadar devam
etmektedir. Ayrıca kahve, çay ve içecek çeşitlerimizin zenginliği restarontımızın başka bir özellikleri arasındadır.
İki bölümden oluşan restorant salonumuzda bayanlar toplu şekilde yemek

Evlat yetiştirmek

A

yiyerek sohbet edebiliyorlar.
Hafta sonu da aileler için
sunduğumuz açık büfe kahvaltımıza (Brunch) ilginin
yoğun olduğunu belirtmek
isterim“ dedi.
Ayrıca müslümanlar için
değişik bir ortam yarattıklarını ifade eden Fadime Köse,
başka yerde bulunmayan
müslümanlara has, sığır, tavuk ve hindi etlerinden hazırlanmış
helal menü çeşitlerini titizlikle müşterilerine uygun fiyatlara sunduklarını
belirtti. Restorantlarında alkollü içecek
satmadıklarını söyleyen Köse, sakin
bir ortamda hafif müzük eşliğinde yemek yeme imkanı sunduklarını ifade
etti.

H

• Türkses / Hamburg
amburg’da kuyumcu soygunlarının ardı arkası kesilmiyor her geçen gün yeni bir soygun olayı meydana geliyor.
Hamburg Altona’nın en eski kuyumcusu olan
Harem Kuyumcu’ya giren genç bir almanın soygun olayı, genç tezgahtar Cenk Altıntaş tarafından
etkisiz hale getirildi.
Olay hakkında Türkses’e bilgi veren Cenk Altıntaş; “16 Kasım akşamı kuyumcumuza gelen genç
bir müşteri benden (Königskette) adlı 200 gramlık, yaklaşık 8 bin Euro civarında altın zincire



Dr. Özge Pekdoğan Çağlar
e mail: ozgepekdogan@gmail.com

CENK’den kaçış yok



Psikiyatri ve
Psikoterapi Uzmanı

lmanya`ya uzun yıllar
önce yerleşmiş, burada
aile kurmuş ve çocuk sahibi olmuş kişilerin, Türkiye`de
yaşayan vatandaşlarımıza göre
bazı avantajlarının olması yanı
sıra göz ardı edilemeyecek dezavantajlarının da olduğu bir gerçek. Özellikle de bir konu var ki,
burada yaşayan çoğu insanımızı
hayatının en az belli bir döneminde çok zorlamış ve psikolojik
destek aramak durumunda bırakmıştır; yurtdışında çocuk yetiştirmek. Evlat sahibi olmanın, bir
insanın tadabileceği en güzel
duyguların başında olmasının
yanı sıra, getirdiği birtakım zorluklar da vardır. Dünyaya gelen
her bebek kendine ait karakteri
ile birlikte doğar, bu karakteri
anne ve babanın karakterlerinden
etkilenir ve de en önemlisi anne
babanın yaratmış olduğu psikolojik ortamdan etkilenerek şekillenir. Yani bütün bu etkenleri
düşünürsek yetiştirdiğimiz evladımızın kişiliğini büyük oranda
bizlerin hem kendi aramızdaki
hem de ona karşı olan davranışları etkiliyor. Yani genelleyecek
olursak huzurlu bir ev ortamı
sağlayabiliyorsak çocuğumuzun
kişiliği de sağlıklı gelişecektir. İste
tam da bu nedenle iyi kişilikli yani özgüveni yüksek, kendi içinde
ve başkalarıyla olan ilişkilerinde
dengeli, sorunlarla başa çıkmada
çok zorlanmayan bir evlat sahibi
olmak hiç de kolay değil. Ben bu
sebeple anne-baba olmanın dünyanın en özverili işlerinden birisi
olduğunu düşünürüm.
Bütün bunlar bir de insanın kendi
vatanından uzakta yani kendi
kültüründen, kendi dilinden,
kendi geleneklerinden ve kendi
değerlerinden uzakta gerçekleşiyorsa iş daha da zorlaşıyor demektir. Almanya`da meslek
hayatıma başladığımdan bu yana
tanıştığım anne babaları görünce
kendileriyle ne kadar gurur duyduğumu söylemeden geçmem.

Türkis Restaurant Cafe ye gitmek isteyen
okuyucularımız için adres şöyle:
Steindamm 71. 20099 Hamburg.
(Lidl karşısı)Telefon: 040 / 71001404
Not: Ücretsiz Türkses Burger Kuponu
7. sayfadadır.

bakmak istedi. Kendisine altın zinciri uzattım ve
boynuna takar takmaz hızla dışarı koşmaya
başladı. Ben de hiç vakit geçirmeden tezgahın
üzerinden uçarcasına atlayarak, hızla peşinden
koşmaya başladım. Yaklaşık 400 metre sonra hırsızı yakaladım ve yere yatırdım. Etrafdan geçenlerden yardım istedim ama nafile, pek yardıma
gelen olmadı. Hırsızı yere yatırdıkdan sonra tek
başıma boynundaki altın zincir aldım. Aynı zamanda da polisi aradım. Yaklaşık 5 dakika sonra
polisler geldi ve suçluyu polise teslim ettim. Polis
benim ifademi aldıkdan sonra soyguncuyu aldı ve
götürdü. Bu olayı gören komşu ve arkadaşlarım
beni ceseratimden dolayı tebrik etti. Ama soyguncuyu yakalamaya çalışırken çekinmedimde değil.
Çünkü bana silah veya bıcak doğrultabilirdi. Fakat
olay anında çok soğukkanlı ve tetbirli olman istenmeyecek olumsuz bir sonuçdan korudu“ dedi.

