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Mobil: 0172 - 54 68 334

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:

tuerkses@t-online.de
www.turkses.de
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22113 Oststeinbek
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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: 271 • Şubat - Februar 2016

www.turkses.de

�
� � � � � � �

� �

    

     
       

     
        
   

  

    
      

 

       

            

 

  

   

 

 

                      
                      

   
 

 
 

 
     

 
 

      
      
 

 

      

  
 

      
              

 

    

    

   
  

  
 

          
          

              

    
  

 
 

 
 

  
   

  
  
  

   
  

  
   

  
  

  
   
 

    
     

    
     

     
     
     
       

   
      

 
 

   
  

  
   

  
   
  

    

  

     
  

   
   

    
   
    

  
     

     
   

 
   

            

 
  

      
    
   

    
   

  
       

     

  
  

 
  

   
   

 
  

 
   
  

    
 

   
    

   
 

    

  

  
   

   
   

     
    
      

    
     

  
   

 
       

     
        

       
     

  

 
  

  
 
 

  
  

    
 

             

 

   
  

 
 

    
 

  
  

 

   
    

 
     

 

     
 

  
    

 
 

  
 

    
   

  
   

 
  

    
     

     
    
     
    

    
    

  
  

   

 

   
  

     

 
 

 
    

  
  

     
 

            
       
    
    

    
    

  
    

    
    

    
     

    
    

   
  

 

 
 

 
   
     

  
    

   
   

  
   

  
   

 

  
  

   
    

   
    

    
    
             

 

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

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...

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

İŞCİLER ALINACAKTIR

Hamburg Toptancı Halinde  
faaliyet gösteren,

ONKEL-Şahingöz GmbH & Co. KG

firması için depoda (gece veya gündüz)
çalışacak elemanlar alınacaktır. 

Almanca kurslarını tamamlamış ve 
Hamburg’da oturanlar tercih edilmektedir.

Başvuru için:
Tel.: 040-329090 0 

e-mail: info@onkel-hh.de

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

Ali GÜMÜŞ

Karadeniz HAMSİ’si gelmiştir
Balık 

çeşitleri 
bulunur

Araba
hasar
tesbit

raporu

Her gün
24

saat
servis

TANITIM
HABERİNİZ

Türkses’den

Müracaat Tel.: 0172 54 68 334
e-mail: tuerkses@t-online.de

√ Yeni bir işyerimi açıyorsunuz?
veya başka bir firmayımı 
devraldınız?

√ O halde bize bir telefon edin, 
Türkses’de işyerinizin tanıtım 
haberini yayınlayalım. 

Askerlik bin EuroAskerlik bin Euro
�  AK Parti İstanbul Milletvekili ve
TBMM İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu Başkanı Mustafa
Yeneroğlu, ‘‘Dövizle askerlikte yeni
bir dönem başlıyor. Bedelin 1000
Avro’ya düşürülmesiyle maddi yük
ciddi oranda hafifletilmiştir. Yeni
düzenlemeden 38 yaş üzeri
vatandaşlarımızda 2 yıl süreyle
faydalanabilecek’’, açıklamasında
bulundu.
� Mustafa Yeneroğlu yaptığı
açıklamada, ‘‘AK Parti olarak yurt
dışında yaşayan vatandaşlarımıza
vermiş olduğumuz vaatlerimiz
arasında, onların toplumsal ve
ekonomik şartları itibarıyla ciddi bir

maddi yük olan dövizle askerlik
bedelinin 1000 Avro’ya düşürülmesi
yer almaktaydı. Meclis Genel
Kurulu’nda kabul edilen kanun
tasarısıyla bir sözümüzü daha
yerine getirdik. Böylelikle uzun
süreden beri gündemde olan ve yurt
dışındaki vatandaşlarımızın
yakından takip ettiği dövizle askerlik
meselesi çözüme kavuşturuldu.
Buna göre oturma veya çalışma
iznine sahip olarak üç yıl süreyle
yurt dışında bulunan vatan-
daşlarımız 1000 Euro ödeyerek
askerlik hizmetini yerine getirmiş
sayılacaklardır. 

• 19. sayfada

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik dövizle askerlik bedeli 1000 Euro’ya düşürüldü. Konuyla ilgili 
kanun tasarısı TBMM Genel kurulu’nda kabul edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. 

� Hamburg’un Wands-
bek semtinde Trabzonlu
işadamınız Erdal Öztürk
yönetiminde 4 Ocak Pa-
zartesi faaliyete giren
“Bosch Car Service
Wandsbek“, 16 Ocak
Cumartesi günü gerçek-
leşen muhteşem açılışla
hizmete başladı. Gerek
organize gerekse davetli
seçimi hususunda tam
not alan büyük açılışa
yaklaşık 4 bin kişi iştirak
etti. • 3. sayfada

� AŞAĞI Saksonya Eyalet Baş-
kenti Hannover’de 1988 yılından
beri sosyal, kültürel alanda çalış-
malarını sürdürmekte olan Can
Arkadaş derneği bir ilke daha
imza atarak müzik alanında ye-
tenekleri olan gençlere ücretsiz
eğitim verilecek olan çalışmaları
başlattı.                • 17. sayfada

Yetenekli gençlere eğitim 

BOSCH servisine
muhteșem açılıș

� Almanya’da hemen hemen her
çalışan kişi hastalık sigortalarına
ödedikleri aidata ek olarak birde
yaşlılık sigortası için belirli bir aylık
öder.  Amaç yaşlanıp bakıma ihtiyacı
olduğu zaman, bütün hasta bakım
işlemlerini üstlenen hasta ve yaşlı
bakan elemanlarının ücretini
ödemekdir.                     • 7. sayfada

� Hannover’de iki ayrı
semtte hizmet veren, Hanno-
ver’in gözde pastanelerinden
Yufka, gerek Türk gerekse
Alman müşterilerinden tak-
dir alıyor
Hannover ve çevresinde ilk
Türk pastanesi YUFKA’yı
açan Mehmet Göker kendisi
ve işletmesi hakkında Türk-
ses’e konuştu.           • 8’da

Dede mesleğine devam

� Bremen´de 2015/16 eğitim ve öğretim yılı birinci
dönem karneleri verildi.70 bin civarında öğrenci
karnelerine kavuşurken, bazı öğretmenler de
emekliye ayrıldılar. Emekli olan öğretmenler
arasında eski CDU Milletvekili ve Bremen Eyalet
Meclisi Yabancılar Komisyonu eski Başkanı Klaus
Peters´te vardı. • 13. sayfada

Hannover
THY

Müdürü
Türkses’e 
konuştu

� Geçtiğimiz yılın son
aylarında Hannover’e
THY Müdürü olarak
atanan Yasin Kapancı
ilk söyleşisini Türk-
ses’le yaptı.

• 4. sayfada

•13. sayfada

Yasin Kapancı

Yeneroğlu: Mavi
Kart’ın değerli
kağıt olarak
tanımlanmasıyla
hukuki boyut
güçlendirilmiștir.

• 8. sayfada

Mustafa Yeneroğlu

Milletvekili öğretmenden 
karneli veda

Menekşe
Konseri
büyüledi
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Inh.: Eşref  Demiroçak

Adres: Reperbahn 145 . 20359 Hamburg • Telefon: 040 / 31 34 03  

Hamburg’un eğlence merkezi  Reperbahn da haftanın her günü 24 saat hizmetinizdeyiz

Hamburg’un eğlence merkezi Reperbahn’daki modern ve büyük restorantımızda
Türk mutfağının leziz yemeklerini günün her saatinde tadabilirsiniz. 

Usta aşçılarımızın hazırladığı leziz yemekler, eğitilmiş garson-
larımız tarafından sizlere özenle servis yapılmaktadır. 

Restorantımızın BAR bölümünde yüzlerce
yerli ve yabancı alkollü içkiler vardır

özel SİGARA İÇME SALONUMUZ’da 
saatlerce hoş vakit geçirebilirsiniz.

• Pirzola • Biftek • Kuşbaşı • Adana Kebap
• Patlıcan Kebap • Köfte • Beyti • Tavuk Şiş

•Balık  • Döner • Dürüm • Makarna • Künefe •Tatlı
ve hergün değişen sıcak sulu yemek çeşitlerimizle 

7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz.
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Tipobet Klum Sports
Betting GmbH
Weyrgasse 5 / 7
1020 Wien / Austria

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

Havighorster Weg 3a • 21509 Glinde • Tel.: 040-300 97 776 • Fax: 040-300 97 794
Internet: www.pflegedienst-wohnlauf.de • E-mail: info@pflegedienst-wohnlauf.de

YAŞLILARA ve HASTALARA EV de BAKIM HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ:
• Günlük temizlik ve vucüt bakımında 
• Giyinme ve soyunmada 
• Yatağa yatarken ve kalkarken 
• Ev işlerinde 
• Günlük alış-veriş ve ev temizliğinde
• Çamaşır yıkamada
• Yemek hazırlamada
• Danışmanlık ve enformasyon
• İnsulin iğnesi yapmakda
• İlaç alımında
• Yaraların iyileştirilmesinde

vb gibi hertürlü bakım hizmetlerini 
sizlere sunmaktayız. 

Bakıma muhtaç olan
yaşlılara, eğitilmiş ele-
manlarımız tarafından
evde bakım hizmetleri
sunuyoruz.
23 yıllık baş hemşire
Serpil Düzel ve ekibi
günün her saatinde, ev
ziyaretleri yaparak, yaş-
lı ve bakıma ihtiyacı ol-
anlara yardımcı oluyorlar.

Doktor, hastane ve
eczanelerle birlikte ça-
lışarak, sizlerin daha
sağlıklı ve huzurlu bir
yaşam sürdürmenizi
sağlıyoruz.
Hastalık sigortalırı ile
görüşerek, evde ba-
kıma ihtiyacı olan kişile-
rin danışmanlık hizmet-
lerini yürütüyoruz.

Merkez büromuz Glinde de olup Barsbüttel, Bergedorf, Billstedt, Jenfeld, Lohbrügge,
Oststeinbek, Reinbek , Tonndorf ve çevresinde oturanlara hizmet verilir. 

Size bir telefon kadar yakınız. 
Bizi arayın gelip, tanışıp konuşalım ve hastalık sigor-
tasının imkanlarından yararlanarak, bakıma ihtiyacınız
olup, olmadığın tesbit edelim. 
Bütün ücretler hastalık sigortanız tarafından karşılanır. 
Kararı siz verin sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için el ele
verelim. 

• Türkses / HAMBURG

Açılış kurdelesi’ni Bosch Car Service’nin
sahibi genç ve dinamik işadamımız
Erdal Öztürk, kardeşi Nuri Öztürk ile

birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı eski
sporcu Hamza Yerlikaya, Peugeot Citroän
Hamburg Bölge Müdürü Bülent Ülgen ve
Wesels Müller AG Genel Müdürü Ronald
Nölle birlikte kestiler. 
Açılış esnasında davetlilere hitaben bir ko-
nuşma yapan Bosch Servisi Almanya Satış
Müdürü Helmut Wederman, Böyle büyük bir
projeye imza atan Öztürk ailesini kutlayarak,
kendileri ile çalışmakdan gurur duyduğun
vurgulayarak; “İlk Bosch servisimiz 1921 yı-
lında Hamburg’da açılmışdı. Yine Hamburg
da böyle büyük bir Bosch Servisi’nin açılışını
yapmak bizlere eski günlerimizi anımsattı.
Dünya’da 16 bin civarındaki Bosch servisi-
mizle en büyük tamirhane ağına sahibiz. Ge-
nelde 360 bin eğitimli elemanlarımızla,
Almanya’da    yaklaşık bin civarında modern
tamirhanelerimizde en güvenilir hizmet su-
nulmaktadır“ dedi.

Böyle büyük bir açılışa imza atan Trabzonlu
genç ve dinamik işadamımız Erdal Öztürk
ise davetliler hitaben şöyle konuştu.
“Herşeyden önce Almanya’nın en büyük
Bosch Auto Servisi’nin açılışında bizlerle
birlikte olan siz değerli misafirlerimize çok
teşekkür ederim. 
İki katlı 8 bin 900 metrekarelik tamirhane ve
oto galerisinden oluşan Bosch Car Servisi-
mizde, her marka araca hizmet verebilen dün-
yanın en büyük bağımsız otomobil servisi
kuluşuyuz. 23 kişiden oluşan ekibimizin hepsi
alanında uzman kişilerdir. Bosch garantisi
ile tam teşekkülü hizmet vermek en önemli
prensiplerimizden birisidir. Bosch mühendis-
liğiyle geliştirilmiş test cihazları ve servis
donanımı sayesinde araçların markası ne
olursa olsun, kusursuz hizmet sunmaktayız.
Önceden belirtilmiş sabit fiyatlarımızla, eğitimli
uzman personel, ve teknolojinin en son im-
kanları ile müşterilerimizi arzu ettikleri en
iyi servis hizmetini sunacağız. 
Kesinlik, şeffaflık, doğruluk, güvenilirlik ve
sorumluluk ilkelerinden yola çıkarak, şirke-
timizin bünyesindeki Automakler olarak, araç
alım ve satım konusunda müşteriyle yakından

ilgilenerek, hem zaman hemde stresden uzak
bir hizmet sunacağız“dedi.  

Muhteşem şovların gösterildiği açılış törenin’de

davetilere açık büfe yiyecek ve içecek
ikramı yapılırken, açılışa gönderilen
çiçeklerle Bosch Servisi adeta çiçek
tarlasına dönüştü. 

Saat 10.00 da başlayan ve akşam 18.00 de
sona eren görkemli açılışda davetliler, iki
katlı, 8.900 metre karelik Bosch Car Servis’ini,
baştan sona gezip görme imkanı buldular.
Acılış töreninden çok memnun olan davetliler
başta Erdal Öztürk olmak üzere, bütün emeği
geçen personele teşekkür ve tebrik dileklerini
ilettiler. 

Türkses ekibi olarak bizler de Erdal Öztürk
ve ekibine başarılar dileyerek, böyle muhteşem
bir açılışla dev bir projeye imza attıkları için
kendilerini tebrik ediyoruz.  

BOSCH servisine
muhteşem açılış

Hamburg’un Wandsbek semtinde Trabzonlu işadamınız Erdal Öztürk yönetiminde 4 Ocak Pazartesi faaliyete giren “Bosch Car Service Wandsbek“, 16 Ocak Cumartesi 
günü gerçekleşen muhteşem açılışla hizmete başladı. Gerek organize gerekse davetli seçimi hususunda tam not alan büyük açılışa yaklaşık 4 bin kişi iştirat etti. 

Hamza Yerlikaya                                    Erdal Öztürk
Açılış törenine Türkiye’den Cumhurbaşkanı Recep
Tayip Erdoğan’ın Başdanışmanı Hamza Yerlikaya,
Öztürk Ailesi’nin yanısıra siyaset, sanat ve spor
dünyasından çok sayıda tanınmış simalar ve 4 bine
yakın davetli iştirak etti. 
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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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Ekrem SAĞIR 
• Türkses / HANNOVER

Geçtiğimiz yılın son aylarında Han-
nover’e THY Müdürü olarak atanan
Yasin Kapancı ilk söyleşisini Türk-
ses’le yaptı.

