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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
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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

Im Hegen 3
22113 Oststeinbek25. Yıl

Jahre

METRO Cash & Carry Deutschland

Satış Danışmanı
ÖZKAN AYDEMİR

Altona Şube Genel Müdürü
ERKAN KOCAMANPlöner Str. 8 • 22769 Hamburg • Tel: 040 - 523 879 203 • Fax: 040 - 523 879 337 • www.metro.de

• GASTRONOMİ
• MARKETLER
• OTELLER
• SERBEST MESLEK

SAHİPLERİ
• DERNEKLER ve
• TÜM İŞYERLERİNE

hizmet verilir.

METRO’YA GÖSTERMİŞ
OLDUĞUNUZ YOĞUN 

İLGİDEN DOLAYI SİZ
DEĞERLİ MÜŞTERİLERİ-
MİZE TEŞEKKÜR EDER,

ZİYARETLERİNİZİ 
BEKLERİZ.

Yeni Yılınız

kutlu olsun

Yeni yılınızı en samimi
dileklerimizle kutlar,
2016 yılının sağlık ,
başarı ve huzur yılı 

olmasını dileriz.

Yeni yılınızı en samimi
dileklerimizle kutlar,
2016 yılının sağlık ,
başarı ve huzur yılı 

olmasını dileriz.

Thomas Strunck

Tel.: 040/ 76 60 91-79
Fax.: 040/ 76 60 91-17

e-mail: thomas.strunck@
bundk.de

www.bundk.de

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...

Mutlu
Yıllar!.

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

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

31 Aralık’a
kadar 

emekliliğe
başvurun

% 30
az ödeyin!

Almanlar
artık

„YETER“
diyor

� Hamburg’da ilk defa
Wilhelmsburg’daki Netto
marketler zincirinin hemen
girişine açılan Türk kasabı
Almanlar tarafından da
yoğun ilgi görüyor. • 9’da

� Hamburg’un Har-
burg semtinde  modern
dizayn ve şahane görü-
nümü ile müşterilerine
dört dörtlük bir resto-
rantı hizmete sunacak-
larını belirten genç
işadamımız Emrullah
Akbana, Türkses aracı-
lığı ile 9 Ocak Cumar-
tesi günkü büyük
açılışa herkesi davet
ediyor. •14 ve 15’de

Liva Grillhaus
Hamburg’da 

açılıyor

Bedelli askerlik hakkında beklenen açıklamayı yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, yurtdışında yaşayan
vatandaşların ödemek durumunda kaldığı dövizli askerlik bedelinin 1000 Euro’ya çekileceğini açıkladı.

� Hamburg’da 6 yıldır oto tamirhanesi işleten
Trabzonlu başarılı işadamımız Erdal Öztürk,
prensipli çalışması sonucu kurduğu değişik
firmalara bir yenisini daha ekleyerek,
Hamburg’un Wandsbek semtinde Bosch Car
Service adlı 8 bin 900 metre karelik bir alanda
kurulmuş olan dev bir projeye daha imza
atıyor. Geniş bilgi 2 ve 3. sayfalarda 

Almanya’nın en 
büyük Bosch servisi 
Hamburg’da açılıyor

�  Dövizle askerlik bedelinin düşü-
rülmesine ilişkin kanun tasarısı

Meclis’e sunuldu. AK Parti İstan-
bul Milletvekili ve TBMM İnsan

Haklarını İnceleme Komisyonu
Başkanı Mustafa Yeneroğlu,
yurt dışında yaşayan vatan-
daşlarımız tarafından tepki

ve eleştirilere neden olan
kanun tasarısıyla ilgili

olarak, ‘‘Konuyla ilgili
Bakanlarımızla görü-

şülmekte ve
TBMM’indeki 

Komisyonlar 
nezdinde yasama

süreci takip 
edilmektedir’’ dedi.

11. sayfada

Metro Altona’dan
yeni bir hizmet daha
� 26 ülkede 750 den fazla
mega marketler zinciri
olan METRO, Almanya’-
da 107 büyük mağazalar
zinciri ile METRO Cash
& Carry, Hamburg’da dört
ayrı semtde müşterilerine
hizmet sunuyor. Metro Al-
tona Şubesi’nin Genel
Müdürü Türk kökenli
Erkan Kocaman, satış da-
nışmanı Özkan Aydemir
ve ekibinin örnek çalışma-
ları, tüm müşterilerinden
büyük takdir alıyor.  • 4’de

� Nefis Kuruyemiş’in
temelleri bundan tam 53
yıl önce; 1960’ta İbra-
him Halil Bakışgan tara-
fından atıldı. Bakışgan’-
ın, kuruyemişin ana va-
tanı, lezzet diyarı An-
tep’te açtığı küçük bir
kuruyemiş dükkânı,
bugün genç kuşak yöneticileri ile beraber
ülke çapında büyük bir markaya, Nefis-
so’ya dönüştü. Emre Pakgör Nefisso ku-
ruyemiş çeşitlerini Kuzey Almanya’da
pazarlıyor.        Geniş bilgi 8 ve 9. sayfada

Türkiye’nin 
çıtırları Hamburg’da

4. sayfada

Emekli gazeteci 63
yaşındaki İsmail
Hakkı Akduman, 
Antalya’daki evinde
çıkan yangında 
hayatını kaybetti.

2016’da dövizle askerlik
bin Euro’ya düşecek mi?

� Hamburg’un köklü oto galerilerinden Ford
Krüll’e otomobil satış danışmanı olarak hiz-
mete başlayan Ersin Örün, ana dilimizde hiz-
met vermeye başladı.

Geniş bilgi 4, 14 ve 24. sayfalarda 

Ford Krüll Altona’nın 
yeni Türk Satış  

danışmanı Ersin Örün 
göreve başladı

Türkses

Urfalılar Dayanışma 
Gecesi muhteşem geçti

� Hamburg’da başarılı çalışmalar yapan Hamburg
Avrupa Urfalılar Derneği ‘Avrupa Urfalılar Daya-
nışma gecesı’ adı altında gece düzenledi.       •21’de

Karadeniz gecesi
muhteşem geçti

� Hamburg Trabzon-
lular ve Trabzon spor
taraftar derneği’nin
Class Düğün Salon’-
unda geleneksel ola-
rak düzenlediği
Karadenizliler gecesi
muhteşem geçti.

• 3’de

Mutlu Yıllar

Yeni Yılınız

kutlu olsun

Pamukkale’de 
açık büfe kahvaltı
� Hamburg’un en
eski ve tanınmış
restorantlarından
Pamukkale Köz,
haftanın her günü
müşterilerine  açık
büfe kahvaltı yap-
ma imkanı sunuyor.
Bilhassa her Pazar
günleri sundukları
“Brunch“... 

• 14’de
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Tipobet LTD
Aladag Street
Nicosia/Zypern
info@tipobet.com

Avrupa Distribütör
Combetwin GmbH
Billstedter Hauptstr. 31 a
Tel.: 040 - 386 300 97
combetwin@gmail.com

MÜRACAAT: Onkel-Sahingöz GmbH & Co. KG 
Banksstraße 1-28, 20097 Hamburg • Telefon:040 3290900

e-mail: info@onkel-hh.de • www.onkel-hh.de

Hamburg toptancı halindeki merkez 
depomuzda tam gün çalışmak 
üzere elemanlar alınacaktır.

• Türkses /Hamburg 

Karadenizlilerin bir araya geldiği
Class düğün salonunda düzen-
lenen geceye Hamburg Sosyal

Demokrat Parti (SPD) Eyalet millet-
vekili Güngör Yılmaz’da katıldı.
Köz Urfa’nın sahibi sanatçı
Doğan Öztürk coşturdu
Hamburglu ses sanatçı-
mız Köz Urfa Restau-
rant’ın sahibi Doğan
Öztürk  birbirinden
güzel türküleriyle
geceye renk kattı.
Gecenin ilerleyen
saatlerinde  sahneye
çıkan yöresel sanat-
çılar  Cengiz Seli-
moğlu, Tahsin Terzi
ve Aydın Akyol yöresel
türküleriyle Karadenizli-
ler pistte horon teperken,
gecenin sürpriz sanatçısı  

Karadeniz gecelerinde sahne alan Ur-
falı Sanatçı  Doğan Öztürk’ün güzel
türkülerine eşlik eden  Karadenizliler
Horon yanında halay’da çektiler.

Başkan İlhan Yılmaz’ Toplumsal
hayatta etkili olmanın yeri bir araya
gelmektir’
Gece’de uzun yıllar derneğin başarılı
başkanlığını yapan İlhan Yılmaz, yap-

tığı konuşma da ‘Her Yıl olduğu gibi
bu yıl da  Karadenizliler gecesi ve-
silesiyle sizlerle burada bir araya
gelmekten dolayı son derece mut-
luyuz. Derneğimiz Kurulduğu 2002
yılından bu yana bu tarz etkinlikler

düzenleyerek, hemşerilerimiz
arasında dayanışmayı  pe-

kiştirmek ve böylece
insanlarımızın  bura-

da toplumsal ya-
şamdaki  yerleri-
nin daha güçlü
hale gelmelerine
katkıda bulun-
mayı  hedeflerin-
den biri olarak
belirlemiştir. Top-
lumsal  hayatta et-

kili olmanın yolu
bir araya gelmekten

geçer.’

‘Kültürümüzü genç nesillere
aktarmak görevimiz’ diyen başkan İl-
han Yılmaz konuşmasında ‘Bizler is-
tiyoruz ki, yeni  nesilleri-
miz  yaşadığımız topluma ayak uy-
dursunlar. Asimile olmadan kendi
kültürlerini korusunlar.’ Dedi

Basın mensuplarına açıklama da bu-
lunan İlhan Yılmaz, yapılacak genel
kurul da başkan olmayacağını, başkan-
lığı bırakacağını söyledi.

• Türkses / Hamburg 

4Ocak 2016 tarihinde resmi
olarak açılacak olan Bosch
Car Service’de, modern oto

tamir servisine ek olarak modern
donatılmış cihazlarla TÜV / HU
gibi  tam teşekküllü olarak hizmet
sunacaklarını belirten Erdal Öztürk,
“Yaklaşık 6 yıldır Bramfeld
semtinde Bosch Car Service adlı
şubemizle hizmet veriyorduk.
Ancak her geçen gün artan
müşteri kapasitemize daha iyi
hizmet verebilmek için
Wandsbek deki 8 bin 900
metrekarelik bir alana kurulmuş
olan 2 katlı bir binayı kiraladık.
Bosch Car Service adıyla 4 Ocak
2016 tarihinde hizmet vermeye
başlayacağımız gibi, 16 Ocak
tarihinde de halka açık geniş
kapsamlı bir açılış töreni
düzenleyeceğiz. Hamburg’un
Wandsbek semtindeki  Smart
City UCI Sineması’nın hemen

arkasındaki Helbingtwiete 4 - 8
adresindeki yeni ve modern oto
tamirhanemizde,  5 doğrudan
ve 18 sabit çalışanı ile geniş
kapsamlı bir hizmet sunacağız.
Bosch güvencesi ve garantisiyle
bize getirilen her aracın tamir,
TÜV, HU ve benzeri gibi işlem-
lerine ek olarak, yedek parça

servisinide sunacağız“ dedi.

TEKNOLOJİ + 
TECRÜBE=KALİTE
Teknoloji, tecrübe ve kalitenin

kendileri için çok önemli
olduğunun altını çizen Erdal
Öztürk, Bosch Car Service
Wandsbek’de üretici firmanın
normlarına veya müşterinin isteğine
göre, her marka otomobilin, hatta
7,5 tona kadar karavanların tamir,
değişiklik, donanım, aksam gibi

işlerinin yapılacağını
belirtti. 

Haftada 6 gün servis
sunacaklarını ifade
eden Öztürk, “Araç-
ların mekanik ve
elektronik işlem-
lerinin yanısıra,
genel bakım, oto
lastik ve cam
değiştirme, TÜV/
HU ya hazırlama,
3D dingil ölçümü,
otomatik şanzıman
temizleme gibi
işlemler de ehliyetli
ve tecrübeli ustalar

tarafından yerine getirilecektir“
dedi.  

Gerek kendileri gerekse
müşterileri için kaliteli hizmet ve
zamanın çok önemli olduğuna
değinen Erdal Öztürk,
“Müşterimiz bize arabasını
teslim ettiğinde nelerin yapılması
gerektiği, fiyat tutarı ve teslimat
günü ve saati kendilerine
belirtilerek, verilen söz eksiksiz
yerine getirilmektedir“ dedi. 

Adres: Auto Service Wandsbek
Helbingtwiete 4 - 8 . 22047
Hamburg  (Smart City // UCI
Sineması yanı) 
İnfo Tel: 040 - 696 5752 0

Almanya’nın en büyük Bosch
servisi Hamburg’da açılıyor

Karadeniz gecesiKaradeniz gecesi
muhteşem geçtimuhteşem geçti

Trabzonlu başarılı işadamı Erdal Öztürk dev bir projeye imza atıyor.

Hamburg’da 6 yıldır oto tamirhanesi işleten Trabzonlu başarılı işadamımız Erdal Öztürk, prensipli çalışması sonucu
kurduğu değişik firmalara bir yenisini daha ekleyerek, Hamburg’un Wandsbek semtinde Bosch Car Service adlı 8 bin

900 metre karelik bir alanda kurulmuş olan dev bir projeye daha imza atıyor. 

AÇILIŞA DAVET:
16 Ocak Cumartesi saat 12.
ile 18.00 saatleri arasında
herkese açık büyük bir açılış
yapacaklarını belirten Erdal
Öztürk, açılışda seçkin
davetlilerin yanısıra, zengin
proğram ve ikramlarınında
olacağını söyleyerek, bütün
Türkses okurlarını büyük
açılaşa davet ediyor.

Hamburg Trabzonlular ve Trabzon spor taraftar derneği’nin
Class Düğün Salon’unda geleneksel olarak düzenlediği Ka-
radenizliler gecesi muhteşem geçti.

İlhan 
Yılmaz Doğan

Öztürk
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Teknik özellikleri ve yakıt oranı: Şehir içi 5,6 litre, Şehir dışı 4,6 litre, Ortalama 5,0 litre, 
(CO2-Emissionen: 129 g / km kombiniert). Effizienzklasse A

Diğer bütün modellerimizi de uygun ve cazip taksit imkanları  ile sizlere sunuyoruz

Ruhrstr. 63 
22761 Hamburg-Altona
Tel.: 040 / 853 06 336
Fax: 040 / 853 06 304
E-Mail: ersin.oeruen@kruell.com

Ersin Örün
Satış Danışmanı

Teslimat ücrete dahildir

Ford Transit Transit Custom Transit Connect

www.kruell.com

Mutlu Yıllar!

Bizde sadece:

FORD S-MAX TREND 2.0 I TDCi (DİZEL) 88 KW (120 PS), 6 vitesli, Start-Stopp-Sistemli, ön çekiş.

Özel Extralar: Çift taraflı otomatik klima, CD ve USB girişli Audio sistemi, Elektirikli ön 
ve arka camlar ve daha bir çok extralar.

Ticari ve özel yeni Ford Transit modellerimizi
% 1,99 faiz oranıyla sizlere sunuyoruz. 

Hakan Ortatepe

  
       
       
     

    

        

   
   

   

     
    

Antalya aktarmalı yolculara
30 kg yük hakkı veriyor

HANNOVER (Öztürk)

Türk Hava Yolları ve Luftansa’nın ortak kurduğu şirket
olan SunExpress acentalarla buluşmaya devam ediyor.

Avrupa’daki acentaları 8 merkezde toplayan şirket, Almanya
buluşmasının sonuncusunu Hannover’deki Kumkapı
restaurant’da yaptı. Başta Bielefeld olmak üzere, Osnabrück,
Minden, Peine, Bremen, Bremenhafen, Salzgiter, Hannover ve
çevresindeki acentaların iştirak ettiği yemekli toplantıda
SunExpress pazarlama müdür yardımcısı Hakan Ortatepe
konuştu. 

Hannover ile ilgili bilgi veren Hakan Ortatepe, 2016 yılı
programınıda açıkladı. Ankara ve Kayseri uçuşları hariç; başta
Şanlıurfa olmak üzere diğer başlattıkları seferlerin devam
ettiğini söyledi. Antalya aktarmalı yolculara da 30 kg yük
hakkı verdiklerini de sözlerine ekleyen Ortatepe, “Dilek ve
temenniler yazılı olursa daha fazla ciddiye alınıyor” dedi. 

  
  

 
 

 
  
   

 
    

      
     

     
    

     
  

     
    

    
     
     

     
      

       
      

      
       
    
     

      
     

    
    

    
     

 

Hannover’de gerçekleşen
SunExpress acentalar toplantısında
Hamburg’tan Tan Reisen’ın sahibi 
Akif Tan ve ekibi de hazır bulundu.

Emekli gazeteci 63 yaşın-
daki İsmail Hakkı Akdu-
man, Antalya’daki evinde
çıkan yangında hayatını
kaybetti.

Emekli gazeteci 63 yaşın-
daki İsmail Hakkı Akdu-
man, Antalya’daki evinde

çıkan yangında hayatını kay-
betti.  Emekli gazeteci 63 yaşın-
daki İsmail Hakkı Akduman,
uyurken elektrikli ısıtıcının
devrilmesi ile yangın çıktı. Ak-
duman, çıkan yangında yanarak
hayatını kaybetti. Anadolu
Ajansı’nda çalışan emekli gaze-
teci İsmail Hakkı Akduman,
Zerdalilik Mahallesi Burhanet-
tin Onat Caddesi’nde bulunan
apartmanın 7’nci katında sabah
saat 06.00 sıralarında dumanlar
yükseldi. Yükselen dumanları
gören komşular hemen yardım
çağırdı. İhbar üzerine olay ye-
rine itfaiye, polis ve sağlık ekip-
leri sevk edildi. İtfaiye ekipleri,
koçbaşı yardımı ile kilitli olan
dairenin kapısını kırdı. Yangına
hemen müdahale ederek söndü-
ren ekipler, emekli gazeteci İs-
mail Hakkı Akduman’ın oturma
odasında bulunan koltukta yan-
mış cesedi ile karşılaştı. Polis ve
sağlık ekipleri ilk incelemeyi
yaptı. Akduman’ın cenazesi An-
talya Adli Tıp Kurumu Mor-
gu’na otopsi yapılmak üzere
gönderildi. Akduman’ın
ağabeyi Rauf Akduman yangın
haberi üzerine geldi. Akdu-
man’ın yaşamını yitirdiğini
öğrenen ağabey Rauf Akduman,
sinir krizi geçirdi. Sağlık ekip-
leri Rauf Akduman’ı sakin-
leştirdi. İtfaiye ekipleri ve olay
yeri inceleme ekipleri, Akdu-
man’ın uyuduğu odada elektrik-
li ısıtıcının devrilmesi sonucu
olarak yangının çıktığını belir-
ledi.

Kaynak / Gazete Hamburg

Emekli
gazeteci
yanarak
hayatını
kaybetti

İlanlarınız 
için doğru tercih: 

Türkses 
Gazetesi
25 yıllık

tecrübesiyle
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Fax: (040) 86 69 08 54
Mobil: 0172 - 54 68 334

E-Mail: 
tuerkses@t-online.de

www.turkses.de

Gazetemizde yayınlanan köșe 
yazısı ve ilanların içeriğinden 

sorumlu değiliz. Gazetemizden izin
almadan alıntı yapılamaz. 
Köșe yazarlarının görüșleri 
gazetemizi hiçbir șekilde

bağlamaz. Gazetemiz basın 
ahlak kurallarına uymayı 

ilke edinmiștir.

Der Verlag übernimmt 
keine Haftung für den 

Inhalt der erschienende 
Anzeigen. 

1991 yılından beri Kuzey
Almanya da yayındayız. 

Türkses 
erscheint seit 1991 

in Nord -Deutschland

Türkses Gazetesi 
Avrupa Türk Medya 

Birliği üyesidir.

Bankverbindung
Banka Hesap: 

EmSa Medien
Hamburger Volksbank

IBAN: DE05 2019 0003 0051 3615 07
BIC: GENODEF1HH2

Tüm sağlık
kasaları ve

sosyal daire-
lerle ortak 
çalışıyoruz 

2008’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

• E işleri bakımı

24 SAAT HİZMET . Tel.: 040-739 90 30

Yeni yılınızı kutlar, sağlıklı bir yaşam
arzusu ile mutlu yıllar dilerim. 

7’ den 70’e Ambulant hasta ve yaşlı bakımı 

www.aka-arslan.com
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Metro Altona’dan yeni bir hizmet daha

• Türkses / Hamburg

Metro hakkında Türkses’e
bilgi veren Erkan Kocaman,
“Metro’da 20 bin yiyecek ve

içecek ürünlerine ek olarak 30 bin ci-
varında textil, elektronik cihazlar, te-
mizlik, ev eşyaları ve benzeri gibi 30
bin den fazla ürünlerimizi kaliteli bir
şekilde uygun fiyatlara toptan olarak
müşterilerimize sunuyoruz. 50 bin
den fazla ürünümüzün tazeliği ve ka-
litesine ek olarak çok uygun olmasıda
iş yeri ruhsatı olan müşterilerimiz için
ilk tercih oluyor. 

