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

Mobil: 0172 - 54 68 334

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:

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

Im Hegen 3
22113 Oststeinbek
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Farklıyız, Farkındamısınız?

İyi B
ayramlar

İyi B
ayramlar

Hayırlı ve iyi Bayramlar

İyi 
Bayramlar

Bayramınız
mübarek olsun!.
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BMW und MINI 
Vertragshändler

Ümit Sentürk
Verkaufsberater

Gebrauchtwagen
Dienstwagen
Finanzierung
Leasing

B&K GmbH & Co. KG
Buxtehuder Straße 112

21073 Hamburg
Tel 040. 766 091-8787

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

bundk.de
www.bundk.de

Im Hegen 3
22113 Oststeinbek25. Yıl

Jahre

Thomas Strunck

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

e-mail: thomas.strunck@
bundk.de

www.bundk.de

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

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

Araba
hasar
tesbit

raporu

Her 
gün 24

saat
servis

Hamburg‘da konut inşa etme, satın alma ya da modernleştirme ile ilgili bilgiler:
Finansman, teşvikler, alım teklifleri, arsalar ve inşaat teknolojisi hakkında bilgi edinin!

23.04.2016, CUMARTESİ, SAAT 10.00–17.00

BİZE UĞRAYIN: Besenbinderhof 31 (gar yakınlarında). Danışmanlık sadece Almanca dilindedir. 
Giriş ücretsizdir. Ayrıca çocuklarla ilgilenilecektir.

www.ifbhh.de Wir fördern Hamburgs Zukunft

 TAG DES EIGENHEIMS
  BAUEN. KAUFEN. MODERNISIEREN.

• Aile Hukuku  (Familienrecht)
• Ceza Hukuku (Strafrecht)
• Tra�k Hukuku (Verkehrsrecht)
• Talep Tahsilatı (Fordernugsrecht)
• Boşanma - Nafaka (Scheidung - Unterhalt)
• Velayet  (Sorgerecht)
• Mal Paylaşımı (Vermögensauseinandersetzung)

Adenauer Alle 2 • 20099 Hamburg 
Tel: 040 - 24 85 95 640 • Fax: 24 85 95 649 
(Hamburg Otobüs Terminali ZOB’un karşısında)
e-mail: info@sultan-maden-celik.de

Rechtsanwältin - Avukat
SULTAN MADEN ÇELİK 

ŞÖFERLER ARANIYOR

Müracaat: 
Emrah Ercan - 0170 / 99 64 690
Raşit Yalın - 0151 / 111 27 084

Ay Transport bünyesinde çalışacak,
3,5 ile 40 ton’a kadar ağır vasıta 
ehliyeti olan şöferler alınacaktır.

Ücret dolgundur.

Avrupa basını buluştu

� Gerek iç dizayn gerekse dış görünümü ile
Reperbahn’a canlılık getiren Döner und
Getränke Welt’in Sahibi Abdulvahap Bayanbaş,
bilhassa haftasonları kalabalık müşteri grup-
larının hitap ettiklerini belirtiyor. 6. sayfada

� Hamburglu bayan avukatlarımızdan Sultan
Maden Çelik, merkez tren garı (Hauptbahnhof)
yakınındaki Adenauer Allee 2 • 20099
Hamburg adresindeki geniş ve modern yeni
bürosuna taşındı.
10 yıldır auvukatlık yapan Sultan Maden
Çelik’in yeni bürosunda hukuk, vergi
danışmanlığı ve ticari danışmanlık hizmetleride
sunuluyor. 7. sayfada 

Avukat Sultan 
Maden Çelik yeni

ofisine taşındı
� Kuzey Almanya baş bayiliğini üstlenen
Umut Food sahibi Osman Albayrak, “Başta
çikolata ürünleri ol-
mak üzere bisküvi,
nutelle, lokum, şal-
gam suyu, helva,
tahıl, pekmez, yu-
muşak şeker, kek ve
çubuk krakerleri gi-
bi 80 e yakın Torku
ürünlerini toptan ola-
rak pazarlıyoruz.” 

3 ve 9. sayfada

Torku ürünleri
Almanya’da

� Hamburg’un köklü şirketlerinden IFB
(Hamburgische Investitions-und Förderbank ) 
23 Nisan’da düzenleyeceği emlak, alım satım
fuarında 50 den fazla emlak firmasını biraraya
getirecek.  Emlak tekliflerine ek olarak
finansman danışmanlığı ve inşaat tekniği
hususlarında da geniş enformasyonların
sunulacağı Emlak fuarı,  10 ila 17 saatleri
arasında gerçekleştirilecek.           9. sayfada 

IFB 23 Nisan’da emlak
fuarı düzenliyor

6. sayfada

Steinbock
Reeperbahn’ın gözdesi

� 9 Mart Çarşamba günü
Norderstedt’de Fahrschule
A Team’in  4. şubesinin
açılışına çok sayıda davetli
iştirak ederek, Ahmet
Türkkan’ı ve ekibini kut-
adılar.     3 ve 16. sayfada 

Döner
Welt

1. yılını
kutluyor

Hamburg’un eğlence merkezi olan Reper-
bahn’da yaşlaşık 10 yıldır faaliyet gösteren
Türk restorantlarından Steinbock, Reperbahn
145 . 20359 Hamburg adresinde, leziz yemek
çeşitleri ve güzel dekoru ile Alman ve Türk
müşterilerin uğrak yeri oldu. 

A-Team’den
4. Fahrschule

Batı Avrupa Yerel
Medya Çalıştayı yapıldı
AVRUPA’DA İLK DEFA YAPILDI
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-

luklar Başkanlığı  (YTB) tarafından düzenle-
nen  “Batı Avrupa Yerel Medya Çalıştayı” 19 ve
20 Mart 2016 tarihlerinde  Frankfurt Hilton
otel’de gerçekleşti.  2 gün gün süren çalıştayın
açış konuşmasını YTB başkanı Doç. Dr. Kudret
Bülbül yaptı.  

Çalıştaya Almanya başta olmak üzere diğer Avru-
pa ülkelerinden yerel medya sahipleri katıldı.
Kuzey Almanya dan ise sadece Türkses Gazete-
si’ni temsilen Emin Sağlık YTB’nin düzenlediği
2 günlük çalıştayda yer aldı. 

� Hamburg'da göçmenlerin yoğun olarak
oturdukları Billstedt semtinde, iki dilli eğitim veren
“Mutlu Çocuklar Yuvası – Kita Glückliche Kids
Gruppe” minik öğrencileri Türkçe etkinliğinde
velilerini büyüledi.                            5. sayfada

Çocukların Türkçe etkinliği büyüledi

Çoçuklarımıza,
İstiklal Marşını 
diğerlerinden

ayıran ruhu
öğretmeliyizEn Sesiz Ziyaret

17. sayfada

8. sayfada

20. sayfada

17. sayfada

Hamburg'da başarılı çalışmalara imza atan
Hamburg Türk Halk Müziği (THM) Koro-
su'nun “Barışın Sesi” adı altında verdiği kon-
serde merhum Aşık Veysel anıldı.

7. sayfada

19. sayfada

HTSM Korosu konserine Atatürk’ün
sevdiği parçalar damga vurdu

TANITIM
HABERİNİZ

Türkses’den
√ Yeni bir işyerimi açıyorsunuz?
veya başka bir firmayımı 
devraldınız?