Türkses- Kendinizden kısaca bahseder
misiniz?

Yasin Kapancı- 1979 Sivas –Suşehri
doğumluyum. Evli ve bir çocuk babası-
yım.Yabancı dil olarak Almanca ve İn-
gilizce bilmekteyim. Yıldız Teknik
Üniversitesi Matematik Bölümünü bi-
tirdikten sonra Almanya’nın Aachen
şehrinde dört sene İnformatik eğitimini
aldım. Buradan da mezun  olduktan
sonra Türkiye’de 2006-2011 Tarihleri
arasında İstanbul’da Telekom, Alcatel
ve Aachen’de bir yıl kadar Ericsson  fir-
masında çalıştıktan sonra 2011 Yılında
THY’nda İstanbul’da mühendis olarak
çalışmaya başladım. İlk yurt dışı gör-
evim  THY’nın Fas Müdürü olarak
atanmamla başladı. Cazablanka’da yak-
laşık iki yıl çalıştıktan sonra Kasım
2015 de THY Hannover Müdürü olarak
göreve başladım.

Türkses- Cazablanka ile Hannover’i
değerlendirir misiniz?

Y.Kapancı- Cazablanka Ortadoğu, Af-
rika ve biraz da Avrupa yanı olan koz-
mopolit bir kent. Bu anlamda kültürel
olarak bana katkıları çok oldu. Top-
lumda konuşulan dilin Arapça ve Fran-
sızca olması nedeniyle  toplumsal
yaşamda elbette biraz zorluklar olu-
yordu. Ama; ben her şeyde bir hayır ol-

duğu felsefesine inanırım. Genel olarak
yaşantımda şikayet etmeden, bahane
aramadan var olanı nasıl daha iyiye
dönüştürebilirimle uğraşırım. 

İnsan olarak yaşadığımız her yerden bir
şeyler alıp kendimize katıyoruz. Han-
nover, gerek öğrenci olarak gerekse de
bir yıl da olsa iş yaşamı olarak daha ön-
ceden yaşadığım Aachen kentinin de ol-
duğu gibi bir avrupa kenti. Bu yüzden
kültürel olarak yabancılık çektiğim söy-
lenemez. Zaten Türk kökenli vatandaş-
larımızın da yoğun yaşadığı bir kent
olması ve  egemen toplum dili olan Al-
manca’yı bilmem nedeniyle her alanda

rahat hareket etme olanağım olmaktadır.

Türkses- Kent olarak Hannover’i nasıl
buldunuz?

Y.Kapancı- Kenti daha tam olarak gö-
rebildiğim söylenemez. İkinci dünya sa-
vaşında büyük tahribat görmüş  birkent
fakat görebildiğim kadarıyla düzenli bir
şekilde imar olmuş. Cazablanka ve Tür-
kiye’ye göre güneşten daha az yararlan-
mamız, günün erken kararması sosyal
aktivitelere ayıracak zamanın daha az
olmasını da beraberinde getirmesi
olumsuzluk gibi görünüyor. Bunun ya-
nısıra çalışma koşulları olarak Hanno-
ver çok daha iyi.

Türkses- THY Hannover Şübesinde ya-
pacağınız yenilikler var mı?

Y.Kapancı- Hannover şubesi olarak el-
betteki bir çok başarılara imza atılmış.
Halen Türkiye’ye kış sezonunda üç, yaz
sezonunda dört kez uçuyoruz. Bu hiz-
meti mütevazi bir kadroyla yürütüyo-
ruz. Önümüzdeki günlerde yeni
personel alımı gerçekleştireceğiz. Daha
iyi nitelikte hizmet sunabilmemiz için
bu gerekli. Tüm amacımız mevcut
yolcu, özellikle de business klasta uça-
cak yolcu sayısını artırmak ve müşteri-
lerimize nitelikli hizmet sunabilmektir.
Eğitimli ve yeterli personelle ancak bu
hizmeti verebiliriz.

Türkses- Başarılı oluşunuzu neye bağ-
lıyorsunuz?

Y.Kapancı- Benim çalışma anlayışımın
merkezinde hak, hukuk, adalet anlayışı
var.Bizatihi kendim bu anlayışla çalış-
malarımı sürdürdüğüm gibi; birlikte ça-
lıştığım arkadaşlarımın da bu  anlayışla
hareket etmelerini beklerim. Benim için
müşterilerimizden gelen  eleştirilerinin
büyük  önemi var. Bu şikayetleri fırsat
olarak kabul eder, gereğini yapmaya ça-
lışırım. Başarısızlığıma bahane üretme-
den, nedenlerini sükünetle araştırırım.
Başarının ekip çalışmasıyla olacağına
inanırım. Başarının, sizin hayallarinizi,
projelerinizi yakın çalışma arkadaşları-
nızın da benimsemesiyle yakalanabile-
ceğine inanmaktayım.

Göreve başlar başlamaz çalışma arka-
daşlarımla görüş alış-verişinde bulun-
dum. Şimdilerde acentalarımızı bizzat

iş yerlerinde ziyaret ederek, sorunlarını,
istemlerini dinliyor ve bizim beklenti-
lerimizi de kendilerine aktarıyorum. Ya-
bancı acentalarla ve bazı büyük şirket
yetkililerle randevüler yaptım, o rande-
vülerde de lehimize olarak mevcudu
daha ileriye taşımayı hedefliyorum. 

Hannover THY Müdürü olarak bir
takım yeni projelerim var. Eğitim her
açıdan oldukça önemli. Almanya’da da
çocuklarımıza  başta anne –baba olarak,
toplumun her kesiminden  okul başarı-
larının artırılmasına yönelik destek sun-
mamız gerektiğine inanıyorum. Bu
amaçla yapacağım yeni projelerden bi-
risi başarılı öğrencilere yönelik olacak.
Umarım düşüncelerimi yaşama geçire-
bilirim. Bunun için yılmadan, büyük bir
azimle, şevkle disiplinli bir şekilde ça-
lışacağım.

Türkses- Son olarak hobilerinizden söz
eder misiniz? 

Y-Kapancı- İş yaşamınızda başarılı ola-
bilmenizin yollarından biri de çok ça-
lışmaktan geçiyor. Bundan dolayıdır ki
ne yazık ki iş dışında fazla bir zaman
kalmıyor. Elbette ki ailemle zaman ge-
çirmekten büyük haz duyuyorum. Top-
rakla uğraşmak bana büyük huzur
veriyor. Bunun için bir  bahçe kirala-
mayı düşünüyorum. Her Türk erkek ço-
cuğu gibi futbol hayatımda önemli bir
yet tutuyor. Hannover’e yeni gelmeme
rağmen salonda futbol oynamaya baş-
ladım.

Türkses- Başarılarınızın devamını
diler, söyleşi için teşekkürler.

Hannover THY Müdürü
Kapancı Türkses’e konuştu
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Senato, göçmen kökenli gençlerin iş piyasasına
uyumu ve katılımı konusunda kendilerine koy-
dukları hedefe yıllardır ulaşamıyor!

Göçmen kö-
kenli gençle-
rin iş piyasa-

sına katılımı konusu,
Hamburg Eyalet Par-
lamentosu Milletve-
kili Nebahat Gü-
çlü’nün çalışmaları-
nın temelini oluştu-
ran önemli konular
arasında yer alıyor.
Güçlü’nün “Ham-
burg idaresinde kül-
türel çeşitlilik”
( D r u c k s a c h e
21/2630) konulu soru
önergesine Senato-
nun verdiği cevap,
resmi kurumlarda
meslek eğitimi yapan göçmen kökenlilerin oranının
sadece yüzde 15,2’lerde olduğu gerçeğini ortaya
koydu. Senato daha önceki açıklamalarında, resmi
kurumlarda meslek eğitimi yapan göçmen kökenli
gençlerin oranının 2011 yılına kadar yüzde 20’ye
yükseltme hedefleri olduğu bilgilerine yer vermişlerdi.
Aynı zamanda Sosyal, Çalışma ve Uyum Kurulu’nda
aktif görev alan Güçlü, Senatonun bu yöndeki ça-
lışmalarını yeterli başarılı bulmadığını ifade etti.
Güçlü bu konuda şunları söyledi: 

“2012 yılında yüzde 17,3’lerde olan resmi kurumlarda
meslek eğitimi yapan göçmen kökenli gençlerin
oranı 2013 yılında yüzde 16,8’e ve şimdi de yüzde
15,2’ye kadar düşmüştür. Son yılların en kötü sonucu
olan ve adeta dibe vuran bu oran, kendisine yüzde
20 gibi bir hedef koyan Senatonun bu yönde büyük
yanlışlar yaptığını açıkça gözler önüne sermektedir.
Biteviye “Biz Hamburguz. Sen de Var mısın?” kam-
panyasını ve bazı ek çalışmaları örnek gösteren
Senato, koyulan hedefe ulaşamadığı gibi aksine bir
gerileme kaydetmiştir. Uzun yıllardan beri burada
yaşayan göçmen kökenli gençleri resmi kurumlara
entegre edemeyen Senatonun, mültecileri nasıl entegre
edeceği ise merak konusudur. Maalesef hükümette
bu konuyu hiç kimsenin ciddi şekilde ele almadığını,
ellerinden daha fazlasının gelmediğini ve mültecilerle
ilgili diğer konuları da güçlü bir şekilde yürütmeye
muktedir olmadıklarını görüyoruz.”

Göçmen kökenli
gençler iş piyasa-
sında hedeflerine

ulaşamıyor

• Türkses / Rinteln

Merkez büroda yaklaşık 40
elemanın faal olduğunu söy-
leyen Aziz İpek, hasta ve

bakıma muhtaç kişilere yardımcı ola-
cak, elemanlar da aradıklarını belir-
tiyor. Şirketi ve faliyetleri hakında
Türkses’e bilgi veren İpek, sözlerine
şöyle devam ediyor:

“Hasta ve yaşlı onlara bakan yakın-
larına „evde bakım desteği“ sistemiyle
I&K Ambulante  Pflege şirketi ba-
kıma muhtaç kişiler için eve ücretsiz
sağlık ve diğer ev içi ihtiyaçlarını
karşılayacak bakım elemanlarımızı
gönderiyoruz. 
Elemanlar, kişinin tırnaklarının ke-
silmesinden yemeğinin yedirilmesine,
banyosuna ve ilaçlarının, sağlık, psi-
kolojik durumunun takibine kadar
tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Sistemi-
mizin amacı engelli ve yaşlının aile-
sinden, mutlu olduğu çevreden kop-
madan yaşamını sürdürmesini sağ-

lamak ve onlara bakan yakınlarının
yükünü hafifletmek. Söz konusu uy-
gulamada bakım elemanı desteğini
için gerekli ücret sağlık kasaları ta-

r a f ından
karşılanı-
yor. Evin-
de ailesi
tarafından
b a k ı l a n
hasta ve
y a ş l ı y a
hafta içi
mesai sa-
atlerinde
has t an ın
durumuna
göre yarım
veya tam
gün bakım
h i z m e t i
veriyoruz.  

Ayrıca özel durumlarda sağlık kasa-
larının onayı ile 24 saat bakım hizmeti
sunduğumuz hasta ve yaşlılar da
mevcut. 

Sağlık ve bakım hizmetlerimiz Rin-
teln ve çevresinde yoğun olduğu
gibi, bize uzak olan kasaba ve kent-
lerde de birlikte çalıştığmız bakım
şirketleri var. 

Bilhassa Türkler bu hizmetlerden
pek yararlanmıyorlar. Oysa burada
çalışmış veya harhangi bir sağlık ka-
sasına yıllarca aidat ödemiş kişiler
bu hizmetlerden ücretsiz olarak ya-
rarlanabiliyorlar. Evde bakıma muhtaç
kişiler veya yakınları bize telefon
ettikleri takdirde, kendileri ile bir ön
görüşme yaparak, nasıl hareket edil-
mesi hususunda bilgi veriyoruz. 
Ayrıca bu branjda gençlere çok ihti-
yacımız var. Bilhassa Türk gençleri
için şirketimiz bünyesinde iş ola-
nakları yaratarak, kendilerini hasta
ve yaşlılara bakım hususunda eğiti-
yoruz. 

Arzu edenler  bize 05751/4099035
ve 0178 / 2021250 nolu telefonlardan
ulaşarak, daha geniş bilgi alabilirler. 

21 Ocak Perşembe günü geçirdiği kalp krizi so-
nucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un cenaze namazı
24 Ocak Pazar günü Marmara Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde kılındı. Ce-
naze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan (sol 2), Başbakan Ahmet Davutoğlu (sol
4), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Al-
bayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay
Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç (sol 3),
Ali Koç da (solda) katıldı.

İş adamı Mustafa Koç son yolculuğuna uğur-
landı.. 21 Ocak'ta geçirdiği kalp krizi nedeniyle
hayatını kaybeden 56 yaşındaki Koç için 24 Ocak
Pazar sabah saatlerinde Nakkaştepe'deki Koç
Holding binasında basına kapalı tören düzen-
lendi. Törenin ardından Koç'un cenazesi Mar-
mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat
Camisine getirildi. Koç'un tabutunun üzerinde
arapça bazı ayetlerin yazılı olduğu bordo bir bez
örtüldüğü görüldü. Törenin düzenleneceği cami-
nin çevresinde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı
gözlendi. Bazı yollar trafiğe kapatılırken camiye
girişler polis ekiplerinin araması ve x-ray cihazın-
dan geçişle sağlandı. 

Oldukça üzgün olduğu göze çarpan Ali Koç, Mus-
tafa Koç'un naaşını cenaze aracından musallaya
kadar taşıdı. Mustafa Koç'un tabutunda Fener-
bahçe amblemleri göze çarptı. Anadolu yakasında
kar yağışı devam etmesine rağmen cami avlu-
sunda erken saatlerden
itibaren kalabalık bir
insan topluluğu vardı.

Öğle namazında düzenle-
nen cenaze töreni için iş,
siyaset, spor ve sanat dü-
nyasından tanınmış isim-
lerin yoğunlu izlendi.   

Mustafa Koç son
yolculuğuna uğurlandı

I&K Ambulante Pflege 
GmbH dan yaşlı ve hastalara 

özel bakım hizmeti
2 Eylül 2010 yılında Hannover yakınında Rinteln kasabasında Aziz ve Cem İpek kardeşler karafından ku-
rulan I&K Ambulante Pflege GmbH, her geçen gün daha büyüyor. Tam ve yarım gün toplam 240 elemanı
ile faliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden, şirket yöneticisi Aziz İpek, hasta, yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan
kişilere, sağlık kasalarının onayı çerçevesinde bakım işlemlerini üslendiklerini vurguluyor.
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Holzkohle Steinofen
Restaurant

Holzkohle Steinofen
Restaurant

• Izgara çeşitleri • Tava yemekleri • Zeytinyağlılar • Soğuk mezeler • Çorba çeşitleri 
• Her gün değişen öğle yemekleri • Özel ev yemekleri • Tatlılar • Salatalar

KAHVALTININ ADRESİ SAİT KÖZ

Hamburg - Altona’da
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Ekrem SAĞIR
• Türkses / HANNOVER

ALMANYA’nın Hannover ken-
tinde her yıl düzenlenen alanında
dünyanın en büyük ihtisas fuarı
olan DOMOTEX Uluslararası Halı
ve Yer Döşemeleri Fuarı 16-19
Ocak tarihleri arasında  fuar ala-
nında gerçekleştirildi.