Bilindiği gibi Altona, Harburg, Nien-
dorf ve Rahlstedt semtlerinde olmak
üzere Hamburg’da dört ayrı semtde
Metro Cash&Carry müşterilerine hiz-
met sunuyor.  Altona’da çok sayıda
Türk işverenimiz olduğu için, bilhassa
restorant, kiosk, market, pastahane, ve
diğer branjlarda hizmet sunan Türk
işverenlerimizde alış-verişlerini

Metro’ dan gerçekleştiriyorlar. Çok
sayıda Türk personelimiz olduğu için
kendi anadilimizde de hizmet sunuyo-
ruz. Özellikle yeni iş yeri açanlar için
gereken kolaylığı sağlayarak, müşte-
rilerimize yardımcı olmaya çalışıyo-
ruz” dedi. 

METRO’da VIP KASASI açıldı: 
Gümüş ve altın Metro kartı olanlar
için özel bir uygulamaya geçen Metro
Altona da alış-veriş keyfi daha da
cazip hale gelirken, müşteriler stres-
den uzak, VIP Lounge da kahve ve
soğuk içeceklerini yudumlarken, kasa
personeli ise yapılan alış-verişi hesa-
playarak müşteriye teslim ediyor.  21
Aralık Pazartesi günü böyle bir uygu-
lamaya geçerek, gümüş ve altın Metro
kartı olan müşterilerine stresden uzak
bir hizmet planladıklarını belirten
Şatış Danışmanı Özkan Aydemir,
konu ile ilgili Türkses’e şu bilgileri
verdi.
„Bilindiği gibi Metro Altona’da yak-
laşık 12 kasamız var. Bazı zamanlar

kasamızda oluşan uzun kuyruklarda
gümüş ve altan kartı olan müşterileri-
mizin  fazla beklememesi için VIP
Lounge adlı ayrı bir bölüm açarak
extra ödeme kasası  yerleştirdik. Böy-
lelikle gümüş ve altın kartına sahip
olan müşterilerimiz alacağı ürünleri
alış-veriş arabasına koyarak, VIP ka-

sasına geliyor ve alış-veriş arabasını
oradaki yetkili kasacıya verererek, ka-
sanın hemen yanındaki VIP Lounge’a
oturarak ücretsiz ikram ettiğimiz
kahve veya soğuk içececeklerden ya-
rarlanabiliyorlar. Müşterimiz VIP
Lounge da ücretsiz içeceklerini yu-
dumlarken, bu arada telefon görüşme-
lerini hallediyor veya güncel gazete
ve dergilerini okuyabiliyorlar. Hesap-
lama işlemleri bittikden sonra görevli
eleman müşteriyi kasaya çağırarak,

ödeme işlemlerinin tamamlamasını
sağlıyor. Böylelikle stressiz bir alış-
veriş yapan bir işverenimiz, Metro’
dan memnuniyetle ayrılıyor“ dedi.

BEKLEMEDEN STRESSİZ ÖDEME
Reperbahn’da iki büyük Kiosk (Büfe)
işleten Bingöllü Hüseyin Cavunmirza,
uzun yıllardan beri Metro’dan toptan
alış-veriş yaptığını ifada ederek,
“Erkan Kocaman ve Özkan Aydemir
beyin Metro’da görev almalarından
bugüne dek çok olumlu gelişmeler
oldu. Erkan ve Özkan bey müşterleri
ile çok yakından ilgilendiği gibi,  ge-
reken bütün kolaylıklarıda sağlıyorlar.
Çok sayıda Türk personelin çalışması
da bizler için extra avantaj sağladığı
gibi, bulamadığımız bir ürünü arar-
ken, bizlere anadilimizde yardımcı
oluyorlar. Buna ek olarak da VIP
Lounge’u hizmete sunmaları, Metro’
nun kusursuz hizmetini adeta taçlan-
dırdı. Böylelikle ben kahvemi içip
alış-verişdeki arkadaşlarımla sohbet
ederken, kasa personeli bütün işlem-
leri seri şekilde hallediyor. Böylelikle
kasada ayakta beklemeden, stressiz
bir alış-veriş keyfi yaşamış oluyoruz“
dedi.

26 ülkede 750 den fazla mega marketler zinciri olan METRO, Almanya’da 107 büyük
mağazalar zinciri ile METRO Cash & Carry , Hamburg’da dört ayrı semtde müşte-
rilerine hizmet sunuyor. Metro Altona Şubesi’nin Genel Müdürü’ü Türk kökenli
Erkan Kocaman, satış danışmanı Özkan Aydemir ve ekibinin örnek çalışmaları, tüm
müşterilerinden büyük takdir alıyor.

34 yaşındaki genç ve dinamik Metro Altona Genel Müdürü Erkan Kocaman,  Eylül
2013 yılında Genel Müdürlüğe yükselerek, 2014 yılında da Altona şubesine atandı.
Özkan   Aydemir ise 2007 yılında başladığı Metro Altona Şubesi’nde, pazarlama bö-
lümünde (Kundenmanager) satış danışmanı olarak görevini yürütüyor. 

Metro Altona Genel Müdürü
Erkan Kocaman

Metro Altona Satış Danışmanı Özkan Aydemir,
Yeni hizmete sundukları VIP Lounge’da müşterilerine 

özel kahve ve icecek ikramı sunuyor.
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Erstes deutsch- und türkischsprachiges 
Radio in Deutschland

24 Stunden deutsch-türkisches Radio 
METROPOL FM startet in Bremen
Der einzige deutsch- und türkischsprachige Radiosender 
METROPOL FM sucht zum 1. März 2016 am Standort Bremen

Redakteur (m/w)*
Verkäufer Hörfunk (m/w)**
Bremen & Umgebung

»Merhaba Bremen!«

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen per 
E-Mail an kleiner@metropolfm.de 
oder auf dem Postweg.

* Wünschenswert sind gute deutsche 
und türkische Sprachkenntnisse und eine 
journalistische Ausbildung. 

** Wünschenswert sind verhandlungs-
sichere deutsche und türkische Sprach-
kenntnisse, eine gute Allgemeinbildung 
und gute Ortskenntnisse.

METROPOL FM GmbH & Co. KG 

Claudia Kleiner
Markgrafenstraße 11
10969 Berlin

Weitere Informationen unter:
www.metropolfm.de

Bremen
UKW 
97,2

Bu vatan sizin eseriniz. Teşekkürler Helal Kesim
Sağlıklı Besin
Herkes Yesin

Rotenhäuser Str. 12 a • 21109 Hamburg • Tel: 040 - 319 74 697
Fax: 040 - 319 74 699 • Mobil: 0160 - 99 52 91 11 • info@vatanfeinkost.de

Selam
ET ve SÜT 
ürünleri
HAMBURG 
ANA BAYİİ

2016 yılının

huzur ve barış

yılı olmasını dilerim.

Ali GÜMÜŞ

Hamburg’un gözde salonlarından Flamingo düğün salonu 15 yaşında
• Türkses /  Hamburg

Hamburg’un en eski
düğün salonlarından
Flamingo 16. yılını

kutlamanın sevinçini yaşıyor. 
08.01.2000 yılında ilk
düğünün yapıldığı Flamingo
düğün salonunda binlerce
çift mutlu günlerini kutlarken,
yine çok sayıda sünnet
düğünü, nişan ve özel eğlen-
celerin yapıldığını ifade eden,
salonun Türk müdürü Ahmet
Miry;
„Ziya Amiri ve Nayro ailesi
tarafından 2000 yılında ku-
rulan salonumuz 800 ila
1000 kişiye hitab etme ka-
pasitesine sahip. Ancak

arzu edildiği takdirde sa-
lonumuzu ortadan kalın
paravan ile böldüğümüzde
iki ayrı salona da çevirebi-
liyoruz. Böylelikle aynı
anda 400’er kişilik eğlence
gerçekleştirme imkanıda
sunuyoruz.

Salonumuzda A’ dan Z’ye
komple hizmet sunuyoruz.
Yani düğün sahipleri sadece
misafirlerini ağırlarken, ye-
mek ve içecek servisleri
eğitilmiş garsonlarımız ta-
rafından ikram ediliyor.
Internasyonel mutfağımız-
da 8 ayrı yemek menüsü
var. Bunlardan Türkler için
özel 4 ayrı yemek menü-
müzü sunuyoruz. Arzu edi-

len yemek menüsü seçil-
dikden sonra, ön yemek,
ana yemek  ara sıcaklar,
tatlı ve meyve ikramı
şeklinde eğlencenin duru-
muna göre, belirli zamanlar
içerisinde servis yapıyoruz.
Tabi ki alkolsüz içeceklerde
sınırsız olarak masalara
daha önceden servisi yapı-
lıyor ve bittikce telafisi edi-
liyor. Yani kısacası gelen
davetliler gönüllerince yi-
yip, içip eğlencenin en mü-
kemmelini yaşıyorlar.  

Salonumuzun üst kat da
olması ve iki çephesinin
komple cam olması, daha
nezih bir ortam sunuyor.
Yüzlerce özel park yerimiz

olmasına rağmen salonu-
muzun yanındaki cadde
üzerinde de yeterince ücret-
siz park yeri bulmak müm-
kündür. 
15 yıldır verdiğimiz komple
hizmetden memnun olan
Türk, Alman ve diğer ülke
insanlarının bizleri tavsiye
etmeleri bizim için büyük
bir gurur kaynağı oluyor“.
şeklinde konuştu.

Gerek servis gerekse güzel
ortam ve geniş park yeri olan
Flamingo Düğün salonunda
eğlence yapmayı arzu eden
okurlarımızı için info tel ise
şöyle: 040 /739 388 09 . 
Cep tel: 0176 / 61260993

• Türkses / Hamburg

Hamburg’da sanatçı, modacı
ve iş kadını olan Elif
Ergün EELBA Paris

adında toptancı satış mağazasın-
dan sonra, düzenlediği göz doldu-
ran defile ile 2. işyeri olan
ELESS’i ortağı Samia Elsner ile
açtı.

Elif Ergün ve Samia Elsner iki
güçlü kadın girişimcilerin kentin

Lurup semtinde Einkaufzentrum
Lurup Center’de gerçekleştirdiği
açılışa çok sayıda davetli katıldı.

KIŞ KOLEKSİYONU 
TANITTILAR

Kuzey Almanya Hamburg 2015
yılı Güzeli Charmaine Greiser,
2015  Miss Hamburg Ronja de
Jesus, 2015 Miss Hamburg
Roman Weiss, Jana Schütz ve

Başak Karababa adlı
mankenler pod-
yumda kış koleksi-
yonunu tanıttılar.
Bayan ve erkek kı-
yafetlerini tanıtan
mankenler kıyafet-
ler kadar güzellikle-
riyle de göz kamaş-
tırdılar. Podyumda
boy gösteren man-
kenler izleyenler ta-
rafından yoğun ilgi
ve alkış topladılar.

ÖZEL DERİ
KOLEKSİYONU

Mankenler alış veriş
merkezinde kırmızı
halılı podyumda ta-
nıttıkları kıyafetlerle
alış verişe gelenlerin
yoğun ilgisini çekti.
Elif Ergün konu ile
ilgili, “Toptancılığı
sürdürürken ürünleri

daha iyi tanıtmak için ikinci ma-
ğazayı açmaya gerek duydum. Ay-
rıca kendi deri koleksiyonumu da
tanıtma imkanı buldum. Birbirin-
den güzel herkesin zevkine göre
hedefim kıyafet sunmaktır” dedi.
Samia Elsner ise, “Bayan ve erkek
koleksiyonumuz bulunuyor. Dört
mevsimlik en son moda kıyafet-
leri satışa sunuyoruz. Amacımız
gelen müşterilerimize en iyi hiz-
meti sunmaktır” dedi.         

Hamburg Korsan Partisi Eyalet
örgütü gerçekleştirdiği olağan
genel kurulu ile yeni yönetimini
belirledi.

•Türkses / Hamburg 

5Aralık Cumartesi günü Eidelstedt
Bürgerhaus’da gerçekleştirilen genel

kurulda Thomas Michel Hamburg
Eyaleti Korsan Parti Başkan olarak
seçildi. 

Hamburg’un iki Belediye meclisinde
2’şer milletvekili ile temsil edilen
Hamburg Korsan partisi, genel kurulda
Eyalet Programına, Mültecilerin insanı
koşullarda yaşayabileceği kalıcı ko-
nutlarda barınma ve yaşama dahil ola-
bilmenin koşullarının yaratılması yö-
nünden sunulan dilekçe oy birliği ile
kabul edildi. Genel kurulda ayrıca,
‘’Daha Fazla Demokrası’’ gibi Halk
insiyatiflerinin desteklenmesi ve Eyalet
ile ilgili alınan kararlarda halkın daha
etkin söz ve karar hakkının ve refe-
randum hakkının desteklenerek savu-
nulmasıda kabul edildi. Verilen diğer
bir dilekçe ile Hamburg Korsanlar,

Eyaletin seçim sistemi ile ilgili olarak,
yürürlükteki seçim yasasında bazı iyi-
leştirme ve temsil hakkının daha iyi
gerçekleşmesi için bazı değişiklikler

için verilen dilekçeler oy birliği ile
kabul edilerek programlarına dahil et-
tiler.

Yapılan seçimler sonrası Başkanlığa
Thomas Michel seçilirken, başkan
yardımcılığına Martin Schütz, Mu-
hasebe, Gisela Schröder ve yönetim
kurulu üyeliklerinde Ralf Pichler,
Timo Werre, Friedo Michnia, seçil-
diler
Denetleme Kurulu üyeliklerinede Rick
Nikschik ve Mustafa Akpolat tekrar
seçildiler

Korsanlar yeni 
yönetimini belirledi

Defileli açılış
göz kamaştırdı
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• Türkses / Hamburg

Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili
Nebahat Güçlü, göçmen kökenli 35 seçilmiş
temsilciden oluşan yeni Uyum Meclisi’nde

tüm katılımcıların oylarını alarak oy birliğiyle
Uyum Meclisi Sözcüsü seçildi. Uyum Meclisi’ne
şahsi aday olan Güçlü, yeni göreviyle ilgili şu açık-
lamalarda bulundu:
„8 Aralık 2015 tari-
hinde yapılan yeni
Uyum Meclisi’nin ilk
oluşum toplantısında
beni sözcü seçen tüm
Uyum Meclisi üyele-
rine çok teşekkür
ediyorum. Benimle
birlikte Uyum Meclisi
sözcülüğüne seçilen
Gwladys Awo ve Fathi
Abu Toboul’un yanı sıra Uyum Meclisi’nin diğer
üyeleri ve resmi makamlarla birlikte üzerimize
aldığımız görevi en verimli şekilde yerine getire-
ceğimize inanıyorum. Uyum Meclisi içinde „uyum“
kavramından daha çok „katılım“ anlayışının zemin
oluşturduğu çalışmalar yaparak Hamburg’da
göçmen kökenlilerin her alanda eşit haklara sahip
olabilmelerine destek olmak istiyorum. Topluma
hizmet anlayışımın yanı sıra gerek senato, resmi
kurumlar ve gerekse Uyum Meclisi’ne gerektiği
yerde, yanlışlar gördüğümde  eleştirel yaklaşarak
bunları da dile getirmek görevlerim arasındadır.“

Uyum Meclisi:
Hamburg Uyum Meclisi ilk kez 2002 yılında,
göçmen kökenli olan ya da olmayan insanların
Hamburg’da eşit haklar ve huzur içinde yaşama-
larına zemin hazırlayan bir kurul olarak hayata
geçirildi. Bu seçim döneminde Uyum Meclisi’nde
Avrupa Birliği için 11, kalan Avrupa için 5, Türkiye
için 6, Türkiye’nin dahil olmadığı Asya için 8,
Afrika için 3 ve Amerika için 2 seçilmiş temsilci
görev alıyor.

Uyum Meclisi’nin görevleri      
arasında şunlar bulunuyor:
-Hamburg Çalışma, Sosyal İşler, Aile ve Uyum
Dairesi (BASFI) ile Hamburg Senatosu’na uyum
politikasıyla ilgili konularda ve projelerde yapıcı
ve eleştirel danışmanlık
- Hamburg Uyum Konsepti, katılım, kültürlerarası
açılım ve dayanışma projelerinin geliştirilmesi ve
uygulanmasına refakat etmek
-Uyum alanında güncel konuları ele almak, takip
etmek
-İdari kurullarda göçmen kökenli insanların bu-
lunmasına yönelik önerilerde bulunmak.

Nebahat Güçlü
Uyum Meclisi      

sözcülüğüne seçildi

• Türkses / Hannover

Açılışa; Hannover Başkonsolosu
Mehmet Günay, DİTİB Genel
Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar

Aşıkoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
Din Hizmetleri Ataşeleri, ZSU Genel
Müdürü, Eyalet Birliği ve Gençlik Birliği
Başkan ve Yöneticileri, yerel yöneticiler,
bölge dernek din görevlileri, dernek yö-
neticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından prog-
ram DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nev-
zat Yaşar Aşıkoğlu’nun selamlama
konuşmasıyla başladı.

En güzel yatırım insana
olan yatarımdır
İslamın, insanı insan yapma sanatı ol-
duğunu hatırlatan Prof. Dr. Aşıkoğlu
özetle şöyle konuştu; “Güzel bir Cuma
gününde iki mutlu olayı birlikte yaşıyo-
ruz. İlim, irfan yuvası bir kitabevi ile ilim,
irfan tahsil etmek üzere öğrencilerimize
imkân sağlamak için hazırlanan öğrenci
evinin açılışını idrak edeceğiz. DİTİB
olarak merkezden bölgelere kadar hepi-
miz bir bütünün parçalarıyız. Birlikte ha-
reket ediyor ve hep birlikte ahenk
içerisinde çalışmalarımızı devam ettiriyo-
ruz. Bu hizmetlerimize inşallah üzerine
katarak devam edeceğiz. 

İslam, insanı insan yapma sanatıdır. Öy-
leyse biz de insana yatırımın peşinde ola-
cağız. Daha güzel hizmetler yapmak için
çalışacağız. Çocuklarımızın eğitimleri
için elimizden geleni yapacağız. DİTİB
olarak gayemiz sizlerden aldığımız güçle
çocuklarımızın eğitimi için bu imkanları
oluşturmaktır. Buna benzer şekilde

değişik şehirlerde yeni mekanlar oluştur-
maya çalışıyoruz. Şuanda 8 kız ve 5 erkek
olmak üzere 13 ayrı şehirde öğrenci evi
hazırladık, bunların bir kısmı faaliyete
geçti, bir kısmı da en kısa zamanda geçe-
cek. Bugün en geniş kapsamlı öğrenci
evimizi açmış bulunuyoruz. 2016 yılında
da öğrenci evi açma projemiz devam ede-
cek. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği
sürece bizler elimizden gelen gayreti sarf
edeceğiz, birlikte daha güzel çalışmalar
ortaya çıkaracağız. Birbirimize her zaman
iyiyi, güzeli, doğruyu soracağız, tavsiye
edeceğiz ve teşvik edeceğiz.“ 

Eğitim olmazsa
olmazlarımızdandır
Hannover Başkonsolosu
Mehmet Günay’da günün
anlam ve önemine binaen
yaptığı konuşmasında; “His-
siyatımı anlatmam için
bugün içinde bulunduğumuz
bu merkezin açılması beni
son derece mutlu etmiştir.
Buradaki çalışmaları hassasi-
yetle ve dikkatle takip ettim.
Zamanım ve imkânım ol-
saydı da burada çalışanlarla
çalışabilseydim, bir katkım
olsaydı. Eğitime çok önem veriyorum.
Eğitim olmazsa olmazlarımızdandır. Kül-
liye olarak adlandırdığım bu mekânın
eğitim alanında yapacağı çalışmalarla bir
merkez olacağına inanıyorum. Bu mer-
kez, faydalı projelerin görüşüldüğü top-
lantılara ev sahipliği yapar. Yatırımların
en güzeli çocuklarımıza yapılandır. Yapı-
lan yatırımlar hem yaşadığımız, hem gel-
diğimiz topluma ve milletimize
güzellikler olarak geri dönecektir. Bu kül-
liyenin hayata geçirilmesinde emeği

geçen herkese canı gönülden teşekkür
ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından üni-
versite öğrencilerine sıcak
bir yuva ve ev ortamı, huzur,
dostluk, güven ve kalitenin
hâkim olduğu, nezih bir me-
kânın oluşturulduğu öğrenci
evinin ardından, dini, kültü-
rel ve sosyal içerikli kitapla-
rın yanı sıra, diğer hediyelik
eşyaların ve hac malzemele-
rinin de yer
aldığı 5 bine

yakın ürün çeşidinin sergi-
lendiği kitabevinin açılış
programına geçildi.

DİTİB Genel Başkan Yar-
dımcısı Suat Okuyan’ın
yaptığı dua eşliğinde ki-
tabevi ve öğrenci evinin
açılış kurdelası Hannover
Başkonsolosu Mehmet
Günay, DİTİB Genel Baş-
kanı Prof. Dr. Nevzat

Yaşar Aşıkoğlu, MÜSİAD Genel Başkanı
Nail Olpak ve DİTİB-ZSU Başkanı Ali
Özdemir tarafından kesildi.

