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Peugeot’dan
peşinatsız 199,euro’ya ticari araç

Efsane balıkçı Aslan
Ok geri döndü

Gerd Oncken

Aslan Ok

Hasan Ali Ok

 Hamburg’un en eski ve ünlü balık
restorantlarından Störtebeker’i devralan genç
işverenlerimizden Denizlili Hasan Ali Ok, 20 Şubat
Cumartesi günü gerçekleştirdiği açılışla balık
sevenlere ziyafet verdi. Liman manzaralı, iki katlı
balık restorantı, aynı anda 160 kişiye hitab
edilebiliyor. Sağlıklı yaşamak ve genç kalmak için
en az haftada bir balık yemenin çok önemli
olduğunu vurgulayan Hasan Ali Ok, müşterilerine
ızgara ve tavada yaklaşık 20 çeşit balık menüsü
sunduklarını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam
etti.
• 4 ve 7’de

Andreas Strobel

IFB’den düșük faizli
emlak kredisi
 Merkezi Hamburg da bulunan ve kısa adı IFB
olan Hamburgische Investition und Förderbank
binlerce kişi ve ailelere yardımcı olarak, alınacak
emlak veya yeni inşaa edilecek ev için düşük
faizlerle kredi imkanları sunuyor.
Konu hakkında bilgi aldığımız IFB Hamburg üst
düzey yetkililerinden Gerd Oncken ve Andreas
Strobel ev veya daire sahibi olmak isteyen kişilere
gereken kolaylığı sağladıkların ifade ederek, finanzman hususunda devlet tarafından tanınan teşfik
primleri KfW’ye ek olarak 20 değişik banka ile birlikte çalıştıklarını ifade ediyorlar.
• 5’de

Tamiratı mülk sahibi üstlenmeli
Bayramınız
 Kiracı ile ev sahibi arasında yapıl-

ması gereken tamiratlar konusunda
sık sık tartışmalar yaşanmaktadır.
Oturulan evde veya dairede meydana gelen ve tamir edilmesi gerek
bir husus varsa, ev sahibi tarafından
kısa sürede yaptırılmadığı takdirde,
kiracının gereken tamiratı yaparak,
tamirat ücretini bir sonraki kira ödemesinden kesme hakkı doğuyor.
Tamirat sonrası az kira ödenmesi
hususunda kendilerine sık sık soruların yöneltiğine değinen DMB Han-

nover (Kiracılar Derneği) yöneticileri; Emlak sahibinin oturulan mülkü
kira kontratında yer alan şartlar çerçevesinde kiracıya sağlaması gerektiğini vurgulayarak, yapılması
gereken acil bir tamirat varsa, biran
önce emlak sahibi tarafından tamiratın gerçekleştirilmesi, aksi takdirde
kiracının tamirat işlemini yaptırarak,
bir sonraki kiradan kesebileceğini
vurguluyorlar. Örneğin: Kaloriferin
yanmaması, duvarlarda nemlerin
oluşması, mutfakdaki elektrikli

mübarek
olsun!.
eşyaların
bozulması vb gibi
zaruri ihtiyaçların hepsinin yaşam standartlarına uygun olması gerektiğinin altı
çiziliyor. Bu ve buna benzer konularda bilgi almak isteyen kişiler için
DMB Hannover’in kontak bilgileri
aynen şöyle:
DMB Hannover e. V.
Herrenstr. 14, 30159 Hannover
Telefon: 05 11 – 12 10 6- 23 ; Fax:
05 11 – 12 10 6-16
Email: info@dmb-hannover.de
Internet: www.dmb-hannover.de

Hergün
açık büfe
kahvaltı

Seit 1885

7,-
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KonditoreiPastane
facebook.com/yufkakonditorei
Engelbosteler Damm 98 • 30167 Hannover • Tel.: 0511- 898 27 320

Wittekindstr. 24 • 30449 Hannover • Tel.:0511 - 2135097

 Nedderfeld 55 . 22529 Hamburg adresindeki
PEUGEOT’un ana şatış bayisinde çalışan Türk
satış müdürü Ümit Yıldız, özel ve ticari araçlar
dalında profesyonel bir
hizmet sunuyor. Hamburg’da üç ayrı semtde
PEUGEOT ana satış
bayisi olduğuna değinen Yıldız, Hamburg’un
araç alım satımında çok
ünlü olan Nedderfeld
caddesi üzerindeki ana
şatış bayilerinden binlerce özel ve ticari
araçlarıpazarladıklarını
Ümit Yıldız
belirterek,
bilhassa
işverenlerimizin ticari transport araç almadan
önce iyi bir araştırma yapmalarını ve
PEUGEOT’un yeni model araçlarına da bir göz
atmalarını tavsiye ediyor. •
3’de

Sokak patilerine
2000 euro bağış

Esma Arslan

 Hamburg Galatasaray Derneği Kadın Kolları ve Hamburg
Sivas Taraftarlar Derneği ortaklığında düzenlenen “Türkiye
Sokak Patileri ve Kimsesiz
Çocuklar Yararına Dayanışma
Gecesi”nde 2000 Euro destekte
bulunuldu.
11. sayfada

Dienstwagen
Finanzierung
Leasing

Emin Sağlık
Türkses Gazetesi Kurucusu ve Sahibi

JAHREN

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

tuerkses@t-online.de

Schengen’i bitirmenin
maliyeti 1,4 trilyon euro

Gebrauchtwagen

Farklıyız, Farkındamısınız?

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:

© Copyright: Türkses Zeitung



Verkaufsberater

Tel.:
040/
76091-8787
60 91-79
Tel
040.
766
Fax 040/
040. 766
Fax.:
76 60091-17
91-17
e-mail thomas.strunck@
uemit.sentuerk@
e-mail:
bundk.de
bundk.de
www.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
www.turkses.de







  

Thomas
Strunck
Ümit Sentürk

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

İy
i

İy
i

Ba
yr
am

Ba
yr
am

la
r

la
r

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

 05751 / 4 09 90 35
Hayırlı ve iyi Bayramlar

Hamburg başta olmak üzere Bremen,
oder 0178 / 2 02 12Ernst-Merck
50
Hannover, Kiel, Lübeck ve Braunschweig
Tel.: 040-81
şehirlerinde yayınlanan Türkses Gazetesi,
Fax: 040-86 69
verdiğiniz güçle 23 yıldır yoluna devam ediyor.

Echte Heldinnen
heissen nicht
Bizi biz yapan
değerli okurlarımızla ve
Catwomen
sondern
işadamlarımızla daha nice 23 yıllara.
Veronika...

w
tu

...und arbeiten in der
Intensivpflege und Heimbeatmung
ividuel
l
Ind

I&K
Ko

mpeten

t

Ambulante Pflege GmbH
Rundum gut versorgt

www.ik-ambulante-pflege.de

TANITIM
HABERİNİZ
Türkses’den
√ Yeni bir işyerimi açıyorsunuz?
veya başka bir firmayımı
devraldınız?
www.turkses.de
√ O halde bize

birwww.turkses.com
telefon edin,

Türkses’de işyerinizin tanıtım

haberini yayınlayalım.

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

“Mülteci krizinin
ardından
Müslümanlara
karșı olumsuz
bir tutum oluștu”
Selahattin Sis

STYLE 23

Steindamm’da
 Almanya Göç,
Mülteci ve Uyumdan
Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz,
Almanya’nın sığınmacı krizi konusunda
yardıma
ihtiyaç
duymasının ardından
Türkiye’nin kapısını
çaldığını... • 14’de

 12 yıldır textil ve ayakkabı sektöründe isminden
sık sık söz ettirmiş olan
genç ve dinamik işadamız
Selahattin Sis, şimdi de
Hamburg’un en işlek caddelerinden biri olan Steindamm 31. 20099 Hamburg
adresinde „“STYL 23“ adlı
erkek kuaför salonu açtı.
Geniş bilgi 5 ve7. sayfada
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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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PEUGEOT’dan peşinatsız
aylık 199,- Euro’ya ticari araç
Bilhassa Türkiye yollarında sık sık rasladığımız
Peugeot ( Pejo) marka ticari araçların Türkler tarafındanda her geçen gün daha fazla tercih edildiğini biliyormuydunuz? Gerek uygun fiyat, gerekse cazip finanzman ve leasing imkanları ile
müşterilerine sunulan son model ticari transport
Emin Sağlık
• Türkses / Hamburg

N

edderfeld 55 . 22529 Hamburg adresindeki PEUGEOT’un
ana şatış bayisinde çalışan Türk satış müdür Ümit Yıldız,
özel ve ticari araçlar dalında profesyonel bir hizmet sunuyor.
Hamburg’da üç ayrı semtde PEUGEOT ana satış bayisi olduğuna
değinen Yıldız, Hamburg’un araç alım satımında çok ünlü olan
Nedderfeld caddesi üzerindeki ana şatış bayilerinden binlerce
özel ve ticari araçları pazarladıklarını belirterek, bilhassa işverenlerimizin ticari transport araç almadan önce iyi bir araştırma
yapmalarını ve PEUGEOT’un yeni model araçlarına da bir göz
atmalarını tavsiye ediyor.

araçların güzel görünümü ve geniş taşıma hacmi
çok tercih edilmesinin önemli sebeplerinden birisini
oluşturuyor. Güvenilir ve güzel görünümü ile sürüş
keyfinin daha güzel olduğu belirtilen PEUGEOT
(Pejo) marka ticari araçları, tercih eden işverenlerin
sayıları her geçen gün daha artıyor.

PEUGEOT Expert transport aracını aylık 199 Euro ya pazarlıyoruz.
48 aylık taksitlerle müşterinin toplam ödeyeceği kredi miktarı
sadece 19.097 Euro gibi bir mebla tutuyor. Ticari araçlarda
şimdilik yüzde 1,99 gibi çok düşük bir faiz oranı uyguluyoruz. Bilhassa bu aracımız restorant. market ve işletmeler için çok cazip.
Pejo marka yeni veya ikinci el otomobil ve ticari araç almak
isteyenler beni 040 416 22128 nolu telefondan ararlarsa kendilerine
gereken bilgiye vermeye hazırım.“

Ümit Yıldız

Frank Abromeit

Bu teklifimiz sadece ticari işyerleri için geçerlidir:

Artık yeni bir özel
veya ticari araç satın almanın çok kolay olduğunu ifade
eden Ümit yıldız;
“Bilhassa işverenlerimize tavsiyem
yeni bir ticari araç
satın almadan önce
iyi bir pazar araştırmaları yapmaları
olacaktır. Çünkü,
günümüzde her geçen gün yeni model
otomobiller ve ticari
araçlar çağımızın
en son teknolojisi
ile üretilmektedir.
Gerek şık görünüm
gerekse az yakıtı
ön planda tutan
Peugeot her keseye uygun küçük
aylık taksitlerle finanzman ve leasing imkanları sunuyor. Hemde özel
araçlarda sıfır yani
hiç faizsiz. Ticari
araçlarda
ise
%1,99 faiz oranı ile müşterilerimize cazip bir ödeme planı sunuyoruz. Bilhassa bu senenin başında itibaren özel otomobil
ve ticari araçlara olan yoğun ilgi bizleri oldukca memnun ediyor.
Özel arabalarımızın küçük olması bilhassa bayanlar tarafından
çok tercih edildiği gibi, ticari araçlarımızında geniş taşıma hacmi
ve az yakıt harcaması bizler için satışlarımızın artması yönünde
extra bir avantaj daha sağlıyor.

%1,99

YILLIK
FAİZ ORANI
*

 

Genelde bütün pejo bayilerinde anadilimizde hizmet sunan bir
eleman bulunmaktadır. Arzu eden vatandaşlarımız bizlere
telefon ederek, randevü alırlarsa onlara ücretsiz geniş kapsamlı
bir danışma imkanı sunuyoruz. Otomobil ve ticari araçlarımız
hakkında daha fazla bilgi almak isteyen kişiler, bana
040 / 41622128 nolu telefondan ulaşabilirler.

ESKİ ARABA İLE
YENİ ARAÇ DEĞİŞİMİ
Eski araçları olan müşterilerimiz bizlere kullanılmış arabalarını
getirdikleri takdirde, değer tespiti yaparak, alacakları araçların
fiyat farkını düşerek, kendilerine yeni araç veriyoruz. Ayrıca
geniş tamirhanemizde tecrübeli elmanlarımız tarafından otomobill
ve ticari araçların tamiratı seri bir şekilde gerçekleştiriliyor.

HİÇ PEŞİNATSIZ AYLIK
199 EURO’YA YENİ TİCARİ ARAÇ
31 Mart 2016 tarihine kadar ticari araçlarda özel bir teklifi sundukların söyleyen Ümit Yıldız, hiç ön ödeme yapmadan aylık
199,- Euroluk taksitlerle PEUGEOT Expert Kastenwagen L1H1
HDI 125 marka transport araca sahip olmanın mümkün olduğun
belirterek sözlerine şöyle devam ediyor:
“Örneğin işyerleri için Mart ayı sonuna kadar yeni model

3 DEĞİŞİK FİNANSMAN İMKANI

€ 199,- Aylık

*

PEUGEOT Expert ticari transport aracı L1H1 HDI 125
• Elektirikli ayarlanan
ısıtmalı dış aynalar

• MP3 çalarlı Radyo

İlanlarınız için doğru tercih:

Türkses Gazetesi

25

yıllık tecrübesiyle

İnternet www.turkses.de
e-mail:tuerkses@t-online,de

• Elektirikli açılan camlar
Şoför için konforlu buton

• Teslimat ücreti extradır.

• Sağ sürgülü kapı
(Transportlarda camlıdır)
• Kumandalı merkezi
kilitleme sistemi

* Finanzman Örneği: PEUGEOT Expert L1H1 HDI 125 ticari transport aracı için:
Peşin ödeme: € 17.999,- . Ön ödemesiz toplam kredi tutarı: € 17.999,-, Son ödeme ve ödeme € 9.743,52,Taksitlerle birlikte toplam ödenen kredi tutarı € 19.096,52,. Kredi süresi 48 ay. Yıllık KM 9.000. Yıllık faiz
oranı %1,99. Bu bir PEUGEOT BANK’ın ticari araçlar için koşulsuz bir teklifi olup, bu teklif 31.03.2016 tarihine
kadar geçerlidir. PEUGEOT BANK, Geschäftsbereich der Banque PSA Finance S.A.Niederlassung Deutschland, Siemensstraße 10, 63263 Neu Isenburg.
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IFB den düşük faizli emlak kredisi
Geniş bir müstakil eve veya güzel bir daireye sahip
olmak kuşkusus her ailenin arzularından ilkini teşkil
eder. Ancak günümüzde emlak sahibi olmak pek kolay
değil. Çünkü artan emlak fiyatları iyi bir dairaye veya
müstakil eve sahip olmak için önemli maddiyata bağlıdır. Nakit parası olanlar böyle bir sorunla karşılaşmaz-

Gerd Oncken

İ

Andreas Strobel

Emin Sağlık
• Türkses / Hamburg

şte böyle bir durumda devlet
tarafından alınabilecek teşfik
primleri devreye girer. Hamburg şehir idaresi tarafından ev
sahibi olmak isteyen kişi ve aileler için tanınan devlet teşfik pirimlerinden yararlanmak mümkün.
Merkezi Hamburg da bulunan ve
kısa adı IFB olan Hamburgische
Investition und Förderbank binlerce kişi ve ailelere yardımcı olarak, alınacak emlak veya yeni
inşaa edilecek ev için düşük faizlerle kredi imkanları sunuyor.

emlakların finanzman işlemlerini
üstlendiğimiz gibi, buna ek olarakda evlerini modernleştirmek
isteyen kişilerede, gereken şartları yerine getirdikleri takdirde
kredi veriyoruz. Bugüne kadar
tahminen 35 % yeni ve 65 % eski
emlakların finanzmanını gerçekleştirdik. Hamburg’da boş arsa
bulmak artık pek kolay olmadığından, yeni yapıların finanzmanı eski emlak ile karşılaştırıldığında daha düşüktür. Örneğin: 2015 yılında özel şahıslar
için 1700 ila 1800 civarında
emlak Için kredi verdik.
Emlak almak isteyen kişiler bize
müracaat ettikleri takdirde, kişilerin gelir düzeyine göre ne kadar
kredi sağlayabileceğimizi kendilerine belirtiyoruz. Genelde kredi
miktarının % 20 sini düşük faiz

© Copyright: Türkses Zeitung

Konu hakkında bilgi aldığımız
IFB Hamburg üst düzey yetkililerinden Gerd Oncken ve
Andreas Strobel ev veya daire
sahibi olmak isteyen kişilere gereken kolaylığı sağladıkların
ifade ederek, finanzman hususunda devlet tarafından tanınan
teşfik
KfW’ye ek olarak
23
Berberprimleri
mart ilan 2016.qxp_tuerkses
01.03.16
20 değişik banka ile birlikte çalışdıklarını ifade ediyorlar.