Türkiye’den 146 firmanın katıldığı
fuara 60 ülkeden 1441 firma katı-
larak ürünlerini sergilediler. Firma
sayısı açısından Türkiye, Hindistan

(316) Çin (251) ve Almanya (214)
in ardından 4.sırada yerini aldı.

Fuar alanındaTürk firmalarının
stantlarını gezen Hannover Baş-
konsolosu Mehmet Günay ve Tica-
ret Ataşesi Ruhi Deniz  bilgi alış
-verişinde bulundular. Halıların do-
kunuşu, menşei, boyaları hakkında
bilgi alan Başkonsolos Günay,
“Bunlar alın teri göz nuru emeğiyle
üretilmiş kültürümüzü de yansıtan
sanat eserleridir. Her alanda olduğu
gibi ülkemizin halıcılık alanında da
sıçrama yapması, AB ve Amerika

Birleşik Devletlerine ihracatın ya-
pılması aşamasına gelinmiş olması
önemli.Halıcılık sektörümüzün ge-
lişimine bu tür fuarların büyük
katkı sunduğuna inanıyorum.”

Fuara katılan tüm Türk firmalarını
ziyaret ettiklerini açıklayan Hanno-
ver Ticaret Ataşesi Ruhi Deniz”
Memnuniyetle müşahade ettim ki
katılımcılarımız fuardan oldukça
memnun ayrılmaktalar.  Bir çok fir-
mamız burada yaptıkları anlaşma-
lar sayesinde ülkemizde yeni iş
olanakları yaratacaklar.”

İnsan sağlığının kıymetini hasta
ve bakıma ihtiyacı olunca daha iyi
anlar. 

Almanya’da hemen hemen her ça-
lışan kişi hastalık sigortalarına
ödedikleri aidata ek olarak birde
yaşlılık sigortası için belirli bir
aylık öder.  Amaç yaşlanıp bakıma
ihtiyacı olduğu zaman, bütün hasta
bakım işlemlerini üstlenen hasta
ve yaşlı bakan elemanlarının üc-
retini ödemekdir.

• Türkses / Glinde

Ama çoğumuz bu yola baş vur-
mayarak, hasta ve bakıma ih-
tiyacımız olduğu zaman, varsa

çocuk, akraba, eş dost veya komşu-
larımıza rica ederiz.   Oysa hastalık
kasalarının öngördüğü bakım hiz-
metlerinden yararlanmak herkesin
doğal bir hakkıdır. 
İşte çevremizde bu amaçla hizmet
sunan birçok yaşlı ve hasta bakım
evleri mevcuttur. 
Türkses ekibi olarak, Gliende de faa-
liyet gösteren wohlauf adlı hasta ve
yaşlı bakım evi sahibi, 23 yıllık baş
hemşire Serpil  Düzel’i ziyaret ederek,
kendisinden yararlanabileceğimiz
sağlık hizmetleri hususunda sizler
için bilgi aldık. 

Hamburg’un tanınmış simalarından
Altan Düzel’in hanımı olan Serpil
Düzel faaliyetler hakkında Türkses’e
şu bilgileri verdi.

„Ben ve eğitilmiş elemanlarımla bir-
likte bakıma muhtaç olan hasta ve
yaşlılara evde bakım hizmetleri su-
nuyoruz. 
Günün her saatinde, ev ziyaretleri
yaparak, yaşlı ve bakıma ihtiyacı
olanlara yardımcı oluyoruz.
Doktor, hastane ve eczanelerle birlikte
çalışarak, bakıma ihtiyacı olan bil-
hassa yaşlıların daha sağlıklı ve hu-
zurlu bir yaşam sürdürmesini sağlı-
yoruz. Hastalık sigortaları ile görü-
şerek, evde bakıma ihtiyacı olan ki-

şilerin danışmanlık hizetlerini yürü-
tüyoruz. 

Bakıma ihtiyacı olanlara bir telefon
kadar yakınız. 
Bizi arayın gi-
dip, tanışıp ko-
nuşarak ve has-
talık sigortası-
nın imkanların-
dan yararlana-
bilecek, bakı-
ma ihtiyacınız
olup, olmadı-
ğını tesbit edi-
yoruz. Genelde
bütün ücretler
hastalık sigor-
tası tarafından
karşılanır.  Yeterki bize müracaat et-
sinler hakları olup olmadıkları hu-
susunda biz onları bilgilendiriyoruz. 
Örneğin çalışan bir kişinin anne veya
babası hasta olduğu zaman, bakım
hizmetinden yararlanma hakkı do-
ğuyor. O kişi anne veya babasına
dahi kendi dahi baksa hastalık si-
gortasından (AOK veya başka kasa-

dan) belirli bir ücret ödeniyor. Tabi
ki bütün bakım işlemelerini bizim
gibi bu branjda eğitilmiş ve sağlık
hizmetleri sunan kişilerden almalarını
tavsiye ediyoruz. Ziraa bütün mas-

raflar yine
hastalık si-
gortası tara-
fından karşı-
lanıyor. böy-
lelikle kişi işi-
ne gideceği
gibi anne
veya babasını
güvenli ellere
teslim etmiş
oluyor. 

Merkez büro-
muz Glinde de olup Barsbüttel, Ber-
gedorf, Billstedt, Jenfeld, Lohbrügge,
Oststeinbek, Reinbek , Tonndorf ve
çevresinde oturanlara hizmet veri-
yoruz. 

Arzu edenler bize  daima  040 300
97 776 nolu telefondan ulaşarak, ge-
reken bilgileri alabilirler.

DOMOTEX
Fuarına

yoğun 
katılım

Şarköy Halı Kilim firma sahibi Mehmet Aydın (sağ baş) Ticaret Ata-
şesi  Ruhi Deniz (sağdan 3.) Ortada ki bayan ve beyaz gömlekli Uygur
Türklerinden çok seneler önce Finlandiya’ya göç etmiş  Vahit Wafil,
Başkonsolos Mehmet Günay (sol 3.)

Hasta ve yaşlılar 
emin ellere teslim

Almanya’nın Schleswig-
Holstein Eyaleti Pinne-
berg kentinde Dr. Can
Ünver yeni yayımlanan
“Alman Kışı” adlı kita-
bını tanıttı.

• Türkses / HAMBURG

Pinneberg’te başarılı ça-
lışmalar yapan Brüc-

ken der Kulturen e.V.
(Kültürlerin Köprüsü)  ta-
rafından organize edilen
kitap tanıtımı VFL, Fahlts-
kamp 53 adresinde yoğun
katılımla gerçekleşti.

Gençlere örnek olabilir
Toplantının açılışını yapan
Kültürlerin Köprüsü Baş-
kanı Barış Karabacak, Dr.
Can Ünver’in çalışmala-
rından bahsederek başarılı
kişilerin her zaman örnek
alınması gelecek kuşaklar
için önemli olduğunun al-

tını çizdi. Karabacak, Tür-
kiye’yi Birleşmiş Milletler
(BM) Komitesinde Göç-
men İşçiler ve Aile Üyele-
rinin Haklarının Korun-
ması Uluslararası  Sözleş-
mesi’nin (CRMW) yü-
rütme organı olan Göçmen
İşçiler Komitesinde  Dr.
Can Ünver’in Türkiye’yi
temsil ettiğini kaydetti.

Kitabından 
bölümler aktardı
Daha öncede Hamburg
Başkonsolosluğu Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Ataşe-
liği görevi yapan Dr. Can
Ünver söz aldı.  “Alman
Kışı”, “Neo-Liberal Çağın
Almanya’sında Irkçılığın

Hedefindeki Göçmenler”
yazan kitabından bölümler
anlatıp okuyan Dr. Ünver,
dinleyenlerle zaman
zaman sohbet edip keyifli
vakit geçirdi. Toplantının
ardından gelen soruları da
tek tek cevaplayan Dr. Can
Ünver, kitaplarını da imza-
ladı.

Dr. Can Ünver  “Alman Kışı” adlı kitabını tanıttı

Kefilsiz ve maaş belgesi olmadan.
Bizi arayın hemen kredinizi alın.

Sayın Esnaflar!..
Sizin de Türkses bir

KARTViZiTiNiZiN
yayınlanmasını istermisiniz!
O halde mutlaka bizi arayın!. 

Tel.: 0172 / 54 68 334
e mail: tuerkses@t-online.de 

www.turkses.de 

500 - 2500 Euro
ACİL KREDİ verilir!.

www.turkses.de

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.
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Röportaj: Ekrem SAĞIR 
• Türkses / HANNOVER

Türkses- Kendinizden söz eder misiniz?

Mehmet Göker- Ben soyağacımızın bi-
linmesi bakımından oldukça şanslı biri-
yim. Büyük dedelerimden  Hacı Hasan,
Selçuklu döneminde Eşrefoğlu beyliği-
nin ekmekçisiymiş. Bütün yaşamı bo-
yunca Eşrefoğlu beyinin ekmek
ihtiyacını karşılamış. Döneminde Kon-
ya’nın en önde gelen eşraflarından biri-
siymiş.

Hacı Hasan dedemden sonra gelen bü-
yüklerim su değirmenlerini işletir, bu-
rada öğüttükleri buğday ve benzeri
yulaflardan hak alır ve bunlardan da
ekmek ve değişik mamuller üretip geçimlerini temin
ederlermiş. Bu sayedendir ki sülalemizde  başta 105
yaşına kadar yaşayan rahmetli babam olmak üzere,
hemen her erkek dedelerimin yanında undan elde
edilen ekmek, simit, börek, pide gibi mamullerin ya-

pımını öğrenmişler. Torunlar olarak biz Almanya’da
bu mesleği sürdürürken, Türkiye’de de değişik şehir-
lerde bir çok akrabam da ekmek fabrikaları işletmek-
teler.

Türkses- Pastaneciliğe ne zaman başladınız?

M. Göker- Dedelerden gelme olan mesleğimizi sür-
dürmek bizim için adeta bir görev. Bunun için Han-
nover’de Türk’lerin de yoğun olarak yaşadığı
semtlerden biri olan  Linden ‘de Witekindstr. 24 ad-
resinde 2003 Yılında ilk şubemizi açtık. Bu aynı za-
manda Hannover ve çevresinde açılmış olan ilk Türk

pastanesiydi. Daha sonra ikinci şubemizi Engelbos-
teler Damm 98 adresinde açtık.

Pastane işletmecili-
ğinde oldukça iddialı
olduğumuzu söyle-
yebilirim. Gücümü
ürettiğimiz mamulle-
rin kaliteli oluşundan
almaktayım. Nesiller
boyunca bu alanda
çalışmış, beylerbeyi-
nin ekmekçisi olmuş
bir dedenin torunu
olarak, her ürünü ti-
tizlikle, tamamen hij-
yenik bir ortamda
son kontrollerini de
yaparak üretmekteyiz. 

Türkses- Görebildiğimiz, izlediğimiz kadarıyla
yoğun bir müşteri potansiyeliniz var. Bunu neye bağ-
lıyorsunuz?

M.Göker- Her ürettiğimiz ürünü öncelikle kaliteli
malzemelerden üretmekteyiz. Kaliteli malzemenin,
kaliteli ürünlerin çıkmasında büyük payı var. Buna
nesiller boyunca bu işi yapan bir aileden gelişimiz
de, yani iyi bir ustalık da eklenince kaliteli ürünler
çıkmaktadır.  Geriye bu ürünlerimizi güleryüzlü, ni-

telikli personelimizle müşterilerimize
sunmak kalıyor. Kesinlikle uzun süre ya-
nımızda çalışıp, işi iyice öğrenmeden
hiçbir prsonelimizi mutfağa sokmuyo-
ruz. Hatalı bir ürün çıkartıp, müşterileri-
mize sunarız diye hep endişelenirim. Bu
durumda hep dedelerimin ruhunu incite-
cekmişim gibi düşünürüm.

Türkses- Bundan sonraki hedefiniz
nedir?

M.Göker- Elbetteki iş hacmimizi büyüt-
meyi hedeflemekteyim. Fakat, yaptığı-
mız iş  iyi bir ustalık gerektirmektedir.
Bunun için yetenek de şart. Şimdilik  ni-
telikli personel yetiştirmekle uğraşıyo-
rum. Umarım bir gün hedeflediğim

büyüklükte iş yerlerim olur. Kısa vadede Hannover
ve çevresinde küçük işletmeler olarak şübelerimizi
açmayı hedeflemekteyim. Sabah 07.00-14.00 arası

kahvaltılarımıza göz-
leme çeşitlerini de ekle-
dik. Bunun gibi
yenilikler yapmaya
devam edeceğiz.

Bugün şükür ki ürettiği-
miz ürünler beğeni görü-
yor. Yetenekli ve istekli
gençlerimize bu mesleği
öğretmek isterim. Bu
gençlere meslek yapmak
için kapımız açıktır.

Türkses- İş dışında
neler yaparsınız?

M.Göker- Yaptığımız iş zamanımın büyük çoğunlu-
ğunu kapsamaktadır. Kaliteli bir ürün üretebilmeniz
için acele etmeden, her şeyi zamanında ve usulünca
yapmanız gerekir. Tekrar tekrar kontroller gerekir.
Tüm bunlar da büyük zaman alıyor. Müşterilerimizin
memnuniyeti temel gayemizdir. Bundan dolayı ne
yazık ki sosyal-kültürel-sportif faaliyetlere ayıracak
fazlaca bir zamanım kalmıyor.

İnfo Tel: 0511 / 898 27 320 veya 0511 / 2135097

Dede mesleğini sürdürüyoruz
HANNOVER ve çevresinde ilk Türk pastanesi YUFKA’yı açan Mehmet Göker kendisi ve işletmesi hakkında Türkses’e konuştu.