Neden diye sorduklarında da;
gurbette iyi bir evlat yetiştirmek
için, yani Türk dilini, geleneklerini, aile ilişkilerimizi, kısaca bizi
biz yapan değerleri yabancı bir
ülkede, yabancı bir kültürün içerisinde, hem de buraya müthiş bir
uyum sağlayarak çocuklarına aktarmaya çalıştıkları için şeklinde
cevaplıyorum. Evet, gurbette
kendilerine bir hayat kurmuş insanlarımız, kendileriyle ne kadar
gurur duysalar azdır. Türkiyemizle bağlarını koparmadan, yetişen çocuklarına kültürümüzü,
dilimizi, örf ve adetlerimizi yaşatarak yetiştirdikleri için ve ait oldukları yeri hiç bir zaman
unutmadıkları için.
Bütün bu çabanın yanı sıra çocuklarımızın ve gençlerimizin
yaşadıkları zorluklar konusunda
ailelerin büyük desteğe ihtiyaçları oluyor. Bu destek hem kendi
aramızda yani akraba, komşu, arkadaşlar arasında hem de uzman
düzeyde yani uzman hekimler,
psikologlar ve eğitimciler ile sağlanmalıdır. Benim çok üzerinde
durduğum ve cok yararlı olduğuna inandığım bir konu, Almanya`da kurulmuş olan derneklerimizin, hangi amaçla
olursa olsun, bu konularda düzenli olarak etkinlikler ve seminerler gerçekleştirmeleri gerektiğidir. Günümüzde bir çok Türk
derneği çeşitli alanlarda hizmet
veriyor, hatta kadın kolları veya
erkeklerin bir araya geldikleri
kahvehaneler bile bu amaçla kullanilabilir ve birçok insana büyük
yardıma vesile olabilirler. Dernek
üyelerinden çeşitli konularda
uzman vatandaşlarımızı yani
doktorları, eğitimcileri, avukatları, öğretmenleri düzenli olarak
çağırıp konuşmalar düzenlemelerini öneriyorum, inanın zor durumda olan birçok aileye büyük
yardımı dokunacaktır.
Önümüzdeki yazımda bu konuya
değinmeye devam edeceğim.
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Kalite arayanların adresi
Beklemeye
son.en
Siparişe
Sevgililer
günü için
güzel gerek
ve bolyok!.
çeşitleri,
Arad ğ n z tüm tak lar haz r şekilde
uygun fiyatlara
mağazamızda
sizlere
sunuyoruz bulabilirsiniz.

Düğün alış-verişlerinizde özel fiyat uygulanır

Ürünlerimizin tamamı Türkiye’den
ihraç edilip, özellikle 22 ayar bilezik
ve takı çeşitlerimiz TSE garantilidir.
Altınlarınızı en yüksek
fiyata alıyoruz.

ALTIN,
GÜMÜŞ,
PIRLANTA,
SAAT...

Sevdiklerinize unutulmaz bir takı hediye etmek
istiyorsanız, siz de mutlaka Miraj’a uğrayın!..

Her çeşit altın
değişimi yapılır.
Saat pili değiştirilir
ve kulak delinir.
Her türlü tamirat
kendi atölyemizde yapılır.

Dünyaca ünlü markalarla çalışıyoruz

Yüzlerce altın, takı ve mücevherat çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
Daima bol çeşit ve uygun fiyat
Billstedter Haupt Str. 51 •22111 Hamburg • Tel: 040-22 75 83 81 • Fax: 22 75 83 76
www.miraj-juwelier.de • info@miraj-juwelier.de
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Tel: 040-81 46 40
Fax: 040 86 69 08 54
Mobil: 0172 - 54 68 334
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Farklıyız, Farkındamısınız?

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:

İyi
Bayramlar

Im Hegen
Hegen 33
Im
22113 Oststeinbek
Oststeinbek
22113

Kuzey Almanya için aylık Türkçe
ve reklam
gazetesi - Zeitung für türkische Mitbürger
in Nord-Deutschland
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Kuzey Almanya için aylık Türkçe haber ve reklam gazetesi - Zeitung für türkische Mitbürger in 
Nord-Deutschland

tuerkses@t-online.de

www.turkses.de

Hayırlı ve iyi Bayramlar

www.turkses.de

Bayramınız
mübarek olsun!.

Bergedorf ‘daki restorantımız tekrar açıldı
Alte Holstenstr. 5621029 Hamburg
Tel: 040 / 724 59 82
1988 - 2015
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www.turkses.com
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Siz de KANGAL Enerji içeceğini tercih edin,
kendinizi daha dinç hissedin!..

Versteckte Power bis zum Limit
Premium Energy Drink

Die alternative Erfrischung

Sipariş hattı: Yılmaz Polat 0173 / 529 19 82

KARTVİZİTLERİNİZİ YAYINLIYORUZ
Siz de kartvizitinizin Türkses’de bütün kuzey Almanya’da
yayınlanmasını istiyorsanız, mutlaka bizi arayın!
Mobil: 0172 / 54 68 334 . e.Mail: tuerkses@t-online.de
www.turkses.de

Gelinlik ve kutlu
Modaolsun!
Evi
Bayramınız
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Netto’da
Türk kasabı
Aralık - Dezember 2015

H

• Türkses / HAMBURG

amburg’un Wilhelmsburg
semtinde Drateln Str. 27 .
21107 Hamburg adresindeki yeni açılan Netto Marken
Discount’un içerisine Türk usülu
kasap açma yetkisi alan İbrahim
Yeter, Alman marketinde %100
helal et pazarlama başarısını elde
eden ilk Türk oldu.

1 Aralık Salı günü açılan Netto’nun
hemen giriş bölümünde yer alan
Yeter Fleischerei’da toplam 6 tecrübeli kasap hizmet verecek.
Uzun bir uğraşdan sonra Netto
ile anlaşıp, Neto’nun girişine Türk
kasabı açmayı başaran Yeter,
Türkses’e şöyle konuştu:
„Allah’ın izni ile Hamburg da bir
ilke imza atarak. Netto marketin
hemen girişinde Türk Kasabı
açmayı başardık. Kasabımızın tezhanını yapılmasında büyük emeği
geçen bütün arkadaşlarımıza ve
bilhassa Nurdil ekibine çok teşekkür ederim. Ben 2005 yılından
beri eğitilmiş ve tecrübeli bir kasap
olarak Meydan Market’de et ürün-

Helal et ve et ürünlerinde yeni bir sayfa açan
İbrahim Yeter, Netto marketler zinciri ile anlaşarak, Hamburg’da bir ilke imza attı.

leri pazarlıyordum.
Meydan Market’deki
kasapımız aynen devam edecek. Eski
tecrübelerimden
edindiğim izlenimlerime göre, Meydan
Market’deki kasapımıza da çok sayıda
Alman müşteri gelip,
bizden et alıyordu.
Böylelikle Netto
market’de Alman
müşterilerimize de
Türk usülü et ve et
ürünlerimizi daha iyi
pazarlama imkanı
bulacağız. Ayrıca
yeni açılan Netto
Market Wilhelmsburg daki Mc Donalds ve Aldi’nın yanında yer alması ve
park sorunu olmadığı
için, bize gelen
müşterilerimiz bütün
alış-verişlerini aynı
anda yapabilecekler.
Yeni açılış sebebiyle
kısa süreli % 20 ye

varan indirimli şatışlarımız olacaktır. Her türlü et ve et mamüllerini taze ve %100 helal olarak
yeni yerimizde müşterilerimize
sunacağımız için mutlu olduğumuzu belirterek, bütün Türkses okurlarını yeni açılan kasabımıza davet
ediyoruz“ dedi.
Daha geniş bilgi 20. sayfada
Adres: Drateln Str. 27 • 21107
Hamburg (Wilhelmbsurg)
Tel: 0179 / 3407712

Ayasofya Camisi’ndeki “7 den 70 e haftalık dini, milli ve kültürel sohbetler”

H

amburg Wilhelmsburg
Ayasofya camisindeki
faaliyetler bu yılda
bütün hızı ile devam ediyor.
Uzun yıllardan beri çok yönlü
ve sürekli faaliyetleri ile dikkat
çeken Ayasofya Camii, altı yıldır mutad hale getirdiği “7 den
70 e haftalık dini, milli ve kültürel sohbetler” başlıklı sohbet
ve konferans zincirlerine bu
yılda çok renkli sima ve konularla aşladı.