1953 yılından beri emlak alım ve
satım kredisi konusunda yüzbinlerce aileye yardımcı olduklarını
ifade eden IFB yöneticisi
Gerd Oncken, çok
sayıda Türk ailesinede kredi sağlayarak, kendi evlerine
sahip
olduklarını
söyleyerek sözlerine
şöyle devam etti:
“ 1953 yılına kadar
Hamburgische Wohnungsbau Kreditsanstallt ismi ile
tanınan ve bugünkü
adı ile IFB olarak bilinen Hamburgische
Investitions und Förderbank, Besenbinderhof 31 . 20097
Hamburg adresinde
faaliyetlerini sürdürmektedir. 60 yıllık
geçmişimizle yüzbinlerce aileye kredi
imkanı yaratarak,
onların
ev
15:35
Seite 1 kendi
veya daire sahibi olmalarını sağladık.
Genelde yeni ve eski

lar ve yeterli miktarı ödeyerek arzu ettikleri müstakil
eve veya daireye kavuşurlar.
Ancak yeterince nakit parası olmayan krediye ihtiyacı
olan aileler için özel bankaların sunduğu teklifler ve
faiz oranları birçok kişinin emlak sahibi olması hususunda pek tatmin edici olmaz.

oranı ile biz sağladığımız gibi,
geri kalan bölümü ise birlikte çalıştığmız 20 ye yakın banka tarafından karşılanıyor. Şuanda faiz
oranları çok düşük olduğu için,
emlak almak isteyen ailelerin
sayısı oldukça yüksek. Bu durumda emlak fiyatlarının çok yüksek olmasına neden oluyor.
Gelecekde faiz oranının ne derece azalıp veya yükseleceğini
kestirmek pek mümkün değil.“
Uygun faiz oranları ile ev veya
daire almak isteyen kişiler için
IFB Hamburg’un adres ve telefonu şöyle:
Hamburgische Investitionsund Förderbank . Besenbinderhof 31 • 20097 Hamburg
Telefon: 040 / 248 46 460

Baba eğitimi
• Türkses / Hamburg

T

ürkiye ve Uyum Araştırmaları
Merkezi (TAM) Vakfı’nın projesi „KRV´de Kültürlerarası Baba
Eğitimi Çalışmalarının Sürdürülebilir
Gelişimi için Uygulama Araştırması“
nın sonuçları bir basın toplantısı ile
tanıtıldı.
Projenin amacı, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaletinde, kültürlerarası
baba eğitimi çalışmalarını incelemekti.
KRV’de son yıllarda göçmen kökenli
babalara yönelik çalışmalar olumlu
yönde gelişmeler kaydederken, bu tür
çalışmaların daha iyi koordinasyonu
için KRV Çalışma, Uyum ve Sosyal
Işler Bakanlığı himayesinde 2008 yılından bu yana „KRV Göçmen Kökenli
Babalar Çalışma Grubu“nda ve 2013
yılından bu yana da „KRV’de Kültürlerarası Baba Eğitimi Çalışmaları
İçin Uzman Çalışma Komitesi“ oluşturuldu. TAM Vakfı bu komitenin koordinasyonluğunu 2014 yılından bu
yana sürdürüyor.
TAM Vakfı projesinin ana hedefi
ise, bu alandaki ihtiyaç ve potansiyeli
uzmanlar ve göçmen kökenli babalarla
gerçekleştirilen anketlerle, bu projelerin
hedeflerine ulaşıp ulaşamadıklarını
ve bu uygulamaların gelecek için nasıl

geliştirilebilineceklerini araştırmaktı.
Projenin sonuçlarını açıklayan,
TAM Vakfı Bilimsel Müdürü Prof.
Dr. Hacı-Halil Uslucan, göçmen kökenli babaların bu tür çalışmalara
dahil edilmesinin uyum politikası,
aile politikası ve pedagojik-psikolojik
yönlerden oldukça önem taşıdığını
vurguladı. Ayrıca babaların çocukların
eğitiminde daha fazla yer almasının,
çocuklarda psikolojik özgüvenin daha
da güçlenmesine katkı sağlıyor.
Proje sonuçlarına göre; kültürlerarası baba eğitimine yönelik çalışmalar ve projeler son yıllarda oldukça
gelişmiş olsa da, eyaletin büyüklüğüne
ve yaşayan göçmen nüfüsu da dikkate
alındığında, bu tür projelerin hala yeterli olmadığıdır. Çalışma komitesinin
bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaların sonuçlarına ve bu çalışmalardan
elde edilen iyi örneklere bakıldığında,
bu alanda profesyonelliğe ve kalıcılığa
doğru adımların atıldığı da proje sonuçlarında ortaya çıkıyor.
Ayrıca sonuçlar, göçmen ailelerin
eğitime daha fazla yöneldiklerini
ortaya çıkarsa da babalar, çocukların
yetiştirilmesi konusundaki bilgilerini
daha da ilerletmek için, göçmen babalara yönelik yapılan çalışmalara katılımın gerekliliğini vurgulamışlardır.

Handy An- & Verkauf, Handyreparaturen
Handyzubehör, Mobilfunk
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Yeni ve ikinci el
cep telefonları
özel indirimli
fiyatlarla sizlere
sunulmaktadır.

himet sunuyoruz.
Steindamm
21 • 20099 Hamburg
Genis¸ ve modern
dizaynli
Mobil: 0160 / 33 95 074
salonumuzla
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Ressam Ayşe Kazcı
6. kişisel sergisini açtı

Mart - März 2016

FAHRSCHULE A-TEAM
4. șubesini açıyor

Almanya'nın liman kenti Hamburg'da yaşayan ressam Ayşe Kazcı “Menschen Landschaften “İnsan Manzaraları” adı altında 6. kişisel sergisini açtı.

K

• Türkses / Hamburg

entin St. Georg semtinde KunstRaum
HasenStall adlı Sanat Salonu Ellmenreichstrasee 28, 20099 Hamburg adresinde düzenlenen açılış törenine her kademeden
çok sayıda davetli katıldı.

Farklı renkler ve semboller

30'dan fazla tablo
Daha önce karma sergilere çok
kez katıldığını belirten Kazcı, “Bu
benim 6. kişisel sergim. Sergide
30'dan fazla değişik bo-yutlarda
tablom bulunuyor. Son aylarda çok yoğun
çalıştım. İlk kez değişik çalışmalar yaptım.
Kırmızı, yeşil, mavi gibi güçlü ve koyu renkler

Törenin açılış konuşmasını yapan yetkili Andreas Düvel ve ressam Ayşe Kazcı yoğun katılımdan dolayı memnun kaldıklarını dile getirdiler. Andreas Düvel, farklı ressamların
sergilerine yer verdiklerini ve bununla birlikte
değişik kültürlerden olan ressamları biraraya
getirip insanları sanatla kaynaştırdıklarının
altını çizdi. Söz alan Ayşe Kazcı ise, yoğun
çalışmaları sonucu farklı renkler ve sembollerden güzel eserlerin ortaya çıktığını kaydetti.

kullandım. Sergide renk karmaşıklığına
rağmen farklı insan sembollerine, insan figürlerini işledim. Bu renklerin derinliklerinde
insan figürleri ve grafik ögeleri ve semboller
so-yutlanmıştır. Bunlar dönüşümlü hareket
ettiği farklı kültürleri temsil etmektedir” dedi.
Ressam Ayşe Kazcı, "Bireysel görüntüler tablolarda mevcuttur, ama aynı zamanda büyük
bir mozaik parçası temsil ediyor" dedi. Materyal olarak ağırlıklı olarak pigmentler, akrilik
kullanarak ve fotoğraf kağıdı, bez veya gazete
kağıdı gibi diğer malzemelerle çalışmaları
oluyor. Törende gitarıyla sanatçı Şener Yıldız
söylediği parçalarla alkış toplayıp programa
renk kattı.

Sigarayı bırakmamak için üretilen 5 bahane
Uzman Psikolog Ayşe Dilek Yılmaz, sigarayı
bırakmamak için üretilen bahaneleri değerlendirdi. İşte detaylar...

G

ünümüzde sigaranın zararlı olduğu herkes
tarafından kabul edilmesine rağmen,
Dünya Sağlık Örgütü’nün istatistiklerine göre
her 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.
Sigara içildikten 10-20 saniye sonra nikotin
beyne ulaşıp haz duyulmasını sağlayan dopamin adlı bir madde salgılanmasına neden olur.
Her sigara içildiğinde nikotin beyinde aynı
yolu tetiklediğinden haz hissedilmesini sağlar.
Vücut bir süre sonra bu nikotin miktarına alışır
ve her seferinde aynı hazzı hissedebilmek için
daha çok sigara içilmesi gerekir. Sigara içimi
sırasında içen kişi bir yandan haz alırken diğer
yandan da sigaranın zarar veren etkileri ile
sağlığını kaybetmeye başlıyor.
Sigara içmeye başlamak için kişilerin farklı
nedenleri olabildiğini, genellikle sigara kullanmaya başlamanın erken ergenlik dönemlerinde gerçekleştiğini ve psikososyal
etmenlerin önemli rol oynadığını belirten
Uzman Psikolog A. Dilek Yılmaz, olumsuz sonuçlarına karşın takıntılı bir biçimde sürekli sigarayı arama ve içme şeklinde kendini

gösteren kronik bir davranış
bozukluğu olan sigara
bağımlılığı ile ilgili olarak
şu yorumlarda bulundu.

karbonmonoksit, nikotin,
katran gibi zararlı maddeler akciğerlerin doğal savunma sistemini bozarak
bir yandan sigara içen
kişinin sıklıkla akciğer enfeksiyonuna yakalanmasına sebep olurken diğer
yandan da akciğer kanseri,
KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları)
ve kalp damar hastalıklarında önemli artışa yol
açmaktadır. Bu hastalıklar kişilerin yaşam kalitesini ciddi olarak bozmakta ve ölümcül sonuçlar doğurmaktadır.

H

• Türkses / Hamburg

amburg’un en eski Türk sürücü
okullarından birisi olan Fahrschule A Team 9 Mart Çarşamba
günü 4. şubesini Norderstedt’de açıyor.
Bugüne kadar onbinleri ehliyet sahibi
yaptıklarını ifade eden Ahmet Türkkan;
Hamburg’un üç ayrı semtinde bulunan
sürücü okullarına ek olarak, 9 Mart da
da Norderstedt’de 4. şoför okulunu
hizmete sunacaklarını belirtti.
“Artık kimse ehliyetsiz kalmasın“
sloganı ile onbinlere hitap eddiklerini
belirten Ahmet Türkkan, başta 3.sınıf
olmak üzere motosiklet ve ağır vasıta
ehliyetleride verdiklerini vurgulayarak
sözlerine şöyle devam etti:
“ Yıllar öncesi bir şöfor okulumuzla
başladığımız Fahrschule A Team’in
şube sayısın dörte çıkarttık. Hamburg’un Winterhude, Niendorf ve
Langenhorn semtlerinede faaliyet
gösteren sürücü okullarımıza ek ola-

Sigara içen ebeveynlerin
çocuklarında içme oranı
daha yüksek
Sigaraya başlayan gençler
bu yolla bir yandan çevresine “büyüme” mesajı verirken diğer yandan da karşı cinse cinsel
kimliğini ifade ettiği hissini yaşamaktadır. Sigara içmenin içen kişiye popülarite ve çekicilik kazandırdığı düşüncesi de oldukça
yaygındır. Anne babanın sigara içtiği
evlerde büyüyen çocukların da sigara
içme oranı oldukça yüksektir. Sigaranın kullanım sonrasında ortaya çıkan
haz ve keyif alma vb. sonuçlar sigaranın ödüllendirici etkileri olarak pekiştirici etki yapar. Pekiştiricilerin her
zaman haz vermesi şart değildir.
Birkaç haftada sigara
!! ! !        
isteği yok oluyor
!!! !   ! !! 
Sigarayı kullanan kişi bıraktığında
 !!! ! !! !!  !!
yoksunluk belirtileri yaşıyorsa o kişi
sigaraya fiziksel bağımlılık geliştir !!! !!! !!   
miş demektir. Tütün içinde bulunan

rak, 9 Mart Çarşamba günü de 4.
şubemizi Norderstedt’de açıyoruz.
Yıllardır Norderstedt’den şoför okullarımıza gelen müşterilerimizi
düşünerek, onlara daha yakın olmak
maksadı ile Marktplatz 6 . 22844
Norderstedt adresinde yeni Fahrschule’mizi hizmete sunuyoruz. Açılışa bütün vatandaşlarımız davetlidir.
Bu vesile ile 9 Mart ile 9 Nisan arası
kayıt ücretimizde %70 e varan indirimle özel bir kampanya uygulayarak,
250 Euro olan kayıt ücretimizi, bütün
şubelerimizde geçerli olmak koşulu
ile sadece 100 Euro’ya indiriyoruz.
Tecrübeli Türk ve Alman sürücü
kursu eğitimcilerimizle 4 hafta gibi
kısa bir sürede ehliyet imkanı tanıyoruz. Kurslarımız Türkçe ve Almanca olarak gerçekleşiyor. Ayrıca
motosiklet eğitim verdiğimiz gibi ağır
vasıta ehliyet alma imkanıda sunuyoruz“
Daha geniş bilgi 8. sayfada
İnfo Tel.: 040 / 5110582

Türk balıkçılar Bremen Uluslararası

Balık Fuarı’nda


SİZİNDE TÜRKSES’DE BİR KARTVİZİTİNİZ OLSUN İSTERMİSİNİZ?
Sayın Esnaflar!..
Sizin de Türkses bir

KARTViZiTiNiZ’in
yayınlanmasını istermisiniz?
O halde mutlaka bizi arayın!.

Ağır vasıta
TIR - LKW
ehliyeti olan
şoförler
alınacaktır.

Tel.: 0172 / 54 68 334

Tecrübeli elemanlar
alınacaktır

Hertürlü marangoz
işleri itina ile uygun
fiyatlara yapılır.
Tel: 040 / 669 04 390
Fax: 040 / 668 54 022
Mobil: 0176 / 704 75 371
saimkavlak@hotmail.de

Aradığınız her türlü mobilya
Hamburg - Harburg mağazamızda

Türkiye’nin en güzel
mobilyaları uygun taksitlerle

Türk Hava Yolları biletleri ve Otel Rezervasyonları
Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler

Mart - März 2016

STYLE 23

Steindamm’da
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Efsane balıkçı
Aslan Ok geri döndü
Genç işadamımız Hasan Ali Ok Hamburg’un
ünlü balık restorantlarından Störtebeker’i devraldı.

• Türkses / Hamburg

Genç işadamımız Selahattin
Sis’den modern berber salonu
• Türkses /Hamburg

12 yıldır textil ve ayakkabı sektöründe isminden sık sık
söz ettirmiş olan genç ve
dinamik işadamız Selahattin Sis, şimdi de
Hamburg’un en işlek
caddelerinden biri
olan Steindamm 31.
20099 Hamburg
adresinde „“STYL
23“ adlı erkek kuaför salonu açtı.

Açılış esnasında Türkses’e konuşan
Elazığlı Selahattin Sis faaliyetleri hakkında şu bilgileri verdi:
“2003 yılından beri Almanya genelinde textil ve ayakkabı sektöründe faaliyet
göstermekteyim.
Toptancılığın yanısıra Lüneburg
ve Kiel’de mağazalarım var.

Hamburg’un en eski ve ünlü
balık
restorantlarından
Störtebeker’i devralan genç
işverenlerimizden Denizlili
Hasan Ali Ok, 20 Şubat
Cumartesi günü gerçekleştirdiği açılışla balık
sevenlere ziyafet verdi.
Liman manzaralı, iki katlı
balık restorantı, aynı anda
160 kişiye hitab edilebiliyor.
Sağlıklı yaşamak ve genç
kalmak için en az haftada
bir balık yemenin çok önemli
olduğunu vurgulayan Hasan Ali
Ok, müşterilerine ızgara ve tavada
yaklaşık 20 çeşit balık menüsü
sunduklarını
vurgulayarak,
sözlerine şöyle devam etti.
“Balık yemenin sağlığımız için ne
kadar önemli olduğunu hemen
hemen hepimiz biliriz. Ancak,

Kuaför ve berberAçılışına çok sayıda
lik alanında da ilk
işadamı ve davetli iştiadımı atarak STYrak ederek, Selahattin
LE 23 adlı berber saSis’i textil dalında yülonumu açtım. Erkek
Selahattin Sis
rüttüğü başarısını kuaförlük
saç, sakal kesimi, yıkama,
branjındada sürdürmesin dileyefön, çocuk traşı ve damat tıraşı,
rek, kendisini tebrik ettiler.
tecrübeli elemanlarımız tarafından yerine getirilmektedir. İlerki yıllarda
Açılış esnasında hazır bulunan davet- başka cadde ve semtlerde kuaför ve
lilerin getirdiği çiçekler salonu süs- berber salonları açarak, işyeri sayımızı
lerken, STLY 23 personeli tarafından çoğaltacağım.“
davetlilere ikram edilen, soğuk meze
ve tatlı çeşitlerinin bol olması da dikkat Geniş bilgi 5. sayfada
çekti.