Açılış sonrası öğrenci evi ve kitabevi ge-
zildi.  DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr.
Nevzat Yaşar Aşıkoğlu günün anısına
Hannover Başkonsolosu Mehmet
Günay’a Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
yayınlamış olduğu “Anadolu’da İslam
Kültür ve Medeniyeti“ adlı kitabını he-
diye etti. 

DiTiB-ZSU 8. kitapevini
Hannover’de açtı

DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU) Köln, Münster, Berlin, Frankfurt, Münih, Nürnberg, Stuttgart’tan sonra Hannover’de 8. ki-
tabevini ve ilk öğrenci evini düzenlenen törenle hizmete açtı. 
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PAŞA LEBENSMITTEL GmbH - Yayla Kuzey Almanya Baş Bayii:
Großmarkt Hamburg • Stand F 230 + 250 • Banksstr. 28 • 20097 Hamburg

Tel.: 040 / 32 52 71 51 - 52 • Fax: 040 / 32 52 71 53

Yeni ürünümüz
çırpılmış Yayla 

yoğurdunu mutlaka
deneyin!.

Yayla ürünleri 
sofranıza 

zenginlik katar

Yayla 
ürünlerini

marketinizden 
ısrarla 

isteyiniz!..

„Adı da başka, tadı da başka“
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Yeni yiliniz kutlu olsun!..
Hüseyin Paşa Kurt ve oğulları
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• Türkses / Hamburg

Nefis Kuruyemiş’in temel-
leri bundan tam 53 yıl
önce; 1960’ta İbrahim Ha-

lil Bakışgan tarafından atıldı. Ba-
kışgan’ın, kuruyemişin ana vatanı,
lezzet diyarı Antep’te açtığı küçük
bir kuruyemiş dükkânı, bugün
genç kuşak yöneticileri ile beraber
ülke çapında büyük bir markaya,
Nefisso’ya dönüştü.
Yıllar boyu usta-çırak ilişkisi
içinde büyüyen ve gelişen Nefisso
olarak; amatör ruh - profesyonel
düşünce anlayışı ile önce insan
diyerek yoluna devam etti.
Her şeyden önce insanların da-
mağında hoş bir tat, yüzlerinde
tatlı bir gülümseme yaratabilmeyi
amaç edinildi. Ürün kalitesi ve
sağlıktan asla ödün vermeyerek,

insanların güvenini kazanmış bir
marka haline geldi.
Kuruyemiş sektöründe hep daha
fazla çeşitle, daha kaliteli, daha
lezzetli ürünler üretmeyi amaç-
layan bir anlayışla; öncelikle tüm
Türkiye’de daha sonra da dünyada
tanınan bir „Kuruyemiş“ markası
haline gelen Nefisso kuruyemis
ürünleri şimdi Kuzey Almanya’da
satışa sunuluyor.

Nefisso Kuruyemişlerini Ham-
burg’da Ana baş bayiliğini üst-
lenen Emre Pakgör „“Kalite Po-
litikamız“ diyerek, Türk damak
tadını sağlıkla tüketicilerimize
ulaştırma amacı üzerine kurduk..
Kaliteli tohum ve bilinçli üretim
anlayışı ile emektar çiftçimizin
bahçesinde bin bir emek ve özenle

yetiştirdiği yemişlerin en iyile-
rinden, Nefisso tesislerine girmeye
hak kazananları sizler için eleyip
seçtik..
Dünya standartlarındaki modern
tesislerimizde ürünlerimizi, yine
aynı özen ve titizlikle, ilk anki
tazeliğinden hiç bir şey kaybet-
meden Nefisso kalitesiyle işle-
niyor. Deneyimli ve eğitimli per-
sonelimizin kalite kontrolünü
yaptığı ürünlerimizi ilk anki ta-
zeliğini koruması için özenle pa-
ketleyip geniş dağıtım ağımızla
sizlere ulaştırıyoruz. Raflarda ye-
rini alan her ürünümüzü güvenle
tüketebilirsiniz“ şeklinde konuşdu.
Daha geniş bilgi. 8. sayfada
Sipariş ve bilge hattı için:
Emre Pakgör: 
Tel: 0152 01729962

Türkiye’nin çıtırları Hamburg’da

Eğer sizde aynı şeyi  düşünüyor ve aynı reklamı günde
30 kere izlemek keyfinizi kaçıyorsa,
Veya ezan okuyan saat, Holanda’daki mutfak satan
firma, Nürnberg’deki bakkal reklamlarından saatlerce
reklam izlemek zorunda kalıp, dizinizi arzu ettiğiniz 
gibi  seyredemiyorusunuz?
O zaman bize gelin; Size HD orginal  ATV, Show Star,
ve diğer  Türkiye yayınlarını reklamsız izleyebile-
ceğiniz bir cihaz verelim. Garanti ediyoruz  pırıl pırıl
HD kalite de hiç kesintisiz  orginal Türkiye yayınlarını
seyretme imkanı sunuyoruz.  

Eski ip kara kutu cihazlardan memnun değilseniz,
getirin eski internet ip box’u, uygun fiyata yeni
model ip  HD yayınlı ip kara kutu ile değiştirelim.
Acele edin; elimizde çok az HD kutu kaldı.
SATPOINT Telefon: 040 / 38 61 2001

Ayrıca, eski kara kutulardan ve IP TVlerden eğer
memun değilseniz,  50 Euro’ya kadar sayıp, ye-
rine  yeni  HD  yayın  yapan IP  kutu veriyoruz.
Yeni ip  kutu fiyatı  200 Euro dur.  Eski  ip  kutuyu
50 Euro geri alıyor ve yenisini size sadece 150,-
Euro’ya veriyoruz.

30 dan fazla HD yayını  olan  150’den  fazla Türk
orginal Türkiye yayını olan  IP kutu ile diğiştiryo-
ruz .Hiç takılma kopma  yada durukalma   ola-
mayacığına  garanati  veriyoruz 
Sizler daha iyi yayını HD sitemi ile izleyin.
LED LAMBA   13 WATT  130 WATT   IŞIK VEREN
EN YENi GENERASYON  LED  LAMBALAR 
Ayrıca  size  bir  13 watt  LED  lamba  hediye

ediyoruz. Daha iyi bir dünya temiz yaşam için,
evinizdeki eski E27 lambalarınızı  getirin,  6,99
Euro’luk  lambayı sadece 5,99 Euro’ya alın    
Çevre dostu LED lambalar  6,99 Euro. 
13 watt  130 watt ışık gücüne sahipdir.

REKLAMSIZ TV İZLEMENİZİ SAĞLIYORUZ
Çanak anten de Avrupa yayınlarındaki can sıkıcı 
ve uygunsuz TV reklamlardan sıkılıyormusunuz?

Üç tekerlikli 
E Scooter  
789 euro yerine  

MUTLU 
YILLAR 

DİLERİZ

Geçtiğimiz sayıda gurbette çocuk ye-
tiştirmenin zorluklarına değinmiş-

tim, bu yazıda da aynı konuya devam
edeceğim. Bu konuda gurbette yaşayan
anne babaların sıklıkla karşılaştıkları so-
runlardan biri çocuklarının eğitimlerini
yarıda bırakmaları veya bir meslek sa-
hibi olmadan okuldan ayrılmalarıdır.
Hatta anne babalar bunu „ Doktor hanım
Türkiye’deki akrabaların çocuklarına ba-
kıyoruz, hepsi okuma gayretindeler,
hepsi Üniversite okuyorlar, bizim bura-
daki çocuklarda onlardaki heves yok, ra-
hatlık mı batıyor bizimkilere bilemedim“
şeklinde de ifade ederler. Bu durumu ge-
nellemek doğru olmasa da Üniversite
okuma oranlarına bakınca Türkiye’deki
gençlerin okuma oranının buradaki Türk
gençlerine oranla yüksek olduğu doğru-
dur ve bunun birden fazla sebebi vardır.
Türkiye’de eğitimi tamamladıktan sonra
bir iş bulabilmek için Üniversiteyi bitir-
mek dışında bir seçenek neredeyse bıra-
kılmamıştır yani meslek okulları ne
yazık ki büyük oranda bitirilmiştir, bu
nedenle gençlerimizin okuyup Üniversi-
telere yerleşmekten başka şansı yok gi-
bidir. Almanya’da ise eğitim sistemi
„henüz“ o kadar kısıtlanmadı ve meslek
okulları da ileride bir iş sahibi olmak için
hala bir seçenek sunmakta.
Bu duruma bir de o meşhur „Harz 4“
yani işsizlik parası imkanı eklenince
gençlerimizde okuma motivasyonu daha
da düşebiliyor ne yazık ki. Tüm
bu değiştiremeyeceğimiz etkenlerin yanı
sıra anne babalarımıza düşen önemli gö-
revler de yok değil. Çocuklarına iyi bir
gelecek hazırlamak isteyen anne babala-
rın, çocuğun hayatında „aktif“ bir rol oy-
naması gerekiyor, yani çocuğunun
hayatının her alanıyla yakından ve bi-
linçli bir şekilde ilgilenmesi gerekiyor.
Derslerinin nasıl gittiğini, sınavlarının ne
zaman olacağını sormanın yanı sıra
„bugün seni mutlu edecek bir şeyler yap-
tın mı oğlum“, „okuldan sonra arka-
daşlarınla dondurma yemeye gitmek
ister misin kızım?“ şeklinde, ço-
cuğumuzu mutlu edecek aktivitelerle de
ilgilendiğimizi ve onları desteklediği-
mizi ifade eden sohbetler kurmak son
derece faydalıdır. Bu şekilde onları her
alanda anladığımızı ifade ederek arada
samimi bir bağ kurmuş oluruz ve ço-
cuğumuzun tam anlamda güvenini ka-
zanmış oluruz. Bir çocuk anne babasına
güveniyorsa onlarla iyi ilişkiler kurabilir
ve kendisi için faydalı ve akıllı kararlar

verebilir. Aksi duruma anne babayla sü-
rekli çatışma hali ortaya çıkar ve çocuk
kendi hayatıyla ilgili kararlar alırken
kendisini çıkmazda ve yalnız bırakıl-
mış hissederek karmaşanın içerisine gi-
rebilir. Bu karmaşa da çocuğun ailesine
olan güveninin azalıp onun aileden uzak-
laşmasına sebep olabilir ve kişiyi, hisset-
tiği olumsuz duyguları bastırabilmek
için çeşitli kötü alışkanlıklara (alkol, si-
gara, uyuşturucu kullanımı, oyun maki-
nelerine bağımlılık gibi) yönelmeye
kadar sürükleyebilir.
Bilinmesi gereken çok önemli bir nokta
da, tüm bu olumsuz sonuçların baştan
önünün kesilebilmesi için; çocukları-
mıza temelden güvenmemiz gerektiğidir
ve onları küçümsemememiz gerektiği.
Hiç bir genç kendi hayatını olumsuz et-
kileyecek bir karar almak için uğraşmaz,
bu gibi olumsuz kararlar belli iç veya dış
çatışmaların sonucunda ortaya çıkar,
aynen biz yetişkinlerdeki gibi. O halde
bu iç veya dış çatışmaların azaltılmasına
yardımcı olmak, çocuğumuza yapabile-
ceğimiz en büyük iyilik olacaktır. Nedir
bu iç ve dış çatışmalar? İç çatışma;
kişinin doğumundan bu yana içerisinde
bulunduğu çevrede yaşanan olayların
kendisi üzerinde bıraktığı olumsuz etki-
lerden dolayı iç dünyasında gelişen, bi-
linçli veya bilinçaltında etki gösteren
duygu yoğunluğudur ve kişinin tüm
hayatında rol oynar. Dış çatışmalar ise
günlük yaşantıda etkileşim halinde bu-
lunduğumuz insanlarla yaşadığımız ça-
tışmalardır. Çatışmalar hayatın birer
parçalarıdır ve onlardan korkmak yerine
onları yönetebilmeyi öğrenmek hayati
bir önem taşır. Bu konuda hayata yeni
atılan çocuk ve gençlerimize destek
olmak da anne babalarımızın önemli gö-
revlerindendir.
Özetle anne babalar çocuklarıyla güvene
ve bol sevgiye dayanan bir ilişki kur-
mayı başardıkları takdirde çocuklarının
eğitim hayatlarını ve genel yaşam kali-
telerini kendiliğinden arttırmış olacaklar-
dır. Bu nedenle eğitim konusunda da
çocuklarımızı yalnız bırakıp onlardan
başarı beklemek yerine onlarla bir ekip
olalım ve beklentilerden önce onların
mutlu olup olmadıklarıyla ilgilenelim ve
onlarla bolca sohbet edelim.
Ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünyada
yaşanan haksızlıkların azalacağı, birbiri-
mizle daha çok sohbet edeceğimiz, duy-
gularımızı açıkça ifade edeceği-
miz hayırlı bir yıl diliyorum..

Psikiyatri ve Psikoterapi
Uzmanı Doktoru
Dr. Özge Pekdoğan Çağlar
e mail: ozgepekdogan@gmail.com

Evlat yetiştirmek 

Almanlar artık „YETER“ diyor
Hamburg’da ilk defa Wilhelm-
burg’daki Netto marketler zinci-
cirinin hemen girişine açılan
Türk kasabı Almanlar tarafın-
dan da yoğun ilgi görüyor.

• Türkses / Hamburg
1 Aralık da hizmete açılan Yeter
Fleischerei 4 Aralık Cuma günü
açılış töreni düzenleyerek, Alman
ve Türk müşterilerinin yoğun ilgisi
ile karşılaştı. Açıldığı günden itiba-
ren yoğun bir çalışma temposu içe-
risinde olduklarını ifade eden Yeter
Fleischerei’ın sahibi İbrahim Yeter
“ Wilhelmburg daki Netto Marken
Discount girişinde açtığımız kasa-
bımız, henüz bir aylık bir mazisi ol-
masına rağmen, müşterilerimizin
bize gösterdiği yoğun ilgi bizleri
çok memnun etti. Ben, kardeşlerim
Tuncay ve Cabbar bu meslekde
özel öğrenim görerek, kasaplık
mesleğini en ince noktalarına kadar
öğrendik. 
Daha önceleri Horn’daki Meydan
Market’in içerisinde işlettiğimiz
kasapımıza çok sayıda Alman
müşteri gelip, etleri taze olarak biz-
lerden alırdı. Almanlardan gelen
yoğun talebi daha geniş kapsamlı

karşılamak amaçı ile Netto ile yap-
tığımız anlaşma sonucu bu proje-
mimizi gerçekleştirdik ve bu
durumdanda hem müşterilerimiz
hemde biz çok memnunuz. Fransa
ve Belçika’da helal kesilmiş et ve
et mamüllerimizi müşterilerimize
taze olarak sunuyoruz. Gerek taze
gerekse yeni açılış dolayısı ile son
birkaç haftada Türklere olduğu gibi
Alman müşterilerimize de tonlarca
et sattık. Kaliteli, taze ve lezzetli et
ve et ürünlerimizi tüketen müşteri-
lerimiz bizleri tercih ettikleri gibi,
çevrelerindeki kişilerede tavsiye
ediyorlar“ dedi. 
Alman ve Türk basınında geniş yer
verdiği Yeter Fleischerie, Netto
Marken Discount bünyesinde açı-
lan ilk Türk kasapı ünvanının da sa-
bibi oldu. Böylelikle Türkler için
özel sunulan helal kesilmiş etleri
Alman müşterilerede sunan Yeter
Kardeşler, bir ilke imza atmış oldu-
lar.
Merak eden müşterilerimiz için
Yeter Kasap’ın irtibat bilgileri
şöyle:
Dratelnstr. 27 . 21109 Hamburg
(Wilhelsburg) 
Tel 0179 / 340 77 12
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ANTEP
bei Müslüm

Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana mutfağının en lezzetli kebap çeşitleri

Bizi tercih ettiğiniz
için teşekkür ederiz. 

Sabri Çelik ve Ekibi

Yeni yılda

başarı, huzur 

ve barış dileriz!
Günün her saatinde Çorba çeşitleri, Döner,
Izgara çeşitleri, Salatalar ve Tava yemekleri...

Her Cumartesi
Kuzu Tandır ve Çiğ Köfte

Etlerimiz HELAL dir

Türkische Grill Spezialitäten

Clemens-Schulz-Str. 26 • 20359 Hamburg-St.Pauli Tel: 040-31 68 80 • 040-317 912 77
Steindamm 3 • 20099 Hamburg • Tel: 040-280 51 966www.gaziantep-grill-hamburg.de

Kebabın adresine hoşgeldiniz

• Türkses / Hamburg 

Hamburg Tüketicileri Koruma
Derneği (VZHH) tarafından
düzenlenen ve yaşlı dernek-

leri temsilcilerinin davet edildiği bil-
gilendirme toplantısında, tüketici
haklarında detaylı bilgi verildi.
VZHH Başkanı Dr. Günter Hör-
mann ve VZHH’de Almanya teleko-
münikasyon pazarında Türk ve Rus
azınlığa yönelik faaliyet gösteren te-
lefon şirketleri hakkında yapılan
“Dijital pazarda göçmen ve tüketici
hakları” başlıklı araştırmayı yürüten
ekipte olan avukat Ünal Zeran, tüke-
ticilerin haklarına sahip çıkmaları
gerektiğini söylediler.

ŞİRKETLER UYARILDI

Dr. Günter Hörmann VZHH’yi tanı-
tıcı bilgiler aktardıktan sonra Ünal
Zeran, Federal Adalet ve Tüketicileri
Koruma Bakanlığı tarafından fi-
nanse edilen proje
bazında, etnik tele-
fon pazarındaki
usulsüzlükler hak-
kında bilgi verdi.
Zeran, proje kapsa-
mında Almanya’da
en büyük azınlığı
oluşturan Türkiye
ve Rusya kökenli-
lere hitap eden tele-
fon şirketlerinin
ürün portföyünü in-
celediklerini ifade
ederek, “Bazı şirket-
lerin tüketiciyi al-
datma diye tanımlayabileceğimiz
davranış içinde olduğunu tespit ettik.
Örneğin reklamlarında Türkiye ile
telefonlaşmanın dakikasının 1 cent
olduğu yazıp, ama bunun sadece be-
lirli şehirler, saatler ve günler için
geçerli olduğu ve üstelik her gö-
rüşme için 20 centten fazla bağlantı
ücreti talep edildiğini küçük punto-
larla yazılmış ve genelde kimsenin

okumadığı sözleşme kuralları kıs-
mında kamufle ediyorlar. İncelediği-
miz telekomünikasyon şirketlerinin
müşteri hizmetleri ayağı da çok
zayıf. Yazdıkları şikayet mektupla-
rına veya emaillerine aylarca veya
hiç cevap alamayan müşteriler var.

Bazı şirketler tamamıyla Alman şir-
keti olmalarına rağmen, kendilerini
‘Türk’ veya ‘Rus’ şirketi adı ve süsü
vererek hitap ettikleri müşteri kitle-
sinde ‘sizdeniz’ intibası yaratma ça-
basında. Söz konusu şirketlere
Tüketicileri Koruma Derneği ihtar
yazıları gönderdi. Bazıları bunun
üzerine aldatıcı tanıtım ve reklamla-
rını durdurdu, müşteri hizmetlerini

düzeltti. Ama bazıları da hiç reaksi-
yon göstermedi. Bunlara karşı hukuk
yolunu açık tutmaktayız” diye ko-
nuştu.

“HER TÜKETİCİNİN 
ŞİKAYET HAKKI VAR”

Zeran, Almanya ve Avrupa birli-
ği’nde çok kapsamlı tüketici hakla-
rının geçerli olduğunu belirterek, her
tüketicinin haklarının ihlali şüphesi
durumunda bunu bizzat veya Tüke-
ticileri Koruma Derneği üzerinden
şikayet etme hakkının bulunduğunu
kaydetti. Tüketicinin gözlediği yan-
lış ve usulsüzlükleri VZHH’ye bil-
dirmesiyle harekete geçebilecek-
lerini ifade eden Zeran, “Tüketici ne
kadar kendi haklarına sahip çıkıp,
bilinçli davranırsa, şirketlerin tüke-
ticiyi aldatmaya yönelik uygulama-
ları o denli azalır” dedi.

Toplantıda ayrıca VZHH’nin sigorta
şirketleri uzmanı Kerstin Becker-Ei-
selen de çeşitli sigorta poliçeleri ve
bunlardaki özellikler hakkında bilgi
verdi. 
Toplantının son bölümünde dinleyi-
cilerin soruları yanıtlandı. Ardından
ilgi duyanlara VZHH binası gezdi-
rildi.

DESY, kapılarını 
Türk gençlerine açtı

• Türkses / Hamburg 

Hamburg Başkonsolosluğu tarafından da des-
teklenen “Alman-Türk Bilim Günü” adı al-
tında gerçekleşen etkinliğe 8 yaş üstü çok

sayıda öğrenci, öğretmen ve veli katıldı.