BIG Kuzey Almanya
geniş bilgi verdi.
İslam Toplumu BaşOrganizatör Mehmet
kanı Ramazan Uçar,
Enes Nas hoca: “Biz
yaptığı konuşmada ,
halka hizmet Hak’ka
bilinçli müslüman olhizmetdir düşüncesi ile,
mak ve teşkilatlanmahalkımıza bilgi ve hiknın önemine değindi.
met sunmaya çalışıyoMedeniyet Üniverruz ve geleceğin mutlu
Ramazan
Uçar
sitesi Tıp Fakültesi
dünyasını bilgili ve erOrtopedi ve Travmatoloji uz- demli insanların inşa edeceğine
manı Prof. Dr. Fuat Akpınar, inanıyoruz“ dedi.
“Müminde düşünce sistematiği
Toplantıya müminler büyük
ve tefekkürün önemi“ hakkında ilgi gösterdi.

Avrupa Trabzon
Köprübașılılar Derneği
2. genel kurulunu yaptı

T

rabzon’un Köprübaşı ilçesi
mensupları tarafından Almanya’da kurulan Köprübaşılılar
Derneği 2’nci Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.
Avrupa Trabzon Köprübaşılılar Sosyal, Kültür ve Dayanışma Derneği
ikinci genel kurulunu yaparak yönetim kurulu, danışma ve denetleme
kurulunu belirledi.
Merkezi Neuss şehrindeki dernek lokalinde gerçekleşen genel kurula dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi.
Genel Kurul Köprübaşı ilçesinin eski
ismini taşıyan ve aynı çatı altında
faaliyetlerini sürdüren Güneşara
Kültür Derneği Başkanı Mustafa Aydın’ın divan başkanlığında yapıldı.
Faaliyet ve mali raporların okunması,
tüzük üzerinde yapılan konuşmaların
ardından seçime geçildi. Yapılan seçim sonucu 15 kişiden oluşan yeni
yönetim kurulu belirlendi.
2. Dönem Yönetim Kurulu ise aşağıdaki isimlerden teşekkül edildi.
Ahmet Anaç (Başkan), Ercüment Aydın ve Muzaffer Aslan (Başkan Yardımcısı), Ali Rıza Uzun (Sekreter),
Şükür Polat (Sekreter Yardımcısı),
Hasan Kati (Muhasip), Yakup De-

mirci (Muhasip Yardımcısı)
Üyeler: Aslan Malkoç, Mustafa Abanoz, Lütfi Özcan, Mustafa Küçük,
Şenol Aslan, Muhammet Yıldız, Ali
Ayar, Yavuz Selim Malkoç.
Danışma Kurulu: Abdullah Uzun,
Fuat Kati.
Denetleme Kurulu:
Hasan Ayar, HasanBalahoroğlu
Yönetim adına açıklama yapan Dernek Başkanı Ahmet Anaç, “2012 yılında kurulan bir dernek olmamıza
rağmen geçtiğimiz yıllar içerisinde
bir çok faaliyet gerçekleştirdik. Avrupa’da bilhassa Almanya’da yaşayan
hemşehrilerimizi bir çatı altında toplama yolunda önemli bir aşama kaydettik. Derneği kurarken de amacımız
Köprübaşılıları bir araya getirmek,
mutluluklarımızı ve üzüntülerimizi
paylaşmak ve dayanışma üzerinde
birlikteliği sağlamaktı. Faaliyetlerimizde desteklerini esirgemeyen tüm
hemşehrilerimize, kurucu üyelerimize, geçmiş yönetim kurulu üyelerimize ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Anaç, 12 Mart 2016 tarihinde Schwelm şehrinde 5.sini gerçekleştirecekleri Köprübaşılılar Gecesi için hazırlıklara başladıklarını
kaydetti.

MÜSLÜMAN TÜRK VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE
Muhterem Kardeşlerimiz!..
Ölüm hepimiz için öne geçilmez bir Emri-İlhai’dir. Cenazemiz olduğunda ne yapacağımızı şaşırır, ölüye ağlamayı bırakıp,
resmi işlemlerin yapılması için çeşitli yerlere müracaat ederiz.
İşte bu acılı günlerinizde sizlerle birlikte acıları paylaşmak ve bütün resmi işlemleri tamamlayıp, istediğinizi yerine getirmek
için TÜRK İSLAM AYDIN CENAZE NAKLİ ve DEFİN firmasını sizler için hizmete sunduk. Tamamen dini olan cenaze işlemlerinin tamamlanması için sizlerin yardımına koştuk.
Size bu acılı gününüzde yardımcı olabilmemiz için: Cenaze vukuu bulduğunda cenaze ile eşinin pasaportunu getirip, bize
müracaat etmeniz yeterlidir. Bütün işlemler en kısa zamanda bizler tarafından tamamlanır ve cenaze yerine ulaştırılır.

YAPTIĞIMIZ İŞLEMLER:

1- Cenaze ölüm yerinden alınıp, kanunların öngördüğü yere konur.
2- T.C. Başkonsolosluklarındaki resmi işlemler ile Alman makamlarındaki işlemler tamamlanır.
3- Cenazenin ülkemize nakli ve buraya gömülecek çocukların defin işlemleri yapılır.
Bütün İslam ülkelerine aynı hizmetler sunulur.
4- Cenaze ile ilgili yıkama, kefenleme ve namazla ilgili bütün dini görevler ehliyetli kişiler tarafından yapılır.

Allah gecinden versin, böyle bir olay başınıza geldiğinde, bir telefonunuz yukarıda belirtiğimiz bütün hizmetleri anında
ayağınıza getirir. Acil ve üzüntülü günlerinizde sizlere hizmeti vazife bilen cenaze firmamız hergün 24 saat hizmetinizde dir.