RESTORANTLAR

EYBE

TELECOM
Erdal Yeşilyurt
Holzwiesen 42 . 30179 Hannover
Telefon: 0511 / 56 95 96 61

damak tadımıza uygun balık
restorantı bulmak için bazı
zamanlar zorlanırız. Bilhassa
Almanlar genelde haftada bir kere
seçkin balık restorantına giderler.
Bizde henüz bu alışkanlık yok
denecek kadar az. Çünkü Türk
usülü, bizim damak tadımıza hitab
edebilecek, gerek dekor, gerekse
manzara açısından dört dörtlük
balık restorantlarının sayısı yok

denecek kadar az. Bizde bu
eksikliği
gidermek
için
Hamburg’un en eski ve ünlü Balık
restorantlarından birisi olan
Störtebeker’i devralarak daha cazip
bir duruma getirdik.
Restorantın ismini aynen alarak
isim değişikliğine gitmedik. Çünkü
Störtebeker Balık restorantı
Almanlar tarafından çok tanınan
ve tercih edilen bir mekandı.
Böylelikle
eski
Alman
müşterilerimizi kayıp etmediğimiz
gibi yeni Türk müşterilerinide
kazanacağımızdan hiç kuşkumuz
yok. Restorantımız iki katdan
oluşup aynı anda, 160 kişiye hitab
edebilme kapasitesine sahipdir.
Tecrübeli aşçı ve garsonlarımızı
en mükemmel hizmeti sunmak
için özenle seçdik.
Izgara ve tavada yaklaşık 20 çeşit
balık menümüz olmakla beraber,
bazı et yemeklerimizde mevcuttur.
Babam Aslan Ok 20 yıl Hamburg
balık hallinde çalışdığı için,
kendisinin teecrübesinden yarar-

lanarak en güzel
hizmeti
sunacağımızdan hiç kimsenin
kuşkusu olmasın.
Seçkin şarap tezgahımızdan Alman
İspanya, Fransız, İtalyan ve Türk
şarap çeşitlerini ve diğer alkollü
ve alkolsüz içeceklerimiz müşterilerimizin beğinisine sunulmaktadır. Ayrıca yerli içeceğimiz rakıyı
da tabi ki unutmadık.
Restorantımızda aile, eş ve
dostarınızla sakin bir ortamda,
liman manzaralı en güzel balık
çeşitlerini tadmak isteyenleri
Türkses aracılığı ile davet ediyoruz.
20 Şubat Cumartesi gerçekleştirdiğimiz açılışımıza yoğun
ilginin olması bizleri son derece
memnun etti. Balık restorantımıza
gelen davetlilerimize adete balık
ziyafeti verdik. Gerek servis
gerekse leziz balık yemeklerimizden çok memnun olduklarını ifade
eden müşterilerimiz, tekrar
geleceklerini ve bizleri tavsiye
edeceklerini söylemeleri bizleri
mutlu etti.“
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KKD’den Hamsi Günü

İ
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Fax: (040) 86 69 08 54
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Hannover kentinde faaliyet gösteren Karadeniz Kültür Derneği’nin (KKD)
düzenlediği 12. Hamsi Günü’nde spor ve kültür camiasından temsilciler plaketle onure edilirken, Badminton- Engelliler katagorisinde bir çok uluslararası şampiyonluğu olan Avni Kertmen, plaketini “yılın sporcusu” olarak aldı.

E-Mail:
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Ekrem SAĞIR
• Türkses / HANNOVER

ürkler’e ait Kumkapı Balık restoranında gerçekleşen etkinliğe, Hannover Başkonsolosu Mehmet Günay,
Aşağı Saksonya Eyaleti Sosyal İşler Bakanı
Cornelia Rundt’u temsilen Dr. Hans Joachim Heuer ile birlikte siyaset ve iş dünyasından,
Sivil Toplum
Kuruluşları
temsilcilerinden oluşan çok sayıda Türk ve
Alman davetli katıldı.
Serpil Yavuz ve Çağla Şengül tarafından sunulan etkinliğin açılış konuşmasını yapan
KKD Başkanı Mehmet Genç, 12. Yılın nasıl
geçtiğini anlayamadıklarını belirtti. Genç,
birlikte yemek yemenin, karşılıklı tanışmak,
anlaşmak ve ortak konuların birlikte müzakere edilmesine vesile olduğunu söyleyerek, tüm katılımcılara teşekkür etti.
Hamsi Günü’ne 4. kez katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkonsolos
Mehmet Günay, “Bizler için insanlarımızın
yaşadıkları toplumda kendilerini iyi hissetmeleri çok önemlidir. Bu gibi kültür etkinlikleri de bunu göstermektedir” diyerek,
KKD’ye teşekkür etti.

mülteci konuda yardımlarını esirgemediğini
belirttiği tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Yılın sporcusu Kertmen

Konuşmalardan sonra geçilen ödül töreninde, dernek tarafından yılın sporcusu olarak plaket takdim edilen BadmintonEngelliler katagorisinde bir çok Türkiye ve
uluslararası şampiyonası bulunan Avni
Kertmen, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür
etti. Onur plaketleri, Thaiboks sporcusu ve
Avrupa sorumlusu Bekir Özer. Başarılarından dolayı Uzakdoğu sporların verildiği
BUDOX Federasyonu Başkanı antrenör
İlker Kaya, Almanya’da ilk federal boks
kulübünü kuran Milli Antrenör Birol Tan ve
düzenlediği boks müsabakalarıyla TürkAlman gençlerinin kaynaşmasını sağlayan
Cemal Alper Ergülen’e konuklar arasından

Türk göçmenlerini örnek alıyoruz

Dr. Hans Joachim Heuer, yoğun işleri nedeniyle gelemeyen bakan Rund’un selamını
iletirken, “Sayın Günay’ın dediği gibi bizde
birlikte iyi yaşamdan yanayız. Biliyorsunuz
şu anda sığınmacı sorunumuz büyük. Aniden gelen bu insanları yerleştirmek zorundayız. Eyaletimizde, kendi kültürünü
koruyarak toplumumuza entegre olan Türk
göçmenleri örnek teşkil etmişlerdir. Bizde
bu örnekten faydalanmak istiyoruz” diyerek
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M.Günay, H.J. Heuer, işadamları Celal
Mermertaş, Hasan Kurtuluş ile Adil Arslan
tarafından takdim edildi.
Etkinlik, karadenizin lezziz hamsisinden
çorba, bol yeşillikli salata eşliğinde hamsi
tava, hamsili pilav, mısır ekmeği ve tatlı olarak
dondurmalı revani ikramıyla devam etti.

statistiklere göre son yıllarda
evlilik sonrası ilk iki sene içerisindeki boşanma oranları %50`ye
yaklaşıyor. Yani her 2 evlilikten
biri ilk 2 sene içinde sonlanıyor. Ne
kadar acı. Tecrübeli büyüklerimiz
bu durumlarda "Yavrum o zaman
neden evlendiniz?!" diye sitem
ederler, üzüntüyle karışık öfke
duygusu ile. Çünkü bilirler ki evliliklerin ilk yıllarında çeşitli nedenlerden kaynaklanan anlaşmazlıklar
çok sık ortaya çıkar ve sabır ve çabayla bu sorunların üstesinden gelinebilir. Erken dönemde, yoğun
duygu karmaşası içerisinde alınan
boşanma kararı genellikle kurtarılabilecek bir evliliğin erken dönemde
bitmesine ve kişilerin sonradan pişman olmalarına neden olabilmekte.
Evliliğin ilk yılında ortaya çıkan
kavgalar genellikle düğün organizasyonu sırasında çıkan anlaşmazlıklardan, karşılıklı beklentilerin
yerine getirilmemesinden, özellikle
de ailelerin kendi beklentilerini
evlenecek gençlere yüklemelerinden kaynaklanıyor. Düğünde hangi
tarafın ne kadar maddi katkıda bulunacağından tutun da, gelin bohçasında nelerin eksik olduğuna,
kuaför parasının ödenmemesine
kadar birçok maddi anlaşmazlıklar
kavga sebeplerinin ne yazık ki
başında geliyor. Maddi konuda
ortak bir davranışın sergilenmesi
mutlaka bu sürecin olumlu geçmesine etki edecektir ancak bunun olmadığı durumlarda gösterilecek
tavırların önemini ve gençlerin
üzerinde bıraktığı etkiyi göz ardı
etmemek gerekir. Bu dönemde
mümkün olduğunca olumlu gelişmelere ve duygulara odaklanmak sanıyorum herkesi en fazla
rahatlacak davranış olacaktır.
Yaptığım grup Psikoterapileri sırasındaki gözlemlerime göre boşanmış kişilerin %60`ından fazlasında
sebep ailelerin evliliklere karışmış
ve "istemeden de olsa" cocuklarının boşanma kararı almalarında etkili olmuş olmalarıydı.
Yeni evli çiftler birbirleriyle aynı
evin içerisinde henüz çok zaman
geçirmedikleri için birbirlerinin bir

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

Yeni evliler, boşanmadan
önce bir kez daha düşünsün
çok yönünü keşfetme, birbirlerini
tanıma ve aynı zamanda kendilerini de evlilik içerisinde tanıma sürecindedirler. Bu süreç kimilerinde
çok sancılı geçer çünkü kişi daha
önce karşılaşmadığı davranışlarla
karşılaşabilir ve bunlara nasıl yaklaşacağını bilmeyebilir, zorlanır
ve hatta kendisini çaresiz hissedebilir. Bu dönemde kişinin doğru
kararlar verebilmesi için kesinlikle
zamana, sabra ve desteğe ihtiyacı
vardır. Ailelerin bu dönemde yapabilecekleri en verimsiz şey; çocuklarını olumsuz davranışlara karşı
daha fazla provoke etmeleridir.
Şunu unutmamak lazımdır ki, evlilik kararını belli bir temele dayanarak aldınız, yani birbirinizi sevmenize ve birlikte hayat sürmeye
karar vermenize neden olan bir
geçmişiniz var, o halde bu geçmiş
yaşanan birtakım erken dönem sorunlarından dolayı hemen unutulmamalı. Onun yerine o geçmişe
tutunulmalı ve birbirinizi sevmenize neden olan olumlu duygulara
ve davranışlara odaklanılarak sorunlar çözülmeye çalışılmalıdır. Bu
süreçte en yararlı yöntem, zor da
olsa mümkün olduğunca güzel
duyguları hatırlayarak karşıdakini
aslında sevdiğinizi göz önünde bulundurmanız ve sakin zamanlarda
"duygularınızı" eşinize ifade etmeniz. İçinizdeki duyguları karşınızdakine söylemekten çekinmeyin;
endişelendiğinizi, korktuğunuzu
hatta gururunuzun kırıldığını söylemekten lütfen çekinmeyin, çünkü
bunlar en insancıl duygulardır ve
ifade edilmediğinde bazen karşıdakinin hiç de farketmediği duygulardır. Sorunları aşmada içinizdeki

duyguları samimi bir şekilde
eşinizle konuşmaktan daha faydalısı ve etkilisi yoktur. Daha önceki
yazılarımda da belirttiğim gibi
duygularını ifade etmeyen veya
edemeyen kişiler ne yazık ki içinde
biriken olumsuz volkanın patlamasıyla daha da büyük sorunlara yol
açarlar. Bu durumda gerçekte var
olan sorun örneğin korku, endişe,
kıskanma duygusu vb. hiç ortaya
bile çıkmadan daha da büyük ikinci
üçüncü sorunlar ortaya çıkar ve cözülmesi çok zor yeni süreçlere yol
açar. Yani basit bir matematik sorusu olur size içinden çıkılmaz
zeka sorusu.
Sorun yaşayan çiftlerde karşılıklı
sevgi olduğu sürece, yani evliliği
sürdürmek için olmazsa olmaz
duygu, evliliği yıpratan sorunların
bir şekilde üstesinden gelinebilir.
Yeter ki her iki taraf da evliliği
kurtarma niyetinde olsun. Günümüzde evlilik terapileri bu konuda
çok yararlı etkiye sahiptir ve evliliklerin büyük oranda kurtarılmasına katkıda bulunurlar.
Yazıyı başta atıfta bulunduğum
anne babalara bir iletiyle sonlandırayım; sevgili anne-babalar; kuşkusuz ki çocuklarınıza elinizden
geldiğince yardım etmeye çalışıyorsunuz. Bunu yaparken lütfen bilinçli adımlar atmaya özen gösterin
ve bu sürecin çocuklarınız için çok
hassas olduğunu unutmayın. Çocuklarınızın evlilikle ilgili beklentilerinin sizin beklentilerinizden
farklı olabileceğini unutmayın ve
buna saygı gösterin, emin olun bu
şekilde hem çocuklarınız hem de
sizler daha mutlu olacaksınız.

4. Ehliyet Okulumuzu (Fahrschule) 9 Mart Çarşamba günü

Marktplatz 6 • 22844 Norderstedt’de açıyoruz

Tecrübeli Türk ve Alman eğitimcilerimizle hizmet veriyoruz

ARTIK EHLİYETSİZ KİMSE KALMAYACAK
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Kayıt ücreti % 75

09.04.2016

250

tarihine
kadar
Sadece

İNDİRİMLİDİR 100,€

MPU testi bizde...
Çanak anten de Avrupa yayınlarındaki can sıkıcı
ve uygunsuz TV reklamlardan sıkılıyormusunuz?

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 izleyebileceğiniz 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

Üç tekerlikli
E Scooter
789 euro yerine

Ayrıca, eski kara kutulardan ve IP TVlerden eğer
memun değilseniz, 50 Euro’ya kadar sayıp, yerine 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 diğiştiryoruz .Hiç takılma kopma yada durukalma olamayacığına 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.

Biz parayı değil,
eğitimi konușuyoruz

• Puan azaltma
semineri
• Göz testi okuumuzda yapılır

FAİZSİZ TAKSİTLE EHLİYET ALMA İMKANI

Merkez: Lattenstieg 8 • 22299 Hamburg • Tel: 040-511 05 82
Șube 1: Kollaustr. 107-109 • 22453 Hamburg (Niendorf) •Tel: 040-668 713 77
Șube 2: Willerswiete 15 • 22415 Hamburg • Tel.: 040 - 52 02 572
Șube 3: Marktplatz 6 • 22844 Norderstedt • Tel: 040 - 52 55 778
Ahmet Türkkan Mobil: 0179-806 22 73
www.fahrschule-a-team.com •info@fahrschule-a-team.com

© Copyright: Türkses Zeitung

REKLAMSIZ TV İZLEMENİZİ SAĞLIYORUZ

Hamburg’da ilk defa bir şoför oku- • 4 haftada
lunda, trafik psikoloğu eşliğinde
ehliyet imkanı
TIBBİ ve PSİKOLOJİK MUAYENE
• 17 yaș altına
(MPU) HAZIRLIĞI VERİLİYOR...
ehliyet imkanı
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Hamburg Reisen

2016 turizm fuarına

BURASI

ilgi yoğun oldu

PARANIZI BANKA
.HESABINA
. .
GÖNDEREBILECEĞINIZ
YER
Türkiye’deki
ailenizin ve yakınlarınızın
Türk Lirası banka
hesabına nakit
para gönderebilirsiniz.*
.
DIREKT BANKA. HESABINA. GÖNDERME
.
.
TÜRKIYE’YE SABIT FIYAT** ILE
Almanya'nın liman kenti Hamburg Turizm Fuarı Reisen 2016 kapılarını 17 Şubat’ta ziyaretçilere açtı.
• Türkses / Hamburg
Kentin Dammtor yakınında CCH
Hamburg Fuar alanında farklı ülkelerden 900 katılımcının bulunduğu
fuar 17-21 Şubat 2016 tarihine kadar
sürdü. Fuarda turizmle ilgili en son
yenilikler ziyaretçilere tanıtıldı

TÜRK STANDI BÜYÜK
Türkiye Cumhuriyet Büyükelçiliği
Kültür Müşavirliği kapsamında B5
numaralı salonda 200 metrekare genişliğindeki alana 20 farklı turizm
uzmanı Türkiye'den farklı şirketlerden
katıldığı görüldü. Fuarda Türkiye turizmi ile ilgili bilgi veren Kültür
Müşaviri Dr. Tahsin Yılmaz, “Türkiye
dört mevsim tatil yapılabilecek bir
ülkedir. Bizlerin ülkemizi ve turizm
beldelerini tanıtmamız çok önemlidir.
Bunun için Almanya'nın çeşitli büyük
turizm fuarlarına her yıl katılıyoruz”
dedi.

YÜZDE 5 ARTIŞ
BEKLİYORUZ
Önemli olan ekonomik kriz dönemini olumlu bir yöne çevirmek
gerektiğinin altını çizen Dr. Yılmaz,
“Ekonomik kriz turizm sektörüne zarar verdi ama asıl önemli olan bu
krizi olumlu yöne çevirebilmektir.
Fiyatlar çok uygun ve bir çok turizm
ülkesine göre. 2016 yılı nasıl bir
seyir alacak bunu hep birlikte göreceğiz ama bizler tanıtımı çok iyi yapmalıyız. Antalya ve çevresinde kültür
zenginliği, Türk mutfak kültürü, misafirperverliğimiz başta geliyor. 2015
yılında 5,5 milyon turist ağırladık,
bu yıl yüzde 5 civarında artış bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

WU.COM’a tıklayın ve en yakın
Western Union acentesini bulun

ALTERNATİF TURİZM
AĞAÇ EVLERİ

ALMAN TURİZM
PAZARI ÖNEMLİ
İstanbul'da terör saldırısı ve Rus
turistlerin azalmasının turizm sektörünü etkilediğine işaret eden Dr. Tahsin Yılmaz, “Bu olaylar tabii ki turizm
sektörünü biraz etkiledi ama bizler
bunu en aza çekmek için elimizden
geleni yapıyoruz. Bu konuda gerçekçi
olmak gerekir. Elbette Alman turizm
pazarı bizler için çok önemlidir. Ama
çok sayıda Almanlar Türkiye'yi iyi
ve yakından tanıyorlar. Alman turistlerin ziyaretlerinin devam edeceğine inanıyorum” ifadesinde bulundu.

Premier Şirketi temsilcileri Emrah
Kabakçı ve Zeynep Vural, “Uzun
yıllardır Hamburg fuarına katılıyoruz.
Çünkü tanıtım çok önemlidir. Burada
Tekirova ve Belek tesislerimizi tanıtıyoruz. Bize gelen turistlere eksiksiz
hizmet sunuyoruz ve turistler istedikleri herşeyi bulabiliyorlar. Amacımız ve hedefimiz fuarlarda bulunup
tanıtımımızı uzmanca yapmaktır. Krizler fırsattır bu fırsatı çok iyi değerlendiriyoruz” dediler.