BİLGİ VERDİLER
DESY temsilcilerinden makine mühendisi Bayram
İnan başta olmak üzere ziyaretçilerle yakından ilgi-
lenip bilgi donatımında bulundular. 2014 Türk -
Alman Bilim yılı kapsamında DESY’den bir heye-
tin Mayıs 2015 tarihinde İstanbul ve Ankara’da
farklı üniversitelerde ve değişik yetkililerle fikir alış
verişinde bulunduklarına dikkat çeken Bayram
İnan, “Asıl fikir buradan çıktı ve bizde burada ilk
kez böyle bir etkinlik düzenledik” dedi.

ÖĞRENCİLER İLGİ GÖSTERDİ
Farklı okullardan çok sayıda öğrencilerin yoğun il-
gisi olmasına sevindiklerini dile getiren Bayram
İnan, “Amacımız, Hamburg’daki Türk öğrencilere
Bilim ve Teknolojisinin cazibesini  erken yaşlarda
hissettirmektir. Ayrıca, Türkiye’den gelip burada
staj ve doktora yapan  öğrenciler bulunuyor. Öğren-
ciler kendileriyle tanışmak, yaptıkları çalışmalar
üzerine bilgi alma fırsatı da buldular” dedi.

GELECEĞİN ARAŞTIRMACILARI OLACAKLAR
Dünyadaki en önemli parça fiziği araştırma merkezi
CERN’den sonra gelen DESY’de 40 ülkeden 3 bin
bilim adamı çalışıyor. Türkiye’den de bilim adam-
ları ve öğrenciler geliyor. Dolayısıyla geleceğin
Uluslararası araştırmacılarını ve bilim adamlarını
yetiştirmek gerektiğini ifade eden İnan, “Gelecekte
iyi araştırmacılar olması için bizler gençlere yol
gösterip doğru yönlendirmeliyiz. Gayemiz gençle-
rin gelecekte meslek seçeneklerine ve iyi bilim
adamları olmalarında yardımcı olmaktır” dedi. Öğ-
renciler çalışma alanlarını ilgiyle inceleme fırsatı
buldular.

• Türkses / Hamburg

Özellikle son aylarda ölümü dahi göze alarak
günlerce yaya olarak Avrupa’ya gelmeye

çalışan mültecilere sahip çıkılması gerektiğine dikkat
çeken Barış Karabacak, “Hiç bir insan ülkesini,
evini, akrabalarını hatta malını mülkünü bırakıp
güvenli bir ülke arayışına kalkmaz. Ne yazık ki
bazı insanlar ço-
cuklarıyla güvenli
ve huzurlu bir yer
bulmak için büyük
zorlukları göze alı-
yorlar. Bunu da
son dönem mülteci
akını ile görüyo-
ruz” dedi.

MÜLTECİ KONUSUNDA TÜRKİYE ÖRNEK ÜLKE
Mülteci konusunda Türkiye’nin hala örnek bir ülke
olduğunun altını çizen Karabacak, “Türkiye  iki
milyonun üzerinde mülteci kabul etti ve bunları en
iyi bir şekilde ağırlıyor. Avrupa Birliği’de (AB) bunu
artık görmesi ve desteklemesi gerekirken önemli
adımların bu konuda atılması beni sevindirdi.
Çünkü mağdur olan mültecilere bireysel olarak in-
sanların ve her ülkeninde yardım eli uzatması, des-
teklemesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

ÖKSÜZ MÜLTECİ GENÇLERE MORAL
Büyük zorluklar çekerek Almanya’ya gelen annesiz
ve babasız öksüz çok sayıda mülteci bulunduğunu
kaydeden Karabacak, “Bu gençlerimiz savaştan, te-
rörden kaçarak Almanya’ya geldiler. Bu gençler bu-
rada huzur içinde bir gelecek kurmak istiyorlar.
Ben onlara bu konuda gereken yardımı yapmaya
çalışıyorum. Kendilerinin moral depolamaları için
bu geziyi düzenledik. 50 kişinin katıldığı gezi, Türk
ve Alman ailelerin yanı sıra çok sayıda mülteci genç-
lerle birlikte güzel bir gün geçirerek aramızda iyi
bir dialog sağladık” dedi. 

Öksüz mülteci
gençlere hayvanat
bahçesini gezdirdi

„Tüketici olarak 
haklarınıza sahip çıkın“
Hamburg Tüketicileri Koruma Derneği’nde (VZHH) düzenlenen toplantıda, VZHH Başkanı Dr.
Günter Hörmann ve avukat Ünal Zeran tüketici hakları konusunda önemli bilgiler aktardılar.

Ünal Zeran ve Günter Hörmann

Almanya Schleswig-Holstein
eyaletinin CDU partisinin eyalet
yönetiminde görev alan ve parti-
sinin Uyum Sözcüsü olan Barış
Karabacak, annesiz ve babasız
Almanya’ya gelen öksüz mülteci
gençleri Hamburg’da bulunan
“Tierpark Hagenbeck” adlı Hay-
vanat Bahçesi’ni gezdirdi. 

Almanya’nın
Hamburg ken-
tinde dünyanın
önde gelen
parça fiziği
araştırma mer-
kezlerinden bi-
risi olan DESY
(Deutsches
Elektronen
Synchrotron),
kapılarını Türk
gençlere açtı.



• Türkses / Hamburg

Hamburg Türk Öḡretmenler Derneḡi
(TÖDER) olaḡan Genel Kurul top-
lantɪsɪnda 2015/ 2017 yeni yönetim

kurulunu belirledi. 

Altona semtinde Hospitalstrasse 111, TGH
Haus 7 Salonu’nda gerçekleşen toplantıda di-
vanı TGH onursal baṣkanɪ ve emekli Türkçe
öḡretmeni Nihat Ercan, TÖDER eski baṣkanɪ
öḡretmen Billur Shirazi ve stajyer öḡretmen
Mehmet Çiḡdem yönetti. 

BAŞKAN DEĞİŞMEDİ

TÖDER yönetim kuruluna başkanlığına tek-

rar Bilge Yörenç seçilirken, yönetim kurulu
şu isimlerden oluştu:  Pɪnar
Dallɪ (Baṣkan Yardɪmcɪsɪ) Ti-
muçin Çiker (Sayman), Hayri
Çatal ve Mehmet Çiḡdem
(Asil Üyeler), Ayhan İlhan ve
Gülser Karadeniz (Yedek
Üyeler). Denetleme Kurulu
ise: Yüksel Demiray, Abide
Dallɪ , Nebahat Ercan ve Bil-
lur Shirazi.  
TÖDER Baṣkanɪ Bilge Yö-
renç son dönemde baṣkan
yardɪmcɪsɪ olarak görev
yapan Gülseren Doḡaner
Durmaz´a dernek için yaptɪḡɪ
tüm çalɪṣmalardan dolayɪ teṣekkür etti. Yeni

yönetimde genç öḡretmenlerin yer almasɪnɪn
dernek için çok önemli olduḡunu ve derneḡe
güç verdiḡini vurguladɪ. Kurulda yeni nesil-
den üç öḡretmenin üyeliḡi onaylandɪ.

TÜRKÇE ANADİLİ 
DERSİ ÖNEMLİ

Baṣkan Yörenç yeni dönemde de TÖDER
olarak Hamburg eyaletinde Türkçe anadili
ders kadrolarɪnɪn arttɪrɪlmasɪ konusunda
çalɪṣmalar yapacaklarɪnɪ dile getirdi. 2010
yɪlɪnda yürürlüḡe giren yeni okul yasasɪndan
itibaren, okullarɪn  öḡretmen kadrolarɪnɪ ve
branṣlarɪnɪ kendilerinin seçtiklerini hatɪrlattɪ.
Bu yasadan önce okullarɪn kadrolarɪnɪ okullar
dairesi atamaktaydı. Yeni yönetim döne-

minde Hambuglu 5 Türkçe
öḡretmenin emekliye ayrɪla-
caḡɪnɪ, bu kadrolarɪn yeni
uygulama doḡrultusunda ve-
lilerin Türkçe derslerinin de-
vamɪnɪ talep etmeleri
halinde tekrar doldurulabile-
ceḡine dikkat çeken Baṣkan,
velilerin bu konuda duyarlɪ
ve ɪsrarcɪ olmalarɪ gerek-
tiḡini vurguladɪ. 
Yörenç, ayrɪca Hamburg
eyaletinde çok dilliliḡin güç-
lendirilmesinin dil destek
konseptinin hala önemli bir

parçasɪ olduḡunu hatɪrlattɪ.

Dövizle askerlik bedelinin dü-
şürülmesine ilişkin kanun ta-
sarısı Meclis’e sunuldu. AK

Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM
İnsan Haklarını İnceleme Komis-
yonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu,
yurt dışında yaşayan vatandaşları-
mız tarafından tepki ve eleştirilere
neden olan kanun tasarısıyla ilgili
olarak, ‘‘Konuyla ilgili Bakanları-
mızla görüşülmekte ve TBMM’in-
deki Komisyonlar nezdinde yasama
süreci takip edilmektedir’’ dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Ko-
misyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu,
‘‘Dövizle askerlik bedelinin 6000 €’dan
1000 €’ya düşürülmesine ilişkin
TBMM Başkanlığına sunulan kanun ta-
sarısı yurt dışında yaşayan vatandaşla-
rımız nezdinde tepkilere yol açmış, bir
takım soruları beraberinde getirmiştir.
Gelen tepkiler doğrultusunda konuyla
ilgili açıklama yapma ihtiyacı hasıl ol-
muştur.

Bilindiği gibi yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımızın gündeme getirdikleri
sorunların başında dövizle askerlik be-
delinin yüksek olması gelmektedir ve
bununla ilgili kapsamlı bir kanun deği-
şikliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Zira bu
mesele sadece ‘ödenecek tutar’ bağla-
mında değerlendirilecek bir konu değil-
dir. Konu, Partimiz tarafından daha
geniş çerçevede yurtdışındaki vatan-
daşlarımızın Türkiye’ye olan aidiyetleri
kapsamında ele alınmakta, ülkemizle
olan ilişkilerini güçlendirici yönde de-
ğerlendirilmektedir. Bununla birlikte
mesele yurtdışında yerleşik vatandaşla-
rımızın toplumsal ve ekonomik gerçek-
liğinden uzak bir şekilde düşünül-
memektedir.  

Bu ihtiyaç doğrultusunda yurt dışında
yaşayan vatandaşlarımıza yönelik açık-
lanan seçim paketinde dövizle askerlik
bedelinin 6000 €’dan 1000 €’ya düşü-
rülmesi Başbakanımız tarafından söz
verilmiş, bu vaat partimizin seçim be-
yannamesinde yer almıştır. Ayrıca hü-
kûmetimizin son olarak açıkladığı
Eylem Planında dövizle askerlik bede-

linin düşürülmesi 3 aylık dönem içeri-
sinde atılacak adımlar arasında zikre-
dilmiştir.
Dövizle askerlik bedelinin yurt dışında
yerleşik ve yürürlükteki kanundaki
şartlara sahip olan herkes için 6000
€’dan 1000 €’ya düşürülmesi gündemi-
mizde yer almaktadır. Özellikle yurt dı-
şında doğmuş ve büyümüş gençle-
rimizin Türkiye’ye olan aidiyetlerinin
güçlendirilmesi, gelecek nesillerde de
varlığımızı korumak adına hayati
öneme sahiptir. Bunun için de bedelin
1000 €’ya düşürülmesi önem arz et-
mektedir. Ayrıca 38 yaşından büyük,
maddi sorunlar nedeniyle dövizle as-
kerlik bedelini yatıramadığı için asker
kaçağı olarak gözüken ve bu sebeple
yıllardır Türkiye’ye gelemeyen,  akraba
ve dostlarını ziyaret edemeyen vatan-
daşlarımız, önemli bir sosyal sorunu
teşkil etmektedir. Bu vatandaşlarımızın
mağduriyetini gidermekte gündemi-
mizde yer alan konular arasında bulun-
maktadır.
Bu hususlar doğrultusunda TBMM’ne
sunulan kanun tasarısıyla ilgili yurt dı-
şında yaşayan vatandaşlarımızca dile
getirilen tepkiler dikkate alınarak ilgili
Bakanlarımızla görüşülmekte ve
TBMM’indeki Komisyonlar nezdinde
yasama süreci takip edilmektedir.  Son
olarak dövizle askerlik bedelinin indi-
rilmesi konusunda verilen vaadin ye-
rine getirilmesi için herkesi kapsayıcı,
kolaylaştırıcı ve Türkiye ile olan bağı
güçlendirici adımın atılması yönünde
gerekli çalışmalar yürütülmektedir.’’
açıklamasında bulundu. 
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Mustafa Yeneroğlu

TÖDER Bilge Yörenç’le devam edecek

• Türkses / HAMBURG

Hamburg’da başta Türkler
olmak üzere farklı uluslar-
dan semt sakinlerinin otur-

duğu Wilhelmsburg semtinde
“48h Wilhelmsburg 2016” adı al-
tında düzenlenecek etkinliğe ka-

tılmak için kayıtların başladığı
açıklandı.  
Her yıl geleneksel olarak gerçek-
leşen etkinliğin 2016 yılında da
insanların müzik esnasında bira-
raya gelmelerini sağlayacağı gibi
farklı müzik enstrümanlarından
çıkacak seslerin insanları büyüle-
yeceği güzel saatler geçirmelerini
sağlayacağına vurgu yapıldı.

Renkli bir
festival olacak
Konu ile ilgili 48h Wilhelmsburg
Musik von den Elbinseln proje
yetkililerinden Katja Scheer, Wil-
helmsburg ve çevresinde oturan
sanatla ilgilenen ve isteyenlerin
kapılarını ziyaretçilere açabile-

ceklerini belirterek, “Etkinlik bir
haftasonu yapılacak ve dolayısıyla
sanatla ilgilenen herkesi bir çatı
altına toplamaktır hedef. Semtte
oturanlar etkinliğe katkıda bulun-
mak için evlerini, bar, pastane,
atölye gibi yerlerini açmak ister-
lerse 18 Ocak 2016 tarihine kadar
kayıtlarını yapabilirler.  Wil-
helmsburg ve çevresinde müzik
yapan sanatçılarda müziklerini ta-
nıtmak isterlerse 31 Ocak 2016 ta-
rihine kadar kayıt yapabilirler.
Oldukça renkli bir festival kapsa-
mında etkinlik olacak” açıklama-
sında bulundu.

Haziran ortasında
gerçekleşecek
Her yıl Haziran ayının ikinci hafta

sonu gerçekleşen etkinliğin, 2016
yılında da aynı tarihte yapılacağı
ifade edildi. Koro, saz grupları
gibi her çeşit müziğe açık olacak
etkinliğin yoğun ilgi göreceğini
umduklarını belirten Scheer,
“Bütün kayıtlar yapıldıktan sonra
farklı alanlardan çalışma komitesi
oluşturulacak ve organizenin nasıl
olacağı belirlenecek. Bunun için
isteyenlerin kayıtlarını biran önce
yapmalarını öneririz” dedi.

kai@musikvondenelbinseln.de
veya katja@musikvondenelbin-
seln.de internet adreslerine yazılı
başvurular yapılabileceği, geniş
bilgi almak isteyenlerin ise 040-
75201714 numaralı telefonu ara-
maları duyuruldu.  

„48h Wilhelmsburg 2016“ kayıtları başladı

             

  
 

 

   
 

  
 

 

 

  
  
 

 
 

   
    

   

    
     
     

 

   
    
   

   
   

  
   

   
 

   
    

   
 

   
   

 
   

  
  

   
 

  
 

 
      

 

  
  

     
     

    

   

    
    

    
    

        
    
     
        

      
    

    
    

       
     

        
     

     
     

       
        

       
       

     
    

 

  

    
    

   
   

    
   

      
       

       
      

 
      
     

      
     

     
      

     

 
     

      
     

     
      

     
    

       
     

    
 

    
   

   
    

     
    

    
    

   
 

      
     
       

    
     

      
    
   

    
 

     
    

    
     
    
    

      
   

    
      

    
     

     
     

    
     
     

    
 

 
    

   
     

    
     

     
     

      
    

  
  

      
      

    
     

     
   

  
    

Yeni yilinizi kutlar, mutluluklar dilerim.

2016 yılının bütün insanlık için
barış ve huzur getirmesi dileği ile

mutlu bir yeni yıl dileriz..
Yılmaz Polat

Yeneroğlu „Dövizle askerlikle
ilgili kanun tasarısına 
ilișkin gerekli 
takip yapılmaktadır“
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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

Yüzlerce altın, takı ve mücevherat çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.

Sevgililer günü için en güzel ve bol çeşitleri,
uygun fiyatlara mağazamızda bulabilirsiniz.

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

KUYUMCULUK - SARRAFİYE

Ürünlerimizin tamamı Türkiye’den
ihraç edilip, özellikle 22 ayar bilezik
ve takı çeşitlerimiz TSE garantilidir.

ALTIN, 
GÜMÜŞ, 

PIRLANTA, 
SAAT...Altınlarınızı en yüksek

fiyata alıyoruz.

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

Kalite arayanların adresi

Daima bol çeşit ve uygun fiyat

Düğün alış-verişlerinizde özel fiyat uygulanır

Dünyaca ünlü markalarla çalışıyoruz

Beklemeye son. Siparişe gerek yok!.
Arad
ğ
n
z tüm tak
lar
 haz
r şekilde

sizlere sunuyoruz

Yeni Yılınızı
en içten
dileklerimizle
kutlar, 
sağlık ve 
mutluluklar
dileriz!.
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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

       Kuzey Almanya için aylık Türkçe haber ve reklam gazetesi - Zeitung für türkische Mitbürger in Nord-Deutschland
Seit 1991  .  Bağımsız - Unabhängig   .  Yıl - Jahrgang: 22  .  Tiraj - Auflage: 20.100 .  Sayı - Ausgabe: 242  . Ağustos - August 2013
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www.turkses.de         www.turkses.com    

Farklıyız, Farkındamısınız?

İyi B
ayramlar

İyi B
ayramlar

Hayırlı ve iyi Bayramlar

İyi 
Bayramlar

Bayramınız
mübarek olsun!.

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

Im Hegen 3
22113 Oststeinbek25. Yıl

Jahre

Merkez Büro:
Ernst-Merck-Str. 12 • 20099 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 23 yıldır yoluna devam ediyor. 

Bizi biz yapan değerli okurlarımızla ve
işadamlarımızla daha nice 23 yıllara.
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Emin Sağlık
Türkses Gazetesi Kurucusu ve Sahibi

Türkses erscheint seit 1991
in Nord Deutschland

JAHREN35

www.turkses.de

Alte Holstenstr. 56 • 21029 Hamburg  
Tel: 040 / 724 59 82 

1988 - 2015

YIL
27

Bergedorf ‘daki restorantımız tekrar açıldı

Yeni yılınızı en iyi dileklerimizle kutlar, 2016 yılında başarı, sağlık ve mutluluklar dileriz.
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Müjde...
Müjde...
Müjde...

Reeperbahn’daki 
Döner Welt’deki tecrübe

ve damak tadımızı
Harburg’a taşıdık.

Harburger Ring 22 • 21073 Hamburg (Harburg) • Tel.: 0174 - 370 12 00

Modern, sakin ve nezih salonumuzda ailenizle beraber
anadolu’nun eşsiz yemek lezzetini bulabilirsiniz.

Restorantımız alkosüz olup özel aile salonumuz mevcuttur.
• Pirzola • Biftek • Kuşbaşı • Adana Kebap
• Patlıcan Kebap • Köfte • Beyti • Tavuk Şiş

•Balık • Döner • Dürüm • Lahmacun • Pide • Tatlı
ve hergün değişen öğle yemeği çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.

BALIK • IZGARA • YEMEK ÇEŞİTLERİ • KAHVALTI

HAMBURG-HARBURG’da

09.01.2016 tarihinde

AÇILIYOR

AÇILIŞIMIZA
DAVETLİSİNİZ

BÜYÜK AÇILIŞ
Emrullah Akbana ve Bülent Sevinç yönetiminde 

Harburg’daki kahvaltı ve kebap salonumuz 
100 kişilik oturma kapasitesiyle 9 Ocak’da açılıyor.

Not: Açılış dolayısı ile değişik kampanya ve sürprizlerimiz olacaktır. 

Etlerimiz helaldir

Her Cumartesi ve Pazar Açıkbüfe kahvaltı

•
Türkses / HAMBURG

Bazı isimler vardır, bulundukları yerle
adlandırılırlar. Hamburg’da bol çeşitli
ve lezzetli bir yemek deyince de akla

hemen Pamukkale Köz geliyor. Kaliteli
hizmet anlayışıyla sıcak bir aile ortamında
keyifli bir vakit geçirmeniz için, Pamukkale
Restaurant Türk mutfağından çeşitlerle 1988
yılında Hamburglulara kapılarını açtı.
Sternschanze ve Bergedorf’da faaliyette
bulunan Pamukkale Restoran her geçen gün
müşteri kapasitesini artırıyor.. Heryıl
konseptini özelleştiren Pamukkale Restaurant,
müşterileri için açık büfe kahvaltı  hizmetine
devam ediyor. Müşterileri için hem rahatlık
hem de bolluk sunmayı hedefleyen
Pamukkale, ev yemekleriyle de hergün aranan
ilk adres oluyor. Lezzetten ve kaliteden ödün
vermeyen Pamukkale, alanında  bir numara
olmaktan vazgeçmiyor. 