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

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

www.turkses.de
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Torku ürünleri
Almanya’da

• Türkses / HAMBURG

Kuzey Almanya baş bayiliğini üst-
lenen Umut Food sahibi Osman Al-
bayrak, “Başta çikolata ürünleri ol-
mak üzere bisküvi, nutelle, lokum,
şalgam suyu, helva, tahıl, pekmez,
yumuşak şeker, kek ve çubuk kra-
kerleri gibi 80 e yakın Torku ürün-
lerini toptan olarak pazarlıyoruz.” dedi.  

Buxtehude Str 48  Hamburg adre-
sindeki depolarından Torku ürünle-
rini pazarlamaya başladıkların vur-
gulayan Osman Albayrak, şu anda
Erden Market, Öncü Market, Adessa
Harburg-Wilhemsburg, CMB Ber-
gedorf, Linden Bazar gibi büyük
marketlerdeki raflarda satışa sunul-
duğunu söyledi. 
Torku ürünlerinin Türkiye’de ilk
tercih edilen ürünler arasında ol-
duğuna değinen Albayrak, silikoz
şurubu içermeyen, doğal olarak üre-
tilen, Avrupa satış sertifası olan ve
geçen ay dünya gıda ürünleri dalında
ödül alan Torku ürünlerini pazarla-
makdan gurur duyduklarını söyleye-
rek, Torku hakkında Türkses’e şu
önemli bilgileri verdi.

‘Biz, Konya Şeker’iz
Biz, Anadolu’nun verimli toprakla-
rını işleyen, doğal üretim yapan 900
bin çiftçiyiz ve kendi ürettiğimizi
yine kendi fabrikalarımızda işleyerek
kendi markamızla sizlere ulaştırıyo-
ruz. Markamız Torku ile evlerinize
ve sofralarınıza geliyoruz.
Üreticimizin emeğini tarladan so-
franıza getiriyoruz.
Tohumumuzu, gübremizi ve yemi-
mizi kendimiz üretiyoruz. Güvenle
tüketin diye araya kimseyi sokmadan
kendi fabrikalarımızda doğallığı,
sağlığı ve kaliteyi her şeyin üzerinde
tutarak Anadolu toprağının bereketini
ve emeğimizi sizlere ulaştırıyoruz.
Bereketli toprağımız bizim en kıy-

metli hazinemiz. Sadece bugünü
düşünerek hareket etmiyor, bu ha-
zineyi yarınlara, çocuklarımıza daha
da güzelleştirerek bırakmayı amaç-
lıyoruz. Bu amaçla hem tohumu-
muzu hem toprağımızı koruyoruz.
Yarınımızı da düşünerek Konya
Ovası’na bugüne kadar 18 milyon
ağaç diktik ve dikmeye de devam
ediyoruz.

Biz, Torku’yuz, 
biz Konya Şeker’iz.
Torku, geniş bir ürün yelpazesini
tohumdan çatala Konya Şeker gü-
vencesiyle sunuyor
Bugün geniş bir ürün yelpazesini
Konya Şeker güvencesiyle tüketiciye
sunan Torku, adını Türkçenin bilinen
en eski sözlüğü Divan-ı Lügat’ı
Türk’ten aldı. Kelime anlamı “ipeksi,
ipek gibi sağlam” olan Torku ile
2007 yılında çikolata ürünleriyle tü-
keticiye merhaba dedik ve kısa sü-
rede unlu mamullerden, çikolata ka-
plamalı ürünlere, şekerlemeye, don-
durulmuş gıdadan süt ve et ürünlerine
geniş bir yelpazeye ulaştık. Bu yel-
pazeyi her geçen gün büyütmeye
ve ürün çeşitliliğimizi artırmaya de-
vam ediyoruz.
Torku markası altında üretilen ürün-
leri, tohumdan sofranıza, çatalınıza
kadar her aşamada güvenilir bir gıda
zinciri sistemi ile sunuyoruz. Şeker-
den çikolataya, bisküviden gofrete,
sütten et ürünlerine hatta dondurul-
muş gıdaya kadar her ürünün çoğu
hammaddesi çiftçilerimiz tarafından
üretiliyor.
Doğal şeker pancarının en tatlı halini
Konya Şeker güvencesiyle sunuyo-
ruz. Güvencemiz Konya Şeker ta-
rafından üretilen GDO’suz şeker
pancarı tohumlarıyla başlıyor ve
pancarın yetişmesi süresince çiftçiye
verdiği eğitimlerle ve desteklerle
devam ediyor. Türkiye’de mevcut

şeker üretiminin dörtte birini, yüksek
teknolojiye sahip iki fabrikasıyla
Konya Şeker gerçekleştiriyor.
Doğallık güvencesini sadece şekerde
değil bu şekeri hammadde olarak
kullandığımız ve şekerlemeden çi-
kolataya, bisküviden, keke ve gofrete
kadar tüm ürünlerimizde de sağlıyo-
ruz. Şeker dışındaki diğer hammad-
delerde de yüksek kalite standartla-
rından asla ödün vermiyoruz. Torku
markalı ürünlerimizi, kaliteli ham-
maddenin ve üretim tesislerinde
yüksek teknolojinin yanı sıra dene-
yimli Ar-Ge uzmanlarımız tarafından
geliştirilen çok özel tariflerle üre-
tiyoruz. Bizce, gerçek çikolata kakao
yağından üretilir, böylece ağızda
hemen erir ve muhteşem bir tat bı-
rakır. Konya Şeker bu inançla ürettiği
tüm çikolatalarda kakao yağı kulla-
nıyor.

Konya Şeker güvencesini dondu-
rulmuş gıda ürünlerinde de sür-
dürüyoruz
Üretici ortaklarının her türlü ürününe
katma değer sağlamayı ve bunu ya-
parken de tüketiciye sağlıklı, güve-
nilir ve yüksek kalitede ürünler sun-
mayı amaçlayan Konya Şeker, üret-
tiği parmak patates çeşitleri, soğan
halkası, patates kroket gibi özel
ürünleri dondurarak yüksek kalite
standartlarında tüketicilere sunuyor.
Şeker pancarı gibi tohumundan iti-
baren her aşamasında Konya
Şeker’in kontrolünde olan ürünle-
rimizin, hiçbir katkı maddesi ve ko-
ruyucu kullanılmadan çok hızlı bir
biçimde dondurularak tarladaki ta-
zeliğini korumasını sağlıyoruz. Torku
markasıyla tüketicilerimize sundu-
ğumuz dondurulmuş ürünlerimiz
aralarında uluslararası markaların
da bulunduğu önemli restoran zin-
cirlerinin de menülerinde yer alıyor.
İnfo Tel: 0176 / 41895500
Daha geniş bilgi 9. sayfada

Merkezi Konya Karaman’da olan Türkiye’nin ünlü markala-
rından Torku ürünlerini Avurapa’ya pazarlıyor. 2007 yılında
çikolata ürünleri ile tüketiciye merhaba diyen Torku, 900 bin
çiftçinin birleşimi ile ve devlet desteği ile kurulmuş Türkiye’nin
köklü şirketlerinden birisi olarak tanınıyor. Osman Albayrak

• Türkses / HAMBURG

Hamburg’un en eski ve tanınmış
Türk ehliyet öğretmenlerinden
Ahmet Türkkan (49) 4. sürücü kursu
okulun Nordersted’de açtı. 17 yıldır
ehliyet eğitmeni olarak hizmet veren
Ahmet Türkkan, ilk sürücü kursu
okulunu 2005 yılında hizmete sun-
muştu. 
9 Mart Çarşamba günü Norder-
stedt’de Fahrschule A Team’in  4.
şubesinin açılı-
şına çok
sayıda davetli
iştirak ederek,
Ahmet Türk-
kan’ı ve eki-
bini kutladı. 
Açılış esna-
sında davetli-
lere hitaben bir
konuşma yapan
Ahmet Türk-
kan şöyle ko-
nuştu:
H e r ş e y d e n
önce yıllardır
bizleri tercih eden binlerce müşteri-
mize sizlerin huzurunda şükranla-
rımı sunuyorum. 2005 yılında
açtığımız ilk sürücü kursumuzdan
bugüne kadar 20 bine yakın öğren-
ciye ehliyet vererek, bugünlere gel-
dik. Ayrıca bizi bu mutlu günü-
müzde yalnız bırakmayan siz
değerlli dostlarımıza çok teşekür
ediyorum. 