GÜRAL HER YIL
HAMBURG FUARINDA
Almanya'da çok sayıda fuara katıldıklarını ve her yıl Hamburg fuarında bulunduklarını belirten Güral

Türkiye için önemli fuarlara katılan
Kadir’in Ağaç Evleri’nin sahibi Kadir
Kaya da Türkiye alternatif turizmini
tanıtmak için Hamburg fuarına katıldı.
Kadir Kaya, fuarda Türkiye’nin alternatif turizmini tanıtmak için katıldığına işaret ederek, ‘’Hamburg
fuarı önemli fuarlar arasında. Özellikle
alternatif turizme büyük ilgi var.
Bizde fuarda alternatif turizmi temsil
ediyoruz. Doğa ile içiçe, doğal, otantik, romantik, ağaçtan yapılmış evler,
ormanlık alanda bulunduğu Olimpos
Antalya yakınındadır’’ açıklamasında
bulundu.

ABD'li çikolata devi Mars, ürünlerinden plastik parçaları çıkması
üzerine 55 ülkede milyonlarca çikolatasını toplatma kararı aldı

Dünya devinin
çikolatalarından plastik çıktı
ABD'li çikolata devi Mars, birçok Avrupa ülkesinde
milyonlarca Mars, Snickers ve Milky Way mini çikolatasını içlerinden plastik parçaları çıkması üzerine
toplatma kararı aldı.
Ürünlerin toplatıldığı ülkeler arasında Almanya,
Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Hollanda ve Belçika
da var.

moving money for better

·
·
·
MOBIL | ONLINE | ACENTE HIZMET NOKTASI

TAM LİSTE İNTERNET
SİTESİNE EKLENDİ
BBC Türkçe'de yer alan habere göre Mars'ın Almanya
biriminden yapılan açıklamada son kullanma tarihi 19
Haziran 2016 ile 8 Ocak 2017 arasında olan ürünlerin
sorundan etkilendiği belirtildi ve Mars'ın gönüllü olarak ürünleri toplatacağı söylendi.
Sorundan etkilenen ürünlerin tam listesinin www.
mars.de internet sitesine eklendiği de ifade edildi.

*Ödemeler işlem şartlarına göre, gönderim tutarı, gönderilen ülke, döviz rezervi, kanunlar, kimlik tanımlanması, hizmet noktası çalısma saatleri,
ülkelerarası saat farklılıkları veya gecikmeli servis seçiminden dolayı gecikmeli olabilir veya hizmet sağlanamayabilir. Ek şartlar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için para gönderme formlarına bakınız.
**Western Union servis gelirleri, komisyon ücreti ve kur farklılıklarından doğan bedellerden oluşur.

Piyasadan toplatılacak ürün adedinin milyonları bulabileceği ifade ediliyor.

© 2015 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. All rights reserved.
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Ailelerin çocuklarıyla
konser keyfi

Hamburg'da başarılı çalışmalara imza atan Hüseyin Duman yönetiminde
“Umuda Türkü 7'den 70'e“ adlı koronun verdiği konserde aileler çocuklarıyla birlikte katılarak keyifli saatler geçirdi.
• Türkses / HAMBURG

K

Muhteşem
törenle
nişanlandılar
• Türkses / Hamburg

Almanya'nın liman kenti Hamburg'da doğup büyüyen gençlerimizden Başak Karababa ve Gökberhan
Şimşek muhteşem törenle nişanlandılar.
Kentin Wilhelmsburg semtinde Ege Palas
Eventhouse adlı salonda gerçekleşen nişan törenine
gelin adayı Başak Karababa ve damat adayı Gökberhan Şimşek'in aileleri, yakınları, arkadaşlarıyla
birlikte çok sayıda davetli topluluğu katıldı. Bremenli
piyanist-şantör Süleyman ve bir DJ'nin yaptığı farklı
ve her çeşit müzik eşliğinde davetliler geç vakte
kadar eğlendi. Başak ile Gökberhan çifti ise, arkadaşlarıyla birlikte alkışlarla salona alındıktan sonra
masa masa dolaşıp davetlileri sevgiyle karşılayıp
tek tek ilgilenip mutlu olduklarını kendilerini özel
günlerinde yalnız bırakmadıkları için teşekkür ettiler.
Bol bol dans edip eğlenen çift, birkaç ay önce bir
arkadaşları sayesinde tanıştıklarını dile getirdiler,
Başak ve Gökberhan çifti, “Kısa sürede birbirimizi
çok sevdiğimizi anlayıp evlenmeye karar verdiğimizi
aile büyüklerimize anlattık. Ailelerimiz bizim kadar
mutlu olup isteğimizi onayladılar. Son baharda
düğünümüz olacak evleneceğiz. Biz çok mutluyuz
özellikle de bu güzel günümüzde dostlarımızın bizi
yalnız bırakmadıkları için kendilerine çok teşekkür
ederiz” dediler.

Bakıma muhtaç olan
yaşlılara, eğitilmiş elemanlarımız tarafından
evde bakım hizmetleri
sunuyoruz.
23 yıllık baş hemşire
Serpil Düzel ve ekibi
günün her saatinde, ev
ziyaretleri yaparak, yaşlı ve bakıma ihtiyacı olanlara yardımcı oluyorlar.

entin Osdorfer semtine bağlı Bornheide
Bürgerhaus Salonu'nda düzenlenen konsere
anne, baba ve çocukların çoğunlukla katılarak geniş bir
aile ortamı oluşturmaları
büyük dikkat çekti.

Taksim Trio
ayakta alkışlandı

HER YAŞTAN
KORO ELEMANI
Umuda Türkü 7'den 70'e korosunda her yaştan eleman olması bütün dikkatleri üzerine
çekerken, farklı bir yanı da ailelerin çocuklarıyla koroya
katılarak 250'den fazla yoğun
kalabalık oluşudur. Koro elemanlarının çok kalabalık olmasından dolayı geniş bir yer
bulmakta zorluk çektiklerini
belirten Hüseyin Duman, her
konsere bütün elemanların katılmasının mümkün olmadığını söyledi. Konser verecekleri mekanın genişliğine göre
hazırlandıklarına vurgu yapan
Duman, “Sanat insanların birleşmesinde önemli bir rol oynuyor. Bizde elimizden geleni
bu konuda yapıyoruz” dedi.

HER YÖREDEN SÖYLEDİLER
İsteyenlerin koroya katılabileceklerini ve kapıların 7'den
70'e herkese açık olduğu be-

T

lirtilen koro söylediği türkülerle Türkiye'nin her yöresini
dolaştı. Koro şefi Hüseyin
Duman yönetiminde birbirinden güzel türküler söyleyen
koro adeta dinleyenlere Türkiye'yi gezdirdi. Kıvırcık Ali,
Aşık Mahzuni Şerif, Aşık
Veysel gibi çok sayıda ünlülerimizin unutulmaz türkülerine
de yer verildi. “Oy
Asiye”, “Beyaz giyme

toz olur” gibi bazı türkülere
türküseverler de eşlik ederek
birlikte
seslendirdiler.
“Osman Aga” gibi hareketli
parçalara dinleyenlerden bazıları da dayanamayıp sahne
önünde coşkuyla oynadılar.
Yaklaşık dört saat süren konser sonrası koro elemanları
uzun süre alkışlandı.

• Türkses / Hamburg

ürk müziğinin usta klarnetçisi Hüsnü Şenlendirici,
kanun üstadı Aytaç Doğan
ve bağlama ustası
İsmail Tunçbilek'ten oluşan Taksim
Trio müzik grubu
Hamburg'da düzenlenen konserde
ayakta alkışlandı.
Kentin JohannesBrahms-Platz1 adresinde tarihi ve
ünlü Laeiszhalle Büyük Salonu'nda ger- çekleşen konsere
Türk-Alman ve farklı uluslardan
yoğun katılım olarak salonu doldurdu.

BEĞENİ TOPLADILAR
İstanbul'dan gelen ve Türkiye'nin
en iyi üç enstrümental müzisyenlerden oluşan Taksim Trio, İstanbul'un
kozmopolit
ruhunu
müzikseverlere yaşattı. Taksim
Trio müzik grubu, geleneksel
Türk müziğini caz ve Latin Amerika'dan oluşan müziği ile hare-

ketli bir şekilde karıştırıyor. Birbirinden güzel parçalar çalan
grup, müzikseverlerden tam not
aldı.

AYAKTA ALKIŞLANDI
Albümlerinden farklı parçalar
çalan Taksim Trio'nun üyesi İsmail Tunçbilek'in seslendirdiği
“Belalım” ve “Yalan Dünya” adlı
solo olarak okuduğu parçalar
büyük ilgi buldu. Hüsnü Şenlendirici Suriyeli çocukları düşünerek bir parça yaptıklarını söyledi
ve parçayı çaldılar. Konserin sonunda ayakta alkışlanan ve yoğun
istek üzerine grup bir parça daha
çaldı. Muhteşem geçen konser
yaklaşık iki saat sürdü.

Doktor, hastane ve
eczanelerle birlikte çalışarak, sizlerin daha
sağlıklı ve huzurlu bir
yaşam sürdürmenizi
sağlıyoruz.
Hastalık sigortalırı ile
görüşerek, evde bakıma ihtiyacı olan kişilerin danışmanlık hizmetlerini yürütüyoruz.

YAŞLILARA ve HASTALARA EV de BAKIM HİZMETLERİ

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
Size bir telefon kadar yakınız.

Bizi arayın gelip, tanışıp konuşalım ve hastalık sigortasının 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.

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.

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

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
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Hadi Öztürk
AKİT TV’de
Kimsesiz Çocuklar ve Sokak Patileri
Dayanışması’nda 2000 Euro bağış
Hamburg Galatasaray Derneği Kadın Kolları ve Hamburg Sivas Taraftarlar Derneği ortaklığında düzenlenen
“Türkiye Sokak Patileri ve Kimsesiz Çocuklar Yararına Dayanışma Gecesi”nde 2000 Euro destekte bulunuldu.
• Türkses / HAMBURG
Yazar, iş kadını ve GS Kadın
Kolları Başkanı Esma Arslan'ın öncülüğünde gerçekleşen gece Hamburg Hospital Strasse 111, TGH
Haus 7 Salo'nunda gerçekleşti. Geceye hayırseverlerin yanı sıra her
kademeden yoğun katılım oldu.

Canlılara
yardım
etmeliyiz
Muhteşem organize edilen
yardım gecesi etkinliğinin açılış
konuşmasını yapan Esma Arslan, her yıl olduğu gibi Türkiye'de özellikle güçlü geçen
kış mevsiminde her canlı varlığın yardıma ihtiyacı olduğuna
vurgu yaptı. Arslan, “Yurdumuzun dört bir yanında şehirlerde ve kentlerde mahsur olanlar bulunuyor. Bu her yerde bir
nevi var ama bizler özellikle kendi
ülkemizde yardıma muhtaç olanların
yanında olduğumuzu gösterebiliriz.
Bu akşama yoğun katılım yardıma
ihtiyacı olanların yanında olduğumuzu toplum olarak gösteriyoruz ve
tüm canlılara yardım etmek için biraraya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

Çocuklar ve
hayvanlar önemli
İyi bir eğitime her çocuğun ihtiyacı olduğu kadar hakkı olduğunun
altını çizen Esma Arslan, “Maalesef
bazı çocuklarımızın ayağında doğru
dürüst ayakkabısı yok üzerinde sıcacık giysileri olmadığı halde soğukta, yağmurda, çamurda kilometre-

lerce yaya yürüyerek eğitim alması
için okula gidiyor. Dar gelirli ailelerin çocuklarına giysi alarak eğitimlerine katkı ve eğitimli pırıl pırıl
yeni nesil yetişmelerini sağlayacağız.
Bu çocuklar hepimizin geleceği ve
ülkemizin, bizlerin birer temsilcisi
olacaklardır. Bizler elimizden geldiği
kadar çocuklarımıza sahip çıkmalıyız

Hem eğlendiler hem
yardım ettiler
2000 Euro destek

ve onları iyi yönlendirmeliyiz” ifadesinde bulundu.

Hayvan sevgisi
küçükten başlar
Diğer taraftan sokak hayvanlarının yardıma ihtiyacı olduğuna
işaret eden Esma Arslan sözlerine
şöyle devam etti: “Sokak hayvanları
kış mevsiminde
daha da insanların
yardımına ihtiyacı
olan canlı varlıklardır. Maalesef
hayvanlar sessiz,
konuşamıyor diye
bazı kişiler şiddet
uyguluyor ve sokağa bırakıyor. Bu
hayvanlar zehirlenme, açlık ve sefillik içerisinde
yaşamını yitiriyorlar. Her insanın
hayvansever olması gerekmez ama
hayvanların da yaşamaya hakları
vardır. Hayvan sevgisi küçük yaşta
başlar bunu da çocuklarımıza öğretmeliyiz. Bizler bu gecede elde edeceğimiz gelirle hayvanlara mama
gibi bazı ihtiyaçlarını karşılamaya
katkıda bulunacağız. Damlaya damlaya göl olur misali bağışın çoğu
azı olmaz önemli olan katkıdır”

Zengin bir müzik programı sunulan gecede sanatçılar Murat İnce,
Kenan Kaya, Metin Yıldırım, Şenol
Kraemer, Şükrü Aktoprak, Ahmet
Gengeç ve DJ Serdal'ın yaptığı müzik eşliğinde yardımseverler hem

1 Şubat 2013’te Kanal Avrupa’da
yayın hayatına başlayan Hadi Öztürk
ile Gurbetten Sılaya, 136 programdan sonra yayın hayatına İstanbul’dan Akit Tv’den devam edecek.
• Türkses / HAMBURG
Bugüne kadar yüzlerce konuk ağırlayan
programa ilahi ve ezgileri ile renk katan
Hadi Öztürk, 2015 Yılında Avrupa’da
yılın en başarılı TV programcısı ve
ilahi sanatçısı ödülünü de alarak, programını taçlandırdı.
Hafız ve 4 dil konuşan Hadi Öztürk,
aldığı islami eğitimin yanısıra, kendisini
küçük yaştan itibaren ses eğitimi ve
Kur’anı Kerimi güzel okuma dalında
yetiştiren hocalarına müteşekkir olduğunu söyledi. “Rabbim ses verse,
yürek vermese hiçbir şey yapamazdım.
Her iki nimeti bir verdiği için ve bugüne
kadar verdiği sayısız nimetler için sonsuz şükürler olsun” dedi.
8 yaşında ilk defa Hamburg Merkez
Camii’nde cemaat önünde Kur’anı Kerim okuyarak mikrofonla tanışan Hadi
Öztürk, Kur’anı Kerimi güzel okuma
dalında 10 yaşında Almanya 1.’si, 17
yaşında Avrupa 2.’si oldu.15 yaşından
itibaren hem ilahi çalıştı, hemde bugüne
kadar onlarca ekip çalıştırdı. 9 albüm
ve herkesin tanıdığı “MEDİNEYE VARAMADIM” , “CANU DİLDEN AŞIK
OLDUM” gibi ilahileri derleyen Hadi
Öztürk, sözler yazıp besteler yaptı.
Ödül aldıktan sonra “GURBETTEN

eğlendiler hem bağışta bulundular.
Esma Arslan gecede emeği geçen
herkese teşekkür ederek, “Etkinliğin
masraflarını çıkardıktan sonra 2000
Euro net bağış elde ettik. Bu mükemmel bir olay çok sevindik. Ayrıca
insanlarımızın çok yardımsever olduklarına bir kez daha şahit olduk
tekrar teşekkürler. Elde ettiğimiz
bağışı en kısa zaman içerisinde yerine ulaştıracağız” dedi.

İsmail Şimşek

Hadi Öztürk

SILAYA” Programına birçok TV kanalından teklifler aldığını belirten Hadi
Öztürk;”Bu bir ekip işi, ben sadece
görünen kısmıyım. Başta bu işi maddi
ve manevi destekleyen herkes bu başarıda pay sahibidir. Ayrıca Tacettin Akdaş,
İsmail Şimşek, Hüseyin Aslan Avrupa’dan ve Atanur Dündar bey İstanbul’dan Program menejerlerimizin müthiş destekleri var.
Bundan böyle her Cuma Türkiye saati
ile 17. 20 - 18.40 arası AKİT TV’den
canlı yayında muhabbete devam edeceğiz.
Daha önce yayın için gidiş geliş 800
km yol yapıyorken, şimdi her program
için gidiş dönüş toplam 5000 km mesafe
kat edeceğiz.
Herkesi bu muhabbete davet ediyorum”.
dedi.

Lades Restora’da basın
açıklamasında program
menejeri İsmail Şimşek
ve menejer Hüseyin Aslan da hazır bulundu.
İsmail Şimşek “Programımızın İstanbul’a transfer olması bizi heyecanlandırıyor, inşallah daha
güzel işler yapıp, Türkiye’de de ödül alacağımıza inanıyorum” dedi.
Hüseyin Aslan ise daha
ziyade ilahili Program
organizelerinde Hadi ÖzHüseyin Aslan türk ve ekibini temsil
edeceğini açıkladı.

Hamburg’un en büyük Türk halı mağazası

Memleket
özledigimiz lezzet

TEPPICH ÇAKI

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

Bazı halılarımızda % 50 ye varan
BÜTÜN HALILARIMIZDA
%50 İNDİRİM
indirimler uygulanmaktadır.

BAYİLİKLER VERİLECEKTİR
Hannover, Bremen ve çevresinde
“Memleket” Markası adı altında,
Gıda ürünlerini dağıtacak bayiler aranıyor.
Müracaat: Vertrieb (Innendienst) Matiss Group

*N4VOEFSOLBNQt&OHFSt5FMt'BY
F.BƌMƌOGP!NBUƌTTEFtXXXNBUƌTTEF

Kahvaltı ve meze ürünleri

      
     

• Teppichböden
• PVC - Bodenbeläge
• Teppiche
• Lieferung

    
 

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

Tanınmış
markaların
halılarını
bizden
temin
edebilirsiniz.