Pamukkale Restaurant’ın yetkilisi Uğur
Yalçın, ‘’Kaliteli servisimiz ve güler yüzlü
personellerimizle sadece Türklere değil
%60’ı Alman olan bir müşteri kesimine
hitap ediyoruz. Hafta içi ve hafta sonları da
Brunch (açık büfe kahvaltı) hizmetimiz var,
aslında bu işe yabancı değiliz. Çünkü,
Hamburg’da bu uygulamayı başlatan ilk
Türk restorantlarından birisiyiz. diye

belirtti.

İlgi duyan Türkses okurları için
Pamukkale’nin adresi ise şöyle:  
Pamukkale Köz: Susannenstr. 34-35 Hamburg
(Sternschanze) 

Tel:
040 430 24
11

Pamukkale de
AÇIK BÜFE kahvaltı
Keyifli bir

KAHVALTI
için

Hamburg’un en eski ve tanınmış restorantlarından Pamukkale Köz,
haftanın her günü müşterilerine  açık büfe kahvaltı yapma imkanı sunuyor.
Bilhassa her Pazar günleri sundukları “Brunch” açık büfe kahvaltılarının
çok yoğun geçtiğini ifade eden Uğur Yalçın, “Hamburg’da bu tür
uygulamayı ilk yapan Türk restorantı olmamızda, müşteri yoğunluğunu
birlikte getiriyor” dedi. 

Hamburg’un otomobil sektöründe
isim yapmış firmalarından Ford
Krüll Alton’a şubesine yeni atanan
Ersin Örün, Türk ve Alman müşte-
rilerine gerek model gerekse fiyat
açısından uygun teklifler sunmak
için kolları sıvadı.

• Türkses / Hamburg 

Son yıllarda Ford’un büyük atılımlar
yaptığını ve Ford marka özel ve ticari
araçların yeni teknik donanım ve akse-
suarlarının müşteriler için çok cazip ol-
duğu kadar, fiyatlarınında uygun
olduğunu vurgulayan Ersin Örün, „
Ford Krüll Altona oto galerisi olarak
çok sayıda Türk kökenli müşterimiz
olduğunu gururla söylemek isterim.
Aslında ben yeni özel araçların satışı
ile ilgilenmeme rağmen, az kullanıl-
mış ve ticari arabalarında şatışında
yardımcı oluyorum. Ford Bank’ın
sunduğu cazip taksitli ve leasing im-
kanları müşterilerimizi yeni araba
almaya yönlendiriyor.   
Örneğin şuanda  şatışa sunduğumuz
yeni model Ford S-MAX gerek şık

görünümü gerekse, genişlik açısında
bilhassa kalabalık aileler için çok
cazip. Az yakıtı ve bol aksusuarları ile
şahane bir teknik donanıma sahip
olan yeni S-MAX’ın 7 koltuklu ol-
masıda başka bir ayrıcalık. 

Normal fiyatı 31.965 Euro olan yeni
Ford-S-MAX’ı tanıtım maksatı ile
2016’nın ilk sürprizi olarak sadece 25.990
Euro’ya müşterilerimize sunuyoruz.

Ford Krüll Altona şubesi olarak
müşterilerimize sunduğumuz
değişik Ford modellerine ek olarak,
iyi bir şatış danışmanlığı, güvenilir
servis imkanları, garantili ve kredili
şatışlar gibi dört dörtlük bir hizmet
sunuyoruz. Arzu edenler bana
günün her saatinde 040 / 853 06 336
nolu telefondan ulaşarak bilgi alabi-
lir veya randevü yapabilirler. Ayrıca
bizi ziyaret etmek ve oto galerimiz-
deki binlerce yeni ve kullanılmış
araçları görmek isteyenler, Ruhrstr.
63. 22761 Hamburg Altona adresine
gelerek bir kahvemizi içebilirler“
dedi.  

Ford Krüll’de yeni yıla yeni kampanyalarla hazırlanan Türk satış
elemanları Barış Şahin, Ersin Örün ve Krül Patronları Hanno Hexel
ve Lutz Giesenberg yeni model Ford araçlarını sergiliyorlar.

Ersin Örün Ford 
Krüll Altona’da 
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BÜTÜN HALILARIMIZDA %50 İNDİRİM

500 metrekarelik
mağazamızda

her zevke ve her
keseye uygun halı

çeşitlerimiz
mevcuttur.

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

• Teppichböden
• PVC - Bodenbeläge
• Teppiche
• Lieferung

TEPPICH ÇAKITEPPICH ÇAKI
Hamburg’un en büyük Türk halı mağazası

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

Tanınmış 

markaların
halılarını
bizden
temin

edebilirsiniz.

2016 yılının bütün dünya için sağlık, başarı 
ve barış yılı olması arzusu ile mutlu yıllar dileriz!. 

DİTİB-Akademisi, “DİTİB
İslami Düşünceleri Deste-
kleme Burs Programı”nın
master ve doktora öğrencile-
rine yönelik tertiplemiş ol-
duğu dördüncü çalıştayı ile
yeni öğretim yılına girdi.

• Türkses / Köln

Bu kapsamda 25-27 Kasım
2015 tarihlerinde Alman-
ya’daki çeşitli üniversitelerin

İslam İlahiyat, İslam Din Eğitimi ve
İslam Bilimleri bölümlerinde
okuyan öğrenciler Köln DİTİB-
Akademisinde bir araya geldi.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr.
Nevzat Yaşar Aşıkoğlu çalıştayda
yaptığı konuşmasında İslam İla-
hiyatı’nın disiplinlerarası bir bölüm
olduğunu, dolayısıyla sadece temel
İslam bilimlerinden tefsir, hadis,
kelam, fıkıh veya tasavvuftan ibaret
olmadığını vurguladı. Bunun ya-
nında Din Bilimleri, Din Sosyolo-
jisi, Din Psikolojisi, Din Felsefesi
ve Dinler Tarihi alanlarını da içer-
diğini ifade eden Aşıkoğlu,  üçüncü
bölüm olarak da yardımcı disiplin-

lerin (Dil Bilimleri gibi) dikkate
alınması gerektiğini söyledi. Genel
Başkan Aşıkoğlu, o halde İslam İla-
hiyatını kompleks bir yapı ve gele-
cekte önem arz eden bir bölüm
olarak görülmesi gerektiğini belir-
terek, çalıştaya katılan öğrencilere
başarılar diledi.

Düzenli tertiplenen çalıştayların
amacı öğrencilerin kişisel ge-
lişimini desteklemek, aralarındaki
iletişim bağlarını güçlendirmektir.
Yeni bir atölye konsepti geliştir-
mekle öğrencilerin somut bir ürün
ortaya koymaları, bilimsel çalışma-
lardaki çekimserliklerini yenmeleri
ve kendilerini deneyecek bir ortamı
bulmaları sağlanmıştır. Konseptler-
den ilki olan Speech-Atölye, öğren-
cilerin eğitimlerini sürdürdükleri
İslam İlahiyat Merkezlerinde tar-
tışma grupları, konferanslar ve se-
minerler düzenlemelerini içer-
mektedir. DİTİB Akademisi’ne
bağlı olarak faaliyet yürütecek Save
Book Atölye ismi altında da Alman-
ya’daki İslam İlahiyat Merkezleri
Bibliyografya ve Dokümantasyon
Merkezi’nin oluşturulması hedef-
lenmektedir. Son olarak Script-At-
ölye kapsamında ise öğrencilerin

eğitim seviyeleri çerçevesinde ma-
kale, kitap değerlendirmeleri ve
kitap özetleri gibi deneyimlerle
kendi yeteneklerini görünür hale
getirmeleri ve bunu bir ‘İslami
Düşünceler Dergisi’ kapsamında
sunmaları tasarlanmıştır. Bu atölye-
nin birinci amacı özellikle Alman-
ya’da kurulmuş olan İslam İlahiyat
Merkezleri’nin yaptığı kendi yayın-
larının içeriklerini tartışma konusu
yaparak bu konudaki bilimsel ça-
lışmaların önünü açmaktır. Bu ko-
nuda DİTİB Eğitim, Araştırma ve
Yayın Hizmetleri Müdürü Taner
Yüksel sadece bilimsel çalışmalar
yapmanın yetmediğini, asıl önemli
olanın bu tür çalışmaların tanınma-
sının ve üzerinde tartışılabilmesi-
nin  gerektğini ifade etti.

Çalıştayın moderatörlüğünü DİTİB
Eğitim, Araştırma ve Yayın Hizmet-
leri Müdürü Taner Yüksel ve DİTİB
Akademi Bürosu Araştırma Gö-
revlisi  Ulrich Paffrath, DİTİB İs-
lami Düşünceleri Destekleme Burs
Programı’nın koordinatörlüğünü ise
DİTİB Akademi Bürosu Görevlisi
Murat Şahinarslan üstlendi.

DİTİB 4. çalıştayı yapıldı

Uzm. Dr. Yüksel Oltulu “cilt kuru-
lukları” hakkında bilgi verdi. Dr. Oltulu
“Eğer kış ayları geldiğinde cildinizde
kuruma oluyorsa bazı etkili yöntemlerle
cilt kuruluğuna çözüm bulabilirsiniz.
Kış aylarındaki cilt kuruluklarından
kurtulmak için cildinizi mutlaka nem-
lendirin. Kışın cildinizin nem ihtiyacını
karşılamanız kuruyan ve kaşınan cildiniz
için çok önemlidir. Kış aylarında sabah
kalkarken, gece yatmadan önce yüzü-
nüzü ve cildinizi mutlaka nemlendirin.
Kısa zamanda kendinizi daha iyi his-
setmeye başlayacaksınızdır. Cildinizi
nemlendirmek için kozmetik market-
lerinden nemlendirici ürün alabileceğiniz
gibi kendiniz de evde kuruyan cildiniz
için nemlendirici yapabilirsiniz” diye
konuştu.

Elleri ve ayaklarınemlen-  
dirmeyi ihmal etmeyin

Dr. Yüksel Oltulu “Özellikle el ve
ayaklarınız kış boyunca soğuklardan
oldukça etkilenirler. Kışın bu bölgeleriniz
daha kuruyabilir ve kaşınabilir. Sabahları
ayakkabılarınızı giyinmeden önce el-
lerinizi ve ayaklarınızı mutlaka nem-
lendirmiş olun. Özellikle topuklarınız
oldukça çatlayabilir” ifadelerini kul-
landı.

Sabun kullanırken 
nelere dikkat etmek gerek?
Kullanılan yüz sabunlarına da dikkat

edilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm.
Dr. Yüksel “Oltulu nemlendirici ürün
kullanmanıza rağmen halen cildinizdeki
kuruluk geçmediyse kullandığınız yüz
sabununu değiştirin. Bu konuda suçlu
yüz sabununuz olabilir. Akneler için
uygun olan yüz sabunlarının asit içer-
diğini ve böylelikle cildinizi kurutabi-
leceğini unutmayın. E vitamini veya

shea yağı içeren kremli yüz sabunlarını
deneyin. Özellikle aloe vera, kakao
yağı veya avokado yağı içeren doğal
sabunlar daha iyidir” şeklinde konuştu.

Kullanılan ürünleri 
içeriklerini okuyun 
Uzman Dr. Yüksel Oltulu açıkla-

masını şöyle tamamladı: “Kullandığınız
ürünün gün boyunca cildinize nem ve
elastikiyet sağlayan bir ürün olmasına
dikkat edin. Doğal yağlardan yağılmış
ve kış boyunca nem sağlayabilecek
ürünleri seçin. Örneğin badem yağı ve
sızma zeytinyağı gibi ürünler cildi kışın
oldukça destekler. Örneğin yünlü kıya-
fetler hassas cildinizde bu tür etkiler
yapabilir. Eğer giydiğiniz yünlü bir
kazak sizi rahatsız ediyorsa altında ince
uzun kolu bir tişört giyinin. Bu tür ko-
ruyucu önlemlerle cildinizin tahriş ol-
masını önleyebilirsiniz.” 

Kışın cildinizi koruyun

• Türkses / HAMBURG

Harburg semtinde Harburger
Ring 22 . 21073 Hamburg
adresinde,  modern dizayn

ve şahane görünümü ile müşterilerine
dört dörtlük bir restorantı hizmete
sunacaklarını belirten genç işadamı-
mız Emrullah Akbana, Türkses ara-
çılığı ile 9 Ocak Cumartesi günkü
büyük açılışa herkesi davet ediyor. 

Gerek iç mimarisi gerekse dış görü-
nümü ile Harburg gastronomi sek-
törüne canlılık getireceği tahmin edi-

len Liva Grillhaus, şahane dekoru
ile de müşterilerini büyülemeye ha-
zırlanıyor. 
Hiç bir masrafdan kaçınmadan güzel
bir restorantı yaratmak için uzun
süre çalışdıklarını belirten Liva Grill-
haus Sahibi Emrullah Akbana, söz-
lerine şöyle devam etti:
“ Liva Grillhaus adıyla yeni aça-
cağımız restorantımızdan, Hamburg-
lulara anadolu mutfağının leziz ye-
mek, ızgara, kebap ve balık çeşitleri
usta aşçılarımız tarafından hazırla-
narak takdim edilecektir.  Ayrıca dö-
ner, Lahmacun ve hergün değişen

sıcak öğle yemeklerimizle hizmetin
en iyisini sunmakda kararlıyız. Res-
torantımız alkolsüz olup, alt salon
44 ve üst aile salonumuz 20 kişiliktir.
Hergün kahvaltımız olduğu gibi Cu-
martesi ve Pazar günleride, Liva
kahvaltı adıyla, köy kahvaltısını an-
dıran açık büfe kahvaltımızda mevcut
olacaktır.  Liva Gril Kebabımız bize
özel olarak, müşterilerimizin beğeni-
sine sunulacaktır. 9 Ocak  Cumartesi
saat 15. den itibaren yapacağımız
büyük açılışa bütün Türkses okurla-
rını davet ediyoruz.“ 
Daha geniş bilgi 14. sayfada 

9 Ocak Cumartesi
günü açılışı yapılacak
olan Liva Grilhaus
Hamburg restorantlar
kervanına katılıyor.

Liva Grillhaus
Harburg’da açılıyorEmrullah Akbana
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2016 yılının bütün insanlık için
barış ve huzur getirmesi dileği ile

mutlu bir yeni yıl diler..
Wir suchen wegen ständigen Wachstum
zum nächstmöglichen Termin weitere

P�egefachkräfte m/w für
den Heimbeatmungsbereich
in Vollzeit und Teilzeit
im Raum Schwarmstedt
Wir erwarten von Ihnen:
- eine abgeschlossene Ausbildung als

Gesundheits-, Kranken- oder
Altenp�eger/in

- mind. 1-jährige Berufserfahrung
- einen KFZ-Führerschein
Wir bieten Ihnen:
- unbefristeten Arbeitsvertrag
- �exible Arbeitszeitgestaltung
- überdurchschnittliche Bezahlung
- ein gutes und hilfsbereites Team
- ein gut funktionierendes

Qualitätsmanagement
- die Möglichkeit zur Fortbildung
Bewerben Sie sich bitte schriftlich oder
auf unserer Homepage:

Aziz Ipek
Konrad-Adenauer-Straße 7
31737 Rinteln
Tel. 05751/4099035 od. 0178/2021250

in Vollzeit und Teilzeit im Raum
Hannover, Wunstorf und Schwarmstedt

ADRESLERİMİZ:
Arsterdamm 105 • 28277 Bremen • Tel: 0421 - 809 21 96
Gastfeld Str. 122 • 28201 Bremen • Tel: 0421 - 208 141 96 

Gröpelinger Heerstr. 163 • 28237 Bremen • Tel: 0421-6194384
Hammersbecker Str. 134 • 28755 Bremen • Tel: 0421-69562713

Bremen’de 4 ayrı 
semtte hizmetinizdeyiz

Kefilsiz ve maaş belgesi olmadan.

Mobil: 0176 / 316 265 48

Bizi arayın hemen kredinizi alın.

İşveren ve Esnaflarımız

Lahmacun
Burhan Baylas
Luisenweg 133
D-20357 Hamburg

Fon:   +49 40 28 00 58 99
Fax:   +49 40 28 00 58 86
Gsm:  +49 152 33 52 71 21

Toplu lahmacun
siparişi alınır,
verilen adrese 
teslim edilir.

500 - 2500 Euro
ACİL KREDİ verilir!.

5
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Alışverişin adresi

Erden Marketler Zinciri sizlerden aldığı güçle büyümeye devam ediyor. Eidelstedt, Steilshoop ve Altona’dan sonra şimdi de Osdorf’tayız.
w w w . e r d e n m a r k e t . d e

i n f o @ e r d e n m a r k e t . d e

Ucuzluksa UCUZLUK...

Kaliteyse KALİTE...
Çeşitse ÇEŞİT...

Hizmetse HİZMET...

5
Erden Marketler Zinciri sizlerden aldığı güçle büyümeye devam ediyor. Eidelstedt. Steilshoop, Altona ve Osdorf’tan sonra şimdi de Neugraben’dayız.

Bizi 
tercih et-
tiğiniz için
teşekkürler

Süper 
indirimli

fiyatlarımızla 
sizleri 

marketileri-
mizde

bekliyoruz

Hayırlı Ramazanlar dileriz!.

Hamburg Eidelstedt
Lohkamp 11, 22523 Eidelstedt 
Tel.: 040 - 27 86 95 121 Hamburg Steilshoop

Gründgenstr. 26, 22309 Steilshoop
Tel.: 040 - 64 86 20 482 Hamburg Altona

Blücherstr. 3, 22767 Altona
Tel.: 040 - 38 08 68 203 Hamburg Osdorf

Bornheide 23, 22549 Hamburg
Tel.: 040 - 28 66 83 474 Hamburg Nuegraben

Neugrabener Bahnhofstr. 10a, 21149 Hamburg
Tel.: 040 - 76 96 97 205

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

DİTİB-Akademi tarafından gerçekleştirilen toplan-
tıya, ellinin üzerinde DİTİB Eyalet ve Bölge Birlik-
leri başkanları, yönetim kurulu üyeleri, birim
müdürleri ve bölge merkez koordinatörleri ka-
tıldı.  Sunumlar ve panellerle İslam din derslerinin
çeşitli eyaletlerde hukuki çerçevesi, İslam din ders-
lerinin mevcut durumu ve DİTİB’in dini cemaat
sorumluluğu altında katkıları ile din dersi öğret-
men eğitimindeki gelişmeler ele alındı.

Katılımcılar, İslam din derslerinin anayasaya
uygun olarak verilmesi gerektiği, aynı zamanda
dini içeriğin üst seviyede verilebilmesi için DİTİB’e
önemli bir sorumluluk düştüğü konusunda fikir
birliğine vardılar. Eyaletlerde örgün din eğitiminin
muhatapları olan DİTİB Eyalet ve Bölge Birlikle-
rine, DİTİB Akademi bünyesinde kurulan İslam
Din Eğitimi Koordinasyon Bürosu destek sözü
verdi.

İslam Din Eğitimi Koordinasyon Bürosu, DİTİB
Eyalet Birliklerinin sıkça hukuki, dini ve yapısal so-
rular iletmesi ve yardım talep etmesi neticesinde
oluşturuldu. DİTİB-Akademi Müdürü Taner Yük-
sel ve Koordinasyon Bürosu sorumlusu Şeyda
Can’ın tanıttığı büro, katılımcılar tarafından
büyük ilgi  gördü. Şuranın son gününde dini ce-
maatlerin görev ve sorumluluk alanları, sağlıklı ile-
tişim imkanları, eyaletlerde kurumsallaşma ve okul
muhatapları bürolarının (Schulreferate) açılması
gibi konular üzerine değerlendirmelerde bulun-
uldu. Bu vesile ile eyaletler arası iletişimin daha da
güçlendirilmesi ile birlikte, tecrübe, bilgi ve mate-
ryal paylaşımı ihtiyacına vurgu yapılarak sinerjinin
kullanılması gerektiği sonucuna varıldı. DİTİB
Eyalet ve Bölge Birliklerinin katkıları ile eyaletler-
deki gelişimlerin farkları ortaya konulurken, eya-
letler arasındaki iletişim ve irtibatı sağlaması ve
diğer eyaletlerdeki gelişmelerin paylaşılmasının da
Koordinasyon Bürosu tarafından sağlanması tale-
binde bulunuldu.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar
Aşıkoğlu, üç günlük istişarenin ardından yaptığı
değerlendirme konuşmasında; , gelişmelerin
olumlu sonuçlarına vurgu yaparak “Yeni kurulan
İslam Din Eğitimi Bürosu, dini cemaat olarak eya-
letlerde hizmet veren kuruluşlarımıza, din dersinin
kalitesini artırmada destek olacak. Büronun ça-
lışmaları sayesinde DİTİB Eyalet Birliklerinin yanı
sıra işbirliği içerisinde bulunulan öğretmenler ve
üniversiteler de istifade edebilecektir” dedi.