Şimdi de Hamburg’da üç ve Norder-
stedt’e 1 olmak üzere toplam 4 ayrı
yerde  Fahrschule A- Team olarak
hizmet ağımızı genişleterek, daha
fazla kitleye hitap etme imkanına ka-
vuşduk. Fahrschule A Team bünye-
sinde 14 ehliyet öğretmenimiz (ikisi
bayan) 14 BMW marka araçla en
kısa zamanda, mobilet den TIR’a
kadar her türlü aracın ehliyet alma
imkanını sunuyoruz.  Müşterilerimi-

zin % 60 Türk kökenli olmakla be-
raber %40 ını da Alman ve diğer ya-
bancılar oluşturmaktadır. Fahrschule
A Team olarak Alman Trafik daire-
sinde iyi bir itibarımız olduğunu
özellikle vurgulamak isterim. Zira
yıllardır binlerce kişiye ehliyet vere-
rek, onların güvenli bir şekilde araç
kullanmalarını sağladık. 

150 EUROLUK ÖZEL İNDİRİM:
4. şubemizi açmamızdan dolayı 15
Nisana kadar 250 Euro olan kayıt
üçretini 100 Euro ya indirdik. Bu
özel indirimimiz bütün şubelerimiz
için geçerlidir. Ehliyet almak iste-
yenlerin biran önce kayıtlarını yap-
tırmalarını tavsiye ediyoruz. 

AĞIR VASITA 
ALACAKLARA MÜJDE:
işsiz olanlar ve meslek amaçlı Tır,
Otobüs veya Kamyon ehliyeti almak
isteyenlerin, devlet tarafından arzu
edilen şartları yerine getirdikleri
halde, ehliyet alma masrafları devlet
tarafından karşılanıyor. Bu hususda
bizden daha geniş bilgi alabilirler.
Bilgi hattı: Tel.: 040 511 05 82 

A-Team’den 
4. Fahrschule

Ahmet Türkkan

METRO Cash & Carry Deutschland

Satış Danışmanı
ÖZKAN AYDEMİR

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

• GASTRONOMİ
• MARKETLER
• OTELLER
• SERBEST MESLEK

SAHİPLERİ
• DERNEKLER ve
• TÜM İŞYERLERİNE

hizmet verilir.

METRO’YA GÖSTER-
MİŞ OLDUĞUNUZ
YOĞUN İLGİDEN 

DOLAYI SİZ DEĞERLİ
MÜŞTERİLERİMİZE

TEŞEKKÜR EDER,
ZİYARETLERİNİZİ 

BEKLERİZ.

UNSERE HIGHLIGHTS:
•  Wetterbeständiges Material 

- UV beständig
•  Mobile Küche 

-kompakt, vielseitig
•  Beleuchtete Sitzmöbel 

- mit Farbwechselmodus
•  Profi-Universalpavillons 

- wasserabweisend 
- schwer entflammbar

Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag; Gebundener Sollzinssatz (jährl.) und eff. 
Jahreszins 0,00 %; Angaben zugleich repräsentatives Beispiel i. S. d. § 6a Abs. 3 PAngV.  
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 
80336 München.

FINANZIERUNGSAKTION!
Gültig vom 21.01. - 30.04.2016
Finanzieren Sie Ihren gewerblichen Bedarf: 
• Ab einem Gesamtwarenwert von € 500,00 (brutto) 
• Bei einer Laufzeit von 12 Monaten Ein Angebot der

OUTDOOR
FÜR PROFIS

Für Gastronomen ist ein einladend gestalteter Außenbereich vor allem zur 
Sommerzeit ein entscheidender Erfolgsfaktor. Deshalb bietet METRO Cash 
& Carry Deutschland als Profi-Partner der Gastronomie seinen Kunden 
im neuen Outdoor-Katalog eine umfassende Auswahl an Produkten für 
Biergärten, Terrassen und Außenbereiche – von Gartenmöbeln über Grill-
sets samt passendem Zubehör bis hin zu Deko-Artikeln und vollständigen 
Lounge-Sets. Zusätzlich profitieren Profi-Kunden von der individuellen 
Fachberatung erfahrener METRO-Kundenmanager. Sie unterstützen Gast-
ronomen zum Beispiel bei der Lagerung und Pflege von Outdoor-Produk-

ten, geben Tipps zur perfekten Gestaltung des Außenbereichs und helfen 
auch bei allen weiteren Fragen weiter – auf Wunsch gerne vor Ort. Alle 
Produkte und exklusive Sonderangebote finden Sie im METRO-Outdoor-
Katalog oder unter www.metro.de/produktwelten/outdoor-equipment

DAS OUTDOOR-SORTIMENT VON METRO CASH & CARRY

www.metro.de/outdoortage

Hamburg-Altona  
Plöner Str. 8, 22769 Hamburg

Hamburg- Harburg 
Großmoorbogen 1, 21079 Hamburg

Hamburg-Niendorf 
Papenreye 33, 22453 Hamburg

Hamburg-Rahlstedt 
Bargkoppelweg 50, 22145 Hamburg

METRO C&C Deutschland GmbH

ER

Modulare Outdoor Küche
• Grundausstattung: 
 -  Holzkohle-, Gasgrill, Edelstahlspülbecken 

 -  Aluminium Tischplatte 
 -  Edelstahl Frontplatte 
 -  Champagner Flaschenkühler 

 -  Glashalter für 6 Wein- oder Sektgläser 

 -  Papierkorb mit Deckel 
• Maße ca.: 245 x 99 x 90 cm 

Dünyanın EN BÜYÜK TOPTANCI marketlerinden METRO Hamburg-Altona, sizin dilinizden konuşuyor

Ahmet Türkkan 4. ehliyet okulunu Marktplatz 6 • 22844 Norderstedt adresinde hizmete açtı.
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Hamburg'da göçmenlerin
yoğun olarak oturdukları
Billstedt semtinde, iki dilli
eğitim veren “Mutlu Çocuk-
lar Yuvası – Kita Glückliche
Kids Gruppe” minik öğren-
cileri Türkçe etkinliğinde  ve-
lilerini büyüledi.

• Türkses / HAMBURG
Stengelestrasse Okulu Salonu'nda
gerçekleşen etkinlikde Hamburg
Başkonsolosu Fatih Ak eşiyle bir-
likte hazır bulunurken çok sayıda
veliler çocuklarıyla birlikte katı-
larak salonu doldurdu.