Mavi Kart, TBMM Genel
Kurulu’nda kabul edilen
kanun tasarısıyla 5490 sa-
yılı Nüfus Hizmetleri Ka-
nunu kapsamında değerli
kâğıt olarak tanımlanmış-
tır. AK Parti İstanbul Mil-
letvekili ve TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Ko-
misyonu Başkanı Mustafa
Yeneroğlu, ‘‘Mavi Kart’ın
nüfus hizmetleri bağla-
mında değerli kâğıt ola-
rak tanımlanmasıyla,
Mavi Kart’ın nüfus kim-
liği olarak kabul edilme-
sine dair uygulamada
çıkan sorunlar önemli öl-
çüde azalacaktır’’, değer-
lendirmesinde bulundu.
Mustafa Yeneroğlu konuyla
ilgili, ‘‘Çifte vatandaşlığı
kabul etmeyen ülkelerde
yaşayan vatandaşlarımız
ekonomik, sosyal ve siyasal
haklardan yararlanmak
amacı ile bu ülkelerin va-
tandaşlığına geçmek iste-
mektedirler. Bu durumda
bulunan vatandaşlarımız
hukuken izin almak sure-
tiyle Türk vatandaşlığından
çıkma imkânına sahiptirler.
Böylelikle Mavi Kart sahibi
olan kişiler ve altsoyları il-
gili Kanun’da belirtilen is-
tisnalar dışında Türk
vatandaşlarına tanınan hak-
lardan aynen yararlanmaya
devam etmektedirler.
Yurt dışında yaşayan insan-
larımız arasında önemli bir
kesim Mavi Kart sahibidir.
İktidarımız döneminde
Mavi Kart’ın uygulamada
hukuken güçlendirilmesi
maksadıyla önemli adımlar
atılmıştır. Bu çerçevede ör-
neğin Mavi Kart sahibi
vatandaşlarımızın Tür-

kiye’den emekli olmaları ve
Bireysel Emeklilik Siste-
minden faydalanmaları sağ-
lanmış,  Mavi Kart sahibi
gençlerimizin de Türkiye’-
de kamu kurumlarında söz-
leşmeli olarak çalışmaları
mümkün kılınmıştır.
Ancak Mavi Kart sahibi ki-
şilere önemli haklar sağlan-
mış olmasına rağmen, uygu-
lamada bankalarda hesap
açtırma, cep telefonu hattı
açma, hastane ve sağlık
ocaklarında hizmet alı-
mında yaşanan sorunlarda
görüldüğü gibi birçok kurum
ve kuruluşta Mavi Kart’ın
kimlik belgesi olarak kabul
edilmesi noktasında sorun-
lar yaşandığı görülmektedir.
Yapılan kanuni düzenle-
meyle Mavi Kart’ta kimlik
kartı ve aile nüfus cüzdanı
ile birlikte nüfus hizmetleri
bağlamında değerli kağıt
olarak kabul edilmiştir. Bu
düzenleme ile Mavi Kart’ın
Türkiye’de kimlik kartı ola-
rak kabul edilmemesi ile il-
gili uygulamada çıkan
sorunlar önemli ölçüde aşıl-
mış olacaktır.’’, açıklama-
sında bulundu.

Mustafa Yeneroğlu

Yeneroğlu: Mavi Kart’ın
değerli kağıt olarak
tanımlanmasıyla hukuki
boyut güçlendirilmiștir

Ekrem SAĞIR 
• Türkses / PEINE

AŞAĞI Saksonya Eyaletinin Türk kö-
kenlilerin de yoğun yaşadığı Peine
kentinde uzun zamandan beri ağır-

lıklı Türkiye olmak üzere dünyanın bir çok
yerlerine türist gönderen Benzer Tourizm şir-
ket sahibi Osman Benzer’in, kentin gözde
mekanlarından 1500 metre kare alana sahip
Forum’da düzenlediği  türizm fuarına,Türki-
ye’den özellikle Akdeniz bölgesinden gelen
zincirleme otellere sahip 15 gruba ait yüzün
üzerinde otel ve tur operatörleri katıldı.

Peine kentinde türizm işiyle uğraştığını dile
getiren Osman Benzer” bizi bu kent büyüttü,
ailemiz, bir çok dostlarımız burada yaşıyor.
Bu insanlara uzun zamandan beri kaliteden
,disiplinli çalışmadan ödün vermeden, eği-
timli personelimizle Türk misafirperliğinin
gereğini de yerine getirerek hizmet sunuyo-
ruz. İnternet ortamının giderek yaygınlaşma-
sına rağmen; yirmi sene önce Türkiye’ye
gönderdiğim insanlar hala bizimle hareket
ediyorlarsa  burada bu özelliklerimizin payı
büyük.„ 

Kaliteyi ucuza satıyoruz

Rekabet halinde olunan İspanya gibi ülke
tesislerinin döküldüğünü dile getireren Si-
destar Hotel grup yetkilisi Abdurrahman Al-
tıntaş. “Her bakımdan kaliteli hizmet
sunmamıza rağmen rakiplerimize oranla
ucuza satıyoruz. İki türlü kar etme sistemi
var. Birileri satarken, bazıları da müşteriye
hizmet sunarken kazanır. Biz, müşteriye ka-
litesiz hizmet ederek, kalitesiz ürün kullana-
rak kazanmayı uygun bulmayanlardanız.”

Marka olmak zorundayız

Türkiye’de özellikle de Akdeniz kıyılarında

gereğinden fazla otel yapıldığına işaret eden
Altıntaş” arz –talep dengesi gözetilerek otel
yapılmıyor. Gelen türist sayısı oranında
yatak kapasitesi artırılmalı, aksi halde pasta-
dan alınan pay giderek düşecektir. Daha çok
otel değil,daha çok tanıtım yapmalıyız.”

2015 kazandırmadı

Akdeniz sahillerinde hizmet sunan otellerin
Avrupa ağırlıklı çalışanların dışında 2015 yı-
lında zarar ettiklerini dile getiren Sunis Otel-
ler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi MehmetAli
Karamancı “Ülkemizde ve Rusya pazarında
ki gelişmeler nedeniyle 2015 yılını bir çok
otel zararla kapattı. 2016 yılında da bu duru-
mun devam edeceğini öngörüyoruz. Av-

rupa’dan beklentilerimiz iyi yönde. Fakat;bu
genel durumu kurtarmaya yetmiyor. Bu tür
organizasyonlar tanıtım için önemli bir hiz-
met sunmaktadır. Buraya gelip, bana ismimle
hitap eden müşterilerimi görmek beni mutlu
ediyor. Hizmet sunduğumuz insanların ayak-
larına kadar gidip, kendimizi onlara anlata-
bilme fırsatı veren bu organizasyonların daha
sıklıkla yapılmasında yarar var.”

Eğitimli personel çalıştırılmalı

Türizmin başkenti konumunda olan An-
talya’da muz tarlalarında çalışan işçileri otel
işçisi yaptıklarını açıklayan Crystal Hotels
Grubu Avrupa sorumlusu Eyüp Kökçe.”
Bunun içindir ki uzun zaman istediğimiz ve-
rimi alamadık. Var olan kaliteyi, kaliteye
sahip personelle verebiliriz. Bu da ancak
meslek eğitimi almış insanlarla olur.

THY’nın Antalya’ya tarifeli uçak seferlerinin
olmamasının bir handikap yarattığını belirten
Kökçe” Bacasız fabrika” diye adlandırıl-
makta olan Türk türizmin, daha planlı yatı-
rımlara ve iyi tanıtıma ihtiyacı var. 

BASKIN
gösterime

girdi
• Türkses / HAMBURG

Clive Barker’in
1987 yılı yapımı
Hellraiser veya

Dario Argento ve John
Carpenter gibi korku
filmi klasikleri tadında
olan BASKIN, heyecan
dolu bir o kadar da soluk
soluğa izleyeceğiniz bir
film. Can Evrenol’un
ödüllü korku filmi BAS-
KIN capelight pictures
aracılığıyla  1 Ocak 2016
tarihindeTürkiye ile eş
zamanlı olarak Alman-
ya’da Almanca altyazılı
olarak vizyona girdi. Fil-
min DVD ve Bluray  çıkış
tarihi ise 29.04.2016. Fil-
min fragmanına 16 yaş sı-
nırlaması getirilirken
filmin (kısaltılmamış ver-
siyonu) 18 yaş olarak be-
lirlendi.

Filmin konusu kısaca
şöyle: Beş polis memuru
gece vardiyasında gider-
lerken bir telsiz anonsu
gelir ve destek olmaları
için terk edilmiş bir eve
çağrılmaktadırlar. Bu
evle ilgili korkunç hikaye-
ler anlatılmaktadır. Gelen
yardım çağrısı üzerine
gittikleri yerde garip
olaylar yaşanmaya
başlayınca cehennemin
tam da ortasına düştükle-
rini fark ederler. Kabus
onları beklemektedir...

• Türkses / HAMBURG

Almanya’nın liman kenti Hamburg’da DJ
Elli tarafından düzenlenen Kadınlar Ma-
tinesi etkinliğine katılan kadınlar kadın

kadına gönüllerince eğlendiler.

Kentin Wilhelms-
burg semtinde
Plaza Event Center
adlı salonda gerçek-
leşen erkeksiz eğlen-
ceye, kadınlar ve
anneler çocuklarıyla
birlikte katıldılar.  

Stres attılar
DJ Elli hem organi-
zesini hem de DJ’li-
ğini yaptığı etkin-
likte gündemde bu-
lunan birbirinden güzel parçalarla yaptığı mü-
zikle katılımcıları eğlendirdi.  Türkiye’nin
ayrıca her yöresinin müziklerine yer veren DJ
Elli, özellikle kadınların bol bol dans edip stres
atmalarını sağladı.

Tombala çekilişi 
Zengin hediyelerin çıktığı tombala çekilişi de
yapılan etkinlikten katılımcıların çok memnun
kaldıklarını belirten DJ Elli, “Özellikle ev ha-
nımları ve küçük çocukları olan anneler için he-
deflediğim etkinliğe yoğun ilgi olması beni
sevindirdi. Bundan böyle de benzer etkinlikler
düzenleyeceğim. Kadınlar erkeksiz kendi ken-
dilerine daha rahat eğlenebiliyorlar” dedi.

Kadın kadına
gönüllerince 

eğlendiler

Peine’de düzenlenen Turizm
Fuarına ilgi büyük oldu

AŞAĞI Saksonya Peine kentinde uzun zamandan beri  türizm alanında faaliyet yürüten Benzer
Tourizm şirket sahibi Osman Benzer, kentte “Tüzim Fuarı„ gerçekleştirdi.

İlanlarınız 

için doğru tercih: 

Türkses  Gazetesi

25 yıllık tecrübesiyle
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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  

Bugün duygusal ilişkilerden;
sevgiliyle, eşle, hayat arkadaşıyla
kurulan ilişkilerden ve duygusal
bir ilişkinin ana besin kaynağı
olan ilginin öneminden bahsede-
ceğim.

Eşinize onu sevdiğinizi nasıl his-
settirirsiniz? Sevginizi içinizde
mi yaşarsınız yoksa bunu ona
göstermekten mi hoşlanırsınız?
Doğru olanın hangisi olduğu sa-
nırım eş yerine bir anlık kendi-
mizi koyduğumuzda ortaya
çıkıyor. Sevildiğini bilmekten ve
bunu hissetmekten hoşlanmayan
kimse yoktur. Vücudumuzun
yaşamını sürdürebilmesi için
temel besinlerinin su, hava, ve
enerji kaynakları olduğu gibi, ru-
humuzun da temel gıdası sevgi-
dir. Günlük hayatımızda huzur
bulmak, iş hayatında başarılı ola-
bilmek, hayattan zevk alabilmek,
doyum aldığımız yani sevgiyi
doyasıya hissettiğimiz ve sevgiyi
verebildiğimiz bir ilişkiden geçer.
Bu, duygusal ilişkisi olmayan
kişilerin hayattan zevk alamaya-
cağı anlamına gelmemelidir; bah-
settiğim hali hazırda var olan bir
ilişkinin kişiyi olumlu etkileye-
bilmesi için nasıl olması gerek-
tiği ile ilgili.

Dünyaya ilk geldiğimizde gözle-
rimizi annemizin ilgisi ve sevgi-
siyle açarız, o günden itibaren de
ölene kadar en doğal ihtiyacımız
olacaktır ilgi. Bazen „ilgi görmek
istiyor, ilgi görmek için yapıyor“,
„ilgi görmek için kendini neden
bu kadar hırpalıyorsun“ gibi
olumsuz anlamlar içeren cümle-
ler kurarız, ilgi beklemek yan-
lışmış gibi. Oysa ki ilgi her

insanın en doğal ve temel duygu-
sal ihtiyacıdır ve ilgi beklemek
kişinin haklı beklentisidr.Olum-
suz görünen durumlar ise ilgi ve
sevgiyi hissedemeyen kişilerin
haklı mutsuzluğundan kaynakla-
nan davranışlarıdır. Burada kişiyi
eleştirmek yerine, davranışlarının
arkasındaki ilgi ve sevgi yetersiz-
liğini görmek, bunu anladığızı
karşınızdakine hissettirmeniz onu
rahatlatacaktır ve davranışlarının
kendiliğinden değişmesine neden
olacaktır. Bir de üstüne sevgimizi
davranış ve sözlerle ifade edersek
bakın karşınızdaki eşiniz nasıl da
dünyanın en tatlı ve sempatik eşi
oluveriyor. Bu durumda sadece
eşinizi değil, kendinizi de mutlu
etmiş oluyorsunuz, çünkü dün-
yada yüzü gülen ve mutlu olan
eşten daha güzel bir eş yoktur. 

Bazıları sevgi göstermeyi çocuk-
luğunda öğrenmediği için, yani
anne babasından sevgiyi hisseti-
ren davranışları göremediği için
bunu öğrenememiştir ve kendisi
de eşine ve çocuklarına ilgi ve
sevgi gösteremez. Bu sorun ne
yazık ki evliliğin veya ilişkinin
günden güne kan kaybetmesine
neden olur ve bir gün istemeden
de olsa ilişkinin bitmesine neden
olabilir. O nedenle sevgimizi gös-

termeyi mutlaka
öğrenmemiz gerekir, bunun en
kolay yolu da uygulamadan
geçer. Size garip de gelse, utan-
sanız da eşinize sevginizi göste-
rin; saçlarının ne kadar güzel
göründüğünü, kıyafetinin kendi-
sine ne kadar yakıştığını söy-
leyin, ara sıra kısa mesajlarla onu
düşündüğünüzü yazın, istediği
bir şeyi kısa sürede temin etmeye
çalışarak onun ihtiyaçlarının
sizin için önemli olduğunu göste-
rin ona. İnanın bu şekilde sadece
eşinize değil, aynı zamanda
ilişkinize ve dolayı olarak da
kendinize, kendi mutluluğunuza
yatırım yapmış olursunuz. Göre-
ceksiniz ki karşı taraftan da aynı
veya benzer şekilde sevgi göste-
rileri gelecektir. Böylelikle ruhu-
nuzu temel gıdasıyla doyurmuş
olacaksınız ve günlük hayatı-
nızda aldığınız keyif ve enerji ar-
tacaktır.

Unutmayın; ailenizin bireyleri
yani öncelikle eşiniz ve çocukla-
rınız hayatta sizi mutlu edecek en
önemli insanlardır, onlara sevgi-
nizi sunmanız, onları öpmeniz,
sarılmanız, onları omzunuza ya-
tırmanız, „seni seviyorum“deme-
niz hem onları hem de sizi en
mutlu insanlar yapacaktır. Güve-
nin bana..

• Türkses / Hamburg

Büyük bir coşku içinde gerçek-
leştirilen buluşmaya katılan
UETD-Hamburg Üyeleri, Vatan-

daş merkezli Konsolosluk hizmetlerinden
dolayı Başkonsolos Fatih Ak’a ve yoğun
çalışmalarından dolayı UETD-Hamburg
Yönetim Kuruluna teşekkür ettiler.