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

Hamburg başta olmak üzere Bremen,
Hannover, Kiel, Lübeck ve Braunschweig
şehirlerinde yayınlanan Türkses Gazetesi,
verdiğiniz güçle 23 yıldır yoluna devam ediyor.

Ernst-Merck
Tel.: 040-81
Fax: 040-86 69

Bizi biz yapan değerli okurlarımızla ve
işadamlarımızla daha nice 23 yıllara.

w
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www.turkses.de

Bayramınız
mübarek olsun!.

Bergedorf ‘daki restorantımız tekrar açıldı
Alte Holstenstr. 56 • 21029 Hamburg
Tel: 040 / 724 59 82
1988 - 2015

27
YIL

www.turkses.com

Sayfa - Seite 14

Türkses Sayı - Ausgabe 272

Mart - März 2016

“Mülteci krizinin ardından Müslümanlara
karșı olumsuz bir tutum oluștu”
Almanya Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan
Özoğuz, Almanya’nın sığınmacı
krizi konusunda yardıma ihtiyaç
duymasının ardından Türkiye’nin
kapısını çaldığını ve krizin Almanya ve Avrupa’ya yayılmasının
ardından Türkiye’ye yardım etmeye başladığını söyledi.

A

lmanya Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Almanya’nın sığınmacı krizi konusunda

yardıma ihtiyaç duymasının ardından
Türkiye’nin kapısını çaldığını ve
krizin Almanya ve Avrupa’ya yayılmasının ardından Türkiye’ye yardım etmeye başladığını söyledi.
Özoğuz, Frankfurt Havalimanı’ndaki
konferans salonunda Türk basın
mensuplarıyla bir araya geldi. Burada
soruları yanıtlayan Özoğuz, Almanya’nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinin de mültecileri kabul etmesi
gerektiğini ifade ederek, bu durumun
olmaması durumunda Avrupa Birliği

(AB) ülkeleri arasında bir gerginlik
yaşanacağını kaydetti. Avrupa’da
ve Almanya’da mülteci krizinin ardından Müslümanlara karşı olumsuz
bir tutum oluştuğuna dikkati çeken
Özoğuz, “Resmen yeni bir çekmece
açıldı, ‘Müslümanlar’ şeklinde. Esas
problem hep İslam, Müslümanlık
gibi… Hani ‘kolay o çekmeceyi
açıp kapattığım zaman çok rahatım’
gibi. Onu kullanmaya çalışıyorlar.
Tehlikeli bir şey” yorumunu
yaptı. Özoğuz, Müslümanlar ve
Türkler arasında radikalleşmenin

asıl kaynağının din olmadığına vurgu
yaparak, Türkler arasında radikal
gruplara kayan kişilerin ailelerinin
dindar olmadığını ve bu kişilerin
genellikle ailevi sorunları bulunduğunu belirtti. Almanya ve Türkiye
arasında sığınmacı kriziyle ilgili yapılan görüşmelerin sorulması üzerine
Özoğuz, sığınmacı krizinin Avrupa’ya da yayılmasının ardından Almanya’nın Türkiye’ye yardım etmeye başladığına dikkati çekti.
Özoğuz, “2013-2014 yıllarında Türkiye ‘mülteci krizinde yardım eder

misiniz’ diye sormuştu. Biz onlara
o zaman pek yardım etmedik. Ürdün,
Lübnan gibi diğer ülkeler daha fakir
diye onlara yardım ettik. Şimdi tabi
biraz böyle insana garip geliyor, Almanya’nın ihtiyacı olduğu zaman
gidiyoruz, ‘yardım etmeye de hazırız’
diyoruz” diye konuştu.
AB ile Türkiye arasındaki görüşmelerin ardından Türkiye’den daha az
mülteci geldiğine ilişkin bir yargının
henüz Almanya hükümetinde
oluşmadığını aktaran Aydan Özoğuz,
mülteci sayısındaki azalışın genel

anlamda kış aylarıyla ilişkilendirildiğini dile getirdi. Özoğuz, bugüne
kıyasla 1970’li yıllarda Türk toplumuna karşı çok daha fazla dışlanma
olduğunu belirterek, Türk toplumunun o zaman “Türk” olarak bugün
ise “Müslüman” olarak dışlandığını
sözlerine ekledi. AA

Kocaeli Belediye Başkanları
Hannover’de incelemeler yaptı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile ilçe belediye başkanları, Hannover
yakınlarında yer alan 'Evsel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisleri' ile 'Ayrıştırma' tesislerini yerinde incelemek için Hannover’e geldiler.
Ekrem SAĞIR
• Türkses / HANNOVER

nover Region
ay, Ticaret Ataşesi Ruhi Deniz , Han
Hannover Başkonsolosu Mehmet Gün
TWC Kulüp
rg,
bu sahibi işveren Günter Papenbu
Valisi Hauke Jagau, Papenburg Gru
Nevin Şahin
u,
aoğl
tuluş, Fethullah Akbaba, Orhan Kab
üyelerinden Göksel Güner, Hasan Kur
nover’in
Han
rı
anla
İbrahim Karaosmanoğlu ve ilçe başk
ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
iler.
a akşam yemeğinde bir araya geld
gözde otellerinden biri olan Courtyard’t

Aşağı saksonya’da bir çok alanda
faaliyet gösteren GP Grubuna ait 'Evsel
Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisleri'
ile 'Ayrıştırma' tesislerini Lehrte’li
işadamı KURT Gruppe’nin sahibi Hasan Kurtuluş ve Kocaeli’nde 12 yıl
önce Türkiye’nin ilk elektronik atık
geri dönüşüm fırmasını kuran Exitcom
Recycling sahibi Murat Ilgar’la birlikte
yanında bütün ilçe belediye başkanları
olduğu halde gezen Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu “ Hannover’de gezdiğimiz tesislerde gördüğümüz kadarıyla Almanya bu alanda da hayli yol almış
durumda. Planladığımız 'Evsel Atık
Yakma ve Enerji Üretim ' ile 'Ayrıştırma' tesislerini kurarken mutlaka
Alman teknolojisinden yararlanmalıyız
diye düşünüyorum. Bir ilki gerçekleştirip, bunu da hızla diğer belediyelere

aktarmalıyız. Aksi halde büyük ölçüde
ekonomik kayıplarımız devam edecektir.”
Günter Papenburg Grubuna ait tesisleri gezen başkanlar kendilerine yapılan sunumdan, firma yetkililerinin
kendilerine gösterdikleri alakadan dolayı memnun kaldıklarını dile getirerek,
tesisin Genel Müdürü tarafından bizlere
sunum yapılması, tesislerin gezdirilmesi ve firma sahibi Günter Papenburg’unda bizatihi bizi karşılaması
bizlere verilen önemin göstergesi olsa
gerek. Bunda elbette ki burada ki
işadamlarımızdan Hasan Kurtuluş’un
payı büyüktür.
İşadamı Hasan Kurtuluş” Ülkemizde ki kent yöneticileri olarak Almanya’nın önde olduğu teknikleri bulundukları merkezlerde uygulama istekleri
bizleri de memnun etti. Biz burada ki
Alman işadamı dostlarımızın sunabilecekleri katkıların en azamisini sunmaları için gayret göstereceğiz.”

Yeni ürünümüz
çırpılmış Yayla
yoğurdunu mutlaka
deneyin!.

„Adı da başka, tadı da başka“

Yapılan araştırmalara göre 8 saatten fazla uyumak felç riskini yüzde 146 artırırken, 8 saatten az uyuyanların felç
riski yüzde 22 artıyor.
Uykunun azı da fazlası da zararlı. New York Üniversitesi
Tıp Fakültesinin Amerika’da 290 bin kişi üzerinde yaptığı
araştırmaya göre, günde 7 ila 8 saat arasında uyuyanların
felç riskinin düşük olduğu görüldü. Ancak günde 8 saatten
fazla uyuyanlarda felç riskinin yüzde 46 arttığı ortaya çıktı.
Fazla uykunun yanında gereğinden az uyumak da felce davetiye çıkarıyor. Günde 7 saatten az uyuyanlarda bu riskin
yüzde 22 olduğu görülüyor.
Felçten korunmak için egzersiz şart
Felç, beyne kan akımı sağlayan damarlardan birinin aniden tıkanmasıyla, beyne giden kan akımının yavaşlaması
veya durması sonucu meydana geliyor. Felçten korunmanın en iyi yolu ise düzenli spor yapmak. Araştırmacılar,
felce yakalanmak istemeyenlere haftada 3 ila 6 kez, en az
30’ar dakika egzersiz yapmasını öneriyor. Dünya Sağlık
Örgütü verilerine göre felç, kalp krizi ve kanserden sonra
en yaygın 3. ölüm nedeni.

Yayla
ürünlerini
marketinizden
ısrarla
isteyiniz!..
Copyright: Türkses Zeitung Nr: 012016

Yayla ürünleri
sofranıza
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Bakanlıktan S-H Türk

toplumuna tam destek

Göçmen gençlerin mesleki uyumları için yapılan çalışmalar artarken, Schleswig-Holstein Eyalet Okul ve Meslek Eğitimi
Bakanlığı; Schleswig-Holstein Türk Toplumu tarafından başarı ile sürdürülen “Göçmenler için Meslek Eğitimi ve Uyum
(AİM)” projesine yıllardır verilen desteği devam ettirme kararı aldı.

Maskeli kutlama
coşkulu geçti
Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu
(TGH) Gençlik Kolu tarafından “Karnaval ve Maske” adı altında düzenlenen
eğlence farklı olduğu kadar coşkulu geçti.

K

• TÜRKSES / Hamburg

entin Altona semtinde Hospitalstrasse 111, TGH Haus 7 Salonu'nda
gerçekleşen etkinliğe bazı eğlenceseverler maskeli ve karnaval kıyafetleriyle
katıldı.

Maskelerle geldiler

Eğlenceseverler farklı maskelerle geldiler
ve bazıları tamamen karnaval kıyafetiyle
yoğun emek vererek hazırlandıkları görüldü.
Yerlere yıldızlar, duvarlara aksesuarlar asılarak baştan aşağıya değişik ve farklı bir
ortamda salonu bulan katılımcılar değişik
bir hava yarattılar.

1990'lı yılların parçaları

Kuzey Almanya'nın tanınmış müzik grubu
Med Cezir Akustik sahne alarak 1990'lı
yılların sevilen parçalarını seslendirdi. Grubun kurucusu ve solisti Seda Temel, 1990'lı
yılların sevilen sanatçıları Sezen Aksu'dan
“Sarı odalar”, Barış Manço'dan “Can bedenden çıkmayınca” gibi parçaları seslendirdi. Katılımcılarda zaman zaman eşlik
ederek birlikte okudular.

En iyi maskeye hediye

Gecenin ilerleyen saatlerinde DJ Serdal
Zeynel ameliyata girecek doktor kıyafetiyle
sahnede yerini aldı ve hareketli parçalar
eşliğinde katılımcıların bol bol dans ederek
eğlenmesini sağladı. Katılımcılar tarafından
gecede yüzüne yaptırdığı en iyi maske seçilen Nurdan Kaya'ya hediyesi TGH Gençlik
Kolu başkanı Özlem Eryüksel tarafından
takdim edildi. Maskeli etkinlik geç vakte
kadar devam etti.

G

• TÜRKSES / Hamburg

öçmen gençlerin mesleki
uyumları için yapılan çalışmalar artarken, Schleswig-Holstein Eyalet Okul ve Meslek Eğitimi Bakanlığı; SchleswigHolstein Türk Toplumu tarafından
başarı ile sürdürülen “Göçmenler
pan “Autolac- için Meslek Eğitimi ve Uyum
Törene ev sahipliği ya
ketinin sahibi (AİM)” projesine yıllardır verilen
kierung Lehmann” şir
esi ve çıraklık desteği devam ettirme kararı aldı.
Alaattin Barutcu, işletm
kenli öğrencisi
kö
n
eğitimi alan üç göçme
lo sergiledi.
tab
bir
ek
Proje Schleswig-Holstein eyaletinde
ile güzel ve örn
iki uzman danışmanla çalışmalarını
sürdürmeye devam edecektir. Destek belgesi, geçtiğimiz günlerde
düzenlenen törenle bizzat Eyalet
Havanın güzel ya da kötü olması- sızlık veren durumların arkasında
Okul ve Meslek Eğitimi Bakanı
nın bile sindirim sistemini etkile- sinir sisteminin bulunduğunu söyledi.
Britta Ernst tarafından Schleswigdiğini söyleyen Prof. Dr. Selim
Duygusal bir durum karşısında
Holstein Türk Toplumu başkanı
Gürel, “En duygusal organ mide”
mide hemen reaksiyon verir
Dr. Cebel Küçükkaraca’ya verildi.
dedi.
Sindirim sisteminin iyi çalışması
AIM Projesi Lübeck, Elmshorn ve
Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fa- için, kişinin ruh sağlığının da mutlaka
kültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Gürel, iyi olması gerektiğine dikkati çeken
çevresindeki göçmen kökenli gençduygusallık denildiğinde akla ilk Prof. Dr. Gürel, şunları kaydetti:
lerin meslek hayatında karşılaştıkları
gelen organın kalp olduğunu belir- “Sindirim sistemi vücudumuzun
problemlerini çözmek için her alanterek şunları kaydetti: “Aslında, en en büyük sistemlerinden, organda
onlara yardımcı olurken, buraduygusal organımız midedir. Bir larından biridir. Ağızdan başlıyor
lardaki meslek eğitim olanakları,
üzüntü, sinir, stres, aşkla gelen boşaltıma kadar uzanıyor. Bu birmutluluk, hüzün, sevinç, doğadaki çok organı etkiliyor. Bu organlar
mesleki başvurularında izlenmesi
kuş seslerinin yarattığı duygusal içinde en duyarlı organımız yiyegereken konular hakkında onları
durum karşısında mide hemen re- ceğin ilk biriktiği yerdir. Aslında,
bilgilendirmekte ve destekleyip
aksiyon verir. Mesela havanın gü- en duygusal organımız midedir.
yönlendirmektedir. Bununla birlikte
zelliği veya kötülüğü bile o gün Bir üzüntü, sinir, stres, aşkla gelen
AIM projesi göçmen gençlere ve
sindirim sistemimizi olumlu veya mutluluk, hüzün, sevinç, doğadaki
kuş seslerinin yarattığı duygusal
olumsuz etkiler.”
göçmen işverenlere danışmanlık
Fakültenin Gastroenteroloji Ana durum karşısında mide hemen rehizmeti de sunmaktadır. Bu sayede
Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan aksiyon verir. Bu tüm sindirim
AIM projesi değişik ülkelerden geProf. Dr. Selim Gürel, sindirim sis- sistemini etkiler. Mesela havanın
len
göçmen gençlerin önündeki
temi organlarını sinir sisteminin idare güzelliği veya kötülüğü bile o gün
dilsel, dinsel ve kültürel engelleri
ettiğini söyledi. Bu kontrol nedeni sindirim sistemimizi olumlu veya
ile sinir sistemi rahat değilse mide olumsuz etkiler. Bir üzüntü, sinir
kaldırmakta, onların meslek eğitimi
ve sindirim sisteminin de rahat ol- halinde mide hemen reaksiyon
yapma ve iş bulmadaki şanslarını
masının beklenemeyeceğine dikkat verir, kendini kasar. Sindirim sisyükseltmektedir. Danışma bürolaçeken Prof. Dr. Gürel, özellikle bazı temi, kasılmalar ve gevşemeler harında bu zamana kadar 2728 gence
fonksiyonel sindirim sistemi hasta- linde çalışır. Bu kasılma ve
danışmanlık hizmeti verilmiş ve
lıkları dediğimiz ve karın bölgesindeki gevşemeler sizin sinir sisteminizle
bunlardan %58’ini oluşturan 1582
şişlikle kendisini hissettiren, rahat- paralel çalışır.”