GELENEKSEL ETKİNLİK
“Mutlu Çocuklar Yuvası” sahibi
ve eğitimci Özlem Demirbağa,

çocukların küçük yaşta ana dilini
ve kültürünü öğrendiklerinde ikinci
ve üçüncü yabancı dili daha kolay,
doğru ve hızlı öğrendiğini belir-
terek, “Çocukları okul öncesi ya-
pılan teste gösteriyor ki ana dilini
iyi bilen çocuklar çok daha başarı-
lılar. Küçük yaşta önce çocuğun
ana dilini ve kültürünü öğrenmesi
geleceği açısından ve eğitimde
başarılı olacağının en önemli des-
teğidir. Ayrıca Türkçe ne kadar
iyi ve doğru konuşulursa eğitimde
de çok iyi gelecek demektir” dedi.

VELİLER MUTLU OLDULAR
Demirbağa, bilimsel araştırmala-
rında ortaya koyduğu gibi 0-6 yaş
grubu çocukların en az 5 dili aynı
anda öğrenmelerinin mümkün ol-
duğunu kaydederek, “Türk kül-

türünü ve dilini gelecek kuşaklara
aktarılmak amacıyla bu etkinlik-
lerimizi sürdüreceğiz” dedi. Daha
sonra Özlem Demirbağa, eğitimci
Elif Alkaci yönetiminde sanatçı
Pınar Ergin'in müziği eşliğinde
Çocuklar Korosu sahne alarak

“Ellerim Tombik Tombik”, “Dere
geliyor dere”, Ali babanın çiftliği”,

“Kara basma”, “Tren gelir” ve
“Arkadaşım eşek” adlı parçaları
büyük bir coşkuyla seslendirdi.

ÇOCUKLARINI ALKIŞLADILAR
Veliler bol bol çocuklarının re-
simlerini çekip alkışladılar. Zengin
eğlence programına “İstiklal
Marşı” okunmasıyla devam edi-
lirken sırasıyla, dans gösterileri,
oryantal dans, halk oyunları gös-
terisi, yörelere göre halk oyunları
sergilemesi, Mevlana gibi bir çok
gösteriyi başarıyla gerçekleştiren
çocuklar, velileri tarafından uzun
uzun alkışlandılar. Çocuklar ve
veliler için bayram havasında ge-
çen etkinlikte veliler çocuklarıyla
birlikte muhteşem saatler geçir-
menin mutluluğunu yaşadılar.

%1,99 YILLIK
FAİZ ORANI

*

Bu teklifimiz sadece ticari işyerleri için geçerlidir:

3 DEĞİŞİK FİNANSMAN İMKANI

€ 199,- Aylık
PEUGEOT Expert ticari transport aracı L1H1 HDI 125

• Elektirikli ayarlanan 
ısıtmalı dış aynalar

• Elektirikli açılan camlar
Şoför için konforlu buton

• Sağ sürgülü kapı 
(Transportlarda camlıdır)

• Kumandalı merkezi 
kilitleme sistemi• MP3 çalarlı Radyo

* 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 Deutsch-
land, Siemensstraße 10, 63263 Neu Isenburg.

• Teslimat ücreti extradır. 

*

Çocukların Türkçe etkinliği büyüledi

Hamburg Gönüllüler
Dayanışma Gurubu tara-
fından Nisan’da tiyatro et-
kinliği düzenleniyor. 

• Türkses / HAMBURG

Tiyatro Etkinliği 16
Nisanda Hannoverde
17 Nisanda Ham-

burg’da ve 22 Nisanda Bre-
men gerçekleşecektir...

Hamburg’daki Tiyatro
gösterimi Delpi ShowPalast sa-
lonunda 17 Nisan Pazar günü
Saat 15:30’da gerçekleşecek.
Tiyatro etkinliği hakkındea bilgi
veren organizatör Ali Akdemir,
tiyatro sevenleri davet ederek
sözlerine şöyle devam etti:
“Amacımız Tiyatroyu sevdir-
mek, kültürel yaşantımıza katkı
sağlamak ve sosyal projelere des-
tek sunmaktır. Tiyatroseverler ve
gönüllü dostlarımızı,  Muzaffer
İzgü’nün yazdığı, Şeref Çetin
tiyatrosunun sergilediği, tek per-
delik kara mizah tarzı oyuna
davet ediyoruz. Dünyada ve Tür-
kiyede şu günlerde kendini çok
hissettiren, barış, hoşgörü ve
sevgi istemini dile
getiren “Sınır” adlı güzel bir
oyun, 16 Nisan da Hannoverde,
17 Nisan da Hamburg’da, 22
Nisan da Bremen’de  sahnelene-
cektir... Ünlü yazar Muzaffer İZ-
GÜ’nün yazmış olduğu
“Sınır” isimli oyunumuzun öy-
küsü son derece sadedir. İki ayrı

ülkenin sınırlarında unutulmuş
iki asker ve tek iletişimleri kul-
übelerindeki telefonlar. Zamanla
bu iki asker arasında güçlü bir
dostluk oluşur. Bir süre sonra
gelen telefonlar...da iki ülkenin
birbirlerine savaş açtıkları haberi
her iki dost arasında duygusal ve
ironik anlar başlatır. Sınır, oyun-
culuğu beslediği yoğun sevgiyi
çeşitli tiratlarla ortaya koyarak
bir senfoniye dönüştürmektedir.
Oyunun içerdiği beşeri deneyim-
leri Çağrı DURAN ve Şeref
ÇETİN kendi oyunculuk üslu-
plarıyla derinlik ve genişlik açı-
sından çok güçlü bir performans
sergilemektedirler.  Bu oyunda
sistemin bireyler üzerindeki ağır
baskısını yaşama dürtüsünün diri
güzelliği çelişki ve çatışmaları
üzerine sağlam oturmuş bir den-
klem oluşturulmuş. Sınır oyun-
unu seyreden de sanırım benzer
duyguları da kendinde bulacak-
tır”.

Daha geniş bilgi için: Ali Ak-
demir: Tel.: 0049 162 947 54 74

“Sınır” Kuzey Almanya’da

• Türkses / Hamburg

Genelde kilolu olanlar
fazla kilolarından kur-
tulmak için, değişik de-

davi yollarına başvururlar.
Sonuçda başarılı olanların sa-
yısı pek yüksek olmaz. Çünkü
doğal yöntemle kilolarını
veren kişiler, yıllar geçtikce te-
krar kilo alarak eski hallerine
dönerler. 

Tamamıyla doğal yöntemler
sayesinde sağlıklı yaşamın ve
fazla kilolardan kurtulmanın
püf noktalarını müşterilerine
anlatan Vital Lounge Harburg
çalışanları, özel eğim kursları
düzenliyor. 

Merkezi Harburg da olan ve
Türk bayan diyetisyen Sebahat
Damlar’ında çalıştığı Vital
Lounge Harburg çalışanları,
kendilerine müracaat edenlerin
kısa zamanda kilo vermelerine
sağladıkları gibi, doğal yön-
temlerle nasıl sağlıklı yaşaması

gerektiği konusunda da bilgi-
veriyorlar. 