UETD-Hamburg, son iki sene içinde
Almanyada bir yerel, birde Avrupa Par-
lamentosu seçimleri ve Türkiyede de
bir Cumhurbaşkanlığı, birde Genel Se-
çimleri olmak üzere toplam dört seçim
sürecinde yoğun geçen çalışma döne-
minin hem yorgunluğunu atmak, hemde
2016 faaliyet yılına “start vermek” için
bir araya geldi.

T.C. Hamburg Başkonsolosu Mehmet
Fatih Ak’ında katıldığı kahvaltı programı,
hem olumlu gelişmelerin, hemde sorun
ve problemlerin konuşulduğu interaktif
bir Forum şeklinde gerçekleştirildi.

DEVLET İLE HALKIN 
BULUŞTURULDUĞU PROGRAM

Programın hem açılış konuşmasını,
hemde sunumunu yapan UETD-Ham-
burg Başkanı Muhterem Güngör, önce
katılımlarından dolayı Başkonsolos Sayın
Fatih Ak’a ve Üyelere teşekkür etti.

Konuşmasında yoğun geçen faaliyet
döneminin değerlendirmesini yapan
Muhterem Bey, maddi ve manevi des-
teklerinden dolayı tüm üyelere teşek-

kürlerini sundu. 
2016 faaliyet dönemi için planlanan

projeler hakkında bilgi vererek konuşma-
sına devam eden Muhterem Bey, bir
nevi Devlet ile Halkı bir araya getirdikleri
bu programı gerçekleştirmiş olmaktan
dolayı büyük mutluluk duyduklarını be-
lirtti. Ve Üyeleri ile buluşup hasbihal
edecekleri bu tür programı periyodik
hale getireceklerinin de müjdesini verdi.

“T.C. HAMBURG BAŞKONSOLOSLUĞU 
TÜRKİYE’DE ORTA BOYLU BİR ŞEHİR SAYISI
KADAR VATANDAŞA HİZMET SUNMAKTADIR” 

UETD-Hamburg’un üyeleri
ile buluştuğu kahvaltı Pro-
gramına onur konuğu olarak
katılan Hamburg Başkonso-
losu Fatih Ak Bey, son dö-
nemde yapılan Bürokratik
değişiklikler ve olumlu ge-
lişmeler hakkında bilgilendirme
konuşması yaptıktan sonra. Tür-
kiye’de orta boylu bir Şehrin
sayısına denk gelecek kadar va-
tandaş sayısına sadece 13 Per-
sonelle hizmet sunduklarını vur-
guladı ve zaman zaman yığıl-
malar yaşamanın kaçınılmaz olduğunu
belirterek, Vatandaşlardan bunu anlayışla
karşılamalarını rica etti.

Konuşmasının sonunda gelen sorularıda
cevaplayan Fatih Ak, satın alınan Kon-
solosluk Binasının son durumu hakkında
ve Askerlik, Çocuk Parası, “Çeyiz” des-

teği, Emeklilik gibi yeni yapılan dü-
zenlemeler hakkında da bilgi verdi.

Konsolosluk binasında yapılacak
değişiklikler için ön çalışmaların, hem
burası, hem de Türkiye endeksli resmi
prosedürün tamamlanma aşamasında ol-
duğunu belirterek, inşaat çalışmalarına
kısa sürede başlayabileceklerini söyledi. 
Fatih Bey, yeni yapılan düzenlemelerin
resmileştiğini, ancak düzenlemeler hak-
kında detayların daha kendilerine ulaşma-
dığını belirterek, Vatandaşlarımızdan bu
konuda biraz sabırlı olmalarını rica etti.

UETD-HAMBURG ŞEREF 
DEFTERİ İMZALANDI
Başkonsolos Fatih Ak, konuşmasından
sonra, UETD-Hamburg Şeref Defterini
imzaladı. UETD-Hamburg Üyeleride,
Sayın Fatih Ak’a katılım ve katkılarından
dolayı teşekkürlerini dile getirdiler.

UETD-Hamburg üyeleri
kahvaltıda buluştu

UETD-Hamburg Yöneti-
mi, hem geride bırakılan
bol seçimli ve bol etkinlik
sunulan son İki senenin
değerlendirilmesinin ya-
pıldığı ve önümüzdeki 2016
faaliyet Yılı içinde planla-
nan önemli projelerini 17
Ocak 2016 tarihinde ger-
çekleştirdiği kahvaltı Prog-
ramı ile üyeleri ile pay-
laştı

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

Psikiyatri ve Psikoterapi
Uzmanı Doktoru

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

İlgi ve 
sevginin önemi
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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

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
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Yılmaz Polat

             

Die alternative Erfrischung

Sipariş hattı: Yılmaz Polat  0173 / 529 19 82

Versteckte Power bis zum Limit

Premium Energy Drink

Siz de KANGAL Enerji içeceğini tercih edin, 
kendinizi daha dinç hissedin!..

   

  
 

  
   

    
   

  
   

    
  

    
    

  
  

 
    

    
    

   
   

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
   

    
  
    

    

   
   

  
  

  

   
      
     

     

      
    
   

    
     
       

    
    

    
     

     
     

     
   

      
    

     

       
      

      
      
    

      
     
     

     
     

    
     

     
    

     

   
  

     
     

      
      

      
    

     
 

      
     

   
      

        
     

 

   

   
   

   

 
  

  
    

   
    

   

   
   
   

   
    

   
    

   
   

   

     
   

    
  

 
  

   
  

   
   

   
  

   
     

    
  

   

    
   

   
    

    
    

    

      
     

   
  
    
    

    
   

    
   

   
     

   
   

 

   
    

    

   
   
  

    
    

    
   

    
  
    

   
 

  
  

    
     
   

   
     

   
   

  
 

  
 

     
    
    

“Vagon 10„ oyununa yoğun ilgi
• Türkses / HAMBURG

Amandastrasse 58 adresindeki
Mut Tiyatrosu'nda yapılan “Va-
gon 10” adlı oyunun prömiye-
rine her kademeden yoğun ka-
tılım oldu.

Oyun beğenildi
Mut Tiyatrosu'nun kurucusu
ve genel sanat yönetmeni Mah-
mut Canbay, “Vagon 10” isimli
otobiyografik oyunla izleyici
önüne çıktı ve mükemmel bir performans ser-
giledi. Rayka Kobiella'nın yönettiği, dramatur-
jisini Solveig Krebs'in ve sahne dekorunu Zahava
Rodrigo'nun hazırladığı oyunda, Canbay 1980
askeri darbesinden sonra  yaşadığı işkence ve
cezaevi günlerini olduğu gibi Almanya'ya kaçışını
ve buradaki yaşamını konu etti. Zorlu bir yaşamı

olduğunu gözler önü-
ne seren Mahmut Can-
bay'ı tiyatroseverler
büyük heyecan ve be-
neğiyle izledi. Tek
kişilik ve bir bölüm-
den oluşan oyunun
sonunda Mahmut
Canbay ve ekibi uzun süre al-
kışlandı.

Dün gibi güncel
Canbay'ın kendi siyasi göç öyküsünün üzerinden
30 yılı aşkın süre geçmesine rağmen, oyunda
ele aldığı konu dün gibi güncel. Oyun, Alman-
ya'da aylardır gündemin ilk maddesini oluşturan
ve ciddi yayın organlarında bile çok kez doğal
felaket çağrıştıran “Asylantenflut” (mülteci seli)
ve “Flüchtlingszustrom)” (göç akını) gibi olumsuz

tanımlamalarla demagoji malzemesi yapılan
siyasi göçün nedenlerini, etkilerini ve belki de
en önemlisi toplum ve ülke için yarattığı fırsatları,
tüm bunları bizzat yaşamış birinci elden izle-
yenlerin öğrenme şansı oldu. Çok kez sığındıkları
ülkelerin en azından körüklediği memleketle-
rindeki savaş, işkence ve yoksulluktan kaçan
insanların bakış açısı, umut ve beklentilerinin
Canbay'ın kendi biyografisi fonunda işlendiği
“Vagon 10”, siyasi göçmenler hakkındaki ön-
yargıları ve uyum taleplerini de irdeliyor.

Hamburg'un ilk ve tek interkültürel sahnesi Mut Tiyatrosu'nun kurucusu
ve genel sanat yönetmeni Mahmut Canbay, kendi göç öyküsünü konu alan
“Vagon 10” isimli oyunun prömiyerini yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Hamburg’da Menekşe Korosu Thalia
Theater katkılarıyla verdiği “Yeni Yıl
Konseri” etkinliğinde müzikseverleri
hayran bıraktı.

• Türkses / HAMBURG

Kentin Bergedorf semtinde Haus im
Park Salonu’nda gerçekleşen kon-
sere Hamburg Belediye Başkanı

temsilcisi Katharina Fegebank, SPD Fede-
ral Meclis Milletvekili Metin Hakverdi, T.
C. Hamburg Konsolosu Meral Akbilek Ko-
ray’ın yanı sıra çok sayıda Türk ve Alman-
lardan oluşan müziksever katıldı.

Uyum için önemli
Konser öncesi  bir selamlama konuşması
yapan Hamburg Belediye Başkanı temsil-
cisi Katharina Fegebank, özellikle son dö-
nemde mültecilerin de geldiği renkli
yaşamda insanların uyumu için koroların
ve kültür projelerin önemli olduğunu vur-
guladı. 
Alman ve Türkiye kökenlileri müzik yo-
luyla kaynaştırma ve karşılıklı kültür pay-
laşımını geliştirme amacıyla 2011 yılında
Güngör Yılmaz tarafından kurulan, kanun
üstadı Turan Vurgun yönetimindeki Me-
nekşe Korosu, dinleyicilere farklı bir
müzik ziyafeti yaşattı. İki bölümden oluşan
konserde seslendirilen tüm parçalar Türkçe
bilmeyenler için Almancaya çevrildi. Kon-
ser esnasında okunan parçaların Almanca

çevirisi multimedya desteğiyle üstyazı ola-
rak sahnede yansıtıldı.

Thalia Tiyatrosu ile ortak çalışma
Hamburg Eyalet Parlamentosu SPD Mil-
letvekili Güngör Yılmaz bu yılki konserde
Thalia Tiyatrosu ile işbirliğine gidilerek
programın daha da zenginleştirdiklerini
ifade etti. Konserde bazı parçalar Thalia
oyuncuları tarafından tiyatral bir yorum ve
seslendirmeyle dinleyicilere sunuldu.
Turan Vurgun yönetiminde, Enis Arslan,
Adnane Haloui, Alican Yılmaz, Furkan
Kemer, Bülent Kurtuluş, Erhan Kemer’in
enstrümanlarda yer aldığı konserde, koro
üyeleri, “Sana eller ne güzelsin demesin
kıskanırım”, “Artık gelecek sanma sakın,
geçti o günler”, “Mevsimler yas tutup gül-
ler ağlasın” gibi birbirinden güzel parçaları
seslendirdi. Bazı parçalar solo olarak söy-
lendi.

Yoğun alkış topladı
Koro üyeleri ikinci bölümü de büyük bir
başarıyla tamamladı ve yoğun istek üzerine
son olarak söyledikleri “Hayat bayram
olsa” parçasını tekrar söylediler ve dinle-
yicilerde alkışla ve söyleyerek parçaya
eşlik ettiler. Konser sonrası koro üyeleri
uzun süre alkışlandı.  Ayrıca konser salonu
lobisinde geleneksel çay ve kurabiye ik-
ramı misafirlere ikram edildi.

Menekşe Korosu
konseri büyüledi

• Türkses / HAMBURG

Bremen´de 2015/16 eğitim ve öğretim
yılı birinci dönem karneleri verildi.70
bin civarında öğrenci karnelerine ka-

vuşurken, bazı öğretmenler de emekliye ayrıl-
dılar. Emekli olan öğretmenler arasında eski
CDU Milletvekili ve Bremen Eyalet Meclisi
Yabancılar Komisyonu eski Başkanı Klaus Pe-
ters´te vardı. Eğitmen-atelye ustası olarak
görev yaptığı Bremen Metalteknik Meslek
Okulu´n da öğrencilerine son olarak karnele-

rini dağıtan Klaus Peters, otuzüç yıl önce eğit-
men atelye ustası  (Lehrmeister) olarak göreve
başladım.1994/2006 yılları arası Bremen Eya-
let Meclisi´n de milletvekili olarak bulundum
ve yabancılar komisyonu başkanlığı yaptım.
Bu yıllarda birçok yabancı dernek davetine ka-
tıldım. Onları tanıma fırsatı buldum ve sorun-
larına çözümler aradık. Okuldaki görevim
süresin de de öğrencilerimizin meslek edinme-
leri için uğraş verdim. Ailelerden, toplumun
her kesiminden ve yöneticilerden eğitime daha

çok destek vermelerini bekliyorum. Bu ülke
için bir gerekliliktir dedi.

Bremen Metalteknik okulunda Klaus Peters ile
uzun yıllardır beraber çalışan öğretmen Recep
Ali Tüfek, Klaus Peters´i sakin, hoşgörülü ve
gerçekci değerlendirmeler ışığında karar veren
bir arkadaş olarak tanıdım.Milletvekilliği ön-
cesi ve sonrasında okulumuzda beraber ça-
lıştık. Şu anda yarı yıl karnesi verdiğimiz sınıfın (WS
13) atelye öğretmeni o, sınıf öğretmeni benim.
Geçen yıllar içinde benim çok ilgimi ceken bir
konu da;  siyasi kişiliği belli olmasına rağmen,
okuldaki yönetim ve öteki meslektaşlarla her-
hangi bir sorun yaşanmaması. Liyakat ön
planda tutuluyor. İşini bilen ve iyi yapanın po-
litik görüşü önemli değil. Klaus Peters ör-
neğiyle, bunu hep anlatacağım. Klaus Peters
(65) için öğrencilerimiz serbest proje olarak,
yuvarlak çelik ve saçtan yerküreler yaptılar.
Kesme, eğme, el tesviyeciliği ve kaynakcılık
becerilerini ortaya koyarak yaptıkları bu proje,
Klaus Peters´in çok hosuna gitti. Çünkü o,
geçen yıllar içinde dünyanın çeşitli ülkelerin-
den gelen gençlere meslek öğretti.   

Milletvekili-öğretmenden karneli veda

Klaus Peters (sağdan ikinci) , öğrenciler Veysel Gökcen, Emre Saçmalı Mert Ayha, Tolga
Karaman, Davidt Schmidt, Daniel Reents, Tobias Knapp, Ersan Sali ve Recep Ali Tüfek.

DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ ve LİYAKAT
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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,-99STEINDAMM’ın
nezih pastanesinde,

sakin bir ortamda
eş, dost ve arkadaş-

larınızla sohbet
keyfini sizde

yaşayın!

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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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.

Bazı halılarımızda % 50 ye varan
indirimler uygulanmaktadır. 

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. 