Merkez Büro: Gröpelinger Heerstr. 391 • 28239 Bremen • Telefeon: 0421/ 6 16 96 71
Mobil Tel.: 0172 / 4 58 31 97 • Fax: 0421 / 6 16 96 78 • Gece ve Tatil günleri dahil 24 saat
( Tag und Nacht für Sie erreichbar)
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Türkses Albümü

Değerli okurlarımız!..
Sizin ve sevdiklerinizin hatıra
fotoğraflarını Türkses’de yayınlanmasını
istiyorsanız, gönderin yayınlayalım.
e-mail: tuerkses@t-online.de

www.turkses.de
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eçimler yapıldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) yemin etti ve hükümet kurularak
çalışmalarına başladı. Ülkemize ve milletimize
hayırlı olsun.
Gönül öyle olmasını istese de tüm bunların siyasi
tartışma, çekişme ve kavgaları bitireceğini sanmak
safdillik olur. Hele hele dış politik
gelişmelere ve nerdeyse bizi
savaşın bir unsuru haline getiren
Suriye sürecine bakıldığında
sahnenin epey bir müddet daha
fırtınalı görüntülerle dolu olacağını
tahmin edebiliriz.
Türkiye’nin bir hayli iç ve dış,
ekonomik ve siyasi problemle
meşgul olmasına rağmen yurt
dışında yaşayan vatandaşlarımızı
unutmaması ve ihmal etmemesi
gerekmektedir. Avrupa’ya sıçrayan
mülteci krizi, IŞİD ve benzeri terör örgütlerinin
saldırıları, islamofobi ve yabancı düşmanlığını
yükselten gelişmeler, diken üstündeki ekonomi vs
gibi bir hayli önemli problemler yanında, nispeten
çözülmesi daha kolay görünen problemler de
unutulmamalıdır.
Yurt dışında çalışanların, tahsil görenlerin,
gençlerin ve çocukların, kadınların ve emeklilerin
ekonomik, sosyal, kültürel bir hayli problemi yeni
hükümetin ilgisini beklemektedir. İnsanlarımızın
yurt dışında güçlü bir devletin vatandaşı olduklarını
hissedebilmeleri, tüm alanlarda güçlü halde
olmaları, günlerinin ve geleceklerinin garanti altında
olduğunu bilmeleri, huzur ve güvenlik içerisinde
yaşayabilmeleri için akla gelen her türlü tedbir
zamana bırakılmadan ivedilikle alınmalıdır.
Çocuk ve gençlerin eğitimi, işsizlerin işyeri sahibi
olması, meslek eğitiminin yaygınlaşması, kadınlara
karşı çift yönlü baskı ve dışlanmaların giderilmesi,
ikir, inanç ve ibadet hürriyetlerinin önüne
çıkarılmak istenen engellerle mücadele, aile
hayatının idamesi, emeklilerin yurt dışında ve
Türkiye’deki müktesep haklarının muhafazası,
müteşebbis ve iş adamlarımızın pozisyonlarının
güçlenmesi için gerçek anlamda destekler
sağlanması, sivil toplum kuruluşlarının
güçlendirilmesi ve itibarlı hale getirilmesi, her
alanda fırsat eşitliği sağlanması ve ayrımcılıkların
önüne geçilmesi, yüksek öğrenim gören
gençlerimizin tahsil kalitelerinin yükseltilmesi gibi
alanlarda Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerini
görevlendiren Anayasa hükümlerinin artık hızlı bir
şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Bilindiği gibi halen yürürlükteki Anayasa’nın 62.
Maddesi şu şekildedir: ‘’Devlet, yabancı ülkelerde
çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin,
çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve
sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla
bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde
yardımcı olunması
için gereken
tedbirleri alır.’’ Bu
maddede ifade
edilen tedbirler
şimdiye kadar ne
yazık ki hakkıyla
alınmamıştır. Bu
nedenle yurt
dışındaki
Şefik Kantar insanlarımız sayısı
bir hayli
problemin yükü
altında ezilmektedir.
Demokratik sistemlerde hükümetlerin
vatandaşlarına önem vermesinin önünü açan
yollardan birisi seçme ve seçilme hakkıdır.
Yönetmek için halktan yetki almak zorunda olanlar
ister istemez kitlelere değer verirler. Bu değer
vermenin eksiksiz olabilmesi seçme ve seçilme
ilişkisinin dengeli ve adil olmasına bağlıdır. Yurt
dışında seçme haklarını nihayet eksikte olsa
kullanmaya başlayan vatandaşlarımızın seçilme
haklarının olmayışı bu ilişkinin adil olmasını
engellemektedir. Söz konusu adaletin sağlanması ve
sistemin normalleşmesi yurt dışındaki
insanlarımızın seçilme haklarını da layıkı ile
kullanmalarına bağlıdır.
Halen yürürlükteki sisteme göre yurt dışındaki
insanlarımız yurt içindeki oy dengesini etkileyerek
milletvekilliklerinin ve meclis aritmetiğinin
değişmesine yol açmakta ancak kendisine ait
vekilleri gönderememektedir. Çünkü yurt dışı bir
seçim bölgesi olarak ele alınmamaktadır. Halbuki
yurt dışı ayrı bir seçim bölgesi yapılsa en az 25
vekillik bir kontenjan oluşacaktır ve bu
insanlarımızın doğrudan temsilini sağlayacaktır.
Yurt dışındaki insanlarımızın yeni meclisten ve
hükümetten öncelikli beklentisi bir an önce bu
haksız, adaletsiz sistemin düzeltilmesi için adımların
atılmasıdır. Bunun için yurt dışındaki sivil toplum
kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir. Görüş
ayrılıkları bir kenarda bırakılarak bu hususta el
birliği ile ortak çalışmalar yürütülmelidir. Yukarıda
bir kısmı zikredilen diğer birçok problemin halline
giden yol bu ilk adımların atılmasına bağlıdır.

Gündemin Özü

S

İlk hedef

Vizesiz Avrupa
bazı fasılların açılması için çalışmalarını
tamamlayacak“ denildi.

(baş sayfadan devam)

ÜYELİK SÜRECİ YENİDEN
CANLANDIRILACAK

Brüksel’de yapılan AB-Türkiye Zirvesi’nde
onaylanan metinde, AB ve Türkiye’nin
ortak zorlukların üstesinden gelinmesinin
önemini ele aldıkları belirtilerek tarafların
üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasına
karar verdiği vurgulandı.