Genelde kilolu olmak ve
sağlıksız bir yaşam sürdürme-
nin en etken rolü yiyeceklerden
geçtiğini ifade eden Türk diye-
tisyen Sebahat Damlar, “ As-
lında fazla kilolardan kurtul-
mak pek zor değil. Çok kişi
doktora giderek değişik ilaçlar
alır ve hatta mide küçültme
ameliyatı dahi geçirenler olur.
Sonuçda başarının pek yüksek
olduğunu söylemek gerçekci
olmaz.  Kilo almak veya ver-
menin en önemli etkeni yiye-
ceklerdir. Kişi sağlıklı bir
şekilde beslenir ve düzenli bir
spor yaparsa, idial kilolarına
ulaşır. İşte bu konularda bize
müracaat eden kişileri en iyi
şekilde aydınlatarak, hiç ilaç al-
maksızın doğal yöntemlerle
sağlıklı yaşamın ve idaal kilo-
lara ulaşmanın sırlarını öğre-
tiyoruz” dedi. 

Bilgi hattı: Tel 0157 81 51 27 89

Vital Lounge 
kilo verdiriyor
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SİZİNDE TÜRKSES’DE 
BİR KARTVİZİTİNİZ OLSUN İSTERMİSİNİZ?

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

Ağır vasıta 
TIR - LKW

ehliyeti olan
şoförler

alınacaktır.

• Türkses / Hamburg

Gerek iç dizayn gerekse dış görünümü
ile Reperbahn’a canlılık getiren Döner
und Getränke Welt’in önünde zaman

zaman kalabalık müşteri gruplarının oluşması

dikkat çekiyor.

Açıldığı günden
beri yoğun ilgi
gördüklerini söy-
leyen işletme sa-
hibi Abdulvahap
B a y a n b a ş ,
“Hiçbir masraf-
dan kaçınmayarak
Reperbahn’a can-
lılık getiren bir
mekanı bir yıl ön-
cesi hizmete sun-
duk. Bir yıl zar-

fında yaptığımız küçük çaplı değişikliklerle
Döner Welt’i Reperbahn caddesinin en ilgi
çekici mekanlarından birisi olmasını sağladık. 
Çok sayıda soğutucularda sunduğumuz yüz-
lerce içecek çeşitlerini çok uygun fiyatlara

sunmamız müşteri kapasitemizi her geçen
gün daha da artırdı. Ayrıca hergün sattığımız
binlerce ekmek arası döner ile, Döner Welt
olduğumuzu ispat ettik. Bilhassa akşam saat-
lerinde oluşan kuyruklara hitab edebilmek
için, üç elemanınızın durmadan döner kesmesi
yakınımızdaki Schweinske restorant sahib-
lerini kızdırmış olsa gerekki geçen hafta
“Ich muss nicht Döner essen” diye anlamsız
reklam yaptılar. Onlar her ne kadar döner
hakkında olumsuz reklam yaparlarsa yap-
sınlar, bizim müşterilerimizde azalma değil
bilakis çoğalma oluyor.  
Ayrıca birinci yılımızı kutlama amaçlı döner
ve içeceklerimizde özel indirim yaptık. Böy-
lelikle bizi tercih eden müşterilerimize şükran
borcumuzu ödemiş olduk”  Türkses’e ver-
diğimiz reklamlar sayesinde de genç Türk
müşterilerimizde bir artma olduğunu da be-
lirtmek isterim. dedi

Türk işletmeci Eşref Demir-
oçak’ın restorantı Steinbock,
Reperbahn’ın gözdesi oldu

• Türkses / Hamburg

Hambugr’un eğlence merkezi
olan Reperbahn’da yaşlaşık
10 yıldır faaliyet gösteren

Türk restorantlarından Steinbock,
Reperbahn 145 . 20359 Hamburg
adresinde, leziz yemek çeşitleri ve
güzel dekoru ile Alman ve Türk
müşterilerin uğrak yeri oldu. 

Bingöllü Eşref Demiroçak tarafından
10 yıl öncesi açılan Steinbock Res-
taurant Cafe ve Bar süper hizmeti
ve Türk mutfağının leziz yemek
çeşitleri ile hergeçen gün müşteri
kapasitesini artırıyor. 
Haftanın hergünü gecenin geç saat-
lerine kadar açık olduğunu ifade
eden restorant sahibi Eşref Demir-
ocak, “ Reperban’da sayılı restorantlar
arasında yer almamız bizler için bü-
yük bir gurur kaynağı. Ziraa Reper-
bahn’da Türk mutfağının leziz yemek
çeşitlerini taze olarak müşterilerimize
sunmamız, Türk, Alman ve diğer

yabancı müşteriler için ilk tercih ol-
mamızı sağlıyor. Devamlı müşteri-
lerimizin çoğunluğu ve bizleri dost-
larına tavsiye etmeleri bize daha
fazla çalışma azmi veriyor. Usta aşçı-
larımız ve tecrübeli garsonlarımızla
müşterilerimize pirzola, biftek,
kuşbaşı, adana, patlıcan kebap, dürüm
ve makarna gibi ana yemeklerimze
ek olarak, hergün değişen sulu yemek
ve içecek çeşitlerimizi takdim ediyo-
ruz. Restorantımız ana salon, sigara
içilen bölüm ve bar olmak üzere üç
ayrı bölümden oluşuyor. Ana salonda
yemeklerini yiyen müşterilerimize
ek olarak, bar bölümümüzde de her-
türlü içecek çeşitlerimizi sunuyoruz. 
Ayrıcı sigara içenleride düşündü-
ğümüz için restorantımıza özel ayrı
bir sigara içilen bölümümüz mevcut-
tur. Böylelikle sigara içen müşteri-
lerimizin soğuk günlerde de sigara-
larını içerde içmelerini sağlıyoruz.
Ayrıca sıcak günlerde restorantımızın
hemen önündeki geniş bahçemizde
yemek yiyen ve içen müşterilerimiz,
Reperban’ın manzarasını izleyerek
hoçca vakit geçiriyorlar” dedi. 

Bilgi hattı: Tel.: 040 / 31 34 03

Steinbock, 
Reeperbahn’ın gözdesi

Merkezi Frechen de bulunan kısa adı
EUBA olan (Europa  Business Associa-
tion) Avrupa İşverenler Derneği Ham-
burg da dernekleşmek için kolları sıvadı. 

• Türkses / Hamburg 

Hamburg’un Wilhelmsburg semtindeki
Mehmet Emin Süzen’e ait oto galerinin
salonunda biraya gelen Hamburglu

Türk işverenlerimiz, ilerki çalışmaları hak-

kında görüş alış-verişinde bulundular. 
Mehmet Emin Süzen, Fatih Gönüllü, Ömer

Polat, Mehmet Akın, Bayram Çoban ve daha
birçok Hamburglu Türk işverenin hazır bulun-
duğu toplantıda, dernek çalışması faaliyetle-
rine başlandı. 
Amaçlarının değişik branjdan çok sayıda
işverenleri biraraya getirerek karşılıklı yardım-
laşma içinde olaçaklarını ifade eden Mehmet
Emin Süzen, ilerki aylarda yapacakları ça-

lışmalarla daha fazla üye sayısına ulaşabile-
ceklerini vurguladı. 
Almanya’nın önde gelen sigorta şirketlerinden
birisi olan Generali Winterhude Şube Müdür
Thomas Peters ve Türk temsilci İbrahim
Kanak da hazır bulunduğu buluşma çok ve-
rimli geçti. 
Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrası birlikte
yemek yiyen davetliler, daha sonra çiğ köfte
ziyafeti verdiler.  