Hamburg Bölgesi, Yeni Beyazıt Camii-
sine bağlı olan Yeni Beyazıt Gençliği-
nin düzenlediği „2. Çevre ve Temizlik
Günü“ yoğun bir katılım ile gerçekleş-
tirildi. Hep beraber el ele, temiz bir
çevreye sloganıyla yapılan bu güzel or-
ganizasyona yaklaşık 25 genç katıldı.
Daha önce Belediye ile irtibata geçip,
gerekli çöp torbaları ve eldivenler te-
darik edilerek, yeni yıl kutlamaları es-
nasında havai fişek ve bombalar
yüzünden kirlenen ve çöp ile dolan Ca-
miinin etrafı temizlendi. 

İkinci kez gerçekleştirdikleri bu orga-
nizasyonu Yeni Beyazıt Gençlik Baş-
kanı Murat Koçak, yeni yıl nedeniyle
sorumsuz bir şekilde çevreyi kirleten-
lere çağrıda bulundu. Koçak, Müslü-
manlar olarak gençlerin çevreyi
önemsediklerini ve çevrenin temiz tu-
tulması için çaba gösterdiklerini Ham-
burg halkına göstermek istediklerini
dile getirdi. Koçak, bu çeşit faaliyet-
lerle de herkese örnek olmak istedikle-
rini ifade etti.

• Türkses / UETERSEN

Uetersen kentinde Grosser
Sand 74 adresinde bulu-
nan Cemevi’nde gerçekle-

şen genel kurul toplantısında
üyelerin çoğunluğu hazır bulundu.
Kerbela’da ve sonrasında ölenler
anısına bir dakikalık saygı duru-
şuyla başlayan toplantıda başkan
Süleyman Yılmaz bir selamlama
konuşması yaptı.

Eski yönetim aklandı

Wedel ve çevresinde faaliyetlerini
sürdüren ve bundan kısa süre önce
muhteşem bir törenle Uetersen’de
yeni Cemevlerine kavuşan
WAKB’nin, zor bir dönemi geride
bıraktığına  işaret edildi. Kısa ko-
nuşmaların ardından Ali Akdemir,
Hasan İmre ve İlhan İçöz divan
kuruluna seçildi. Ardından mali
rapor okunup yapılan çalışmalar

anlatıldı ve oy bir-
liği ile eski yönetim aklandı.   

Yeni yönetim belirlendi

Eski yönetim aklandıktan sonra
yönetimden olan Süleyman Yıl-
maz, Murat Sarı ve Meryem Ulaş
tekrar yönetime aday olmayacak-
larını açıkladıktan sonra yeni yö-
netim seçimine geçildi. Yeni
yönetim şu isimlerden oluştu:

Oğuz Er (39 oy), Süreyya Kerinç
(37), Murat Uğur (37), Güldane
Şahbudak (35), Hasan Akgül (35),
Tamam Emre (34), Zeynep Torun
(34). Denetleme kurulu üyeleri:
Meryem Ulaş, Murat Sarı, Yıldı-
ray Akgün. Danışma kurulu üye-
leri: Ali Aksüt, Süleyman Yılmaz,
Hatem Uğur, Harun Ulaş ve Cem
Kömekçi. Yeni yönetim kurulu ilk
toplantısında görev dağılımını be-
lirleyeceği açıklandı.

Wedel AKB yeni yönetimini belirledi
Almanya’nın Schleswig-Holstein Eyaleti
Wedel kentinde ve çevresinde çalışmalarını
yürüten Wedel  ve Çevresi Alevi Kültür Birliği
(WAKB) düzenlediği 22. olağan genel kurul
toplantısında yeni yönetimini seçti.

2. çevreve temizlik günü

• Türkses / BREMEN

Bremen´de yarıyıl karnelerini alan
öğrencilerin yanısıra, 3,5 yıllık meslek
eğitimini başarıyla bitiren gençler de

büyük sevinç yaşadı. Bremen Ticaret Odası ve
Eğitim Senatörlüğü gözetiminde yapılan sı-
navlar sonrası, Metalteknik dalında meslek
eğitimi bitirme diplomasına kavuşan gençlerin
bazıları BAA Boysen, Aparatenbau
Unbescheiden GmbH  ve Airbus Bremen fir-
malarında iş buldular. Bitirme sinavının da
yapıldığı Berufsbildende Schule für Metall-
technik meslek okulundaki diploma töreninde
işe alındıklarını bildiren gençler içinde, Air-
bus´un Bremen´deki üretim tesislerinde ise
başlayacak olan Gani Şenocak, en çok ilgi
toplayan genç kalifiye eleman oldu.
Diploma törenine aile bireyleriyle katılan
gençlere hitap eden öğretmen Jutta Steen-
block, üçbuçuk  yıl içinde devamlılık, teori ve
atelye derslerindeki  başarının  yanısıra,
öğrencilerimizin geleceğe yönelik bir iş bulma

konusundaki meslek öğrenmenin önemini
kavramaları onları meslek sahibi yaptı. Sınav
sonuçları kısa bir süre önce belli oldu. Bazı
öğrencilerimiz daha diplomalarını almadan,
sınav sonuç belgeleriyle işletmelere başvurdu-
lar ve işe alındılar. Bu bizleri ayrıca mutlu etti
dedi. Berufsbildende Schule für Metalltechnik
okulunun en kıdemli öğretmeni Recep Ali
Tüfek, çelik doğrama, el-makina tesviyeciligi,
gaz-elektrik kaynakçılığı dışında teknik resim
ve iş planlama becerileriyle donatılmış genç-
lerin iş bulmadakı kolaylıkları, öteki gençlere
de örnek oldu. Meslek eğitimi yapmadan bir
gelecek kurmak her geçen gün zorlaşıyor.
Okulumuzda, firmalarda meslek eğitimi yeri
bulan (Duale Ausbildung) gençlerin dışında,
tamamen okulda yapılan (Vollschulische Aus-
bildung) meslek eğitimi de verilmekte. Ayrıca,
temel eğitim diploması almakta zorluk çeken
öğrenciler için, 8.sınıftan itibaren  mesleğe
hazırlık sınıfı niteliğinde Werkschule
sınıflarımız da mevcut. Öğrencilerimizi mutlu
görmek, bizler için en büyük ödüldür.

Resimde, diplomalarını alan Gani Şeno-
cak, Burak Tavlak  Alman arkadaşları Ste-
fanie Rosinsky, Dennis Robbers, Edobour
Thompsen (Nijerya), Elfat Deari (Make-
donya), Abdal Hakar (Irak), Norouzi
Mosayeb (Afganistan)  ve öğretmenleri

Jutta Steenblock, Recep Ali Tüfek, atelye
eğitim ustaları (Lehrmeister) Frank
Schulze, Thomas Frommeyer ve kaynak-
cılık eğitimi ustaları Claus Cyron ve Jörn
Müller ile birlikte hatıra resmi çektirdiler
ve beraberce mezuniyet yemeğine gittiler.

Diploma sonrası Airbus’ta işe başladılar
İlanlarınız 

için doğru tercih:
Türkses Gazetesi

25 
yıllık tecrübesiyle

İnternet
www.turkses.de

e-mail:
tuerkses@t-online,de
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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

rig
ht

 T
ür

ks
es

Hamburg İstasyon Tiyatro İle-
tişim’in “İstanbul’un orta yeri
sinema” adlı Orhan Veli şiirleri
dinletisi yoğun ilgi buldu.

• Türkses / HAMBURG

Kentin Altona semtinde
Hospitalstrasse 111, TGH
Haus 7 Salonu’nda ger-

çekleşen “İstanbul’un orta yeri si-
nema” etkinliğine her kesimden
yoğun katılım olduğu görüldü.

İSTANBUL’U YAŞATTILAR
Serap Sadak’ın tasarlayıp ve yö-
nettiği etkinlikte Aysun Siuda,

Burcu Özdirik, Caner Şakar,
Fatma Kurt, Hakan Baysalman,
Hanife Klein, Mahmut Erdinlig,
Nazmiye Acar, Serap Sadak, M.
Serdar Temur, Sultan Molu “Vesi-
kalı yarim”, “Macera”,  “Ayrılık”,
“Anlatamıyorum”, “Dedikodu”
gibi şiirlerin sunumunu yaparak
izleyenlere adeta İstanbul’u yaşat-
tılar. 

TECRÜBELİ OYUNCULAR
İstasyon Tiyatro İletişim 25 yılını
geride bırakan ve oldukça başarılı
ve tecrübeli oyunculardan oluyor.
Daha önce çeşitli tiyatro oyunla-

rını başarıyla sergileyen
ekip, bu kez izleyen-
lerin karşısına şiirlerle
çıktı ve eski İstanbul
giysileriyle adeta göz
kamaştırdı. Etkinliğin
sonunda ekip uzun süre
alkışlandı. Mustafa
Kemal Adatepe, Zeynep
Schipper-Çetin ve Olgay
Sadak’ın da yoğun kat-
kılarıyla gerçekleşen et-
kinlik 29 Ocak 2016
Cuma günü saat
20.30’da tekrar şiirse-
verlerle buluştu.  

Ekrem SAĞIR
• Türkses / Hannover 

ALMANYA’nın Berlin
Eğitim Müşaviri Prof.Dr.
Cemal Yıldız,  Hannover

Başkonsolosu Mehmet Günay,
Başkonsolos Yardımcısı Abdullah
Metin Durmuş’un yanı sıra  Aşağı
Saksonya Türk Veli Dernekleri
Federasyonu, ASTÖB, temsilci-
leri ve Türkçe ve Türk Kültürü
derslerini veren öğretmenlerle bir-
likte bazı STK temsilcilerinin de
katıldığı toplantıda, Almanya’da
ki genel eğitim durumu ve Türk
kökenli öğrencilerin konumu hak-
kında bir sunum yaptı.

Türkçe derslerine katılımın ol-
dukça az olduğunu belirten Prof

Dr. Yıldız” bu dersler Alman ders
müfredatı içerisinde yer alıp, sınıf
geçmeyi etki edecek konuma ge-
tirilmedikten sonra istediğimiz ka-
tılımı sağlamada zorluk çekeceğiz.

ALMANYA’DA OKUYAN
ÖĞRETMENLER ATANACAK
Almanya’da Türkçe ve Türk Kül-
türü derslerini yerel makamların
yanı sıra bazı eyaletlerde  Türki-
ye’den gönderilen MEB’na bağlı
öğretmenler de verdiğini dile ge-

tiren Prof. Dr. Yıldız, “Bakanlığı-
mız bundan sonra Türkiye’den
gelecek öğretmenleri buradan
temin etme yoluna gidecek.”

VELİLER YATIRIM YAPILMALI
Çocuklarla doğru iletişim kurabil-
meleri ve doğru yönlendirebilme-
leri açısından velilerin bilinçlen-
dirilmesinin gerektiğini belirten
Prof.Dr. Cemal Yıldız, bu konuda
STK’lara büyük görev düştüğünü,
bu alanda belli fonlardan yardım

alınarak etkinlikliklerin yapılabi-
leceğini belirtti.

İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİLİZ
Almanya’da genel olarak 600 bin
civarında Türk kökenli öğrenci-
nin, ancak 112 binin Türkçe ders-
lerine girdiğini, Liseye gidenlerin
oranının %6’larda olup, 33 bin ci-
varında üniversiteye gidenlerin ol-
duğunu, bunların da %40’nın
okulu terk ettiğini dile getirdi.

Sevgili Veliler,

Aşağı Saksonya Eyaleti 2015-2016
Eğitim –Öğretim yılının ilk sezonu için
27 Ocak 2016 Tarihinde  çocukları-
mıza okulları tarafından derslerdeki
başarılarını! gösteren bir karne verildi. 

Çocuklarımızın ellerine tutuşturulan
bu karneler, yalnızca onlara ait değil,
bu karneler biz velilerin, öğretmenlerin
de başarı! ve başarısızlıklarını! göste-
ren belgelerdir.  Özellikle de başarısız
durumlarda yalnızca çocuklarımızı
suçlamak, onlara yapacağımız en
büyük kötülüktür. Kendi başarısızlığı-
mıza bahane aramaktan başka da bir
şey değildir. Böyle yapıldığında so-
runu, sözde suçluyu bularak halletmiş
olacağız. Burada anne-baba olarak alı-
nan başarı ve başarısızlıkta kendimizin
de en az çocuğumuz kadar payımızın
olduğu gerçeğinden hareket etmemiz
gerekir. Karnedeki notların, başarı!
veya başarısızlığın! ölçüsü olmadığını
bilerek yapmamız gerekenleri şöyle
özetleyebiliriz:

Karnedeki verilmiş olan notların, aynı
zamanda da bizlere de verilmiş olduğu
bilinciyle hareket etmemiz, 

Öğretmenlerle daha sık görüşüp, alı-
nan görüşler doğrultusunda gelecek
sezon için eksikliklerin giderilmesi, 

Zayıf olan derslerden yardım alınma-
sının yollarının aranması, Öğrenciye
daha rahat  ortamlarda ders çalışması-
nın sağlanması,

Okul dışındaki zamanların  doğru plan-
lanması, İnternet ortamından mümkün
olduğunca uzaklaştırılıp, sosyal, kültü-
rel ve sportif aktivitelere yönlendiril-
mesi, 

Yeteneklerinin geliştirilmesine yar-
dımcı olunması, Belli  gün ve saatlerde
birlikte kitap okunmasının gerçekleşti-
rilmesi, 

Anadiliyle geniş düzgülü cümleler ku-
rabilecek şekilde bu dili öğrenmesi için
gereken önemin verilmesi, 

Çocuğumuza, karnesindeki notlar nasıl
olursa olsun, kendisini sevdiğimizi,
bizim için değerli olduğunu, söz ve
davranışlarımızla  kendilerine belirtil-
mesi. 

Her çocuğun algılama gücü, ilgi alanı
çok farklıdır. Sadece ders notlarıyla ço-
cuklarımızı değerlendirmeye tabi tut-
mak bizi büyük yanlışlara
götüreceğinin bilinmesi.v.s.

Değerli Veliler,

Alınmış olan bu karneler hepimiz için
eksiklerimizi görmemizi, nerelerde
yanlış yaptığımızı bize bir ölçüde gös-
terecektir. Her müsibetten bir olumlu
sonuç çıkarabilmek erdemli insanların
başarabileceği bir şeydir. Umarım biz-
ler de gerekli önlemleri aldığımız öl-
çüde  gelecek dönemde  elimize
aldığımızda sevinç duyacağımız  kar-
neler alacağımızdan emin olabiliriz.
Yeterki bizler buna inanalım ve gere-
kenleri zamanında yapalım. 

Dar alanda
paslaşmalar

Ekrem Sağır

Almanya’nın Berlin Eğitim
Müşaviri Prof.Dr. Cemal Yıldız
Hannover’de Sivil Toplum Ku-
ruluşlarının temsilcileri ve öğ-
retmenlerle bir araya geldi.

Türk öğrenciler 
konumu ele alındı

Toplu görünüm. Ortada arkada Başkonsolos Mehmet Günay ve yanında Prof.Dr. Cemal Yıldız.

“İstanbul’un orta yeri sinema“
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Lüneburgerstr. 38 • 21073 Hamburg (Harburg)
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•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.

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.