SENEDE İKİ KEZ ZİRVE YAPILACAK

„Bu amaçla, bugüne kadar tam olarak anlaşılamayan, daha sık üst düzey diyaloğun
AB-Türkiye ilişkisinin geniş potansiyelini
keşfetmek açısından gerekli olduğu hususunda tarafların görüş birliği içinde olduğu“
kaydedilen metinde, „Bu çerçevede, her iki
taraf senede iki kez uygun formatta zirve
yapmayı kararlaştırdı“ denildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE
AKTİF İŞBİRLİĞİ

Zirvelerin, AB-Türkiye ilişkilerinin yanı
sıra uluslararası sorunları görüşmek için
bir platform olacağı ifade edilen metinde,
„Düzenli görüşmeler ile güvenlik ve dış
politika konularındaki işbirliğinin terörizmle
mücadeleyi de içine alacak şekilde zenginleştirilmesi gerektiği“ kaydedildi.
YENİ FASILLAR
14 Aralık 2015’te, Ekonomik ve Parasal
Politika başlıklı 17. faslın açılacağı kaydedilen bildiride, „Buna ek olarak Komisyon,
üye ülkelerin pozisyonları hakkında peşin
yargı doğurmaksızın, 2016’ın ilk çeyreğinde

VİZE SERBESTİSİNDE
EKİM 2016 VURGUSU

Bildirinin 5. maddesinde ise vize muafiyeti
konusuna yer verildi. AB Komisyonu’nun
mart ayında vize muafiyeti konusundaki
ikinci raporunu yayımlayacağı belirtilen
metinde, „AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın Haziran 2016’dan itibaren tamamen uygulanabilir olacağı“ ifade edildi.
Anlaşmanın uygulanması ve şartların yerine
getirilmesi durumunda Komisyon’un, üçüncü
raporunu sonbaharda yayımlayarak, „Türk
vatandaşlarının Ekim 2016’da vizesiz olarak
Schengen ülkelerine seyahat edebilmeleri
için“ vize muafiyeti sürecinin tamamlanmasını sağlayabileceği ifade edildi.

SIĞINMACILAR

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için finansman sağlanması da kararlarda yer aldı.
Belgede, „AB, başlangıç olarak 3 milyar
avro kaynak sağlayacak“ denildi. Yük paylaşılması olarak nitelenen desteğe dair gelişmeler ışında yeni değerlendirmeler yapılacağı ifade edilen metinde, böylece daha
fazla fona da kapı aralandı.
Bildiride, Türkiye’nin 15 Ekim’de kabul
edilen Ortak Eylem Planı çerçevesinde,
uluslararası korumaya ihtiyacı olmayan ve
Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmiş olan
düzensiz göçmenlerin geri kabul edilmesi
ve ardından geldikleri ülkelere gönderilmesi
kayda alındı.

Reklamsız TV izlemek
“Artık IP TV üzerinden
gerek Türk gerekse diğer
ülkelerin TV yayınlarını
çok kaliteli ve reklamsız bir
şekilde izlemek çok kolay.
Örneğin bizde şuanda 7
adet IP TV için mini dekorderler var. Bunların çoğu
kablosuz yani WLAN üzerinden internet bağlantısı
kurarak, televizyon yayınlarını kesintisiz ve HD olarak yüksek kalitede izlememizi sağlıyor. Elimizde
bulunan 7 adet yeni internet IP TV kutuları, bunlar
kalitesine göre 70, 150,
200 ve 300 TV kanalını
HD olarak çok kaliteli bir
şekilde çekiyor. Şatış fiyat-

larımız ise 170 ile 270
Euro civarında değişmektedir. Şimdi Lig TV kampanyamız çanak anteni
üzerinden, bir yıllık abonelik dahil sadece 230
Euro’dur. Bilindiği gibi Avrupa’ya yayın yapan Türk
kanallarının reklamlarının
çok olması izleyiciyi adeta
bıktırıyor. Ancak hiç reklamsız TV izlemek de Lig
TV sayesinde mümkün.
Çünkü herhangi bir yayını
12 saat sonrasına kadar
geri sardırarak tekrar izlemek mümkün. Böylelikle
reklamlar gelince ileri sardırarak reklamsız TV izleme keyfini yaşayabilir ve

zaman kazanabilirsiniz.
Ayrıca tekrar izleme sistemi ile, diziler ve sinemaları
daima
reklamsız
olarak Lig TV abonelerine
sunulmaktadır. Böylelikle
reklamlardan bıkan izleyici
bize gelerek Lig TV ve IP
TV’ye üye olarak, reklamsız ve arzu ettiği dizi veya
filmi, istediği saatde izleme
keyfini yaşıyor. Arzu eden
Türkses okuyucular bizden 040/38 61 2001 nolu
telefondan bilgi alabilir
veya Hamburg-Altona’daki
şatış ofisimize gelerek
arzu ettikleri IP TV kutularını ve Lig TV Reciveri’ne
hemen sahip olabilirler“
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Remzi
Karataş

Günlük taze sebze ve meyve çeşitlerinden kuru gıda ürünlerine kadar
aradığınız tüm ürünler Net Gıda’da. Helal kesim et ve et ürünleri...

Emin
Karataş

Türkiye başta olmak üzere 20 ülkenin gıda
ürünlerini bizde uygun fiyatlara bulabilirsiniz.
•Export bölümümüzde export ürünlerimiz mevcuttur.

•800 metrekarelik satış alanımızda kaliteli ürünler
uygun fiyatlara sizlere sunuyoruz
Ücretsiz park
•Bol çeşit • Uygun fiyat • Süper Kalite

7,99

Efepaşa
sucuk
1 kg.

Karışık kıyma
sığır - koyun 3 kg.

11,-

89

Nefis
peynir
800 gr.

Dana kuşbaşı
1 kg.

6,-

89

2,49

Kuzu budu
1 kg.

8,-

89

Efefırat
çay
1 kg.

4,-

Hindi budu
1 kg.

4,-

39

yerlerimiz mevcuttur.

99

Güllü
Tosya
pirinç 5 kg.

5,99

Hindi boynu
1 kg.

Tavuk budu
Karton 10 kg.

2,-

12,-

39

89

Neuenfelder Str. 95 • 21109 Hamburg (Wilhelmsburg) • Telefon: 040 - 74 04 15 45 • Fax: 040 - 7404 15 49 •e-mail: remzi_karatas@hotmail.de
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Düğün alış-verişlerinizde özel fiyat uygulanır. Fiyatlarımız Türkiye fiyatı ile aynıdır.