Döner Welt
1. yılını kutluyor

• Aile Hukuku  (Familienrecht)
• Ceza Hukuku (Strafrecht)
• Tra�k Hukuku (Verkehrsrecht)
• Talep Tahsilatı (Fordernugsrecht)
• Boşanma - Nafaka (Scheidung - Unterhalt)
• Velayet  (Sorgerecht)
• Mal Paylaşımı (Vermögensauseinandersetzung)

Adenauer Alle 2 • 20099 Hamburg 
Tel: 040 - 24 85 95 640 • Fax: 24 85 95 649 
(Hamburg Otobüs Terminali ZOB’un karşısında)
e-mail: info@sultan-maden-celik.de

Rechtsanwältin - Avukat
SULTAN MADEN ÇELİK 

Urfa Food GmbH • Moorstr. 2 • 21073  Hamburg
Tel.: 040/64 88 36 13 • info@asurfa.de

Has Urfa GmbH • Steindamm 19 • 20099 Hamburg
Tel.: 040/28 00 30 60 • Facebook /asurfaharburg

Rugenranzel 2 • 25373 Ellerhoop (Hamburg’a 10 dakika mesafede)
Tel.: 04120 / 70 67 799 • Mobil: 0151 / 21 22 81 91 • Fax: 04120 / 70 67 778

http://www.oz-automobile.de • Mail: info@oz-automobile.de

• Otogalerimizde mevcut olan Mercedes-Benz , Citroën, Fiat ve Volkswagen 
marka araçları sizlere çok uygun fiyatlara sunuyoruz.

• Az kullanılmış çok sayıda ticari transport araçlarımız mevcuttur.
• Her türlü araçın kışlık ve yazlık lastik değiştirilir yapılır.

Freier Händler für Mercedes-Benz, Freier Händler für Citroën, Freier
Händler für Fiat, Freier Händler für Volkswagen , Mercedes-Benz , 

Citroën, Fiat ve Volkswagen araçları serbest pazarlayıcısı

Eski minibus ve transportlarınızı en yüksek fiyata alıyoruz. 

1 Nisan 2015 tarihinde Hamburg’un eğlence merkezi 
Reperbahn’da Abdulvahap Bayanbaş tarafından 

hizmete açılan Döner Getränke Welt 1. yılını kutluyor. 

EUBA Hamburg’da dernekleşiyor
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• Türkses /Hamburg 

Rudolf Steiner Okulu Rahl-
stedter Weg 60 adresinde ger-
çekleşen konsere sanat, siya-

set gibi çeşitli kademelerden tanınmış
simaların yanı sıra yoğun türküsever
katılarak salonu doldurdu.

Dünyada her insana yer var
Serap Çelimli-Babacan Türkçe Afşin
Batur Eyigün Almanca dillerinde
sunduğu konserde merhum Aşık
Veysel'in türkülerinde olduğu gibi
dünya insanlarının barışa ihtiyacı
olduğu ve her insanın din, ırk, renk
dil ayırt etmeden yaşamaya hakkı

olduğuna işaret edildi. Dünyada her
insanın yaşayabilmesi için yeterince
yer olduğu gibi her insanın dünyadan
göçüp gideceği sözleri Aşık Veysel'in
anımsatıldı. Ardından Aşık Veysel'in
kendi sesinden bir parça dinletildi.

Haldun Alay yönetiminde
Daha sonra alkışlar arasında Haldun
Alay yönetiminde orkestra ekipleri
ve koro üyeleri  sahne alarak kon-
serin ilk bölümü başladı. Koro “Suda
balık oynuyor”, “Topçam yaylası
düz yıldız ışıklar”, Taşa çaldım ay-
vam ile narımı”, “Çiğdem  der ki

ben alayım” adlı türkülerle programa
başladı. “Tutam yar elinden” Ferit
Kotan solo, “Edremit'in gelini” Ha-
tice Yalçın solo olarak seslendirirken
ilk bölüm 11 türküyle sona erdi.

Türkülerle yöreleri gezdiler
Koro, Kırşehir, Tokat, Nevşehir, Si-
vas, Erzurum, Trabzon, Erzincan,
Balıkesir, Aydın, Antalya, Muğla,
Adıyaman yörelerinin birbirinden
güzel, anlamlı türkülerini seslendi-
rerek adeta yöre yöre dinleyenleri
gezdirdi. Konserin ikinci bölümünde
“bahçeye gel bahçeye” Sibel Eyigün

ve “Aslan Mustafa'm” adlı parçaları
solo olarak söyledi. TRT'den gelen
konuk sanatçı ise söylediği iki türkü
ile dinleyenlerin kalplerine taht kur-
du. Yoğun istek üzerine koro bir

türkü daha seslendirerek programı
bitirdi. TRT konuk sanatçılar, or-
kestra, koro  üyeleriyle birlikte top-
lam 46 kişiden oluşan koro dinle-
yenlerden tam not aldı.

Ekrem SAĞIR
• Türkses / HANNOVER

Almanya’ya 15 yaşında geldikten
sonra kuaför mesleğini
öğrendikten sonra ustalık

belgesini de alan Kaya Bulut,
Hannover merkez Kurt-Schumacher
caddesinde Tri Color adında  ikinci
kuaför salonunu açtı.
2004 yılında Hildesheim kenti şehir
merkezinde kuaför salonu açarak kendi
işini kuran Kaya Bulut” Hildesheim
sonrasında eyaletimizin başkenti ve
göçmenler olarak da yoğun yaşanan
yerlerin başında gelen Hannover ‘de
de bir kuaför salonu açmayı uygun
gördük. Salonumuzu açmadan önce
insanlarımızın taleplerine cevap
verecek bir mekan aradık. Şu an
bulunduğumuz mekan 240 metre kare
kullanım alanı olan bir salon. Burada
tesettürlü hanım müşterilerimize
yönelik ayrı bir salonumuz var. Ayrıca;
arzu eden müşterilerimizin namaz
vecibesini yerine getirebilecekleri  bir
mescidimiz de salonumuz bünyesinde
bulunmaktadır.”

Müşterilerini her türlü
rahat ettirebilme gayreti
içinde olduklarını be-
lirten Bulut” tüm perso-
nelimizle müşterilerimizi
memnun etmeye azami
gayret gösteriyoruz. Her
türlü bütçeye ve isteğe
göre bay-bayan müşteri-
lerimizin isteklerini
yerine getirmekten
mutluluk duymaktayız.
Yaptığımız Brezilya
kalıcı fön, kaynak ve
gelin başı müşterilerimizin bizi
tercihlerinde önemli yer
tutmaktadır.”

Türkiye’de uzun zaman erkek
kuaförü olarak çalışmış olan
Hamdi Uykucu ustanın Nisan
ayından itibaren erkeklere yönelik
saç-sakal traşı yapacağını da
belirten Kaya Bulut” Almanya’da
genelde boşluğu hissedilen sakal
traşı eksikliğini de İstanbul’da
erkek kuaförlüğünü yapan
ustamızla gidermiş olacağız.  

Tri Color büyümeye 
devam ediyor

THM Korosu “Barışın Sesi” konserinde Aşık Veysel anıldı

• Türkses / Hamburg 

10 yıldır auvukatlık yapan Sultan
Maden Çelik’in yeni bürosunda
hukuk, vergi danışmanlığı ve

ticari danışmanlık hizmetleride
sunuluyor. 
2006 yılında avukatlığa başladığını
belirten  Çorumlu Sultan Maden
Çelik, bugüne kadar çok sayıda
davayı üstlenerek başarılı sonuçlar
aldığını ve çok sayıda Türk
müvekkilinin olduğu ifade etti. 
Aile içi şiddet, Ceza hukuk, trafik
hukuku, borç tahsilatı, boşanma,
nafaka, velayet ve mal paylaşımı
gibi hukuk bölümlerinde hizmet
sunan Sultan Çelik, Türklerin yoğun
olduğu Steindamm caddesine yakın
bir yere taşınarak, Türk müvek-
killerine daha yakın olduğunu belirtti. 