Yetenekli 
gençlere 
ücretsiz
eğitim

Hamburg’da yaşayan Kulak-
Burun-Boğaz (HNO) Uzmanı
Dr. Bülent Uğurlu’nun baş-
kanlığında Livion Healthcare
Center açıldı.

• Türkses / Hamburg

Kentin ünlü Alster Gölü yakı-
nında  düzenlenen muhte-
şem açılış töreniyle  Livion

Healthcare Center resmen hizmete
başladı. Açılışta Hamburg’un ta-
nınmış simaları biraraya geldi. 

Başarılara imza attı
Önemli çalışmalar yaparak bir çok
ilke imza atan Dr. Bülent Uğurlu,
daha önce kendi yaptığı araştırma-
lar sonucu keşfettiği “Snorelift”
tekniği yöntemi ile horlama ve
uyku apnesi sorunu olanlara
çözüm buldu. Dr. Uğurlu kendine
özgü tamponsuz, ağrısız hastanın
aynı gün eve çıkabileceği burun
ameliyatı gerçekleştirerek adından
söz ettiriyor.

Modern cihazlar
Kendi muayenesinin bulunduğu
Neuer Wall’de yeni açılan Livion
Healthcare Center’in doktor kadro-
sunun baş hekimi olarak görev
yapan Dr. Uğurlu, bundan böyle

estetik ve güzellik
üzerine de adın-
dan söz ettirecek.
En son modern ci-
hazlarla yeni hiz-
mete giren mer-
kezde estetik,
lazer, cilt  bakımı
gibi A’dan Z’ye
hizmet sunuluyor.
Dr. Uğurlu, her
insanın içten ve
dıştan iyi bakıma

ihtiyacı olduğunu hatırlatıyor. 

Dr. Bülent Uğurlu kimdir? 
1975’te Almanya’nın Hagen ken-
tinde işçi bir ailenin çocuğu olarak
dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten
sonra rotasını askerliğe çevirdi.
Harp Okuluna giren ilk Türklerden
biri oldu. Bavyera Ordu Üniversi-
tesinde tıp ve buna paralel olarak

açık öğretimde işletme okuyan
Uğurlu, 2001’de tıptan mezun
oldu. KBB cerrahisi üzerine uz-
manlaşan ve eğitiminin bir bölü-
münü Amerika’da tamamlayan
Uğurlu, plastik ve estetik cerrahi
konusunda da uzmanlaştı. Alman
ordusu için Afganistan’dan
Sudan’a Çad’dan Nijerya’ya kadar
dünyanın en tehlikeli yerlerindeki
askeri misyonlarda görev yaptı. Sa-
rıkamış’ta 4 ay askerî eğitim aldı,
tatbikatlara katıldı. Kimi zaman
tanklarla dağları, bayırları aştı;
kimi zaman da yaralanan çok sa-
yıda asker ve sivilin hayatını dok-
tor kimliği ile kurtardı. Dünyanın
neresinde kriz çıktıysa orada bu-
lundu.

Dr. Bülent Uğurlu’nun başkanlığında 
Livion Healthcare center açıldı

Engelli ve engelsizlerin bir arada ti-
yatro yaptığı, Avrupa’da Türkiye
kökenlilerin kurduğu ilk ve tek der-
neği olan Engelsiz Diyalog Kültür
ve Sanat Derneği’nin olağan genel
kurul toplantısında yönetim değiş-
medi.

• Türkses / Hamburg

Hamburg Engelsiz Diyalog Kül-
tür ve Sanat Derneği’nin ola-
ğan genel kurul toplantısında

eski yönetim başarılı çalışmalarından
ötürü yeniden göreve getirildi. Genel
kurulda Başkan İsmail Bıçkıcı, Baş-
kan vekili ve Sanat Yönetmeni Coş-

kun Üresin, Sayman Melek Demir ve
Katip Emine Akçay faaliyet ve mali
raporun okunmasından sonra aklandı-
lar. Genel kurula katılan üyeler eski
yönetimin çok başarılı çalışmalar yap-
tığını belirterek aynı yöneticilerin tek-
rar aday olmasını istediklerini be-
lirttiler. Yapılan oylamada oybirliğiyle
eski yöneticiler tekrar göreve seçildi-
ler. Dernekte tekrar başkanlık göre-
vini üstlenen İsmail Bıçkıcı, şimdiye
kadar “Bilge Nathan”, “Romeo ve
Hülya” ve “Renkli Yaşam, Renkli
Aşk” gibi bir çok oyun sahneledikle-
rini ifade ederek 2016 sezonunda
kukla oyununu da repertuvarlarına

katmak istediklerini ifade etti. Biç-
kici, kendi yazdıkları oyunla hicivli
bir dille toplumun engellilere bakış
açısını irdelediklerini belirtti.

KUKLA TİYATROSU’YLA 
ÇOCUKLARI KAZANACAĞIZ

Derneğin Başkanvekili ve Sanat Yö-
netmeni Coşkun Üresin tiyatro çalış-
malarının insanları kaynaştırdığı
ve  yaşamlarına artı değer kazandırdı-
ğını ifade ederek, “Tiyatroseverlerin
oyunlarımızı keyifle izlemeleri moti-
vasyonumuzu daha da artırıyor” diye
konuştu. 2016 hedeflerini anlatan
Üresin, “Kukla tiyatrosu projemizle
çocuk yuvalarındaki çocukların en-
gellilere bakış açısını geliştirmek isti-
yoruz. Tiyatro projemizi daha da
geliştirerek engellilerin sesi, kulağı

olmak, tabu olan konuları kamuoyuna
taşımak istiyoruz. Gençlik Kolu çalış-
malarıyla gençlerimizi kazanmak,
Anneler Grubu çalışmalarıyla da an-
nelerin sırtındaki yükü hafifletmek is-
tiyoruz” şeklinde konuştu. Engelli
insanların her zaman mobil olamadı-
ğını da hatırlatan Üresin, “Derneğe
araba alarak tiyatro gösterilerine ge-
lemeyen oyuncularımıza kolaylık
sağlamak istiyoruz. Arabanın finans-
manı için kendimize arabaya reklam
alma, üye sayımızı artırma gibi hedef-
ler koyduk. Tüm bunları sizlerin de
desteğiyle başaracağımıza inanıyo-
ruz” dedi. 7 Şubatta “Romeo ve
Hülya” isimli oyunları Bürgertreff Al-
tona Kültür Merkezi’nde sahneleye-
ceklerini belirten Üresin, tiyatro
oynamak isteyen herkesi aralarına
beklediklerini kaydetti.

Engelsiz Diyalog 2016’ya fırtına gibi girdi

Türk öğrenciler 
konumu ele alındı

AŞAĞI Saksonya Eyalet Başkenti
Hannover’de 1988 yılından beri
sosyal,kültürel alanda çalışmala-
rını sürdürmekte olan Can Arka-
daş derneği bir ilke daha imza
atarak müzik alanında yetenekleri
olan gençlere ücretsiz eğitim veri-
lecek olan çalışmaları başlattı.

Ekrem SAĞIR
• Türkses / HANNOVER

Korumacılığını eyalet hükü-
meti uyum sorumlusu Doris
Schröder –Köpf’un  üstlen-

diği , “Mig-pop- Integration durh
Musik” adlı projeyi Lotto-Sport-
Stiftung  ve Klosterkammer Hanno-
ver’in sponsorluğunu üstlenmek-
tedir. Müzik eğitimi projesi müzis-
yen Ayda İçiyok tarafından verile-
cek.

Can Arkadaş derneğinde yapılan
proje  tanıtımı basın toplantısına ka-
tılan Doris Schröder-Köpf, “Şimdiye
kadar hiç el atamadığımız bir alandı.
Ayda ile birlikte bu alanda da çalış-
malar yapmaya başlamış olduk.
Gençlerimizin bir çoğu  belli sportif
faaliyetlerle uğraşmaktalar. Müzik
alanında yetenekli olanlar da ilgile-
nilmediği için kaybolup gidiyor. Te-
masta olduğum tüm
STK temsilcileriyle
görüşüp, bu projeye
yetenekli gençler
kazandırma gayreti
içinde olacağım.”

Gençlere müzik eği-
timi verecek olan
pop ve klasik alanda
şarkı söyleyen mü-
zisyen Ayda İçiyok,

“Beni ilkokulda Sonderschule’ye
gönderiyorlardı. Müzik öğretmeni-
min sayesinde yeteneğim anlaşıldı
ve beni o okula göndermeden vaz-
geçtiler. Liseyi bitirdikten sonra
şimdi de Hildesheim Üniversite-
sinde müzik ve pedagoji eğitimi al-
maktayım. Kanada, Avusturya,
ispanya gibi bir çok ülkede konserler
verdim.

15-20 yaş grubunda ki
gençlerin çektikleri vi-
deoyu “nadia@canar-
kada.de” adresine
göndererek bize ulaşabi-
lirler. Seçim yaptıktan
sonra kendilerine ulaşıla-
cak ve ücretsiz olarak
özellikle de ses eğitimi
alanında eğitimimize
başlayacağız”

(Soldan) Lotto-Sport-Stiftung  yetkilisi Clemens Kurek ve Başkanı Hans-
Christian-Biallas, Eyalet Hükümeti (Nds)Uyum Sorumlusu Doris-Schrö-
der-Köp.f., Müzisyen Ayda İçiyok, Nadia Proje koordinatörü,
Klosterkammer Hannover Başkanı Dr. Sönke Burmeister.
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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

Türkses Albümü
Değerli okurlarımız!..

Sizin ve sevdiklerinizin hatıra 
fotoğra�arını Türkses’de yayınlanma-

sını istiyorsanız, gönderin 
yayınlayalım.

e-mail: tuerkses@t-online.de 
www.turkses.de
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Merkezi Hannover yakınlarında
bulunan Lehrte kasabasında bu-
lunan KURT-Zeitarbeit GmbH
(KURT Grubu) nun sponsorlu-
ğunu üstlendiği “KURT CUP
Futbol Turnuva”sının 12. Si
Lehrte’ Schlisische caddesinde
bulunan kapalı spor salonunda
yapıldı.

Ekrem SAĞIR 
• Türkses / LEHRTE

İki gün boyunca yapılan salon
futbol turnuvasına toplam on-
altı takım katıldı. Oberliga’da

oynayan FC Egestorf ve Landes-
liga’da oynayan HSC Hannover gibi
takımların da katılımı turnuvaya il-
giyi artırdı. Büyük bir seyirci toplu-
luğunun izlediği turnuva heyecanlı
karşılaşmalara sahne oldu.

Finalde oberliga’da oynayan FC
Egestorf ile landesliga’da oynayan
ve tabele birincisi olan HSC Hanno-

ver karşılaştılar. Üç sıfır geriye düş-
tükten sonra Felix Krüger, Artur
Zilke ve Türk oyuncu Çağlar
Yağcı’nın golleriyle beraberliği ya-
kalayan HSC Hannover; penaltı
atışlarında kalesini koruyan Türk
oyuncu Eren Taştan’ın başarılı kur-
tarışları sonrasında kupanın sahibi
olurken, toplamda 900€ para hedi-
yenin  verildiği turnuvada birinciye
verilen 400€’luk hediyenin de sahibi
oldu. 

KURT Grubu adına hediyeleri tak-
dim eden Semih Kurtuluş “12. sini
düzenlediğimiz “KURT CUP Futbol
Turnuvası”nı desteklediğimizin
temel espirisi, gençlerimizi spora teş-
vik etmek, sağlıklı nesillerin oluşma-
sına katkıda bulunmak. Sporla
uğraşan gençlerimiz sağlıklı bir bün-
yeye kavuşacakları gibi; kötü alış-
kanlıkları edinmeden de uzak
kalacaklardır. Desteklerimiz süre-
cektir”

12. KURT CUP
Turnuvasının birincisi
HSC Hannover olduEkrem SAĞIR   • Türkses / LEHRTE

LEHRTE kasabasında 1988 yılında
kurulmuş olan “SV Yurdumspor88
Lehrte” futbol kulübü, Lehrte de

uzun süre Türkçe öğretmenliği yapmış,
Lehrte’li Türk’lerin  öğretmeni, abisi,
amcası, danışmanı, başları sıkıştığı her
konuda kendisinin yardımına başvurulan
biri olan emekli Türkçe öğretmeni Yılmaz
Güner’in anısına düzenlediği  “Yılmaz
Güner Cup” in ikincisi düzenlendi.

İki gün boyunca süren  Yılmaz Güner
Cup salon futbol turnuvasının finali ev sahibi
SV Yurdumspor88 Lehrte ile FC Lehrte takım-
ları arasında oynandı. Finale kadar çok başarılı

maçlar çıkartan SV
Y u r d u m s p o r 8 8
Lehrte, finalde FC

Lehrte karşısında başarılı futbolunu sergileye-
meyince 3-0 yenilerek ikincilikle yetindi.

Takım antrönörlerinden Süleyman Karakaya”

Yılmaz öğretmen, Lehrte’li Türk’lerin her şe-
yiydi. Kulübümüzün de kurucularının başında
gelmekteydi. Yurdumspor olarak anısına 2.
sini düzenlediğimiz salon futbol turnuvasına
devam edeceğiz. Böylece kendisine olan bor-
cumuzu bir ölçüde ödemiş olacağız.” 

• Türkses / Hamburg

Kentin Altona semtinde bulunan Sait Köz Resto-
ran’da gerçekleşen kahvaltıya HFD Başkanı
Mustafa Çömlek, Murat Yıldırım, Bünyamin

Yağdıran, HFD Kadınlar Kolu  Başkanı Ayşe Drebing,
yardımcısı Zeynep Arslan’ın yanı sıra çok sayıda üye ve
taraftarlar katıldı.

TÜRKİYE’DEN YÖNETİCİLER GELECEK

Hep birlikte kahvaltı yaparken HFD olarak yapılacak ça-
lışmalar üzerine bilgi veren başkan Mustafa Çömlek,
sporun bir dostluk olduğunu ve hedefin insanları bira-
raya getirmek olduğuna vurgu yaparak, “Biraraya gel-
memizin nedeni bu yıl çalışmalarımıza her zamankinden
daha fazla aktif   şekilde sürdürmektir. Spor özellikle
gençlerimizin yanı sıra hepimiz için çok önemlidir. Her
konuda olduğu gibi spor alanında da fikir alış verişinde
bulunmak üzere Türkiye’den Fenerbahçe yönetiminden
ayın sonunda bir heyet Hamburg’a gelecektir. Karşılıklı
önemli görüşmeler yapacağız” dedi.

İLK ETKİNLİK SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE

Söz alan HFD Kadınlar Kolu başkanı Ayşe Drebing ise,
“Kadınlar kolu olarak özellikle bu yıl içerisinde çok sa-
yıda etkinlikler organize ederek diğer spor taraftarları da
olmak üzere çok kişiyi bir araya getirmek hedefindeyiz.
‘Birlikten güç doğar’ misali birlikte hareket edersek
güçlü bir geleceğimiz olur ve bizlerde gelecek nesillere
örnek oluruz. Böylece yılın ilk büyük etkinliğini Sevgiler
Günü’nde yapacağız. Sanatçımız Şükrü Peker ve DJ Elif
Schmuck’la yapacağımız etkinliğe  şimdiden herkesi
davet ediyoruz” açıklamasında bulundu. Kahvaltı sonrası
başkan Mustafa Çömlek, Ayşe Drebing’e bir plaket tak-
dim ederken yeni kadın üyelere de birer Fenerbahçe ro-
zeti takıldı. Dansöz Yasemin’de Hamburg Fenerbah-
çeliler Derneği’ne üye oldu ve başkan Mustafa Çömlek
kendisini tebrik etti.