Siz değerli müşterilerimizin bizlere
olan güveni ile 1987’den beri
Hamburg’un
ilk Türk Kuyumcusu HAREM
olarak hizmet vermekten
onur duyarız.

Bizi tercih
ettiğiniz için
teşekkür
ederiz.

Inh. A.Altıntaş
Altona’daki modern ve büyük
kuyumcu ve gelinlik mağazamızda,
tıpkı Harburg’daki mağazamızda olduğu
gibi bütün ziynet ürünlerini ve
harika gelinlik çeşitlerimizi sizlerin
beğenisine sunuyoruz.
• TUTUMLU hanımlar paralarını
ALTIN’a yatırıyor.
• HAREM’de TAKSİTLİ
altın satışı devam ediyor.
• Evlilik teklifinden evlilik
yıldönümünüze kadar en
sağdık yol arkadaşınız HAREM
Kuyumcu ve HAREM Gelinlik.
• Huzur ve sevgi dolu birlikteliğiniz olması dileğiyle!..

Satışlarımız Türkiye
günlük borsasına göredir.

14, 18 ve
22 ayar altın
çeşitlerini
kuyumcumuzda
bulabilirsiniz.

Bahrenfelder Str. 139 • 22765 Hamburg (Altona / Ottonsen) •www.harem-juwelier.de • info@harem-hamburg.com

Tel.: 040 / 39 27 69 • Fax: 040 / 41 00 13 59

copyright Türkses

Sınırsız pırlantalı ve
pırlantasız ALYANS
çeşitlerimiz mevcuttur.
Pırlantalı söz
yüzüklerimiz vardır.
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Lüneburgerstr. 38 • 21073 Hamburg (Harburg)
Tel: 040-460 02 707 • www.harem-hamburg.com • haremjuwelier@freenet.de
Düğün alış-verişlerinizde özel fiyat uygulanır. Fiyatlarımız Türkiye ayarındadır.

• Harburg’daki modern ve büyük kuyumcu ve gelinlik Show Room da,
ve tıpkı Altona’daki mağazamızda olduğu gibi bütün ziynet ürünlerini
ve harika gelinlik çeşitlerimizi sizlerin beğenisine sunuyoruz.
• TUTUMLU Hanımlar paralarını ALTIN’a yatırıyor.
• HAREM’de TAKSİTLİ altın alış-verişi devam ediyor.
• Evlilik teklifinden evlilik yıldönümünüze kadar en sağdık
yol arkadaşınız HAREM Kuyumcu ve Harem Gelinlik.
• Huzur ve sevgi dolu birlikteliğiniz olması dileğiyle !...
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Kadir Altıntaş

Aytül Altıntaş

Türkiye’deki
altın çarşısında
gördüğünüz ziynet
çeşitleri, Harem
Kuyumcu’da
Türkiye
fiyatınadır.

•Sınırsız alyans modeli,
• Pırlantalı ve Saworovskili bol çeşitler
• Sınırsız takı çeşidi, 14, 18, 22
ayar tüm altın çeşitleri,
• Güleryüz, kaliteli hizmet...

Tüm ürünlerimizi günlük
borsaya göre
uygun
fiyatlara
bizden temin
edebirsiniz.

Ailenizin Kuyumcusu
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KARTVİZİTLERİNİZİ YAYINLIYORUZ
Siz de kartvizitinizin Türkses’de bütün kuzey Almanya’da
yayınlanmasını istiyorsanız, mutlaka bizi arayın!
Mobil: 0172 / 54 68 334 . e.Mail: tuerkses@t-online.de
www.turkses.de

Lindenhof Str. 43 • 28237 Bremen
Telefon: 01520 / 35 41 917
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Avrupa’da Türk medyası
ve Öztürk gazetesi

M

Meksika Sınırı

edyanın önemini anlatmam
gerekmiyor herhalde. Bu
konuyla ilgili Malcolm X´in
sözlerini hatıra getirmek
yeterli olacaktır: „Eğer dikkatli
olmazsanız, gazeteler sizin mazlumlardan
nefret etmenizi, zalimleri ise sevmenizi
sağlar.“ ve „Dünyadaki en güçlü işletme
medya. Suçluyu suçsuz, suçsuzu suçlu
yapma güçleri var. Çünkü kitlelerin
zihinlerini kontrol ediyorlar.“
Evet eğer bir medyanız var ise sesiniz
var demektir. Mesajlarınızı iletme
imkanınız var demektir. Düşüncelerinizi
ve değerlerinizi aktaran bir medyanız yok

Cemil Şahinöz

cemil@misawa.de

ise her zaman sesiniz kısıtlı kalacaktır.
Maalesef Avrupda´ki Türk medyası
şuan bu durumda. Türk medyası bitiyor
gibi. Türkiye´de en çok satan gazeteler
son senelerde Avrupa baskılarını
azaltıyorlar, muhabirlerini işten
çıkarıyorlar, bazıları tamamen
Avrupa´daki bürolarını kapatıyorlar ve
Avrupa baskılarını Avrupa´dan uzak
İstanbul´da hazırlıyorlar.
Avrupa`daki türk medyasının kan
verişinin elbette çok farklı sebebleri var.
Fakat en büyük sebeblerden bir tanesi bu
gazetelerin Avrupa´da yaşayan yeni nesile
ayak uyduramamaları. Hedef kitleleri
halen Türkiye´den Avrupa´ya gelmiş olan
birinci ve ikinci nesil. Daha geniş bir hedef
kitlesi olan diğer nesillere, hatta
almanlara ulaşamıyorlar.
Ayakta kalabilmek için türk
gazetelerinin artık iki dilli olmaları
gerekiyor. Haberlerin ağırlığı Almanya
olmalı. Sadece türk işverenler değil, alman
şirketlerden de reklam alınmalı.
Gazetelerinin sadece 3‐4 sayfasını
Avrupa´ya ayıran gazeteler Avrupa´daki
ihtiyaca da cevap veremediler. İhtiyaçlara
cevap verebilmek için bizzat Avrupa´da
insanlarımızı ilgilendiren konulara
değinmeleri gerekiyor.
İşte Bielefeld ve çevresinde yayınlanan
Öztürk Gazetesi tamda bunu yapıyor.

Öztürk Gazetesi yaklaşık 30 yıldır
türklerin sesi oluyor. Kültürümüzü,
dilimizi, değerlerimizi aktaran bir gazete
oldu. 15 Kasım 1986 tarihinde ilk sayı
yayınladı. Bu ay 300. sayı yayınlandı.
Kısaca yaptığım bir hesaba göre bugüne
kadar gazetede 5 milyon harf, 1 milyon
kelime, 12.000 haber yayınlandı. Öztürk
Gazetesi şuan Almanya´da yayınlanan en
eski türk gazetesi.