“En duygusal kalp değil mide”

öğrenci ise ya bir meslek eğitimine
ya da okul eğitimine yönlendirilmiştir.
Destek belgesinin verilmesi ile
ilgili düzenlenen toplantıda Schleswig-Holstein Türk Toplumu Başkanı Dr. Cebel Küçükkaraca şöyle
konuştu: „Bu başarılı proje, 18 yılı
aşkın süreden beri göçmen gençlerinin mesleki ve sosyal uyumları
için sadece iddialı hedefleri gerçekleştiren değil, aynı zamanda
ortak sorumluluk taşıyan çalışmalar
yapmaktadır. AIM projesi çalışmalarıyla hem gençlerin istedikleri
bir mesleğe adım atmalarını sağlarken, hem de gelecekteki kalifiye
eleman eksikliğinin önüne geçilmesinde katkıda bulunmaktadır.
Bizim, eğitim alan veya alması gereken tek bir gencimizi bile kaybetme lüksümüz olmamalıdır. Bu
nedenle hepimize önemli görevler
düşmektedir”.
Schleswig Holstein Türk Toplumunun 18 yıldan beri başarı ile
devam eden AIM Projesinin bugünlerde daha da önem kazandığını
dile getiren Bakan Britta Ernst
AIM projesinin bu alanda yapılan
diğer çalışmalara gösterilebilecek
başarılı bir örnek teşkil ettiğini
söyledi. Gençlerin toplumda ve iş
piyasasında iyi bir yere sahip olabilmeleri için mesleki eğitim almalarının temel şartlardan biri olduğuna değinerek konuşmasına devam etti. Bu alandaki istikrarlı ve
başarılı çalışmalarından dolayı SH Türk Toplumuna teşekkürlerini
sundu.
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Dar alanda
paslaşmalar
Ekrem Sağır

Göçmen çocukların sorunları

A

lmanya geçtiğimiz yarιm asιrda
önemli bir göç ülkesi haline gelmiştir. Bu durumu en iyi eğitim
sistemi kanıtlamaktadır: 0-18 yaş grubunda her 3 kişiden biri göçmen kökenlidir. Almanya’da göçmen gençlerin
çoğunluğunu ikinci ve üçüncü nesil göçmen çocuklarι oluşturmaktadır. 2008 yılı
itibarıyla 81 milyon olan Almanya nüfusunun % 19’u göçmen veya göçmen kökenlidir. Bunlarιn içerisinde en büyük
paya % 17,7 ile Türkler sahiptir .
Eğitimin ve bilginin önemi sürekli artmaktadır. Ne yazιk ki, Alman Eğitim
Sistemi göçmen kökenli çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarιnι karşιlamakta yeterli
adιmlar atamamιştιr. Göçmen öğrencilerin önemli sorunlarι arasιnda;
Eğitimde fιrsat eşitsizliği, Dil ve kültür engeli, Okuldan mesleğe geçiş sürecinde ki zorluklar gelmektedir.
PISA araştιrmasιna göre “göçmen çocuklar Alman yaşιtlarιna göre dezavantajlι durumda: Eğitimden ayrιlma yaşι ve
yüksek öğretime devam etme oranlarι
daha düşük”. Alman Eğitim Sisteminde
çocukların okul seçimleri (Bazı eyaletlerde) daha ilkokul dördüncü sınıfta gerçekleşmektedir. Çocuklar, notlarına göre
Gymnasium, Realschule veya Hauptschule diye adlandırılan okullara gönderilmektedir. En başarılı öğrenciler,
Gymnasium denen okullara giderken durumu ‘iyi’ olan öğrenciler, Realschule
denen okullara devam ederlerken; ilkokul sonunda başarı durumları iyi olmayan öğrenciler ise Hauptschule denen
okullara giderler ki bu okullar göçmen
çocuklarının en yoğun şekilde gittikleri
okullardır. Hauptschule’de okuyan öğrenciler, okulu bitirip meslek hayatına
atılmayı arzularlar. Onlar için üniversite
yolu teorik olarak her ne kadar açık ise
de gerçekte neredeyse tamamen kapanmıştır. Göçmen çocukların Realschule ve Gymnasiumlardaki katılım
oranı Almanlarla karşılaştırıldιğında
düşük bir oranda. Üniversiteye gitmek

veya iyi bir meslek yeri bulmak için
alınması gereken “Fachabitur” veya
“Vollabitur” denilen lise diplomalardaki
başarı oranı düşük bir seviyede.Tüm
bunlara karşın PISA; aynι zamanda toplumsal koşullar aynı olduğunda göçmenlerin Almanlar kadar başarılı olduğu
sonucuna varιyor. Yani başarı kökene
değil, koşullara bağlı.
Son yıllarda göçmen çocuklarιn eğitim
başarılarını arttırmak için velilerin de bilinçlendirilmesi gerektiği kanısına varılmıştır. Bu nedenle örneğin “Annem
Almanca öğreniyor” (Mama lernt deutsch) programι kapsamιnda okullarda
yeterli Almanca bilmeyen anne babalara
Almanca dersleri verilmekte. Bu gibi
özel kurslarιn amacι hem aileleri Almanca öğrenmeye özendiren hem de ailelere erişimi sağlamak. Ancak uyum
için sadece dil öğretmek yeterli değil.
Almanya’nιn çok kültürlü bir ülke olmasι toplumun tüm alanlarιnι bu olguyu
dikkate almasιnι gerektirmektedir. Farklι
kültürlerin getirmiş olduğu zenginliği ve
davranιş biçimlerini dikkate almayan
eğitim sistemi, veli/öğrenci- öğretmen
ilişkisinde yanlιş anlaşιlmalara ve
çatιşmalara yol açmaktadιr. Daha da
önemlisi göçmen çocuklarιn kültürlerarasι potansiyelini (çok kültürlülük) vs.)
görmezlikten gelinmesidir. Öğrencilerin
sahip oldukları etnik ve kültürel yapı da
dikkate alınarak, mevcut okul ve öğretim
konseptlerinin değiştirilmesi müfredatların çok kültürlülüğü de kapsayacak şekilde belirlenmesi gerekir.
Göçmen gençleri arasιnda meslek eğitimi görenlerin oranının gittikçe azalmakta olduğunu PISA araştırmaları
sonucunda görebiliyoruz. Göçmenlerde
meslek yeri bulma oranı (2005’de) %35
iken; Almanlar’da bu oran %65 dir. Fırsat eşitliği ve toplumsal uyum adına,
meslek öğreniminin önündeki engeller
kaldırılmalı ve göçmenlerin sahip olduğu potansiyelin (çok dillilik) işletmeler tarafındandan da
kullanımı
kolaylaştırılmalıdır.

Mart - März 2016*

Geleceğimizi çocuklarımızın
eğitim durumları belirleyecektir
Ekrem SAĞIR
• Türkses / GARBSEN

H

ANNOVER yakınlarında yaklaşık dört
bin civarında Türk kökenlilerin yaşadığı
Garbsen ilçesinde çalışmalarını sürdürmekte
olan” İnterkulturelle Frauencafe” daveti üzerine
kendilerini ziyaret eden Hannover Başkonsolosu
Mehmet Günay, Başkonsolos olarak yaptığı çalışmaların yanısıra konsolosluk hizmetleri hakkında da bilgi verdi.
Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Filiz
Aktar” Altı seneden beri bu kurumda çalışmaktayım. Burada özellikle herhangi bir işi olmayan
ev kadınlarımıza yönelik çok değişik aktiviteler
sunmaktayız. Temel gayemiz kadınlarımızı sosyal
aktivitelerle buluşturmak, toplumla kaynaşmalarına katkı sunmaktır. Bunun için de bulunduğumuz yerden başlayarak, çevremizde ki tarihi
mekanlara gezilerin yanısıra hemen her alanda
bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz.”
Kendisinin üst düzey bürokrat bir aileye sahip
olmadan, Anadolu’nun bir kentinden azimle, sabırla ve disiplinli çalışmakla bulunduğu yere
gelebildiğini belirten Başkonsolos Mehmet Günay” Burada sizlerin geleceğinize yönelik yapabileceğiniz en iyi yatırım, çocuklarınıza iyi bir
eğitim aldırmanız olacaktır. Mutlaka geçerli bir

meslek eğitimi
aldırmalısınız.
Zira bulunduğumuz yerde, hak ettiğimiz yere ancak ve ancak, iyi eğitilmiş çocuklarımızın yaşamın her
alanında faaliyet gösterebilmelerinden geçmektedir. Çocuklarımızın hepsinden doktor, mühendis,
avukat olmalarını bekleyemeyiz. Kendi yaşamlarını kolaylıkla kazanabilmeleri için bir meslek
eğitimini almaları gerekir. Ne iş yaparlarsa yapsınlar, işlerinde en iyisi olmaları için uğraş vermeleri gerekir, sizler de buna katkı sunmalısınız.”
Başkonsolos olarak sorumluluk alanı içerisinde
yaklaşık 250 bin kişiye hizmet verdiklerini
belirten Başkonsolos Günay, “Burada Alman
kurumlarıyla ülkemiz adına görüşmeler yap-

Meslek altın bileziktir
Ekrem SAĞIR
• Türkses / Hildesheim

A

şağı Saksonya Türk
Veli Dernekleri Federasyonu ( FÖTEV Nds)
nun üye derneklerinden Hildesheim Türk Gücü Kadınlar
Kolu Meslek Eğitiminin
Önemi” konulu bir toplantı
düzenledi.
Hildesheim kentinde düzenlenen toplantı ya konuşmacı olarak katılan VW
Hannover tesislerinde uzun
zamandan beri işçi temsilcisi
olarak görev yapan Alaattin
Sağır, her çocuğun mutlaka
bir meslek eğitimi yapması

gerektiğinin altını çizerek,
“Anadoluda bir mesleği kola
takılan altın bileziğe benzetirler. Almanya’da 350
alanda meslek yapma imkanı
var. Çocuklarımız ne yazık
ki belli meslekler dışında ki
mesleklere yönelmiyorlar.
Çocuklarınızı yönledirirken
mutlaka geçerli mesleklere
öncülük verin. “
Anne-baba olarak hemen
herkesin çocuğunun öncelikle bir üniversiteye gitmesini istediğini belirten Sağır,
“Elbette ki piyasada da hemen iş bulabilen bir yüksek
okulu bitirmek çok önemli.
Buna toplum olarak ihtiya-

ANMA

Yeri doldurulamayacak, eşsiz insan,
sevgili BABAMIZ

CiHAT iNCE
Oğlun: Özden İnce ve Ailesi

ANMA

Canımız, biricik Annemiz

Şazimet İnce
Seni vefatının 1.yılında
Saygıyla, özlemle anıyor ve arıyoruz.
Mekanın cennet olsun! Canım annemiz

cımız var. Fakat; her çocuğun algılama gücü, okuma
isteği aynı değildir. Bir ordu
sadece generallarden oluşmayacağı gibi; toplumda da
herkes mühendis, doktor olacak değil. Tornavida kullanabilecek insanlara da ihtiyaç var. Yeter ki çocuklarımız geçerli olan bir meslek
sahibi olsun.”
Çocukların okullarının
bitimine bir yıl kala hangi
mesleğe gideceklerine karar
vermeleri ve zamanında müracaat etmeleri gerektiğini
söyleyen Sağır, “Ders notlarının yanısır, okula özürsüz
gitmemeleri, arkadaşlarla

geçim notunun
zayıf olması her
meslek alımında
önemle dikkat
edilen noktalardır.”
FÖTEV Nds
Yönetim Kurulu
Nevin Şahin ve Alaattin Sağır
Üyesi ve Türk
Gücü 2.Başkanı olan Nevin manında doğru bilgilendiŞahin, “Amacımız çocuk- rerek, çocuklarına iyi bir
larımızın işsiz kalmalarını meslek edinmelerine katkı
önlemek. Velilerimizi za- sunmaktır.”

VEFAT VE

BAŞSAĞLIĞI
İbrahim, Ahmet, Mustafa
Yasin ve Yasemin Yücel

Aramızdan ayrılışının birinci yılında (01.03.2015) seni sevgi,
saygı ve özlemle anıyoruz. Daima bizimlesin. Seni asla
unutmayacağız. Rahat uyu! Değerli Babamız.

Oğlun: Özden İnce ve Ailesi

maktayım. Eyaletimizde ülkemizi temsilen bazı
toplantılara katılmaktayım. Bunların yanısıra
Türk Sivil Toplum Kuruluş Temsilcilerini kabul
ettiğim gibi, bizatihi kendilerini de ziyaret edip
çalışmaları hakkında bilgi ediniyorum. Mümkün
olduğunca davet edildiğim yerlere gitmeye azami
gayret gösteriyorum. Konsolosluk hizmetleri
olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her
alanda hizmet veriyoruz. Mümkün olan en kısa
zamanda işlemlerini bitirmeye azami gayret gösteriyoruz. Sizler burada yanlız değilsiniz .T.C.
Devleti olarak bizler sizlerin sorunlarını Alman
kurumlarına taşıdığımız gibi kendi devletimize
de bildiriyor, çözümleri için de gerekeni yapmaya
gayret ediyoruz.”

kardeşlerin değerli babaları

HACI

MEHMET

YÜCEL

12.04.1943 - 08.02.2016

8 Şubat 2016 tarihinde
Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhuma Allah’dan rahmet, geride kalanlara
ve kederli ailesine başsağlığı dileriz
Emin Sağlık ve Türkses çalışanları
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Schengen’i bitirmenin
maliyeti 1,4 trilyon avro

.......baş sayfadan devam

Schengen’in son bulmasının olumsuz
ekonomik etkilerinin sadece AB ile sınırlı olmayacağını belirten Peterson,
Çin ve ABD ekonomilerinin de bu durumdan zarara uğrayacağını belirtti.

Elbdrive

Harburg’da açıldı

A

Türkses // Hamburg
Hamburg
•• Türkses
lmanca ve
ve Türkçe
Türkçe sürücü
sürücü kursuna
kursuna
lmanca
merhaba diyen
diyen Elbdrive,
Elbdrive, Harburg’da
Harburg’da
merhaba
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davetli huzurunda
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Peterson, yüksek fiyatların, tüketici talebini, ihracatı ve yatırımları düşüreceğine dikkati çekerek, bu durumun
Avrupa ekonomisinin büyümesine
olumsuz etki edeceğini ifade etti.
Schengen’in son bulmasının olumsuz
ekonomik etkilerinin sadece AB ile sınırlı olmayacağını belirten Peterson,
Çin ve ABD ekonomilerinin de bu durumdan zarara uğrayacağını belirtti.
Peterson, Schengen’in ortadan kalkmasının Avrupa’da fiyat artışlarına ve
büyümenin azalışına neden olacağına
da vurgu yaparak ilgili durumun devasa boyutları göz önüne alındığında
büyük rakamlara ulaşacağını ifade etti.
Schengen’in son bulmasına ilişkin çalışmalarda iki ana senaryoda yoğunlaştıklarını belirten Peterson şunları
söyledi:
“Olumlu senaryoya göre Avrupa’nın
ithal ettiği ürünlerin fiyatında yüzde 1
artış olması durumu, Avrupa için
düşük ekonomik büyüme anlamına geliyor. Avrupa için olumlu senaryoda
Schengen’den çıkmanın Avrupa ekonomik büyümesine toplam maliyeti
2016- 2025 yıllarında 427 milyar avroyu buluyor. Karamsar senaryoda ise,
ithal edilen ürün fiyatları yüzde 3 artış
gösteriyor.
Avrupa
ekonomisine
Schengen’den çıkmanın maliyeti bu
dönemde 1,4 trilyon avroya ulaşıyor. “
Peterson, 470 milyar avroluk kaybın
taban olduğunu vurgulayarak, şöyle
devam etti:
“Bunlar Schengen’in hesaplanabilir
maliyetleri. Bir de doğrudan hesaplanamayan maliyetler var. Bunlar, bir
AB ülkesinde yaşayıp diğer bir AB ülkesinde her gün çalışmaya gidenlere
olan etkileri. Gümrüklerde uzun kuyruklar kısa vadede olmasa da orta vadede bu insanların yeni iş aramalarına
neden olur. Schengen’in son bulmasının, turizm sektörüne de etkisi olacaktır. Sınır ve gümrük uygulamaları
insanların Avrupa’da daha az seyahat
etmelerine yol açar. Avrupa’da bizim
çok entegre bir değer zincirimiz
mevcut. Eğer sınır ötesi taşımacılık
maliyetlerini artırırsak değer zinciri
zarar görür. Bu, Avrupa’daki verim ve
büyümeyi olumsuz etkiler. 470 milyar

avro taban ve Schengen’in bitmesinin
maliyeti bu rakamın altına düşmez.”
Peterson, Schengen’in terk edilmesinin 2016-2025 yıllarında Fransa’nın
80 milyar avro kaybetmesi anlamına
geleceğini, İtalya ve İspanya’nın da bu
durumdan ciddi etkilenmesinin bekleneceğini belirterek, “ Olumlu senaryoda sadece Almanya’da 2016-2025
yılları arasındaki kayıp toplamı 77
milyar avroya ulaşıyor. Karamsar senaryoya göre, Almanya bu 10 senede
235 milyar avroluk milli gelirden
oluyor” değerlendirmesinde bulundu.
Çalıştıkları modele 28 AB üyesi ülkeden 24’ünü dahil ettiklerini ifade eden
Peterson, Lüksemburg, Malta, Güney
Kıbrıs ve Hırvatistan’ı hesaba katmadıklarını ifade etti.
Öte yandan, çalışmaya göre Çin
olumlu senaryoda 95 milyar avro,
olumsuz senaryoda 288 milyar avro
kaybedecek.
ABD
ise
olumlu
senar,yoda 91 milyar avro, olumsuz senaryoda 276 milyar avro kaybediyor.
Avrupa’da Schengen sınır anlaşması,
26 Avrupa ülkesi arasında serbest dolaşıma imkan sağlıyor. Schengen, özellikle geçtiğimiz yıl Suriye’den AB
ülkelerine sığınmacıların ulaşmaya çalışmaları ile gündeme geldi. Bu durum
karşısında bazı Schengen ülkeleri sınır
kontrollerine yeniden başladı. AB Komisyonunun tahminlerine göre, AB
üyesi ülkeler arasında sınır kontrolünü
ortadan kaldıran Schengen Anlaşmasının iptal edilerek yeniden pasaport ve
sınır kontrolleri yapılmasının doğrudan maliyeti yıllık 18 milyar avroya
ulaşabiliyor. Mevcut sınır kontrollerinin, AB’nin ortak vize politikasının
parçalanmasına neden olması halinde
turizm sektörünün de büyük zarar göreceği düşünülüyor.
Sığınmacı akını nedeniyle başta Almanya ve Avusturya gibi ülkeler geçici
olarak sınır kontrollerini yeniden
başlatmış durumda.Bertelsmann Stiftung Vakfı araştırmasına göre, Schengen anlaşmasının sona ermesinin AB
ülkelerine 2016-2025 yılları artasında
toplam maliyeti 1,4 trilyon avro. +AA
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KURBAN BAYRAMINIZI CANDAN KUTLARIZ !..