Hem Türkçe hem de Almanca hizmet
sunduklarını vurgulayan Avukat
Sultan Maden Çelik, 160 metre
karelik yeni ofislerinin, hukuk bürosu,
vergi danışmanlığı ve ticari danış-
manlık olmak üzere üç ayrı branjda
hizmet  sunduklarını belirterek“
kardeşi Serdal Maden’in ticari
danışmanlık, İlknur Dişli’nin vergi
danışmanlığı ve Marius Jansen’ın
da avukatlık yapacağını söyledi. 

Sultan Maden Çelik Hukuk
bürosu’nun açılışına çok sayıda seçkin
davetli iştirak etti. Açılış esnasında
davetlilere hitaben bir konuşma yapan
Avukat Maden Çelik, „ Herşeyden
önce yeni ofisimizin açılışında
bizlere eşlik ettiğiniz için hepinize
teşekkür ederim. 160 metre karelik
yeni ofisimizde, hukuk bürosuna
ek olarak, vergi danışmanlığı ve
ticari danışmanlıkda yapacağız.
Tecrübeli elemanlarımız bize
müracaat eden her müvekkilin ve
müşterinin sorunlarına en kısa
zamanda çözüm bulmak için canla
başla çalışacak. 10 yıllık faaliyet-

lerimiz esnasında büyük bir
müşteri kapasitesini yakaladık.
Müvekkil ve müşterilerimize daha
yakın olmak ve hızlı işlemler
yapabilmek için merkez tren

istasyonu’nun (Hauptbahnhof)
karşısındaki Adenauer Alle 2
adresindeki yeni  buromuza
taşındık.  
Billgi hattı: 040/ 24 85 95 640

Avukat Sultan Maden 
Çelik yeni ofisine taşındı
Hamburglu bayan avukatlarımızdan Sultan Maden Çelik, merkez
tren garı (Hauptbahnhof) yakınındaki Adenauer Allee 2 • 20099
Hamburg adresindeki geniş ve modern yeni bürosuna taşındı.  

Hamburg'da başarılı çalışmalara imza atan Hamburg
Türk Halk Müziği (THM) Korosu'nun “Barışın Sesi” adı
altında verdiği konserde merhum Aşık Veysel anıldı.

• Aile Hukuku  (Familienrecht)

• Ceza Hukuku (Strafrecht)
• Tra�k Hukuku (Verkehrsrecht)
• Talep Tahsilatı (Fordernugsrecht)
• Boşanma - Nafaka (Scheidung - Unterhalt)
• Velayet (Sorgerecht) 
• Mal Paylaşımı (Vermögensauseinandersetzung)

Adenauer Alle 2 • 20099 Hamburg • (Hamburg Otobüs Terminali ZOB’un karşısında 
Tel: 040-24 85 95 640 • Fax: 24 85 95 649 • e-mail: info@sultan-maden-celik.de 

SULTAN MADEN - ÇELİK 
HUKUK BÜROSU

Hukuk Bürosu • Vergi Danışmanlığı • Ticari Danışmanlık

Ticari Danışman: Dipl.- Jurist Serdal Maden
e-mail: serdalmaden32@gmail.de

Avukat: Sultan Maden Çelik • Ticari Danışman: Serdal Maden 
Avukat: Marius Jansen • Avukat Yardımcısı: Anna Kwas

Rechtsanwältin / Avukat
SULTAN MADEN ÇELİK

Fachanwältin für Familienrecht
Aile Hukukunda Uzman Avukat

DİKKAT: YENİ ADRESİMİZE TAŞINDIK

10.
YIL

§
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• Türkses / WEDEL

Wedel Türk Veliler Birligi yö-
netim kurulunda Genel
Başkanlığa Ayşen Ciker,

başkan yardımcıları Cemal Ucal

ve Salih Özdemir, Sayman Suhar
İncesu, üyeliğe Nurhayat Erök,
Ayşe Baygündüz ve Emel Ucal,
yedek üyeliğe Hülya İncesu,
Hacer Yılmaz ve Servet Baygün-
düz seçildi.

Wedel Türk Veliler Birliği  
Genel Kurul toplantısında yeni 
yönetim kurulu üyelerini seçti

İlanlarınız 
için doğru 

tercih: 
Türkses 
Gazetesi

25 
yıllık

tecrübesiyle

İnternet
www.

turkses.de

e-mail:
tuerkses@t-

online,de
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Bu yazımda psikiyatrik has-
talıklar arasında kişinin
yaşam kalitesini en çok

bozanlardan birinden, şizofreni-
den bahsedeceğim. 
Genel ismi psikoz olan ve daha
çok şizofreni şeklinde karşımıza
çıkan bu psikiyatrik hastalık,
hemen çoğumuzun bir şekilde
duyduğu, hastaların hayal dünya-
sında yaşadığına veya çift kişilikli
olduklarına inanıldığı, hem hasta-
nın kendisini hem de yakınlarını
ciddi şekilde olumsuz etkileyen
klinik bir tabloyu ortayı çıkarır.

Ünlü aktör Russell Crowe`un
meşhur filmi “Akıl Oyunları” (A
Beautiful Mind) filmini izle-
yenler şizofreni hakkında az çok
bir izlenim edinmişlerdir. Şizof-
reni hastası olan ünlü bilim adamı
John Nash`ın hayatını konu alan
filmde, Russel Crowe; John
Nash`ın dahiyane bilimsel çalış-
malarının yanı sıra şizofreninin
sebep olduğu hayali bir dünyada
giderek bozulan düşünce
dünyasını ve yıpranan hayatını
etkileyici bir şekilde oynuyor.

Şizofreni birden fazla etkenin rol
oynaması ile ortaya çıkan organik
bir psikiyatrik hastalıktır. Genetik
değişiklikler, beynin yapısal so-
runları, doğum sırasında yaşanan
psikolojik ve organik stres,
çocukluk ve ergenlik yıllarında
yaşanan yoğun stres gibi çeşitli
nedenler kişinin beyninde yapısal
ve işlevsel bir takım sorunlara yol
açar. Bu değişiklikler de beyinde
salgılanan bir takım hormon ve
moleküllerin dengesini bozarak
şizofreni belirtilerinin belli bir
dönemde ortaya çıkmasına neden
olur. Yani yıllar süren bir süreç
içerisinde beyinde meydana gelen
olumsuz değişiklikler hayatın bir
döneminde ki genelde 20-30`lu
yaşlarda, yaşanan yoğun bir stres
sonucu patlak verir ve ilk klinik
belirtiler kendisini göstermeye
başlar. Bu belirtiler hastalığın
kendisini göstermeye ilk başla-
dığı dönemlerde depresif duygu
durumu, sosyal ilgilerin azalması,
düşüncelerde karışıklık, yersiz
korkular, paranoid düşünceler,
sinirlilik, öfke patlamaları
şeklindedir. Bu belirtilere sahip