HFD kahvaltıyla yeni yıl
çalışmalarına başladı

Semih Kurtuluş: sol baştan 2. Kupayı alan turnuva birincisi HSC
Hannover takımı oyuncu ve yöneticileriyle birlikte

Yılmaz Güner
Cup’a devam

Hamburg Fenerbahçeliler Derneği (HFD), düzenlediği kahvaltıyla yeni yılın çalışmalarını başlattı.

Altona’daki 
Sait Köz Restorant

da gerçekleşen
kahvaltı toplantı, 

çok ılımlı bir 
havada

geçti

Askerlik bin EuroAskerlik bin Euro
Yurt dışında yaşayan vatandaşlara
yönelik dövizle askerlik bedeli 1000
Euro’ya düşürüldü. Konuyla ilgili ka-
nun tasarısı TBMM Genel kurulu’nda
kabul edilerek, Cumhurbaşkanı Reçep
Tayip Erdoğan tarafından onaylandı. 

Yurtdışı bedelli askerlik konusuna yeni düzenleme
Merakla beklenen bedelli askerlik konusunda değişiklik
yapılıyor. Yurtdışında yaşayanların faydalanacağı dö-
vizli bedelli askerlik düzenlemesine göre, bin Euro
ödeyen askerlik yapmış sayılacak.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar bedelli askerlik konu-
sunda atılacak adımları merakla bekliyordu. Uzun sü-
redir gündemde olan ve Hükümetin, 2016 Eylem
Planı'nda yer alan bedelli askerlik konusunda düğmeye
basıldı. Yurtdışında yaşayan vatandaşlar bedelli askerlik
uygulamasından faydalanmak için 6 bin Euro ödüyor
ve böylece askerlik hizmetini tamamlamış sayılıyordu.
Bu uygulamadan yararlanmak için ödenen bedelde dü-
zenleme yapıldı.
Artık dövizli bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak
isteyen vatandaşlarbin Euro ödeyerek askerlik hizme-
tini yapmış sayılacak. Yurtdışında yaşayan, 38 yaşını
tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını gösteren
belgelerle birlikte konsolosluk aracılığıyla askerlik
şubelerine başvuracak ve bin Euro'yu defaten ödeyecek.
Fazladan yapılan ödemeler vatandaşlara geri iade edi-
lecek. İşte dövizli bedelli askerlik hizmeti hakkında de-
taylar..

DÖVİZLİ BEDELLİ ASKERLİK-
TEN KİMLER FAYDALANABİ-
LİR?
Dövizli bedelli askerli konusunda değişiklik hükümet-
ten geçti. Artık 6 bin Euro yerine bin Euro ödeyen gur-
betçi vatandaşlar, askerlik hizmetini tamamlamış

sayılacak. Peki bu hizmetten kimler faydalanabilecek.
Dövizli bedelli askerlik hizmeti kapsamında; oturma
veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla
veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az üç yıl
süre ile fiilen (365*3=1095 gün) yabancı ülkelerde bu-
lunan vatandaşlarımızın, durumlarını ispata yarayan
belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk Konsoloslu-
kları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları, 38
yaş sınırı içinde bulunanların 1000 Euro veya karşılığı
yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden itibaren 38
yaşlarını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemeleri
gerekmektedir.

İŞÇİLER İÇİN DÖVİZLİ BEDELLİ
ASKERLİK BELGELERİ
Bedelli askerlikten faydalanmak için, bulunulan ya-
bancı ülkenin resmi makamlarından en az 3 yıl süreyle
olmak üzere, çalışma veya oturma izni almış olmak ge-
rekmektedir. İşçiler için; çalıştığı işyerinin işvereni ta-
rafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini
belirten ve fiilen en az toplam 1095 gün süre ile ça-
lışmayı kanıtlayan belge, herhangi bir işyerinde ça-
lışmayarak işsizlik sigortası alanların, bunu ödeyen
makamlardan işsizlik sigortası aldıkları tarih ve süreyi
gösterir belge, malûliyet yardımı

alanların bunu ödeyen makamlardan malûliyet yardımı
aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge, en az toplam
1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını
gösterir umuma mahsus pasaport belgeleri gereklidir.

İŞVERENLER İÇİN DÖVİZLİ BE-
DELLİ ASKERLİK BELGELERİ
İşverenlerin dövizli bedelli askerlikten yararlanmaları
için; bulunduğu yabancı ülkenin resmi makamlarından
alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma
izin belgesi, bulunduğu yabancı ülkede, sorumlu-
luğunda bulunan bir işyerini fiilen en az toplam 1095
gün süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan
belge, bulunduğu yabancı ülke kanunlarına göre tanı-
nan işyerinin niteliğini belirten belge, en az toplam
1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını
gösterir umuma mahsus pasaport belgeleri gereklidir.

BİR MESLEK VEYA SANATI
İCRA EDENLER İÇİN DÖVİZLİ
BEDELLİ ASKERLİK BELGE-
LERİ
Bir meslek ya da sanatı icra edenler için gereken bel-
geler; yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış
toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin bel-
gesi, bulundukları ülkede en az toplam 1095 gün süre
ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir
belge, en az toplam 1095 gün süreyle fiilen yabancı ül-
kede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport
belgeleridir.

GEMİCİLER İÇİN DÖVİZLİ    BE-

DELLİ ASKERLİK BELGELERİ
Dövizli bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak is-
teyen gemi adamları için ise, donatan veya vekili tara-
fından yapılmış ve yabancı resmî mahallî makamlarca
onaylanmış en az toplam 1095 gün süre ile fiilen gemi
adamı olarak çalıştığına ilişkin hizmet akit belgesi su-
reti, yabancı ülke kanunlarına göre denizci kütüğü
kaydı sureti, emi adamı yeterlilik belgesi sureti, gemi
adamı cüzdanı sureti, en az toplam 1095 gün süre ile
fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma
mahsus pasaport belgeleri gereklidir. Öte yandan dö-
vizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen gemi
adamı statüsündeki vatandaşlarımızın, yabancı ülkede
kurulu bir şirkete bağlı yabancı bandıralı gemilerde ve
yabancı ülkelerde bir hizmet akdine dayanarak en az
toplam 1095 gün süreyle fiilen çalışmaları, ücretlerini
yabancı ülke parası olarak almaları ve dövizle askerlik
yükümlülüğü süresince bu durumlarının devam etmesi
gerekmektedir. Türk bandıralı gemilerde çalışan veya
yurt içinde kurulu bir şirkete bağlı yabancı bandıralı ge-
milerde çalışanlar, dövizle askerlik hizmetinden yarar-
lanamazlar. Gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımız,
dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için geminin
bandırasında bulunduğu, bağlama limanının veya do-
natan ya da vekilinin bulunduğu yabancı ülkedeki Tür-
kiye Cumhuriyeti Konsolosluklarına başvururlar.
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vat-
andaşlarımız, durumlarını açıklığa kavuşturacak ve
ispata yarayacak konsolosluklar tarafından talep edilen
diğer belgeleri de ibraz etmek zorundadırlar.

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
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Tel: 040-81 46 40 
Fax: 040  86 69 08 54

Mobil: 0172 - 54 68 334

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:

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

Im Hegen 3
22113 Oststeinbek
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Farklıyız, Farkındamısınız?
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ayramlar
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Hayırlı ve iyi Bayramlar

İyi 
Bayramlar

Bayramınız
mübarek olsun!.
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www.turkses.de

Im Hegen 3
22113 Oststeinbek25. Yıl
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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

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

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

Askerlik bin EuroAskerlik bin Euro
�  AK Parti İstanbul Milletvekili ve
TBMM İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu Başkanı Mustafa
Yeneroğlu, ‘‘Dövizle askerlikte yeni
bir dönem başlıyor. Bedelin 1000
Avro’ya düşürülmesiyle maddi yük
ciddi oranda hafifletilmiştir. Yeni
düzenlemeden 38 yaş üzeri
vatandaşlarımızda 2 yıl süreyle
faydalanabilecek’’, açıklamasında
bulundu.
� Mustafa Yeneroğlu yaptığı
açıklamada, ‘‘AK Parti olarak yurt
dışında yaşayan vatandaşlarımıza
vermiş olduğumuz vaatlerimiz
arasında, onların toplumsal ve
ekonomik şartları itibarıyla ciddi bir

maddi yük olan dövizle askerlik
bedelinin 1000 Avro’ya düşürülmesi
yer almaktaydı. Meclis Genel
Kurulu’nda kabul edilen kanun
tasarısıyla bir sözümüzü daha
yerine getirdik. Böylelikle uzun
süreden beri gündemde olan ve yurt
dışındaki vatandaşlarımızın
yakından takip ettiği dövizle askerlik
meselesi çözüme kavuşturuldu.
Buna göre oturma veya çalışma
iznine sahip olarak üç yıl süreyle
yurt dışında bulunan vatan-
daşlarımız 1000 Euro ödeyerek
askerlik hizmetini yerine getirmiş
sayılacaklardır. 

• 19. sayfada

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik dövizle askerlik bedeli 1000 Euro’ya düşürüldü. Konuyla ilgili 
kanun tasarısı TBMM Genel kurulu’nda kabul edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. 

� Hamburg’un Wands-
bek semtinde Trabzonlu
işadamınız Erdal Öztürk
yönetiminde 4 Ocak Pa-
zartesi faaliyete giren
“Bosch Car Service
Wandsbek“, 16 Ocak
Cumartesi günü gerçek-
leşen muhteşem açılışla
hizmete başladı. Gerek
organize gerekse davetli
seçimi hususunda tam
not alan büyük açılışa
yaklaşık 4 bin kişi iştirak
etti. • 3. sayfada

� AŞAĞI Saksonya Eyalet Baş-
kenti Hannover’de 1988 yılından
beri sosyal, kültürel alanda çalışma-
larını...                • 17. sayfada

Yetenekli gençlere
ücretsiz eğitim 

BOSCH servisine
muhteșem açılıș

� 2 Eylül 2010 yılında Hannover yakınında
Rinteln kasabasında Aziz ve Cem İpek
kardeşler karafından kurulan I&K
Ambulante Pflege GmbH, her geçen gün
daha da büyüyor. Tam ve yarım gün toplam
240 elemanı ile faliyetlerini sürdürdüklerini
ifade eden, şirket yöneticisi Aziz İpek,
hasta, yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan kişilere,
sağlık kasalarının onayı çerçevesinde bakım
işlemlerini üslendiklerini vurguluyor. 

3. sayfada

I&K Ambulante Pflege GmbH’dan
yaşlı ve hastalara özel bakım

� Hannover’de iki ayrı
semtte hizmet veren, Hanno-
ver’in gözde pastanelerinden
Yufka, gerek Türk gerekse
Alman müşterilerinden tak-
dir alıyor
Hannover ve çevresinde ilk
Türk pastanesi YUFKA’yı
açan Mehmet Göker kendisi
ve işletmesi hakkında Türk-
ses’e konuştu.           • 8’da

Dede mesleğine devam

� Bremen´de 2015/16 eğitim ve öğretim yılı birinci
dönem karneleri verildi.70 bin civarında öğrenci
karnelerine kavuşurken, bazı öğretmenler de
emekliye ayrıldılar. Emekli olan öğretmenler
arasında eski CDU Milletvekili ve Bremen Eyalet
Meclisi Yabancılar Komisyonu eski Başkanı Klaus
Peters´te vardı. • 13. sayfada

Hannover
THY

Müdürü
Türkses’e 
konuştu

� Geçtiğimiz yılın son
aylarında Hannover’e
THY Müdürü olarak
atanan Yasin Kapancı
ilk söyleşisini Türk-
ses’le yaptı.

• 4. sayfada

•13. sayfada

Yasin Kapancı

Yeneroğlu: Mavi
Kart’ın değerli
kağıt olarak
tanımlanmasıyla
hukuki boyut
güçlendirilmiștir.

• 8. sayfada

Mustafa Yeneroğlu

Milletvekili öğretmenden 
karneli veda

Menekşe
Konseri
büyüledi

TANITIM
HABERİNİZ

Türkses’den

Müracaat Tel.: 0172 54 68 334
e-mail: tuerkses@t-online.de

√ Yeni bir işyerimi açıyorsunuz?
veya başka bir firmayımı 
devraldınız?

√ O halde bize bir telefon edin, 
Türkses’de işyerinizin tanıtım 
haberini yayınlayalım. 
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Türkses Hannover Temsilcisi

Hannover ve çevresindeki haber
ve reklamlarınız için temsilcimiz

Mustafa Subay ile irtibat
kurabilirsiniz.

Telefon: 0157-343 284 86
hannoverturkses@hotmail.de

Mustafa Subay

  
   

 

  

     

      

         

Tel.: 0557- 343 284 86
turkseshannover@gmail.com

 
 

                      
                                  

 

 
   

       

 

 

      

       
 

   EKREM SAĞIR
Hannover ve çevresinden

Türkses’e vereceğiniz
haber ve reklamlarınız için

EKREM SAĞIR
Tel.: 0177 - 31 84 34 6
e-mail: ekrem.sagir@live.de

        
            
           

   
   

  

  

  

  
    
  
  

   
  

   
  

  
   

   
    

    
 

     
   

    
   

     
    
    

     
    

    
  

   

    
        

    
    

    
    

     
     

     
     

    
 

  

   
   

   
     

 

  

 
       

        
      

       
         

     

      
      

    

        
    

    
   

  

  
  

  
  
  

  
    
   
  

   

   
 

   
  

   
  

   
 

  

   
     

   

     
        

  

      
 

  
  

 
  

 
    

  
  

     
 

  
  

 
 

  
   

   
  
   

  

  

  

 

  
  

    
  

  
  
  
 

  

Aziz İpek

Türkses
TEMSİLCİLER ARIYOR

Bulunduğu bölgelerde
haber ve ilan alanında

Türkses’i temsil edebilecek 
elemanlar alınacaktır.

Müracaat:
Tel: 0172 / 54 68 334

e-mail:tuerkses@t-online.de
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Vinnhorsterstrweg 149 • 30419 Hannover • Tel: 0511-20 38 310 
0511-33 77 309 • Fax: 0511-33 77 308 • Mobil: 0172-51 11 109

Bir çok ürünlerimizde kısa süreli %25’e varan
indirimli satışlarımız başlamıştır.

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

Exportumuz devren SATILIKTIR

HEDİYELİK EŞYALAR
EV EŞYALARI
ELEKTRONİK CİHAZLAR 
TEXTİL ÜRÜNLERİ

Toptancılar 
için ÖZEL FİYAT

uygulanır.

YALÇIN
IMPORT -EXPORT

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 !..

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

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