MÜSLÜMAN TÜRK VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

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

YAPTIĞIMIZ İŞLEMLER:

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

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

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

Alman pasaportu 1. sırada
Henley & Partners tarafından 2006
yılından bu yana gerçekleştirilen
sıralamaya göre, dünyanın en değerli pasaportu açıklandı.
199 ülke nin değerlendirildiği sıralamada, Alman pasaportu 218 ülkenin
177’sine vizesiz seyahat imkanı sunuyor. Almanya’yı 176 ülkeye vizesiz
seyahat imkanı sağlayan İsveç pasaportu takip ederken, üçüncü sırayı
175 ülkeye sorunsuz giriş imkanı

sağlayan Finlandiya, Fransa, İtalya,
İspanya ve İngiltere pasaportları paylaşıyor. Dünyanın süper gücü
ABD’nin pasaportu ile vizesiz seyahat
edilebilen ülke sayısı ise 174.
TÜRK PASAPORTU 51. SIRADA
Türk pasaportu, dünya genelinde vizesiz seyahat sıralamasında geçen
yıla göre iki basamak geriledi. 2015
sıralamasında Rusya ile birlikte 49.
olan Türkiye, bu yıl Kolombiya’nın

ardından 51. sırada yer aldı. Rusya ise
48. sırada yer aldı. Sıralamada Türkiye’yi Bosna Hersek takip ediyor.
SON SIRADA AFGANİSTAN
YER ALIYOR
Sıralamada Afganistan pasaportu 25
ülke ile son sırada yer aldı. Afganistan’ın önündeki ülkeler ise vizesiz
seyahat edilebilen 29 ülke ile Pakistan
ve 30 ülke ile Irak pasaportu oldu.

Kaynak: Enson Haber

Salih İnce “Gemi ile Orient Tur’u harikaydı”
• Türkses / Hamburg

A

idAaura gemisi ile 24 Ocak tarihinde 14 günlük gemi turu
(Kreuzfahrt) yapan Hamburglu işadamlarımızdan Hacı Salih İnce, Dubai,
Mumbai, Mangalore, Mormugao,
Muscat, Abu Dhabi, gibi değişik ülkelerin ünlü şehirlerini gezmenin keyfini
yaşamanın harika olduğunu belirtti.
Hamburg’dan uçakla önce Dubai’ye
uçtuklarını ve oradan Aida şirketine ait
lüx AidAaura tatil gemisi ile Dubai’den yola çıktıklarını söyleyen Salih
İnce, bilhassa Hindistan’ı çok beğindini belirtiyor.
“Geminin beş yıldızlı yüzen lüx bir
oteli andırdığını belirten Salih İnce
“Her gece gemide gidiyor ve her sabah
başka bir şehir veya ülkeye ulaşıyorduk. Sabahdan akşama kadar

ulaştığımız şehri gezip, tekrar akşam
gemiye dönüyorduk. Geminin lüx kabinleri ve yaklaşık 7 adet her saatde
açık olan restorantlarında açık büfe yemekler takdim ediliyordu. Bilhassa onlarca balık çeşidinin gerek hazırlanışı
gerekse lezzeti takdire değerdi.
Ocak ayında takriben 25 derece sıcaklıkda, birçok ülkenin başkentlerini gezerek iyi bir tatil yapmanın keyfini
yaşadık” dedi.

Salih İnce

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesinde Eğitim ve Kültür Hizmetleri
Müdürü Işık Uğurlu’ya Genel Merkez’de veda programı düzenlendi.
• Türkses / Köln
0 yıla yakın yürüttüğü görevinden kendi isteği ile ayrılan
Uğurlu onuruna düzenlenen
veda programına, T.C. Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin,
DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr.
Nevzat Yaşar Aşıkoğlu ve yönetim
kurulu üyeleri, DİTİB ve Sosyal
Dayanışma Merkezi Personeli katıldı.

3

kür ediyorum. Bir elin parmakları
gibi DİTİB bir bütündür. Bu camiaya hizmet edenlerin hepsi bizim
bir parçamız. Işık beye bugüne
kadar ki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kendileri zaman
zaman gelerek veya bizatihi katkı
sunarak, desteğini devam ettirmesini temenni ediyorum. Bundan
sonraki hayatında kendisine sıhhat,
afiyet, esenlik, huzur ve mutluluk
diliyorum.”

Veda töreninde bir konuşma
yapan DİTİB Genel Başkanı
Prof. Dr. Nevzat Yaşar
Aşıkoğlu, “Işık beyi, bedeni
olarak uğurluyoruz, dostluğumuz, ilişkimiz baki kalacak, devam edecek, bu bir
şekli ayrılıştır” dedi.
Bu camiaya hizmet eden
herkesin DİTİB’in bir parçası olduğuna vurgu yapan
Aşıkoğlu
konuşmasına
şöyle devam etti: “Işık bey
uzun yıllar DİTİB camiasına hizmet etmiş bir arkadaşımız. Öğretmen olarak başladığı
daha sonra da yöneticilik yaparak
DİTİB’in çalışmalarına epeyce
katkı sağlamıştır. Her zaman kendisi DİTİB’in bir parçası olarak
kalmaya devam edecektir. Bugün
içimizde bir hüzün ve ayrılık var.
Eğitim, kültür ve uyum kurslarından, sosyal etkinliklere kadar bizi
bugüne özveriyle taşıyan Işık beye
teşekkür ediyorum. İnşallah kendilerinin manevi desteğiyle de bu çalışmalar devam edecektir. 30 yıla
aşkın hizmet eden arkadaşlarımızdan emekli olanlar var, emekliliği
yaklaşanlar var, ben hepsine teşek-

Işık beyin bugün aramızdan ayrıldığını fakat kalplerimizden hiç bir
zaman ayrılmadığını ifade ederek
konuşmasına
başlayan
Köln
Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin’de duygularını şöyle dile getirdi: “Kurumlar insanlardan oluşan
fakat insanlardan çok daha geniş ve
çok daha büyüktür. Bununla birlikte bazı insanlar kurumlardan ayrıldığı vakit bazı şeyler kopar, bazı
şeylerin bir araya getirilmesi gerekir. Işık bey böyle bir insandı. Kültüre, sanata yani buradaki
insanımızın Anadolu’nun özüyle

    

bağlarını güçlendirmek, buna katkı
yapmak, ailesinden dönem dönem
de kendi sağlığından fedakarlıklarda bulunarak çok önemli katkılar
yapmıştır. Belli konumlara gelmiş
bir çok genci yetiştirmiştir. Kendisine ve ailesine sağlık ve mutluluklar diliyorum.
„Geçmişten günümüzde karalerde
Işık Uğurlu “sinevizyonunun ardından veda konuşması yapan Işık
Uğurlu, görevinden kendi
arzu ve isteğiyle ayrıldığını
ifade etti. Uğurlu duygularını şöyle dile getirdi: „DİTİB’in
ilk
temelinin
atıldığından buyana öğrencilik zamanlarından beri
DİTİB’in hep içerisinde
olduk. 1986 yılında Almanca öğretmeni olarak
başladığımız sonrada idarecisi olmaktan şeref duyduğumuz bir 30 yılı
tamamlamış olduk. O günden bugüne Merkezimizde
bir çok kıymetli insanla birlikte çalıştık. 1986 ile 2015
yılları arasında eğitim ve kültür
kurslarımızla 30 bin insana fayda
sağlanmıştır. Bunların 22 bini
eğitim, 8 bini kültür kurslarımızdan
istifade etmiştir. 70 bine yakın insana telefonla veya yüz yüze danışmanlık ve rehberlik konusunda
hizmet verilmiştir. DİTİB Almanya
en büyük sivil kitle kuruluşudur.
DİTİB, sorumluluğu da bu denli
büyük olan bir kurumdur. Bütün
yönetim kurullarına, genel başkanlarıma ve mesai arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum.“

Tüm Alyans
çeşitlerinde
kısa süreli
%30 a varan
indirim
uygulanır.

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.
• 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 çeşitlerimizi sizlerin beğenisine sunuyoruz.

Satışlarımız
Türkiye günlük
borsasına göredir.

Inh. A.Altıntaş

14, 18 ve 22 ayar altın çeşitlerini kuyumcumuzda bulabilirsiniz.

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

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

copyright Türkses

Sınırsız pırlantalı
ve pırlantasız
ALYANS
çeşitlerimiz
mevcuttur.
Pırlantalı söz
yüzüklerimiz vardır.
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karikatür
yarışmasında
son gün 31 Mart

Öztürk gazetesinin 30. Yayın yılı münasebetiyle
tertiplemiş olduğu karikatür yarışmasında sona
yaklaşılıyor. “Misafir İşçi Türklerden Almanya Türklerine”
konulu yarışmada 1. gelen kişiye çeşitli ödüller verilecek.

Hamburg’dan gidip Bielefeld’de
doğum günü kutladılar

G

• Öztürk / Bielefeld

azeteci Emin ve Ayla Sağlık’ın
oğulları Hanifi’ nin 13. yaş gününü Bielefeld’de Sultan Restorant
da kutlandı.
Yakın aile fertleri ile birlikte kutlanan
Hanifi’nin doğum gününde yemekler
yendikden sonra GS’li pasta kesilerek
şarkılar söylendi.
„ Davetlilere hitaben bir teşekkür ko-

nuşması yapan Hanifi Sağlık, her yıl
doğum gününü Hamburg da arkadaşları
ile birlikte kutladığını, ancak bu yıl bir
değişiklik yaparak babası Emin Sağlık’ın
1994 yılına kadar yaşadığı Bielefeld kentinde kutlamayı arzu ettiğini ifade etti.
Bielefeld de çok sayıda akrabası olduğuna
değinen Hanifi, halam, teyzem eniştelerim ve kuzenlerimle birlikte 13. yaş günümü kutlamak bana büyük zevk verdi”
dedi.

Hülya ve Rıdvan çiftine
sürpriz hediyeler
Armada Düğün Salonu’nun sahibi İfran
Gündoğan’ın oğlu Rıdvan Gündoğan
ile Erzincanlı Hülya Şahin’in düğününde Yurtseven Kardeşler sahne aldı.
• Türkses / Hamburg
Kendi düğün salonunda oğlunun
düğün merasimini gerçekleştiren İrfan
Gündoğan, Hülya ve Rıdvan çiftine
bir sürpriz yaparak, Eser Kardeşler
orkestrası eşliğinde Yurtsever Kardeşleri sahneye davet etti. Gecenin

geç saatlerine kadar gönüllerince eğlenen davetliler, genç çiftlere ömür boyu
mutluluklar dilediler. Takı merasiminde
uzun kuyruklar oluşturan davetliler,
Hülya ve Rıdvan çiftine para ve altın
hediye ederken, baba İrfan Gündoğan
da ikinci bir sürpriz olarak, oğluna bir
daire hediye etmekle kalmayıp, genç
çiftlere Antalya Belek’de beş yıldızlı
bir otelde tatil çekini takdim etti. Futbolcu kardeşi Hacı Gündoğan’da damadın sadıçlığını yaptı.

BIELEFELD (Türkses)
31 Mart 2016 Perşembe gününe
kadar eserlerin gazetenin
merkezine gönderilmiş olması
gerektiğini belirten Öztürk gazetesi
yayın sorumlusu Adnan Öztürk, “Bu
zamana kadar hep şiir yarışması
tertipledik. Son zamanlarda
yaptığımız şiir yarışmasına ilgi çok
az oldu. Hatta en son
tertiplediğimiz şiir yarışmasını
yeterli eser gelmediği için
neticelendiremedik. Onun için bu
defa farklı bir yarışma olsun dedik
ve karikatör yarışmasını seçtik.
Hedeimiz 15 – 20 eseri bir arada
toplamak. Bu şekilde insanlarımızın
bakış açısını tarihe not düşmek“

    

dedi.
“Karikatürün metin yazarı ile
çizimi başka kişiler olabilir” diye
açıklamada bulunan Öztürk
sözlerini şöyle noktaladı:
“Esasında çizim yapan kişiler
üretkendir. Fakat yarışma dili
Türkçe olacağı için bazı
arkadaşlarımız zorlanabilir. Onun
için de ikinci bir şahıstan destek
alabilirler. Yani metin yazarı ile
çizimi yapan kişiler ayrı olabilir.
Zaten birincilik alan yarışmacıya 2
bileti onun için düşündük.“
Eserlerin gönderileceği adres:
Öztürk
“30. Yıl Karikatür Yarışması”
Feilen str. 2 • 33602 Bielefeld
Telefon: 0521 17 70 76

Lüneburgerstr. 38 • 21073 Hamburg (Harburg)
Tel: 040-460 02 707 • www.harem-hamburg.com • haremjuwelier@freenet.de
Düğün alış-verişlerinizde özel fiyat uygulanır. Fiyatlarımız Türkiye ayarındadır.

• 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 !...

Türkiye’deki
altın çarşısında
gördüğünüz ziynet çeşitleri,
Harem Kuyumcu’da
Türkiye fiyatınadır.
Tüm ürünlerimizi
günlük borsaya göre
uygun fiyatlara
bizden temin
edebirsiniz
tlerinde
Tüm Alyans çeşia varan
kısa süreli %30 lanır.
indirim uygu
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1987’den beri Ha iniz için teşekkür ederiz.
„Harem“ i tercih ettiğ
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18, 22 ay
Sınırsız takı çeşidi, 14,

Kadir
Altıntaş

Ailenizin Kuyumcusu
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STEINDAMM’ın
nezih pastanesinde,
sakin bir ortamda
eş, dost ve arkadaşlarınızla sohbet
keyfini sizde
yaşayın!

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.

23

Hergün
Kasım’da
04:00-22:00
arası
açığız
açıldı

ten gurur duyarız.
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Özel günler için rezevasy

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

• Ekmek
• Pide
• Poğaça
• Simit
Künefe
• Açma
50
• Tatlı
• Kuru Pasta
• Yaş Pasta
çeşitleri günlük ve
taze olarak
bulunur.

Pizzalar ab

4,50

3,-

ve hergün
değişen sıcak
öğle yemekleri.

AÇIK BÜFE KAHVALTI (Brunch) sadece

9,90 Euro

Her gün 04:00 ile 22:00 arası açığız

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

HAMBURG HARBURG:
Lüneburger Str. 37 • 21073 Hamburg
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DİTİB’den “ortak akıl buluşması” toplantısı Sosyal adaleti merkeze
alan politikalarımızın
takipçisi olacağız
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Kuzey Ren Vestfalya (NRW)‘da faaliyet gösteren Düsseldorf, Essen,
Köln ve Münster bölgelerinin Din Hizmetleri Ataşeleri, din görevlileri, eyalet birlikleri ve dernek yöneticileri
20-21 Şubat 2016 tarihlerinde Köln DİTİB Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

B

• Türkses / Köln

irliği, bütünlüğü, ortak anlayış ve
duygu birliğini sağlamak, işbirliği ve
koordinasyonu geliştirmek, ortak akıl
hareketini geliştirip hızlandırmak maksadıyla
„Ortak Akıl Buluşması“ başlığı altında düzenlenen istişare toplantısı eyalet birlikleri, dernek
yöneticileri ve din görevlilerinin katılımıyla
gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler tarafından
dünya üzerindeki gelir dağılımı
eşitsizliğine dikkat çekmek için ilan
edilen Dünya Sosyal Adalet Günü,
20 Şubat’ta farklı etkinliklerle
idrak edildi. Dünya Sosyal Adalet
Günü sebebiyle bir açıklama yapan
İstanbul Milletvekili ve TBMM
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu,
“Ekonomik krizlerin, açlığın, çevre
kirliliğinin ve mülteci hareketlerinin giderek arttığı bir dünyada ayrımcılık ve ötekileştirmeyi doğuran
sosyal eşitsizlikle mücadele de ulusal sınırları aşarak küresel bir boyuta taşınmalıdır.” dedi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle açılışı yapılan istişare toplantısında gündemi belli olan konular
üzerinde sunum yapıldı.
„Ortak Akıl Buluşması“ başlığı altında düzenlenen istişare toplantısının açılış konuşmasını
DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar
Aşıkoğlu yaptı. Ankara’de hain terör saldırısı
sonucu hayatını kaybedenlere rahmetle dileyerek konuşmasına başlayan Aşıkoğlu, “Dünyanın neresinde olursa olsun, terör saldırısını
lanetliyoruz ve şiddetle kınıyoruz“ dedi.
Dini ve sosyal hizmetler bağlamında DİTİB’in
dünü, bugünü ve geleceği konusunu işleyen
Aşıkoğlu, „Ortak Akıl Buluşması“ istişare toplantısında DİTİB camiasının ve Müslüman
kardeşlerimizin bir çok sorunlarının konuşulacağını ve müzakere edileceğini, ortak geleceğimiz ile ilgili görüş alışverişinde
bulunacağını söyledi.
Toplantılardaki asıl amacın birliği ve bütünlüğü pekiştirmek olduğunun altını çizen Aşıkoğlu, ortak akıl hareketini geliştirip
hızlandırmak amacıyla bir araya gelindiğini
belirtti. Aşıkoğlu konuşmasına şöyle devam
etti: „2015 yılında „Geleceğe Giden Yol“ istişare toplantısında planlanan hizmetlerin bir
kısmı gerçekleştirildi ve bir kısmının da alt yapısı oluşturuldu. Problemler günün şartlarına
göre çeşitlilik kazanıyor. Problemlerimizin
çok olması bizi asla yıldıramaz ve ümitsizliğe
sevk edemez. İnşallah bu problemlerin üstesinden el ve gönül birliğiyle geleceğiz. Ortak
akıl, ortak irade ile problemlerimizi çözmenin
çabası içerisinde, hep birlikte daha iyiye, daha
güzele ve daha doğruya ulaşmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Din hizmetlerinden sosyal
hizmetlere, aile ve gençlik hizmetlerine varıncaya kadar bir çok alanda daha çok çalışmak
zorundayız. Yapacak çok işimiz var. Ama