 
 

   

   
    

    
   

    
    
    

        
    
  

  
   

      
    

    
    

    
    

 
    

      
     
    

  
    

    
   

    
   

   
    

    
    

   
   

   
    

   
    

  
   

    
   

53 yıl sonra ilk defa seçtik
Türkiye’de 7 Haziran 2015, 25. Dönem Milletvekili genel seçimi için yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları 8 – 31 Mayıs dış temsilciliklerde oy

kullandı. Seçime katılım Türkiye’de yüzde 83,92 olarak gerçekleşirken, yurtdışında bu rakam yüzde 34,36’larda kaldı.

MÜNSTER (Öztürk) 

Türkiye’de 7 Haziran 2015 25.
Dönem Milletvekili genel seçimi için
yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları
8 – 31 Mayıs arası değişik merkezlerde
ve T.C. başkonsolosluklarında oylarını
kullandılar. Oy kullanılan merkezlerden
birisi de T.C. Münster Başkonsolosluğu
oldu. Başkonsolos Ufuk Gezer’in
komisyon başkanlığında, muavin
konsolos Güler Fidan ve Nizamettin
Barutçu’nun koordine ettiği seçim, arzu
edildiği gibi sıkıntısız geçti.
Başkonsolos bölgesinde toplam kayıtlı
seçmen sayısının 102694. Bunun
27.107 kişisi konsoloslukta, 3890 kişi
de gümrüklerde olmak üzere toplam
30.997 kişi oy kullandı. 

Sabah saat 8.00’de başlayan oy
verme işlemleri akşam saat 19.00’a
kadar devam etti. Hafta arası genelde
sakin geçen oy verme işlemleri hafta
sonu ve tatil günleri çok yoğun geçti.
Zaman zaman oy kuyruğu oluşurken,
vatandaş ilk defa olduğu için sevdiği
parti için desteklemek adına sıkıntı
yapmadı. Ancak, oy vermek için 100‐
150 km uzaklıktan gelenler, “Verilen oy
hakkımızı doğru dürüst kullanalım,
nedir bu eziyet, gelecek dönemlerde “Ya
mektupla yada bulunduğumuz yerlere
yakın mekanlar” oy verme merkezi
olsun dileğinde bulundular. 

Sandıktan Koalisyon Çıktı
Seçime, özellikle AK Parti, CHP, MHP,

HDP ve Saadet partileri  iddialı
hazırlandılar. Her gün değişik
şehirlerde miting yaparak seçmenlerle
buluşup, projelerini anlattılar. AK Parti
‘Başkanlık’ sistemini savunurken, CHP
‘Yaşanacak bir Ülke’ vaadinde bulundu.
MHP “Bizimle Yürü Türkiye” derken
HDP “Bizler Meclise” adı altında
çalışmalarını yaptılar. Cumhurbaşkanı
R. Tayyip Erdoğan ise “Toplu Açılış” adı
ile gittiği şehirlerde, muhalefeti
eleştirdi, eski genel başkanı olduğu AK
Parti’ye oy istedi. Hakaret, suçlama,
proje ve vaatler, vaatler.. 7 Haziran’da
seçmen kararını sandıkta verdi. 13
yıldır Türkiye’yi yöneten AK Parti’ye
yüzde 40,87 oy ile dur derken, CHP

yüzde 24,95, MHP yüzde 16,29, HDP ise
yüzde 13,12, Saadet Partisi (BBP)
yüzde 2,06 oy aldı. Bu sonuçlara göre
AK Parti iktidarı kaybederken HDP
yüzde 10’luk barajı aştı. 

Almanya sonuçları
Bu sene ilk defa yurtdışındaki Türk

seçmenler de sandığa gitti. Değişik
ülkelerde oy kullanıldı. Türkiye’deki
seçim sonuçlarının tersine Almanya’da
sıralama farklı oluştu. AK Parti yüzde
53.56, HDP yüzde 17.48, CHP yüzde
15.98, MHP yüzde 9.72 oy aldılar.

Almanya’dan 5 milletvekili
TBMM’ye girdi

Partiler yurtdışından gelecek oylara
da çok önem verdiler. Çalışmalara geç

başlamalarına rağmen katılım
cumhurbaşkanlığı seçimine göre
yüksek oldu. Özellikle AK parti ve HDP
var güçleriyle çalıştılar, otobüslerle
seçmenlerini oy verme merkezlerine
taşıdılar. Yurtdışından milletvekili adayı
gösteren AK Parti ve HDP 5 ismi
TBMM’ye taşıdı. IGMG genel sekreteri
Mustafa Yeneroğlu AK Parti
İstanbul’dan milletvekili seçilirken,
AADB eski genel başkanı Turgut Öker,
Ziya Pir, Ali Atalan ve Feleknas
Uca‘de HDP’den TBMM gittiler. CHP ve
MHP seçilecekleri yerden aday
göstermedikleri için Almanya’da hiç bir
adayı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
gönderemedi.

Sadıklarda görev yapanlar toplu halde Öztürk objektifinde

 
 
 

    
    

İlk DİTİB Eyalet ve Bölge Birlikleri katılımlı Eğitim Şurası gerçekleştirildi

2016 yılının Dünya’ya barış 
ve huzur getirmesini dileriz

Leyla Kanmaz 
(Umdenkbar sahibi)

“Dünyada 2015 yılı ol-
dukça sıkıntılı geçti. Önce
havalar bozuldu büyük bir
iklim değişikliği yaşıyo-
ruz. Geleceğimizde bizleri
neler bekliyor bilemiyo-
ruz. Biz insanlar üzerimize
düşün görevi yaptığımıza
da inanmıyorum. Çünkü
daha fazla dünyayı kirlet-
mememiz gerekiyor. Dola-
yısıyla yarınlarımızı düşü-
nerek bilinçli hareket ede-
rek çocuklarımıza, torun-
larımıza iyi bir gelecek bırak-
malıyız. Bu vesileyle her-
kesin yeni yılını kutlarım”

Serpil Kaya (Güzel-
lik Salonu sahibi)

“Biz insanlar karşılıklı bir-
birimizi daha iyi anlama-
mız için iyi iletişimlere
ihtiyacımız var. Dünyamız
internet çağını yaşıyor

bunun da iyi ve kötü taraf-
ları bulunuyor. İyi tarafları
hızlı bir şekilde dünyanın
en uzağını anında yanına
getiriyor. Götürüsü ise, in-
sanların karşılıklı yüzyüze
görüşmelerine gerek kal-
madığının göstergesi ha-
line gelmesidir. İnsanlar
bir nevi çok yakından kon-
takta olamıyorlar. Yeni
yılda insanların yakından
aynı göz hizasında buluna-
rak iletişimde olmalarını
tavsiye ediyor, herkesin
yeni yılını içtenlikte kutlu-
yor hedeflerine varmala-
rını diliyorum”

Elif Ergün 
(İş kadını ve sanatçı)

“Bu dünyada bütün insan-
lar değişik renkleri oluştu-
ruyor ve bu renklerde
dünyamızın vaz geçilmez
güzelliği var. Renkleri sol-

durmamalıyız. Güzellik-
leri paylaşarak daha canlı
olmasını sağlamalıyız.
Dünyamızda savaşların
bitmesini savaşsız bir
dünya, özgürlük, hoşgö-
rülü olmamızı ve yeni
yılın sağlık dolu hepimizi
geniş yelpazesine alması
istiyor herkesin yeni yılını
kutluyorum” 

Ergül Tüfekçi (Tak-
sici serbest çalışan)

“2015 yılı her açıdan par-
lak geçtiğini söylememiz
mümkün değil. Dünyada
savaşlar bitmiyor. Savaş-
ları yapanlarda maalesef
insanlar. Savaşlarla bir-
likte meydana gelen olum-
suzluklar dünya ekonomi-
sine yansıyor. Bu durumda
orta direk dediğimiz kısmı
yok ediyor. Zenginler ve
fakirler arasında makas
her geçen gün daha da açı-
lıyor. Zenginler daha da
zengin, fakirler daha da fa-
kirleşiyor. Oysa dünya çok

büyük ve hepimize yeter.
Yeter ki bizler hoşgörülü
olalım ve dünyanın renkle-
rini kabul edelim. Bu vesi-
leyle herkese sağlıklı, mutlu
bir 2016 yılı diliyorum”

Elif Schmuck
(DJ’lik yapıyor)

“2015 yılında Türkiye’de
iki seçim gerçekleşti. An-
kara’da ve dünyanın farklı
yerlerinde terör olayları
yaşandı masum insanlar
hayattan koparıldılar. Tür-
kiye-Rusya arasında yaşa-
nan gerginlik. Savaştan
kaçan milyonlarca mülteci
Türkiye ve Avrupa’nın de-
ğişik ülkelerine zorluklar
altında geldiler ve hala
gelmeye çalışanlar. Dün-
yanın başta gelen liderleri
bu insanlık dramını son-
landırmak için gerekeni
yeterince yapmıyorlar.

Bütün bunları göz önünde
bulundurup yeni yılda ke-
sinlikle terör, mülteci, eko-
nomi sıkıntısı gibi olay-
ların olmamasını insanla-
rın dostluk, kardeşlik
içinde ve barış içinde ya-
şamaların diliyorum”

Canan Kevioğlu 
(Satış Müdürü)

“Yeni yılın dünyada barış
ve hoşgörünün insanları
birbirlerine kenetlenme-
sine vesile olmasını savaş-
ların bitmesini istiyorum.
2016 yılında özellikle
mültecilerin sorunlarına
çözüm getirilmesini ve gü-
nahsız masum çocukların
sıcacık yuvaları olmasını,
sahip çıkılmasını diliyo-
rum. Ayrıca ülkemizde öz-
gürlük, barış, adalet,
laiklik çok daha güçlensin
istiyorum. Yeni yılda sağ-
lık, umut, ümit, mutluluk
ve huzur diliyorum hepi-
mize”

Çakı ve Özgür Ailesi’nin
mutlu günü, Golden
Event Center’de bine
yakın davetlinin katılımı
ile muhteşem geçti.

• Türkses /Hamburg

Yoğun bir katılımın
olduğu muhteşem

düğünde gelin ve dama-
tın anne ve babaları
Semra, Nejdet Çakı ve
Oya, Bayram Özcan ge-
len konukları kapıda
karşıladı.

Gelin ve damadın mü-
zik eşliğinde salona gelişi
sırasında konfetilerin
ardı ardına atıldığı
düğünde, genç çiftin ilk
danslarında mutlulukla-
rı gözlerinden okunuy-
ordu.

Gelin ve damatın mut-
luluklarına ortak olmak
için binin üzerinde da-
vetlinin katıldığı gör-
kemli düğünde, Teppich
Çakı firmasının sahibi
Nejdet ve Sema Çakı
çifti masa masa gezerek
konuklara hoşgeldiniz
dedi.

Grup Mavilim orkes-
trasından Yücel, Murat
Koray ve Ercan’ın ses-
lendirdiği birbirinden
güzel Türkü ve oyun
havalarıya şenlenen da-

vetliler gecenin geç saat-
lerine kadar halay çek-
tiler. 

Golden Event Solonu
sahibi Elias Nabi ve eki-
bi tarafından özenle ha-
zırlanan leziz yemekler
davetliler takdim edildi. 
Takım merasimine ge-

çildiğinde geline takılan
altın bileziklerin çok ol-
ması dikkat çekerken,
gelin ve damatın üzer-
lerine takılan paralarla,
gelinlik ve damatlık ade-
ta Euro görünümüne
büründü. Takı merasi-
minde uzun kuyruklar
oluşturan davetliler, Si-
nem ve Özgür çiftine

hediye vermek için ade-
ta birbirleri ile yarıştılar. 

Düğün pastasının ke-
silmesinden sonra da
geç saatlere kadar de-
vam eden düğünde yeni
çifte mutlu saatler
yaşatıldı. Düğün fina-
linde damat ve gelinen
annesi, babası, amcaları
ve konukların oluştur-
duğu uzun halkalarla
birlikte halay çekildi.

Türkses yetkilileri-
ninde katıldığı düğün
töreninde Türkses Ga-
zetesi olarak bizler de,
yeni evlenen çiftlere
ömür boyu mutluluklar
diliyoruz.

Sinem ve Özgür 
çiftinin muhteşem düğünü

Golden Event Solonu sahi-
bi Elias Nabi ve babası

Yeni yıldan beklentiler    
ve dilekler

2015 yılına veda etme zamanı yaklaşırken 2016 yılına sayılı günler
kaldı ve herkesin kendince yeni yıldan bir beklentisi bulunuyor.
Hamburgluların yeni yıldan beklentileri, dilekleri neler olduğunu
öğrenmek amacıyla yaptığımız mini ankete göre ilk etapta “sağlık
ve barış” dilekleri başta geliyor.                             • Türkses / Hamburg 

MUTLU
YILLAR!.

Türkses
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Lüneburgerstr. 38 • 21073 Hamburg (Harburg)
Tel: 040-460 02 707  • www.harem-hamburg.com • haremjuwelier@freenet.de

•Sınırsız alyans modeli,• Pırlantalı ve Saworovskili bol çeşitler 

• Sınırsız takı çeşidi, 14, 18, 22 ayar tüm altın çeşitleri,• Güleryüz, kaliteli hizmet...

1987’den beri Hamburg’un ilk kuyumcusu 

„Harem“ i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

2016 yılının barış, sağlık ve mutluluk yılı olmasını dileriz.

Ailenizin Kuyumcusu

Türkiye’deki
altın çarşısında 

gördüğünüz ziynet çeşitleri,
Harem Kuyumcu’da 
Türkiye fiyatınadır.

Tüm ürünlerimizi 
günlük borsaya göre 

uygun fiyatlara 
bizden temin 
edebirsiniz

Kadir 
Altıntaş

• 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 !...

Aytül 
Altıntaş

• Harburg’daki modern ve büyük kuyumcu ve gelinlik Show Room da,  tıpkı Altona’daki mağazamızda 

olduğu gibi bütün ziynet ürünlerini, harika gelinlik çeşitlerimizi sizlerin beğenisine sunuyoruz.

Düğün alış-verişlerinizde özel fiyat uygulanır. Fiyatlarımız Türkiye ayarındadır.

Düğün alış-verişlerinizde özel fiyat uygulanır. Fiyatlarımız Türkiye ayarındadır.

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

Inh. A.Altıntaş• 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!..

Altona’daki modern ve büyük 
kuyumcu ve gelinlik mağazamızda, 

tıpkı Harburg’daki mağazamızda olduğu gibi
bütün ziynet ürünlerini ve harika gelinlik çeşitle-

rimizi sizlerin beğenisine sunuyoruz.

Satışlarımız 
Türkiye günlük 

borsasına göredir.

Sınırsız pırlantalı
ve pırlantasız
ALYANS 
çeşitlerimiz
mevcuttur. 
Pırlantalı söz 
yüzüklerimiz vardır.

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

14, 18 ve 22 ayar altın çeşitlerini kuyumcumuzda bulabilirsiniz.

co
py
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ht
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Başarı ve sağlık dileklerimizle MUTLU YILLAR...
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Sağlıklı yaşamın 
yolu Caprice’den geçer
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KOÇ: Son senelerde ev, mülk veya anne
babanızla ilgili sıkıntılar yaşamış olabi-
lirsiniz. Bu durum sonbahara dek sürecek
ama ondan sonra rahatlayacak ve birkaç

ay içinde eve ait konularda sevindirici gelişmeler
yaşayacaksınız. Yaza kadar sosyal hayatınız ve
kulüp, dernek gibi topluluklar çok olumlu, kısa seya-
hatleriniz de fazla olacak ama ondan sonra sakin or-
tamları arayacaksınız. Belki de çevrenizden izole
olup çalışmanız ya da gizli tutmanız gereken işleriniz
olacak. Kariyerinizde heyecanlı ama sürprizli ve iniş
çıkışlı yeni bir dönem başladı. Ancak özellikle yaz
aylarında kariyerinizdeki ani gelişmeler, baskı yapan
partneriniz ve ev hayatınız aynı anda sizi sıkıştıracak 

BOĞA: 2016’nin yaza kadar olan zaman
diliminde son 10 senenin en şanslı dö-
nemini yaşayacak ve parlak fırsatlarla
karşılaşacaksınız. Önemsiz gibi görünen
ayrıntılar bile büyük gelişmelere neden

olabilir. Aktif olmalı ve fırsatları yakalamalısınız. Haya-
tınızın aşkı bu dönemde karşınıza çıkabilir, evlenebilir,
çocuk sahibi olabilir, terfi edebilir, kendi işinizi
kurabilir, ev satın alabilir ve eğer bir sağlık sorununuz
varsa şifa bulabilirsiniz. Ancak sonbaharda başlayan
ve iki sene sürecek olan yeni dönemde evlilik, iş or-
taklığı gibi resmi ilişkilerinizde zorlanacaksınız. Bu
eğilim sağlığınızı da zorlayacak. İlişkiniz sınavdan
geçecek ve yeterince sağlam değilse kopabileceksiniz.

İKİZLER: İkizler burcunda geçen sene
başlayan ve bir sene daha sürecek olan
tutulmalar önemli değişimler getirebilir.
Bir sene sonraki son tutulmadan sonra
hayatınız rayına oturacak. Evlenebilir, iş

ortaklığı kurabilir ya da tam tersi partnerinizden ayrı-
labilirsiniz. Ayrılırsanız bir sene içinde yeni ve daha
iyi bir beraberliğe başlayabilir ya da o kişiyle ta-
nışabilirsiniz. Ne yaşarsanız yaşayın sonucunda
sizin için çok hayırlı olacak zira haziran ayında şans
gezegeni Jüpiter burcunuz gelecek. Jüpiter pek çok
alanda fırsatlar getirecek ve son on yılın en parlak
dönemini yaşayacaksınız. Hayatınızın aşkını bulabilir,
kendi işinizi kurabilir, terfi edebilir, ev ya da çocuk
sahibi olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili bir sorununuz varsa
iyileşeceksiniz. Yaza kadar evinizde hareket ve
yoğunluk devam edecek. Aşk gezegeni Venüs ni-
san-ağustos arasında burcunuzda ancak 15 Mayıs-
27 Haziran arasında gerilerken ilişkinizden şüphe
duyabilir ve ağırdan almak isteyebilirsiniz. Venüs
gerilerken eski aşklar veya ilişkinizdeki eski sorunlar
gündeme gelebilir. Bu dönem dış görünüşünüzle
ilgili yenilikler yapmamalısınız. 

YENGEÇ: Son senelerde ev, mülk veya
anne babanızla ilgili sıkıntılar yaşamış
olabilirsiniz. Bu durum sonbahara dek
sürecek ama ondan sonra rahatlayacak

ve birkaç ay içinde eve ait konularda sevindirici ge-
lişmeler yaşayacaksınız. Yaza kadar sosyal hayatınız
ve kulüp, dernek gibi topluluklar çok olumlu, kısa
seyahatleriniz de fazla olacak ama ondan sonra
sakin ortamları arayacaksınız. Belki de çevrenizden
izole olup çalışmanız ya da gizli tutmanız gereken
işleriniz olacak. Kariyerinizde heyecanlı ama sürprizli
ve iniş çıkışlı yeni bir dönem başladı. Ancak özellikle
yaz aylarında kariyerinizdeki ani gelişmeler, baskı
yapan partneriniz ve ev hayatınız aynı anda sizi sı-
kıştıracak ve epey zorlanacaksınız. 27 Haziran-2
Temmuz arasında doğan Yengeçler iş ortakları ya
da eşlerin baskısıyla 

ASLAN: Yaza kadar olan dönemde ka-
riyerinizde son on yılın en parlak fırsat-
larıyla karşılaşabilirsiniz. Başarı potan-
siyeliniz çok yüksek, iş değiştirmeyi
düşünüyorsanız yaza kadar harekete

geçin. 2016’nin tutulmaları aşk hayatınız, hamilelik,
çocuklar, sanatsal projeler, arkadaşlarınız ve dernek,
kulüp gibi topluluklarla ilgili haberler getirebilir. Sene
sonuna doğru başlayacak olan yeni tutulma serisi
ise ev yaşamınızda ve iş hayatınızda gelişmelere
neden olacak. Aslında sonbaharda başlayacak ve
iki sene sürecek olan yeni eğilim ev, mülk ve anne
babayla ilgili sorumlulukları artıracak. Evinizde
değişiklik olacak. Hayatınızda sağlam bir temel
kuracak ama epey zorlanacaksınız. Ev almayı
düşünüyorsanız sonbahardan önce ve Merkür geri-
leme tarihlerini dikkate alarak harekete geçmelisiniz. 