Öztürk gazetesi 30.Yıla
Merhaba pastasını kesti

    
 
 

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni
Adnan Öztürk 1980´de Almanya´da
haftalık Anadolu gazetesinde muhabirliğe
adım attı. 1981´de Tercüman gazetesinde
gazetecilik yaptı. Bu arada bir çok gazete
ve dergide yazıları yayınlandı. Nihayet
1986´da daha 24 yaşındayken Öztürk
gazetesini çıkarmaya başladı. Ayrıca 1990
senesinde Hannover´de yayın hayatına
başlayan Türkses gazetesini Emin Sağlık
ile kurdular ve yayınladılar.
Öztürk Gazetesi hem iş verenler için
hemde okur için çok önemli. Çünkü bir
çok işverenimiz hedef kitlesine Öztürk ile
ulaşıyor. Gazete Bielefeld ve çevresinde
aklınıza gelebilecek hemen hemen her
türk müessesesinde bulunuyor.
Dolayısıyla
işadamlarımız
için büyük bir
fırsat.
Okur için de
önemli, çünkü,
yukarıda da
bahsettiğim gibi,
bizzat
yaşadığınız
ülkedeki ve
çevredeki
gelişmeleri
takip etme
imkanınız
oluyor. Ve kendi
sesinizi
duyurma imkanı
buluyorsunuz.
Aynı zamanda Öztürk Gazetesi bir
tarih tanığı. 30 senelik haberleri
incelediğimizde vatandaşlarımızın hangi
dönemlerden geçtiklerini, acılarını,
heyecanlarını, umutlarını, dertlerini,
ihtiyaçlarının nasıl değişip değişmediğini
analiz edip, tez dahi hazırlayabilirsiniz.
Nitekim birçok tarih tezi bu şekilde
hazırlanıyor.
Öztürk Gazetesi, gazeteci de yetiştirdi.
Gazetede yetişen elemanların bazıları
Almanya´nın ve Türkiye´nin en büyük
gazete ve tv´lerinde görev yaptılar.
Bunun yanı sıra Öztürk´ün birleştirici
bir misyonu da her zaman oldu. Geniş bir
toplum yelpazesini, inanç ve ¡ikri bir
masada toplamayı başardı.
Bu hedef ve gayelerle Öztürk´ün daha
nice 30 yıllar yayınlanmasını önce
Allah’dan sonra Öztürk ailesinden
diliyoruz. Evet Öztürk dediğimizde,
aslında bir aileden bahsediyoruz. Tüm aile
mutfak ekibinde. Eğer birbirine
kenetlenen, destek olan bir aile yapısı
olmasaydı gazete 30 senedir çıkmazdı.
Bazi evliliklerin bile bu kadar uzun
sürmediğini göz önünde bulundurursak
Öztürk ailesinen ne büyük çabalarla bu
gazeteyi çıkardığını belki anlayabiliriz. Bu
yüzden gayretlerinden dolayı Cenab‐ı
Allah Öztürk ailesinin daktilosunu
güçlendirsin ve muvaffak eylesin.

Her zaman sizinle, hep yanınızda

Hamm‘dan

Yakın çevreye profesyonel hizmet atağı:
Özel ve serbest meslek sahibi olan kişilere uzman ekibimizle
her türlü sigortalarda uygun tarifeleri sunuyoruz.
Şube Genel Müdürü
André Vogt
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Genel Müdür Yardımcısı
Gültekin Gölcük
B. Sc. BA (Universität)
Müşteri danışmanı

Hammer Straße 1, 59075 Hamm-Bockum-Hövel, Tel. 02381/70056, Fax 02381/72718
vogt@provinzial.de, www.provinzial-vogt.de, www.facebook.com/provinzial.vogt

•BIELEFELD
BIELEFELD
/ Türkses
(Öztürk)

M

erkezi Bielefeld’de bulunan,
Herford, Gütersloh, Paderborn,
Hamm ve Osnabrück şehirlerinede
dağıtılan Öztürk gazetesi 30. Yıla
Merhaba pastasını Anavarza
Restaurant’da kesti. T.C. Berlin
Büyükelçiliği Basın Müşaviri Reik
Soğukoğlu ve gazetenin genel yayın
sorumlusu Adnan Öztürk tarafından
kesilen pasta, daha sonra misa¡irlere
ikram edildi.
Gazetenin eski ve yeni çalışanları,
Bielefeld’deki bazı dernek başkanları
ve bir kaç işadamının davetli olduğu
programın sunuculuğunu Öztürk
yazarlarından Cemil Şahinöz yaptı.
Basının önemini anlatarak
konuşmasına başlayan Şahinöz,
Öztürk’ün ilk sayısının ikinci sayfasında
bulunan Adnan Öztürk imzalı
„Öztürk’den Okuyucularına
Çıkarken“ başlıklı yazıyı okudu ve
Adnan Öztürk’ü geride bırakılan 29 yılı
anlatmak üzere mikrofona davet etti.
Belediye ve Şehir idaresi
desteklemedi
Alkışlar arasında kürsüye gelen
Adnan Öztürk, sözlerine davetlileri
tanıtarak başladı. Geride bırakılan 29
yılı kısa sürede anlatamayacağını ifade
eden Öztürk, “İşin zorluğunu ikinci
sayıdan itibaren anladık. Fakat yola
çıkmıştık. Geri dönüş artık yoktu. Her
şeye rağmen mücadeleye karar verdik”
dedi. Yayın hayatları boyunca Bielefeld
Belediyesi ve Bielefeld Şehir
İdaresinden bekledikleri desteği



alamadıklarını sözlerine ekleyen
Öztürk, „Bekledik ki, Bielefeld
Belediyesi ve yan kuruluşları, şehir
idaresi bazı duyurularını Öztürk
vasıtamızla yapsınlar. Fakat maalesef
yapmadılar. Sosyal sorumluluk anlayışı
ile meslek eğitimi veren, işçi çalıştıran,
vergisini zamanında ödeyen bir basın
kuruluşu olarak fark edilmeyi isterdik.
Fark edilmedik“ diyerek yöneticilere

Adnan
Öztürk

sitem gönderdi.
Sığınılacak liman olarak gördü
Gazeteyi yaşatabilmek için büyük
mücadele verdik. Türklerin yoğun
olarak ikamet ettiği sokaklara giderek
kapı kapı dağıtım yaptık. Gazeteyi
okurlarla buluşturduk. Büyük ilgide
gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Hatta
ayakta tuttu. Burada bir gerçeği sizinle
paylaşmak istiyorum, vatandaşımız
Öztürk gazetesini aynı zamanda
sığınılacak bir liman olarak da gördü.