önemli olan bunun farkına varmak ve hedefler
belirlemek, stratejiler
oluşturmak ve bu doğrultuda bir bütünün ahenkli
çalışanları olarak hep birlikte hareket etmektir.“
Gelişmeler doğrultusunda DİTİB Genel Merkezi’nde yeni birimlerin oluşturulduğunu söyleyen Aşıkoğlu, "Genel Merkez‘de var olan on
ayrı birimimizde yapısal değişiklikler yaparak
Stratejik Planlama Bürosu, Eyalet Birlikleri ve
Eyalet Bölge Birlikleri Koordinasyon Bürosu,
Din Hizmetleri ve İrşad Bürosu, Cami Rehberliği Bürosu, İslam Din Eğitimi Koordinasyon
Bürosu, (Kompetenzzentrum), Eğitim Programları Geliştirme Bürosu ilave ederek hizmet
ağımızı genişlettik“ dedi.
Aşıkoğlu konuşmasında ayrıca sığınmacılarla
ilgili DİTİB’in duruşu, eyaletlerdeki çalışmalar, dini cemaat olarak tanınma, ilahiyat bölümleri ile ilişkiler, öğrenci evleri, tüzük
çalışmaları ve Köln DİTİB Merkez Camii ile
ilgili konular üzerinde durdu.
İstişare
toplantısında; DİB Dış İlişkiler
Genel
Müdürlüğü Eğitim
ve Rehberlik Daire
Başkanı Abdullah
Gümüşsoy "Değişen
dünyada Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
faaliyetleri ve hedefleri", başlıklı sunu-

muyla; Diyanet İşleri Başkanlığımızca gerçekleştirilen uluslararası toplantılar ve sempozyumlar, Avrasya İslam Şurası toplantıları,
Afrika Dini Liderler Zirvesi toplantıları, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı, yurtdışında inşaatı tamamlanan ve devam eden camiler
hakkında bilgi verdi. DİTİB Genel Sekreteri
Dr. Bekir Alboğa, "Alman kamuoyunda ayrımcılık ve radikalizm: aktüel gelişmeler ve
tartışmalar", DİTİB Genel Başkan Yardımcısı
Suat Okuyan ve Genel Muhasibi Ramazan
Ilıkkan "DİTİB’in sürdürdüğü dini ve sosyal
hizmet örnekleri" NRW DİTİB Eyalet Birliği
Başkanı Ersin Özcan, "Eyalet Birliği çalışmaları", Köln Emniyet Müdürlüğü Başkomiseri
Emine Tayfur "Almanya’da radikalleşen Müslüman gençlerin profilleri ve radikalleşmenin
sonuçları", DİTİB–ZSU Başkanı Ali Özdemir
"ZSU, D&B TRADE GmbH ve sigorta hizmetlerinin tanıtılması" konularında katılımcılarla bilgilerini paylaştılar.
İki gün süren toplantılar soruların cevaplandırılması ve yapılan değerlendirmelerle sona
erdi. Toplantıda ayrıca Kuzey Ren Vestfalya
(NRW) Düsseldorf, Essen, Köln ve Münster
bölgeleri dernek yöneticilerine ve din görevlilerine Merkez Camii Kompleksi gezdirilerek,
bilgi verildi.

Y

eneroğlu, “Dünya genelinde
her dokuz insandan biri, her
akşam aç bir şekilde yastığa
başını koymak zorunda. Gelişmekte
olan ülkelerde 66 milyon çocuk okula
aç giderken bu sayı sadece Afrika’da
23 milyon civarında seyrediyor. 2050
yılında iklim değişikliği yüzünden 24
milyon çocuğun daha fakirlik içinde
yaşayacağı tahmin ediliyor. Dünya
üzerindeki 62 mega zenginin mal varlığı, dünya halkının en fakir yarısının
mal varlığına eş değer bir seviyede.
Savaşlar, açlık ve gelir dağılımındaki
eşitsizlik milyonlarca insanı vatanlarını terk etmek zorunda bırakıyor. Etkilerini bu şekilde küresel bazda
gösteren sosyal adaletsizlik, tam da
bu nedenle küresel çözüm önerilerine
ihtiyaç duyuyor.
Sosyal eşitsizliğin çözülmesi için siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve
medyanın ortak bir şekilde hareket etmesi, eşitsizliği normalleştiren değil,
onu ortadan kaldırmaya çaba sarf
eden bir dilin toplumun her kesimi tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Bugün Suriye’den ülkemize
sığınan mültecilerin içinde bulunduğu
elim durum göz önünde bulundurulduğunda sosyal eşitliğin etnik köken,
dil, din, mezhep, yaş ve cinsiyet ayrımı olmaksızın sağlanmasının küresel bir görev olduğu ortaya çıkacaktır.
AK Parti Hükûmetlerimiz döneminde

Mustafa Yeneroğlu
sosyal adalet konusu her zaman öncelikli alanlardan birisi olmuştur. Ekonomik ve sosyal politikalar bu
anlayışla yürütülmüş, yoksulluğun ortadan kaldırılması, gelir dağılımının
iyileştirilmesi, ihtiyacı olan herkese
sosyal destek sunulması ve sosyal
desteklere duyulan ihtiyacın azaltılması hedeflenmiştir. Küresel kriz ortamında birçok ülkede gelir dağılımı
bozulurken, istihdam artırılarak, güçlendirilen sosyal politikalarla sosyal
dengeler iyileştirilmiştir. İzlenen politikalar sonucunda Türkiye, OECD
ülkeleri arasında gelir dağılımını en
hızlı iyileştirebilen ülke olmuştur.
Hakların, imkânların ve kaynakların
eşit bir şekilde dağıtılmasının en
önemli sorunlardan biri olduğu günümüzde sosyal adalet konusundaki sorumluluğumuz, Suriye’deki katliamlardan kaçarak Türkiye’ye sığınan
mültecilerle birlikte kendisini daha da
açık bir şekilde göstermekte, bizleri
de mülteci kardeşlerimiz karşısında
yeni bir sınavla yüz yüze getirmektedir. Bu sınavdan alnımızın akıyla çıkmak için eşitliği merkeze alan,
ayrımcılık ve ötekileştirme gibi hastalıklardan tamamen arınmış yaklaşımlarla geliştirdiğimiz politikaların
takipçisi olacağız” ifadelerinde bulundu.

Eski minibus ve transportlarınızı en yüksek fiyata alıyoruz.

Memleket
özledigimiz lezzet

HAMBURG
BAYİİSİ

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

Ali Gümüş

Müracaat:
Vertrieb
(Innendienst)
Matiss
Group
Rotenhäuser
Str. 12
a • 21109
Hamburg •
Tel: 040
- 319 74 697
*N4VOEFSOLBNQt&OHFSt5FMt'BY
Fax: 040 - 319 74 699 • Mobil: 0160 - 99 52 91 11 • info@vatanfeinkost.de
F.BƌMƌOGP!NBUƌTTEFtXXXNBUƌTTEF

• 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.

Kahvaltı ve meze ürünleri
Rugenranzel 2 • 25373 Ellerhoop (Hamburg’a 10 dakika mesafede)

Tel.: 04120 / 70 67 799 • Mobil: 0151 / 21 22 81 91 • Fax: 04120 / 70 67 778
http://www.oz-automobile.de • Mail: info@oz-automobile.de
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Türkses Albümü

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

Türkses’e vereceğiniz ilanlarınız için : Mobil: 0172 54 68 334 • e mail: tuerkses@t-online.de • www.turkses.de

Hamburg Balık Hali’ndeki TÜRK BALIKÇINIZ

GmbH

Her gün

HAMSİ bulunur

Groß und Einzelhandel
Toptan ve Perakende

Perakende

CANLI BALIK

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

Levrek ve Çupra kg.
sadece: 5.90,- Euro

Copyright: Türkses Zeitung

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

 

 

       

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

Acil siparişleriniz için Raşit Cihan:
Cep Tel:



0174 - 199 47 69

Bayramınız
BALIK
Kutlu
BİZİM İŞİMİZ
Olsun

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

Ali GÜMÜŞ

Selam ET ve SÜT ürünleri
HAMBURG ANA BAYİİ

Karadeniz HAMSİ’si gelmiştir
Açılış saatleri
sı
0 - 08.00 ara
i hergün: 23.0

Hafta iç

Große Elbstraße 117 • 22767 Hamburg ( Fischmarkt )

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

Balık
çeşitleri
bulunur

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
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Șampiyon kazanmaya devam ediyor
Aşağı Saksonya Eyalet Başkenti Hannover’de oturan 1963 Giresun doğumlu Avni
Kertmen, Bedensel
Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonasında bir kez daha altın madalya
alarak kazanmaya devam ediyor.

A

HFD etkinliğinde
sevgiler tazelendi
• Türkses / Hamburg
Hamburg Fenerbahçeliler Derneği
(HFD) ile Hamburg ve Çevresi Türk
Toplumu (TGH) tarafından “Sevgi ve
Dostluk Gecesi” adı altında düzenlenen
etkinliğin Sevgiler Günü'ne rast gelmesi
sevgileri tazelemeye vesile oldu.
Kentin Altona semtinde Hospitalstrasse
117, TGH Haus 7 Salonu'nda gerçekleşen
etkinliğe başta fenerbahçeliler olmak
üzere, diğer takım taraftarlarından ve
her kademeden çok sayıda katılım oldu.

Birlikten güç doğar
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan
HFD Kadınlar Kolu Başkanı Ayşe Drebing gecede emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ettikten sonra, “Bu
etkinliğimizi özellikle sevgiler gününe
bağlamak istedik. Çünkü insanlar arasında
sevgi çok önemlidir. Sevgi olan her yerde
dayanışma ve birliktelik vardır. Atalarımız
dahi 'birlikten güç doğar' diye boşuna
dememişlerdir. Bizde insanları benzer
etkinlikler gelecekte de düzenleyerek biraraya getirmeyi hedefliyoruz. Birlikte
olursak o zaman çok daha güçlü oluruz”
diyerek sevgililer gününü kutlayıp her
gün sevgiler ve sevgi günü olduğuna
dikkat çekti.

Daha sonra söz alan HFD Başkanı
Mustafa Çömlek ise, “Spor insanlar ve
özellikle gençler arasında çok önemli
bir dostluk bağıdır. Bu dostluğa katkı
amaçlı HFD olarak daha öncede çok
sayıda etkinlikler gerçekleştirdik ve bunu
gelecekte de yapmayı sürdüreceğiz. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi bütün
takım taraftarları da dosttur. Herkesin
tuttuğu bir takım vardır ama bunun temelinde güzellikler, dostluklar olduğunu
hatırlamalıyız. Etkinliğimize katılan ve
destek veren herkese teşekkür ediyorum”
dedi ve herkesin sevgiler gününü kutladı.

Avni
Kertmen

Sezona 3 kupalı Hamza Hamzaoğlu ile başlayan
ancak kötü sonuçların ardından Hamzaoğlu'yla yolları ayıran sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor.

Ekrem SAĞIR
• Türkses HANNOVER

HAMZA HAMZAOĞLU'NDAN SONRA GELDİ
Hamza Hamzaoğlu'yla yolların ayrılmasının ardından geçmiş yıllarda Galatasaray'a büyük başarılar
kazandırmış Mustafa Denizli ile anlaşan sarı-kırmızılılar tecrübeli hocayla da aradığını bulamadı.

ŞAĞI Saksonya Eyalet başkenti
Hannover’de oturmakta olan 1963
Giresun doğumlu Avni Kertmen,
05-07 Şubat 2016 Tarihinde ManavgatAntalya’da yapılan Türkiye Bedensel
Engelliler Badminton Şampiyonasında
finalde karşılaştığı Hasret Korkmazı yenerek altın madalyayı aldı.
Bu güne kadar beş dünya, on Avrupa ve
on Türkiye şampiyonluğunu kazanan
Avni Kertmen, “bir kez daha dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra bırakmayı hedefliyorum. 05-10 Nisan 2016
Tarihleri arasında Konya’da “Uluslararası
Engelliler Badminton Yarışması” düzenlenecek. Kasım ayında da Hollanda ‘da
Avrupa Şampiyonası olacak. Bu turnuvalara da katılıp, bayrağımızı göndere çektirmeyi hedefliyorum.”

Başkan yüzükleri taktı

Zengin bir eğlence programı sunulan
gecede katılımcılardan Cem Güneyli,
bayan arkadaşı Gönül Dağdeviren'e bir
sürpriz yaptı. Birlikte geleceğin ilk adımı
olan söz yüzüğü taktı. HFD Başkanı
Mustafa Çömlek kırmızı kurdeleyi kesip
yüzükleri taktı ve kendilerini tebrik etti.
Ardından sanatçılar Şükrü Peker ve ekibi,
piyanist – şantör Süleyman, Ali Çetinkaya
sahne alarak birbirinden güzel parçalar
seslendirdiler. Misafir sanatçılardan Özcan
Süer, Turan Vurgun, Ali Kurtuldu'da
söyledikleri eserlerle yoğun alkış topladı.
Muhteşem geçen gecede müzikseverler
sabahlara kadar dans ederek eğlendi ve
sevgilerini tazelediler.

Galatasaray'da Mustafa
Denizli dönemi sona erdi

GAZİANTEPSPOR MAÇINDAN
SONRA SİNYALLERİ VERDİ
Tecrübeli hoca, Pazar akşamı deplasmanda Gaziantepspor'a 2-0 kaybettikten sonra basın toplantısında istifa sinyallerini vermişti ve Başkan Dursun
Özbek'le görüşeceğini ifade etmişti.
VE DENİZLİ DÖNEMİ SONA ERDİ
Dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolcular ve
personelle vedalaşan Denizli bugün de Başkan
Dursun Özbek'le görüştü ve istifasını sundu. Tecrübeli hocanın istifasının kabul edilmesinin ardından
Galatasaray'da Mustafa Denizli dönemi sona ermiş
oldu.

10. yılda baklavalı kutlama
F

• TÜRKSES / Bremen

utbolu, bir spor tarzı olarak, sağlık ve
dostluk için yapmak üzere on yıl önce
bir araya gelen ´´Sil Baştan Futbol Grubu´´ beraberliklerinin 10.yılını, baklavalı maç
ile kutladılar. Gruba sponsorluk yapan
Bremen´in taşımacılık sektöründeki tanınmış
ismi Mehmet Akkaya tarafından Hamburg´tan
özel olarak getirilen (Grand Cafe Backlava)
baklavalar gibi ağzımızın tadı bozulmasın
diyen Murat Kocaoğlu, Osman Sertdemir,
Aykut Kopar, Mustafa Elmalı, Çetin Kaya,
İlhan Güven, Bünyamin Şereflioğlu, Alpay
Yıldıray, Recep Ali Tüfek ve Tolga Toker
değisik meslek ve yaş grupları bir araya gelerek
bir birliktelik oluşturduk. Bremen´in tanınmış
kapalı spor salonu Soccer King´te haftada bir
gün birlikte futbol oynuyoruz. Maç öncesi ve
sonrası sohbetlerde bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Geçen yılllar içinde güzel anılar
yaşadık. Sağlık ve dostluk için birlikteyiz.
İleride sosyal etkinliklerde de birlikte olabil-

menin temellerini attık. Arkadaşlık, samimiyet
ve spor yapma isteği bizlere atalarımızdan aktarılan bir özelliktir. Önceleri grubumuzda olan
ve Bremen´den başka yere taşınan eski arkadaşlarımızla bile iletişim halindeyiz.

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

Yılmaz Polat

Versteckte Power bis zum Limit
Premium Energy Drink

Die alternative Erfrischung

Sipariş hattı: Yılmaz Polat 0173 / 529 19 82

Almanya´nın başka şehirlerinde var olan benzeri
futbol grupları ile yapılacak turnuvalar hedefliyoruz.
Resimde, Sil Baştan Futbol Grubu görülüyor.
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Ab 12.09.2015
KRÜLL.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

€

FORD S-MAX TREND

FORD GALAXY TREND

So viel (Fahr-) Spaß muss sein:
Start-Stopp-System, 2-Zonen Klimaautomatik und auf Wunsch eine fußsensorengesteuerte Heckklappe.

Gute Laune auf allen sieben Plätzen:
3-Zonen- Klimaautomatik, FernlichtAssistent und Multifunktions- Touchscreen versprechen Reisen 1. Klasse.

Bei uns für

Bei uns für

26.990,-

1

€

29.490,-

2

Abb. zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
Ford S-MAX: Teknik özellikleri ve yakıt oranı: Şehir içi 8,0 litre, Şehir dışı 5,6 litre, Ortalama 6,5 litre,
(CO2-Emissionen: 149 g / km kombiniert). Ford Galaxy: Teknik özellikleri ve yakıt oranı: Şehir içi 8,0
litre,
(CO2-Emissionen:
/ km kombiniert).
K Şehir
ft tdışıff5,6 litre,
b Ortalama
h (i6,5 litre,
l/100
k
h 149
VOg (EG)
715/2007 d VO
Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Autovermietern, Behörden, Kommunen sowie
gewerblichen Abnehmern mit gültigem Ford Werke Rahmenabkommen). 1Gilt für einen Ford
S-MAX Trend 1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor 118kW (160PS) (Start-Stopp-System). 2Gilt für einen Ford Galaxy Trend 1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor 118kW (160PS) (Start-Stopp-System).

Ford Transit

Transit Custom

Transit Connect

(EG) 692/2008

Ticari ve özel yeni
Ford modellerimizi

% 0,0 FAİZSİZ
sizlere sunuyoruz.

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

www.kruell.com
Barış Şahin
Satış Danışmanı

Ruhrstr. 63
22761 Hamburg-Altona
Tel.: 040 / 853 06-377
Fax: 040 / 853 06-304

E-Mail: baris.sahin@kruell.com

Ersin Örün
Satış Danışmanı

Ruhrstr. 63
22761 Hamburg-Altona
Tel.: 040 / 853 06 336
Fax: 040 / 853 06 304

E-Mail: ersin.oeruen@kruell.com
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