BAŞAK: YAZA kadar evlenebilir, nişan-
lanabilir, iş ortaklığı kurabilir ya da eşiniz
olacak kişiyle tanışabilirsiniz. Hayatınız-
daki en büyük fırsatlar partneriniz ya da
başka biri aracılığıyla gelecek, her türlü

işbirliğinden büyük kazanç sağlayacaksınız. Ancak
sonbaharda yaklaşık iki sene sürecek çok farklı bir
dönem başlıyor. Bu süreçte bazı şeylerden vazgeçecek
ve daha sağlam bir temel kurmak için geçerliği kal-
mamış unsurları geride bırakacaksınız. Hayat sizi
zorlayacak ama aynı zamanda ne kadar güçlü ol-
duğunuzu görmenizi sağlayacak. İş ya da özel haya-
tınızda yeni başlangıçlar yaparken her zamankinden
yavaş ilerleyecek ve karamsar olacaksınız ama ku-
racağınız temel bir ömür boyu sürebilecek. Bu eğilim
iki yıl boyunca tüm Akrepleri etkileyecek ama şimdi
24 Ekim-3 Kasım doğumlulara odaklanacak. 

TERAZİ: Yaza kadar en güçlü burç siz-
siniz. Bu dönemde neredeyse her konuda
istediklerinizi elde edebilirsiniz. 2016’nin
tutulmaları ise iş ve ev hayatınızı test

edecek ve yapılması gereken değişiklikler varsa
gündeme getirecek. İşinizi hatta çalıştığınız sektörü
değiştirebilir, taşınabilir veya evinizde büyük değişiklik-
ler yapabilirsiniz. Alternatif olarak anne ya da babanız
ile ilgili değişiklikler olabilir. Yazın başlayan ve bir
sene sürecek olan son on yılın kariyerinizdeki en
parlak dönemi büyük başarılar hatta şöhret getirebilir.
Başarınız o zamana kadar ne kadar çok çaba gös-
terdiğinizle ilgili olacak, hiçbir şey yapmadıysanız
bir mucize gerçekleşmeyecek. Aylık geliriniz son
birkaç yıldır ne yapsanız artmamış ve aynı çabayla
daha az kazanmış olabilirsiniz. Sonbahardan itibaren
maaşınız artacak ancak uzun yıllar hisse, miras,
nafaka, vergi, tazminat, kredi gibi ortak gelirleriniz
sürprizler ve iniş çıkışlarla dolu olacak. 

AKREP: Yaza kadar eve ait konularda,
yazdan itibaren de aşkta şanslısınız. Ev
satın almak, kiralamak, tamirat yapmak
veya başka bir mülkle ilgili planlarınız
varsa yaza kadar harekete geçmelisiniz

zira son on yılın en büyük fırsatları ile karşılaşacaksınız.
Bu dönemde daha geniş ve aydınlık bir evde oturabilir
veya mülkten kazanç sağlayabilirsiniz. Yazın aşk ve
çocuklarla ilgili güzel bir dönem başlıyor. Aşkta son
on yılın en şanslı dönemine gireceksiniz ve bu, 2016
yazında dek sürecek. Hamilelik haberleri alabilir ve
çocuklarla ilgili şanslı olaylar yaşayabilirsiniz. Son-
bahardan itibaren kariyerinizde sorumluluklarınız ar-
tacak, bir çeşit çıraklık döneminden geçeceksiniz. 

YAY: 2016’de hayatınızdaki zayıf halkalar
tutulmalarla birlikte ortaya çıkacak, ko-
puşlar ve yeni başlangıçlar yaşayacak-
sınız. İlişkinizin gerçek durumunu öğre-
neceksiniz. Evlenebilir, boşanabilir, iş

ortaklığı kurabilir ya da olan ortaklığınızı bitirebilirsiniz.
Jüpiter ciddi ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarda şans ge-
tirecek. Sizin işleriniz iyi gitmezse, partnerinizin iyi
gidecek ve onun şansından siz de yararlanacaksınız.
Ancak 15 Mayıs - 27 Haziran arasında ilişkinizden
emin olamayabilir hatta ara vermek isteyebilirsiniz.
Mümkünse söz, nişan ya da evlenme tarihinizi bu
döneme denk getirmeyin. Bu dönemde eski eşiniz,
sevgiliniz veya iş ortağınız gündeme gelebilir. Son
birkaç senedir arkadaş çevrenizden çeşitli nedenlerle
uzaklaşmış olabilirsiniz. Sonbahardan itibaren sosyal
hayatınız eskisi gibi olacak ve dernek, kulüp gibi
topluluklarda aktif olmaya başlayacaksınız. 

OĞLAK: Oğlaklar baştan aşağı değişiyor.
Aslında değişim dışarıdan değil kendi
içinizden kaynaklanıyor ve yansıması
olarak dış dünyada değişiklikler oluyor.
Bazı Oğlaklar bu süreci geçirdiler, 2016’de

ise aralık doğumlu olanlar dönüşüm geçirmeye
devam edecek. Bu geçiş özellikle yazın bazı sancılı
olaylarla kendini somut olarak gösterecek. Kendi is-
tekleriniz, eve ait konular ve kariyer sorumlulukları
çatışacak. Ev, mülk ve anne babanıza ait konularda
sürpriz gelişmeler ve eski yaşam tarzınızdan çok
farklı hayatlar yaşamaya başlayabilirsiniz ama hepsi
aniden gerçekleşecek. Birden bire taşınabilir, başka
bir şehir hatta ülkede yaşamaya başlayabilirsiniz.
Kariyerinizdeki ağır sorumluluklar ve zorlayıcı koşullar
ise sonbahara kadar sürecek ama sonrasında hem
rahatlayacak hem de büyük bir başarı kazanacaksınız. 

KOVA: Geçtiğimiz yıllarda en çok zorlanan
burçlardan biri oldunuz ama eğer kes-
tirme yollara sapmadıysanız kış aylarında
alacağınız ödül de o kadar büyük olacak.
Vazgeçemeyeceğinizi düşündüğünüz

bazı şeyleri geride bıraktınız, kayıplar yaşadınız ya
da yaşamak üzeresiniz. Sıfırlanacak, çok yavaş iler-
leyecek ama geleceğiniz için sağlam bir temel kura-
caksınız. Sonbahara kadar zorluklar devam edecek
ama sonrasında üzerinizden büyük bir yük kalkacak.
Yaza kadar hisse, komisyon, nafaka, kredi, tazminat
gibi bir kaynaktan elinize para geçebilir ama sonba-
harda başlayan ve iki sene sürecek olan dönemde
aylık gelirinizi ne yapsanız artıramayacaksınız. Kasım
ayında başlayacak olan yeni tutulma serisi gelir kay-
nağınızın değişmesine neden olabilir. Ocak ayında
21-23 Ekim arasında doğanlar karamsar bakış açıla-
rından kurtulup aşık olabilir.  

BALIK: Yöneticiniz Neptün yaklaşık 146
yıl sonra tekrar burcunuza geliyor. Bu
sene sadece 19 ve 23 Şubat doğumlu
Balıklar bu etkiyi hissetmeye başlayacak.
Hayal gücünüz zenginleşecek ancak ka-

fanız karışacak ve dünyayı görmek istediğiniz gibi
göreceksiniz. Fedakarlık yaparken kendiniz kurban
etme eğiliminde olacaksınız. 2016’nin tutulmaları ise
iş ve ev yaşamınızda önemli gelişmelere neden
olabilir. Taşınabilir, iş değiştirebilirsiniz veya anne ya
da babanızın hayatında değişiklikler olabilir. Mülkle
ilgili planlarınızı yaza erteleyin zira yazdan itibaren
bir sene içinde büyük fırsatlar karşınıza çıkacak.
Yaşam alanınız genişleyecek, daha aydınlık ve büyük
bir eve taşınacak belki de ev sahibi olacaksınız.
Mülkten para kazanabilirsiniz. 

2016 kime ne getirecek?

www.turkses.de
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HAMBURG STEINDAMM: 
Kreuzweg 10 • 20099 Hamburg • Telefon: 0176 / 60 81 74 94 

e-mail: info.expresso@web.de 

• Gözleme
• Kumpir

• Pizza
• Makarnalar

• Kahvaltı
• Brunch
• Çorba

ve hergün
değişen sıcak

öğle yemekleri.

• Ekmek
• Pide

• Poğaça
• Simit
• Açma
• Tatlı

• Kuru Pasta
• Yaş Pasta

çeşitleri günlük ve
taze olarak

bulunur.

0,-99Yeni yılınızı
kutlar, 2016 

yılının sağlık ve 
mutluluk yılı 

olmasını 
dileriz.

HAMBURG HARBURG: 
Lüneburger Str. 37 • 21073 Hamburg

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.

Özel günler için rezevasyon yapılır. Sakin ortam, bol çeşit ve geniş pastanemizde sizlere hizmet vermekten gurur duyarız.

AÇIK BÜFE KAHVALTI (Brunch) sadece 9,90 Euro
Her gün 04:00 ile 22:00 arası açığız

23 
Kasım’da

açıldı

4,-

3,-

50

50

Pizzalar ab

Künefe
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Vefat ve Başsağlığı
Kervan Restorant’ın sahibi 

CUMALİ BİÇERLER’in
değerli yiğeni

29 Kasım tarihinde Türkiye de 
geçirdiği bir trafik kazası sonucu,
henüz 27 yaşında vefat etmiştir. 

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine başsağlığı dileriz. 

Emre 
Biçerler

Türkses Gazetesi adına
Emin Sağlık 

Vefat ve Başsağlığı
Değerli meslektaşımız

RIZA ATAMTÜRK’ün 
kıymetli babası

Yozgat’da 97 yaşında vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli 

ailesine başsağlığı dileriz. 

ARİF
ATAMTÜRK

Türkses Gazetesi adına
Emin Sağlık 

2016’da sağlık, başarı ve mutluluk dileklerimizle 

Urfalılar Dayanışma Gecesi muhteşem geçti

Hamburg’da başarılı çalışmalar yapan
Hamburg Avrupa Urfalılar Derneği ‘Av-
rupa Urfalılar Dayanışma gecesı’ adı al-
tında gece düzenledi. Hamburg ‘un
Harburg semtinde bulunan  Phönix Düğün
Salonu’nda düzenlenen geceye Hamburglu
sanatcı Doğan Öztürk ve Izollu Mehmet
seslendirdiği birbirinden
güzel türkülerle davetli-
lerden büyük alkış aldı-
lar. Bilhassa Köz
Urfa’nın sahibi Urfalı sa-
natçı Doğan Öztürk
sahne alınca, alkış tufanı
başladı. Birbirinden
güzel türküleri ile geceye
renk katan Doğan Öz-
türk kendi albümünden
seslendirdiği Urfa yöre-
sine ait türküleri ile
büyük beğeni kazandı.

• Türkses / Hamburg

Yaklaşık 900 civarın-
daki davetlilere ücret-

siz yiyecek ve içecek
ikramı yapılırken, geceye
girişin ücretsiz olmasıda dikkatleri çekti.

Davetlilere hitaben bir konuşma yapan Urfalı-
lar Dernek  Başkanı Ali Çoşkun davetlileri se-
lemlayarak, barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk
dileklerini ifade ederek,  sözlerine şöyle devam
etti:

“Bilindiği gibi derneğimiz içinde hiçbir siyasi
faaliyet barındırmaksızın bu yola çıktık. 
Bütün siyasi görüşlerimize saygımız vardır,
ama bütün siyasi ideolojik görüş ve fikirlere
sesleniyoruz. Her işin sonucu barış olmalıdır.
Biz Avrupalı Urfalılar olarak, hiçbir insanı
dini, dili, ırkı ve renginden dolayı ayırmıyoruz.
Bütün insanları yaratandan dolayı kucaklıyo-

ruz.  Böyle bir geceyi düzenlemekdeki amacı-
mız, Avrupa genelinde ve Hamburg’da
yaşayan Urfalı hemşerilerimizi daha yakından
kaynaştırarak, birlikte güçlü olabileceğimiz
mesajını vermekdir.  Bu arada Hamburg top-
tancı hali yakınında kiraladığımız yeni dernek
binamızda olumlu faaliyetlerimize daha seri

bir şekilde devam ede-
ceğimizin müjdesini ve-
rerek, gecemize göster-
miş olduğunuz yoğun il-
giden dolayı hepinize son-
suz teşekkür ederim“ dedi.

Yönetim Kurulu üyeleri-
nin hemen hemen tama-
mının hazır bulunduğu
gecede, Urfalı aileler bir-
birleri ile uzun süre soh-
bet ederek, geceye katılma-
nın mutluluğunu yaşa-
dıklarını dile getirdiler.
Çok sayıda dernek
başkanı ve siyasilerinde
ilgi gösterdiği eğlence
sıcak bir atmosferde ge-
cenin geç saatlerine
kadar devam etti. 

Ayrıca geceye çok sayıda Urfalı işadamlarının
aileleri ile birlikde iştirak etmeleri büyük takdir
aldı. 

Türkses ekibinin tesbit ettiği Urfalı işverenle-
rimizin isimleri  ve firmaları ise şöyle:  H.
Salih İnce (AS Urfa), Hüseyin Paşa Kurt
(Yayla),  Mahmut Bozkurt (Köz Has Urfa),
Behçet, Abdullah ve Ahmet Öküzboğan (Öz
Urfa),  Salih Çete (Betonwerk Wisniewski), sa-
natçı Doğan Öztürk (Köz Urfa), Sabri Çelik
(Köz Antep), Adil Beslenmiş (Köz Urfam),
Ahmet Fırat (Tek Market) ve daha isim ve şir-
ketlerini yazamadığımız çok sayıda işadamı
geceye renk kattılar.

Dernek Başkanı  ve Yönetim Kurulu üyelerinden Başkan Ali Çoşkun,
Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Süzen, Ahmet Aslan, Ömer Kelekci,
Mahmut Bozkurt, Ahmet Öküzboğan, Aydın Çelik, İbrahim Kalender,

Paşa Kurt ve Doğan Öztürk birlik ve beraberlik mesajı vererek,  
sahne önünde ortak bir hatıra fotografı çektirdiler.
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Urfa Mutfağı’nın 

ayağınıza getirdik...
eşsiz lezzetini

Restoranımız
alkolsüzdür.

Wandsbeker Marktstr. 21 • 22041 Hamburg 
Tel: 040-689 03 97 • Mobil: 0171-312 32 77

Rezervasyon için info Tel: 040/689 03 97
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Özel park
yerlerimiz

vardır.

Yeni isim ve yeni dekorumuzla hizmete devam ediyoruz.

Ailece gidilecek
nezih bir mekan...

Kurban Bayramınız 
mübarek olsun!.

Ha
mb
urg

Wa
nds
bek
’de

Helal kesim etlerimizle Anadolu’nun ve Urfa’nın en 
lezzetli yemeklerini ve kebap çeşitlerini tadabilirsiniz.
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Kurban 
Bayramınız 
Kutlu Olsun

Vinnhorsterstrweg 149 • 30419 Hannover • Tel: 0511-20 38 310 
0511-33 77 309 • Fax: 0511-33 77 308 • Mobil: 0172-51 11 109

YENİ YIL nedeni ile bir çok ürünlerimizde %25’e varan
indirimli satışlarımız başlamıştır.

Bütün Kuzey Almanya ya toptan ve perakende satış yapılır.
Ziyaretleriniz siz in menfaatinizedir.

Yeni yılınız kutlu olsun!

HEDİYELİK EŞYALAR
EV EŞYALARI
ELEKTRONİK CİHAZLAR 
TEXTİL ÜRÜNLERİ

Toptancılar 
için ÖZEL FİYAT

uygulanır.

YALÇIN
IMPORT -EXPORT

Yeni yılın sağlık, barış ve 
huzur getirmesini dileriz.

Yeni yılınızı 
kutlar, sağlık ve

mutluluklar dileriz.
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Groß und Einzelhandel
Toptan ve Perakende 

Hamburg Balık Hali’ndeki TÜRK BALIKÇINIZ      

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

Acil siparişleriniz için Raşit Cihan:

Cep Tel:  0174 - 199 47 69

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.

Große Elbstraße 117 • 22767 Hamburg  ( Fischmarkt )
Tel.: 040-25 77 39 03 • Fax: 040-25 77 39 09 • Mobil: 0174 199 47 69

Perakende 

CANLI BALIK
Her gün

HAMSİ bulunur

Açılış saatleri

Hafta içi hergün: 23.00 - 08.00 arası

Levrek ve Çupra kg. 
sadece: 5.90,- Euro Co
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GmbH

Hannover Temsilcisi: Gold Fisch: Am Tönniesberg 16 •  30453 Hannover (Großmarkt)

BayramınızBayramınız
Kutlu Kutlu 
OlsunOlsun

36 yıldır Hamburg’da ırk-
çılığa, ayrımcılığa karşı işçi
ve emekçilerin birliği için
çalışmalar yapan DİDF üyesi
Hamburg İşçi ve Gençlik
Derneği 27. kongresini Al-
tona’daki Louise Schroeder
Schule’de gerçekleştirdi.

Hamburg DIDF’in kongre-
sine başta Federal Mogul,
Postane, Neupack, Deut-

sche Bahn, Blhoom & Voss Ter-
sanesi, Mercedes ve değişik bir
çok işyerinden çalışan işçiler,

gençler ve kadınlar katıldılar.
Kongre esnasında özellikle değişik
işyerlerinden gelen işçilerin der-
neğe üye olması ise dikkat çekti. 
Değişik uluslardan 150 kişinin
katıldığı kongrede Dernek Başkanı
Sinan Özbolat, kongrenin 13 Ara-
lık’a denk gelmesi nedeniyle, 35
yıl önce 13 Aralık 1980’de idam
edilen Erdal Eren’i anarak ko-
nuşmasına başladı.
Yapılan saygı duruşunun ardından
kongreyi yönetmek üzere  Divan
oluşturuldu. Divana DİDF Genel
Başkanı Zeynep Ekşi, Tacim
Çoşkun ve Mustafa Yüce oy bir-
liği ile seçildi.

DİDF Genel Başkanı Zeynep Ekşi
yaptığı konuşmada  DİDF‘e bağlı
tüm derneklerin kongre dönemin-
deki tartışmalarda, ortak sorunları
konusunda işçi ve emekçilerin
birlik ve dayanışmasının güçlen-
dirilmesinin tartışılıp sonuçlar çı-
karıldığını belirterek, önümüzdeki
dönemde  PEGİDA ve AfD gibi
ırkçı örgütlenmelerle geliştirilmek
istenen ırkçılık ve ayrımcılığa
karşı Türkiyelilerin daha fazla
mücadeleye katılmasının önemine
dikkat çekti.

Yapılan konuşmaların ardından
çalışma ve mali rapor üyelerin

oybirliği ile aklanmasının ardın-
dan, kongrede oy birliği ile yapılan
tüzük değişikliğinin ardından
daha önce 7 kişilik yönetim yerine
bu dönem 9 kişilik yeni yönetim
kurulu seçilmesi kararlaştırıldı.
Yönetime Murat Güneş (Neupack
işçisi), Deniz Çelik (Hamburg
Eyalet milletvekili) Yeter Özbolat,
Dilan Baran, Sinan Özbolat, Sedat
Kaya, Mehmet Yeşilyurt, Güney
Kılınç, Şennur Taner seçildiler.
3 kişilik denetleme kuruluna Bek-
taş Yeşilyurt, Haydar Babur ve
Aslan Yılmaz  seçildi.

Kaynak: Gazete Hamburg

Bremen´de meslek okulu ögretmenle-
rinin kurduğu Cosmos-Walle Futbol
takımı 40.yılını kutladı.

• Türkses / BREMEN

Geçen yıllar içinde beş kez Bremen
Eyaleti Ögretmenler Arası Salon
Futbol Turnuvasını kazanma

başarısını gösteren takım oyuncuları,
Noel Tatili öncesi aralarında oynadıkları
maç sonrası, beraberce yemek yediler. En
kıdemli öğretmenler Fred Brauweiler,
Manfred Mollenhauer ve Recep Ali

Tüfek takımla yaşadıkları anıları anlattı-
lar. Meslek eğitiminin önemi ve güncel-
liğini koruyan sığınmacı gençlerin
meslek edinmeleri konusunda da görüş
alışverişinde bulunan öğretmenler, Noel
Tatilin de dinlenip, yeni yılda gençlere
daha faydalı olma yolunda çalışacağız de-
diler. Aralarında Ümit Zerdali, Kemal
Dışkaya, İlker Aktunç, Ali Kaya ve Sene-
galli Ahmeth  Ba´nın da bulunduğu
eğitimciler, toplumun her kesiminin
eğitime önem vermesinin gerekli ol-
duğunu söylediler.