 

Çift dilli yayına
geçilmeli

Tarafsız, tirajı
üstünde yazar

Öncelikle 30. yayın yılınız kutlu
olsun. Öztürk ailesini ve emeği
geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik
ediyorum. Benden önceki
konuşmacıları dinledim. Devletten
de destek beklendiği mesajını aldım.
Aslında bizde istiyoruz medyamızın
güçlenmesini. Buradaki medyanın
sağlam bir şekilde maddi kaygı
taşımadan, özgürce haberlerini
yapabilmesi bizim içinde önemli.
Genç nesillerin yetişmesi önemli. Bu
konuda Türkiye ve burada bir takım
çalışmalar yapıyoruz. Gençlerin
eğitilmesi ile ilgili bir proje
başlattık. Bu gençlerin yetişmesi
gazete sahiplerinin de gayretleri
olması gerekiyor. Ayrıca çift dilli
yayınada geçilmeli. 1980’li yıllarda
buna ihtiyaç yoktu ama şimdi var.
Bunu değerlendirmek lazım ve
dikkate almak lazım.

Öztürk gazetesi yerel bir gaze‐
tedir. İstikrarlı yayınını devam
ettiren, trajı üstünde doğru yazan
bir gazetededir. Bütün fotoğra¡ları
orjinaldir. Kendine ait olmayan
hiçbir fotoğrafı kullanmaz, satın alır,
¡iyatı neyse öder, kaynağını verir.
Haberlerde hakikaten tarafsızdır.
Yorumlarda taraf olabilir. Yeni
nesilin eline hiçbir gazete almadığı
bir dönemde, Öztürk gazetesinin
yazılı olarak yayın yapması çok bü‐
yük bir başarıdır. Bu başarı nereden
kaynaklanıyor derseniz, bir tutku
derim. Burada hemen hatırlatayım,
çağı yakalamak zorundasınız. Ben
kağıda basılı yayının devam etme‐
sinden yanayım. Fakat paralel
olarak dijital ortamdada bütün
yazıları yayınlamak zorundasınız.
Öztürk gazetesi bunu yakalamalı.
Artık her şey ‘E’ ile başlıyor.

Gençlik Dairesinden şikayetçi oldu bize
geldi, polisten şikayeti oldu bize geldi.
Sendikasından, işvereninden,
okullardan şikayetçi oldu yine bize
geldiler. Özellikle ithal gelin ve damat
dediklerimiz dertlerine çareyi bizde
bulmaya çalıştılar. Bizi sırdaş ettiler. T.C.
başkonsolosluklarını , onlarca defa
aramalarına rağmen ulaşamadıkları
zaman yine bize geldiler veya aradılar.
Yani Öztürk gazetesi yıllarca
insanlarımızın dert ortağı da oldu.
Bizde bıkmadan usanmadan onları
dinledik, dinleyeceğizde. Bu anlamda
büyük bir sır küpüyüz, sırdaşız.
Yayınlandığımız sürece insanlarımızın
sesi, soluğu, eli, ayağı olduk, olacağız,
diyerek konuşmasını sürdüren Adnan
Öztürk, „Bielefeld’de 6 ayrı Türkçe
yayınlanan dergi ve gazete vardı. Bugün
yoklar. Bu sayı başka şehirlerde daha
büyük. Mesela en çok Türk vatandaş‐
larının yaşadığı, üst kuruluşların
merkezlerinin bulunduğu Köln’de, Köln
merkezli bir Türkçe gazete yok.
Düsseldorf, Essen gibi önemli merkez‐
lerde de yok. Berlin de de yok. Çünkü,
yatırım yapacak insan bulmak zor. Ya‐
tırım yapanlarda yeterli desteği gör‐
medikleri veya göremedikleri için ya‐
yınlarını noktalamak zorunda kalıyor‐
lar. Bu sıkıntıları iliklerine kadar
yaşayan biri olarak çok iyi biliyorum.
Aile boyu gazetenin haberine, reklamı‐
na biz koşturuyoruz. Redaksiyonunu
biz yapıyoruz. Yıllarca dışardan teknik
yardımın dışında desdek almadan
gazeteyi bastırdık, okurla buluşturduk“
diyerek meşakkatli geçen yılları anlattı.

 

Bir 30 yıl daha
yaşayacak mı?
1986 senesinde 4 yaşındaydım.
Öztürk gazetesi ile hemen hemen
aynı yaştayız. Kendimi bildim bileli
Öztürk var ve beraber büyüdük.
Gazetemizin hayatta kalabilmesi
için devletimize de görev düşüyor.
Türkçe yayın dilimizin, dinimizin,
kültürümüzün, edebiyatımızın
muhafazası için ehemmiyet arz
etmektedir. 3. 4. neslin burada
büyüdüğü için çift dillilik de mühim.
Çift dilli yazan kişilerin olması
desteklenmeli. Burada hemen şu
soruyu sorayım: Öztürk gazetesi bir
30 yıl daha yayınına devam
edebilecek mi? Bu konu hepimizi
ilgilendiriyor. Toplumun bütün
katmanları ile el ele verebilirsek, İş
adamları, stk’lar, belediyeler, hem
alman hem de türk devleti kurumsal
olarak destek verirse olur. Yoksa
Türk medyası kan kaybediyor.
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Siz de KANGAL Enerji içeceğini tercih edin,
kendinizi daha dinç hissedin!..

Versteckte Power bis zum Limit
Premium Energy Drink

Die alternative Erfrischung

Sipariş hattı: Yılmaz Polat 0173 / 529 19 82
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KonditoreiPastane
Bizi tercih
ettiğiniz
için
teşekkür
ederiz.

rei

yufkakondito

/
facebook.com

Engelbosteler Damm 98 Wittekindstr. 24
30449 Hannover
30167 Hannover
Tel.:0511 - 2135097
Tel.: 0511- 898 27 320
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DON ALFREDO : St-Gotthard Str. 8 • 28325 Bremen
Tel.: 0421 / 40 38 93 • Fax 0421 / 42 84 07

Mübarek Kurban Bayramınızı en içten
dileklerimizle kutlar, sağlıklı ve neşeli bir
bayram geçirmenizi dileriz.
Türk mutfağının leziz yemeklerine eke olarak, döner ve pizza çeşitlerimizle sizlere
yıllardır hizmet sunmakdan, gurur duyarız. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