40 yıllık öğretmenler takımı

Euro 2016’da A Milli Takımımızın yanında olalım
10 Haziran - 10 Temmuz 2016 tarihleri arasında
Fransa’da düzenlenecek EURO 2016 Futbol
Turnuvası maçlarına giriş biletlerinin satışı
hakkında Türkiye Futbol Federasyonu bir
duyuru yayınladı. Bu duyuruyu futbol severler
için aşağıda aynen yayınlıyoruz

UEFA EURO 2016’da A Milli Takımımızın
yanında olmak, onları tribünlerde desteklemek
ve milyonlarca kişinin yarıştığı bilet kuyru-
ğunda şansınızı arttırmanın yolu Milli Takım
Taraftar Kulübüne üye olmaktan geçiyor. En
geç 31 Ocak 2016 tarihine kadar Milli Takım
Taraftar Kulübüne ( ) ön kayıt yaptırın, EURO
2016’ya bir adım daha yaklaşın.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak UEFA ile
yapılan görüşmeler sonucunda Milli Takım
Taraftar Kulübümüze üye olan futbolseverler
UEFA EURO 2016 biletlerinde öncelik hakkı
kazanacak. Bunun için yapmanız gereken çok
basit: A Milli Takım internet adresinden Milli
Takım Taraftar Kulübü’ne kolaylıkla üye
olabilir, UEFA EURO 2016 bilet önceliğinin yanı

sıra Online Mağaza’da indirim, Fransa’da Milli
Takımı izleyecek 10 şanslı kişiden birisi olma,
Milli Takım antrenmanını izleme hakkı ka-
zanma ve TFF sponsorlarından özel indirimler
kazanma hakkını yakalayabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için  adresini ziyaret edebilir,
Milli Takımları Twitter ve Instagram’da
@MilliTakimlar kullanıcısından takip
edebilirsiniz.Fransa’da beraber olmak, bu
büyük heyecanı hep beraber yaşamak dileğiyle,
Milli Takım Taraftar Kulübü Türkiye Futbol
Federasyonu

SIK SORULAN SORULAR:
Euro 2016 biletleri ne zaman ve nasıl satışa
sunulacak: Euro 2016 biletleri UEFA tarafından
ön kayıt alınıp sonrasında kura usulüyle
taraftarlara satılacaktır. Ön kayıt başvuruları
UEFA resmi sitesi adresinden, ülke olarak
Türkiye seçilerek 14 Aralık – 31 Ocak tarihleri
arasında yapılabilecektir. Bilet satın almak ve
kayıt olmak için başka websitelerine, ajans ve
aracı kurumlara itibar edilmemesi gerekiyor.

Euro 2016 biletleri için ön kaydımı nasıl
oluşturabilirim: Ön kayıt başvuruları ve bilet
satışı sadece UEFA üzerinden yapılabile-
cek: adresinden, ülke olarak Türkiye seçilerek
14 Aralık – 31 Ocak tarihleri arasında kayıt
yaptırabilirsiniz. Bilet satın almak ve kayıt
olmak için başka websitelerine, ajans ve aracı
kurumlara itibar edilmemesi gerekiyor.
Bilet kurasında öncelik almak için ne
yapmalıyım? Türkiye Milli Takım maç biletleri
için Milli Takım taraftar kulübü üyelerine
öncelik tanınacaktır: bilet kaydı yaptırmadan
önce  sitesine girip Milli Takım Taraftar
üyeliğinizi başlattıktan sonra yapılacak bilet ön
kayıtları UEFA tarafından öncelikli olarak
değerlendirilecektir.
Bileti nasıl alabilirim? Ön kayıt yaptıranlar
arasından yapılacak kura çekilişi ile biletler
satılacaktır. Bilet almaya hak kazananlar 1
Nisan tarihinde açıklanacak ve Mayıs 2016
tarihine ön kayıt sırasında belirtilen adreslerine
üzerlerinde isimleri basılı olarak
gönderilecektir.“

İsmini okulun bulunduğu Walle semtinden alan Cosmos-Walle Ögretmenler
Takımı, ögrencileriyle spor dersi yaptıkları salonda ve Akdeniz mutfağının

ağırlıklı olduğu yemekte hatıra resmi çektirdiler.

Hamburg DIDF 27 . kongresini yaptı

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

• 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.

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

Eski minibus ve transportlarınızı en yüksek fiyata alıyoruz. 

2016 yılının başarı
ve huzur yılı olma-
sını dileriz.

Yeni Yılınızı
kutlar, sağlık ve

mutluluklar dileriz.
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1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Autovermietern, Behörden, Kommunen sowie gewerblichen Abnehmern mit gültigem Ford Werke Rahmenabkommen). 2Gilt für ei-
nen Ford Focus Turnier Trend 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 92 kW (125 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford Fiesta Trend 3-Türer 1,25-l-Benzinmotor 44 kW (60 PS). 4Gilt 
für einen Ford Kuga Trend 1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor 2x4 110 kW (150 PS) (Start-Stopp-System).

Kra� sto� verbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung): Ford Fiesta: 6,8 (innerorts), 
4,3 (außerorts), 5,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 122 g/km (kombiniert). Ford Focus: 5,8 (innerorts), 4,2 (außerorts), 4,8 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 110 g/km (kombiniert). Ford Kuga: 7,8 (innerorts), 5,3 (außerorts), 6,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 143 g/km (kombiniert).

KRÜLL Motor Company GmbH & Co. KG                                                                                                                   kruell.com
Altona 
Ruhrstraße 63  
Tel: 85306-263  

Leicht entscheiden geht anders.

Abb. zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

FORD FOCUS TURNIER TREND
Als Kurzzeitzulassung - solange der Vorrat reicht! - 
mit: CD-Radio, Klima, Ford Sync 2 Touchscreen, 
LM-Räder uvm.

UPE inkl. Fracht: € 26.140,- abzgl. € 8.650,- Nachlass!

Bei uns für 

€ 17.490,-1,2

FORD FIESTA TREND
Als Kurzzeitzulassung - solange der Vorrat reicht! - 
mit: CD-Radio, Klima, LED Tagfahrlicht und vielem 
mehr.

UPE inkl. Fracht: € 14.375,- abzgl. € 4.385,- Nachlass!

Bei uns für 

€ 9.990,-1,3

FORD KUGA TREND
Mit folgender Ausstattung: Klima, Ford-Power-Start-
funktion, Sportsitze vorn, CD-Radio  und vielemmehr.

UPE inkl. Fracht: € 25.625,-  abzgl. € 6.635,- Nachlass!

Bei uns für 

€ 18.990,-1,4

Ruhrstr. 63 
22761 Hamburg-Altona

Tel.: 040 / 853 06-377
Fax: 040 / 853 06-304

E-Mail: baris.sahin@kruell.com

Barış Şahin
Satış Danışmanı

www.kruell.com

Zengin pırlanta ve altın takı çeşitlerimizde 

erişilmez güzelliğini sizlere sunabilmenin 

mutluluğunu yaşıyoruz. İsviçre’nin tüm markalı 

saatleri 3 yıl garantili olarak sunuyoruz. 

Bize olan 24 yıllık güven ve tercihleriniz 

için siz sayın müşterilerimize sonsuz

teşekkür ederiz.

14, 18 ve 22 ayar özenle seçilmiş altın ve 

takı çeşitlerimizle, kuyumcu dükkanımızda, 

sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Her türlü altın imalat ve tamiri, ayrıca saat 

tamiri en kısa zamanda itina ile kendi  

atölyemizde yapılır.

% 20
ye varan indirim

3 binden fazla alyans modeli ile bölgemizin
en yüksek kolleksiyonunu sizlere sunuyoruz. 

ÖZEL
kampanya

Tüm mücevherat çeşitlerimizde büyük
ucuzluk sizleri bekliyor. Beğendiğiniz

mücevherlerde

Her marka saat tamiri
garantili ve en kısa 

sürede yapılır.
Armani, Citizen, Joop, C.Klein, 

DKNY, Gucci, Glasshütte, 
Tissot, T.Sebo, Joop, Boss, 

Boccia, Fossil, Guess, 
Skagen ve diğer ünlü 
markalardan yüzlerce 

çeşit birarada.

EKZ Mercado • Ottenser Hauptstr. 10 • 22765 Hamburg • Tel: 040-399 060 75 • Fax: 399 061 25
www.juwelier-atil.de • e-mail: info@juwelier-atil.de 

20 % auf alles bis zum 11.01.2016

Biri
mutlaka
sizin için.
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Atıl Ağdırlıoğlu
Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, neşeli bir yeni yıl geçirmenizi dilerim.
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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

       Kuzey Almanya için aylık Türkçe haber ve reklam gazetesi - Zeitung für türkische Mitbürger in Nord-Deutschland
Seit 1991  .  Bağımsız - Unabhängig   .  Yıl - Jahrgang: 22  .  Tiraj - Auflage: 20.100 .  Sayı - Ausgabe: 242  . Ağustos - August 2013

22 YIL
JAHRE

www.turkses.de         www.turkses.com    

Farklıyız, Farkındamısınız?

İyi B
ayramlar

İyi B
ayramlar

Hayırlı ve iyi Bayramlar

İyi 
Bayramlar

Bayramınız
mübarek olsun!.

       Kuzey Almanya için aylık Türkçe haber ve reklam gazetesi - Zeitung für türkische Mitbürger in Nord-Deutschland
Seit 1991 • Bağımsız - Unabhängig • Yıl - Jahrgang: 25 •  Sayı - Ausgabe: 270  • Tiraj - Auflagen: 15.100  •  Ocak - Januar 2016

www.turkses.de

Im Hegen 3
22113 Oststeinbek25. Yıl

Jahre

                                                                                                                                                                                        

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

   

   
    

  
   

    
    

    
    

     
    

    
    

   
    

    
    
   

  
    

    
 

  
 

 
 

 
  
  

 
 

  

    
    

 

   

   
   

    
    

   
 

    
    

   
      

    
    
      
    
    

     
     

     
    

     
      

    
    

    
   

      
    
  

  
  

  
   

  
   

    
     

     
    
     

  

    
    

    
   

    
     

    
   

  
   

   
   

   
   

  
   
   

   
    

      
    

     
  

 
 

   
     

 
  

  
    

   
   

 
    

  
  

   

  
  

    
     

   
   

   
    

   
   
   

  
   
   
   
  

   
   
  
   

   
   
   

   
   

  
   

 
   

   

 
  

  
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
  

   
   
 

  
  

  
    

  

   

                      
                       

  
 

  
 

    
 

 
  

 
 

   

  

    
   

   
  

   
   
   
   

  
  

   
    

  
  

   
   

    
  

   
   
    

    
  

   
    

  

 
  

  
  

   
   

   

  
  

    
   
   

    

  
  
 

  
   

  
   

    
  

  
    

     
    

      
      
      

 

       
       
       

        
                                                      

     
    
   
   

   
     

   
     

   
  

    
   

  
    

    
    
   
     

   
  

    
     

     
   

     
  

 
  

    
   

  

   
      

    
   

 

   
  

  
 

                      
                           

  
 

 
 

 
  

    
            

   
   
   

   
         
  

  
 

    
 

 
  

 
 

                      
              

  
 

 
 

 
  

    
            

   

   

   
         
  

  
   

  
  
  

   
  

  
   

  
  

  
   
 

    
      

   
    

    
    
    

     
     

 
      

 
 

   
  

  
   

  
   
  

  

  

     
  

   
   

   
   
   

  
     

     
   

 
   

           

 
  

      
    
   

    
   

  
       

     

  
  

    
       

 
 

            
       
    
    

    
    

  
    

    
    

    
     

    
    

   
  

 

 

 
  

  
  

 
  

 

 

 
 

    
 

  

 
       

gGmbH

Tel. 0421 . 168 39 55      www.anker-sb.de

Reyhan Savran

Schuldner- und Insolvenzberater

Wir beraten überschuldete Menschen in den Sprachen:

          

Schuldner- und Insolvenzberatung

Daniel-von-Büren-Str. 23 • 28195 Bremen

 
    

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 
    

  
  

     
 

  
    

   
 

 

     
    

    
    

    
    

    
    

    
  

     
    

     
  

    
     
     

    
         

 

 
      

    

 

   
    

       
   

     
       

      
     

  
   

   
  

   
   

   
    
   

                  

  
 

 

 

   
  

  
  

  
 
 

              

 
 

 
 

         
       

       
  

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ramazan
Bayramınız

mübarek 
olsun.

2016 yılında
sağlık , başarı
huzur ve barış

dileriz!

Engelbosteler Damm 98 • 30167 Hannover • Tel.: 0511- 898 27 320
Wittekindstr. 24 • 30449 Hannover • Tel.:0511 - 2135097

facebook.com/yufkakonditorei

7,-99
Hergün 

açık büfe
kahvaltı

www.ik-ambulante-p� ege.de
Intensivp� ege +
HeimbeatmungI K&

 Individuell

Kom p e te nt 

Ambulante P� ege GmbH
Rundum gut versorgt

 05751 / 4 09 90 35
oder 0178/2 02 12 50

Bewirb dich jetzt 
als P� egefachkraft!

Helfen aus 
Leidenschaft!

KonditoreiPastane

Seit 1885
2016 yılının barış ve

huzur getirmesini dileriz.

MUHABİRLER VE REKLAM 
TEMSİLCİLERİ ALINACAK

HANNOVER 
BREMEN ve çevresinde

Türkses Gazetesi bünyesinde çalışacak,

Aranan Şartlar: Türkçe ve Almancaya iyi hakim olmak, 
insanlarla kolay kontak kurabilmek, Ehliyet ve araba 

sahibi olmak, Bilgisayarı iyi kullanabilmek.

Müracaat: Türkses Gazetesi
e - Mail: tuerkses@t-online.de • www.turkses.de

ELEMANLAR ALINACAKTIR

� Hamburg’un Har-
burg semtinde  modern
dizayn ve şahane görü-
nümü ile müşterilerine
dört dörtlük bir resto-
rantı hizmete sunacak-
larını belirten genç işa-
damımız Emrullah Ak-
bana,...  •14 ve 15’de

Liva Grillhaus
Hamburg’da 

açılıyor

Bedelli askerlik hakkında beklenen açıklamayı yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, yurtdışında yaşayan
vatandaşların ödemek durumunda kaldığı dövizli askerlik bedelinin 1000 Euro’ya çekileceğini açıkladı.

� Hamburg’da 6 yıldır oto tamirhanesi işleten
Trabzonlu başarılı işadamımız Erdal Öztürk,
prensipli çalışması sonucu kurduğu değişik fir-
malara bir yenisini daha ekleyerek,...  •2 ve 3’de

Almanya’nın en 
büyük Bosch servisi 
Hamburg’da açılıyor

�  Dövizle askerlik bedelinin düşü-
rülmesine ilişkin kanun tasarısı

Meclis’e sunuldu. AK Parti İstan-
bul Milletvekili ve TBMM İnsan

Haklarını İnceleme Komisyonu
Başkanı Mustafa Yeneroğlu,
yurt dışında yaşayan vatan-
daşlarımız tarafından tepki

ve eleştirilere neden olan
kanun tasarısıyla ilgili

olarak, ‘‘Konuyla ilgili
Bakanlarımızla görü-

şülmekte ve
TBMM’indeki 

Komisyonlar 
nezdinde yasama

süreci takip 
edilmektedir’’ dedi.

11. sayfada

Metro Altona’dan
yeni bir hizmet daha
� 26 ülkede 750 den fazla
mega marketler zinciri
olan METRO, Almanya’-
da 107 büyük mağazalar
zinciri ile METRO Cash
& Carry, Hamburg’da dört
ayrı semtde müşterilerine
hizmet sunuyor. Metro Al-
tona Şubesi’nin Genel
Müdürü Türk kökenli
Erkan Kocaman, satış da-
nışmanı Özkan Aydemir
ve ekibinin örnek çalışma-
ları, tüm müşterilerinden
büyük takdir alıyor.  • 4’de

� Nefis Ku-
ruyemiş’in te-
melleri bundan
tam 53 yıl
önce; 1960’ta
İbrahim Halil
Bakışgan tara-
fından atıldı.
Bakışgan’ ın ,
kuruyemişin ana vatanı, lezzet
diyarı Antep’te açtığı küçük bir
kuruyemiş dükkânı, bugün genç
kuşak yöneticileri ile beraber ülke
çapında büyük bir markaya, Ne-
fisso’ya dönüştü. Emre Pakgör
Nefisso kuruyemiş çeşitlerini
Kuzey Almanya’da pazarlıyor.
Geniş bilgi 8 ve 9. sayfada

Türkiye’nin 
çıtırları Hamburg’da

4. sayfada

Emekli gazeteci 63
yaşındaki İsmail
Hakkı Akduman, 
Antalya’daki evin-
de çıkan yangında 
hayatını kaybetti.

2016’da dövizle askerlik
bin Euro’ya düşecek mi?

Urfalılar Dayanışma 
Gecesi muhteşem geçti

� Hamburg’da başarılı çalışmalar yapan Hamburg
Avrupa Urfalılar Derneği ‘Avrupa Urfalılar Daya-
nışma gecesı’ adı altında gece düzenledi.       •21’de

Pamukkale’de 
açık büfe kahvaltı

� Hamburg’un en eski ve tanınmış
restorantlarından Pamukkale Köz, haftanın her
günü müşterilerine  açık büfe kahvaltı yap-ma
imkanı sunuyor.  Bilhassa her Pazar günleri
sundukları “Brunch“... • 14’de

MUTLU
YILLAR!.

Türkses

Emekli gazeteci 
yanarak can verdi

Merkez Büro:
Ernst-Merck-Str. 12 • 20099 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 23 yıldır yoluna devam ediyor. 

Bizi biz yapan değerli okurlarımızla ve
işadamlarımızla daha nice 23 yıllara.
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Emin Sağlık
Türkses Gazetesi Kurucusu ve Sahibi

Türkses erscheint seit 1991
in Nord Deutschland

JAHREN35



Sayfa - Seite  26 Ocak - Januar 2016Türkses  Sayı - Ausgabe 270w

www.reifenport.de

Arberger Heerstraße 23 | 28307 Bremen | info@reifenport.de
Tel: 0421-48 40 70 54 | Mobil: 0176 -10417484 | Inh. Akın Çakıcı

Kış lastiklerinde özel indirim
Lastik depolama ve teker değiştirmede büyük kampanya
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Pazartesi - Cuma: 9.00 -18.00 arası | Cumartesi: 9.00 - 16.00 arası

KALİTE - GÜVEN
UYGUN FİYAT ve ACİL HİZMET
Tabiki; reifenport da

Winterreifen
4 x Goodyear UG9 195/65 15 91T ....................... inkl. Montage  
(Einzelkauf Stk. 72,90 €) 
4 x Goodyear UG9 205/55 16 91T ....................... inkl. Montage  
(Einzelkauf Stk. 99,00 €)
Beim Kauf von 4 Goodyear Winterreifen gibt es ein  
Tankgutschein von Aral im Wert von 20 € dazu!

Ganzjahresreifen
4 x Goodyear Vector 4 Season 195/65 15 91T .... inkl. Montage  
(Einzelkauf Stk. 82,50 €) 
4 x Goodyear Vector 4 Season  205/55 16 91T ... inkl. Montage  
(Einzelkauf Stk. 92,50 €)
Beim Kauf von 4 Goodyear Ganzjahresreifen gib es 1 Jahr  
Reifenversicherung dazu!

�

�

Radwechsel 12,50 € und 
 Radwechsel + Wuchten 24,90 €

Gegen Vorlage dieser Anzeige 

Nur solange der Vorrat reicht!

€ 276,–

€ 379,–

€ 356,–

€ 312,–

2016 yılınızı kutlar, mutlu yıllar dileriz

Sağlıklı yaşamanın yolu, 
sağlıklı lastiklerden geçer...

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)  

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. 

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 işlem-
lerinin 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. 

KURBAN BAYRAMINIZI CANDAN KUTLARIZ !..2016 yılının hayırlara vesile olmasını dileriz.
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www.reifenport.de

Arberger Heerstraße 23 | 28307 Bremen | info@reifenport.de
Tel: 0421-48 40 70 54 | Mobil: 0176 -10417484 | Inh. Akın Çakıcı

Kış lastiklerinde özel indirim
Lastik depolama ve teker değiştirmede büyük kampanya
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Pazartesi - Cuma: 9.00 -18.00 arası | Cumartesi: 9.00 - 16.00 arası

KALİTE - GÜVEN
UYGUN FİYAT ve ACİL HİZMET
Tabiki; reifenport da

Winterreifen
4 x Goodyear UG9 195/65 15 91T ....................... inkl. Montage  
(Einzelkauf Stk. 72,90 €) 
4 x Goodyear UG9 205/55 16 91T ....................... inkl. Montage  
(Einzelkauf Stk. 99,00 €)
Beim Kauf von 4 Goodyear Winterreifen gibt es ein  
Tankgutschein von Aral im Wert von 20 € dazu!

Ganzjahresreifen
4 x Goodyear Vector 4 Season 195/65 15 91T .... inkl. Montage  
(Einzelkauf Stk. 82,50 €) 
4 x Goodyear Vector 4 Season  205/55 16 91T ... inkl. Montage  
(Einzelkauf Stk. 92,50 €)
Beim Kauf von 4 Goodyear Ganzjahresreifen gib es 1 Jahr  
Reifenversicherung dazu!
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Radwechsel 12,50 € und 
 Radwechsel + Wuchten 24,90 €

Gegen Vorlage dieser Anzeige 

Nur solange der Vorrat reicht!

€ 276,–

€ 379,–

€ 356,–

€ 312,–

2016 yılınızı kutlar, mutlu yıllar dileriz

Sağlıklı yaşamanın yolu, 
sağlıklı lastiklerden geçer...

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)  

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. 

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 işlem-
lerinin 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. 

KURBAN BAYRAMINIZI CANDAN KUTLARIZ !..2016 yılının hayırlara vesile olmasını dileriz.