olan kişilerde mutlaka şizofreni
olduğu söylenemez tabi, çünkü
ergenliğin doğal sürecinde de
benzer kişilik değişimleri yaşa-
nabilir veya depresyon ve benzeri
duygu durum bozuklukları da bu
belirtileri ortaya çıkarabilir.
Özellikle aile ve akrabalarda
şizofreni hastası olduğu bilinen
kişilerde bu belirtiler ortaya
çıkarsa, şizofreni şüphesi kişinin
ailesinde uyanmalıdır ve vakit
kaybetmeden psikiyatriste başvu-
rulmalıdır. Böyle bir durumda,
yani aile veya kişnin yakınları,
kişide şizofreniden şüphelendik-
lerinde, kişiyi doktora götürmekte
zorlanabilirler. Ne yazık ki
şizofreni başlangıcı olan kişiler,
içinde bulundukları psikolojik
durumun ağırlıgından, bazen
hasta olduklarını kabul etmek
istemediklerinden veya düşün-
celerdeki ciddi bozulmalardan ve
bundan kaynaklı gerçeklik
algısını yitirmelerinden dolayı
doktora gitmekte büyük direnç
gösterebilirler. Bu durum da
giderek tedirginleşen aile için
büyük bir dram haline gelebilir.
Böyle bir dönemde ailenin en
azından kendilerini bilgilendir-
meleri açısından, hastanın
kendinin gelmemesi durumunda
bile, doktora başvurmaları,
hastalıkla ilgili bilimsel bilgi
almaları açısından oldukca yararlı
ve rahatlatıcı olabilir. 

Günümüz bilimsel verilerine göre
şizofreni, eskiden sanıldığı gibi
iyileşme imkanı olmayan bir
hastalık olmaktan çıkarılmıstır.
Yapılan çalışmalar bu hastalığa
yakalanan kişilerin 1/3`ünde 2
yıllık ilaç tedavisi sonrası tam
iyileşme görüldüğünü, diğer
1/3`lük kesimde hastalık
belirtilerinin hafif bir düzeyde
olsa da ömür boyu sürdüğünü
ancak kişinin temel yasam
ihtiyaçlarını karşılayacak düzey-
de kalabildiğini göstermiştir. Geri
kalan 1/3`lük tedaviye dirençli

kesmide ise belirtilerin yoğun bir
şekilde ömür boyu sürdüğü
ortaya konulmustur. Bu demek
oluyor ki, şizofreni hastanın
kendisinin ve aile yakınlarının
uzun yıllar birlikte yaşamayı
öğrenmeleri gereken, oldukca
yorucu olabilen, klinik bir
tablodur. 

Hastalığın ilerleyen dönemle-
rinde duygu durumda görülen
değişiklikler, dönem dönem
olmak üzere kendisini düşünce
bozukluklarına ve buna bağlı
kişinin kendisine veya çevresine
zarar verebileceği davranışlara
bırakabilir. Kişi kendisini
gerçekten tehdit edici bir durum
olmadığı halde  bir şekilde tehdit
altında hissedebilir, kendisine
zarar verilebileceğine inanır,
yoğun bir korku içerisine girer,
başkalarının davranışlarını veya
sözlerini üzerine alarak agresif ve
zarar verici tepkilerde bulunur.
Bu davranışları hastalığın ya-
ratmış olduğu düşünce bozulması
ve buna bağlı gelişen korkula-
rından dolayı gösterir. Şizofreni
ile neredeyse bağdaşmış olan
paranoid düşünceler ve halüsi-
nasyonlar her psikoz hastasında
ortaya çıkmak zorunda değildir.
Bazen sadece sebepsiz korkular,
ortama uymayan davranış ve
konuşmalar, abartılı ve anormal
davranışlar şeklinde de kendisini
gösterebilen bir klinik tablo
olarak karşımıza çıkabilir.

Bir sonraki yazımda, toplumda
görülme sıklığı her 100 insanda 1
olan, yani oldukca sık görülen
şizofreni/psikoz hastalığından
bahsetmeye devam edeceğim. 

Hoşça kalın!..

Psikiyatri ve Psikoterapi
Uzmanı Doktoru

Dr. Özge Pekdoğan Çağlar
e mail: ozgepekdogan@gmail.com
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• Türkses / HAMBURG

Hamburg DİDF tarafından  8-10 Nisan ta-
rihleri arasında düzenlenecek film
günlerinin konusu göç ve göçmen-

ler. Etkinlik kapsamında birçok film göste-
rimi, söyleşiler ve atölye çalışmaları yapılacak

“Krizleri, savaşları yaratan ve gelir dağılı-
mını hep zenginden yana çeviren kapita-
lizme inat, hayatını göçmenlerle paylaşan
Alman halkının geleceğinin ve güvenliğinin
diğer ülke emekçileri ile ortak olduğu bilin-
cini yaymak ve konuya duyarlılık oluştur-
mak için göçmen film gün-
lerinin bir damla olması” di-
lekleri ile Hamburg’da göç ve
göçmen konulu sinema gün-
leri düzenleniyor. 

8-10 Nisan tarihleri arasında
yapılacak etkinlikte film gös-
terimlerinin yanı sıra atölye
çalışmaları ve iki de panel olacak.

Film günlerinde, göçmen ol-
manın zorluklarına ve insanda
yarattığı tramvaya dikkat çek-
mek istediklerine vurgu yapan
DİDF Kültür Komisyonu üyesi Tacım
Coşkun, farkındalık yaratmak istediklerini
belirtiyor. Avrupa’nın görece huzur ve mut-
luluğunun yerinden ve yurdundan edilen
insanların yaşamlarından çalındığına dikkat
çeken Coşgun, dünya ölçeğinde gelir da-
ğılımdaki dengesizliğe karşı her alanda mü-
cadele edilmesinin öneminin altını çiziyor. 

“Yaşananların bir sonuç olduğu, bu so-
nucu yaratan koşullar ve anlayışla mücadele
edilmesi gerekliliği üzerinden hareket ede-
rek daha fazla insanla tartışmak adına film
günleri düzenleme kararı aldık.” diyen
Coşgun, bir yandan göçün sinemaya, mü-
ziğe yansımasını göstermeye çalışırken, bir
yandan da bu konuda çekilmiş kısa film,
belgesel gibi çalışmalar üzerinden göçü ya-
ratan koşulları göstermeye çalıştık” diyor.
Geçtiğim yaz aylarından bu yana Hamburg
DİDF bünyesinde çalışmalarını sürdüren
Kültür Komisyonu olarak bu zaman içinde
öykü, şiir ve şarkı günleri, müze ve şehir ge-
zileri, Şennur Sezer ve Gülten Akın anması
gibi etkinlikler düzenlediklerini belirten
Coşgun, ‘Yaklaşık 3 aydır hazırlıkları süren
ve 8-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak
olan Bireysel ve Toplumsal Göç Filmleri,
olabildiğince konuya duyarlı kesimler ile
birlikte Sternschnaze’de bulunan 3001 sine-
masında yapılacak” dedi. 

Etkinlik kapsamında yapılacak atölye ça-
lışmalarından biri de, Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakultesi Film Tasarım
Bölümü öğretim üyesi Ufuk Tambaş’ın ka-
tılımıyla, “Senaryodan Perdeye Filmin Gör-

sel İnşası” adlı etkinlik olacak. Dramaturji
oyun/seneryo yazma yönetme konusunda
da senarist yazar Tonguç Baykurt  ve yönet-
men Suat Eroğlu atölye çalışmaları yapa-
caklar. 
DİDF Hamburg tarafından düzenlenen film
günleri aralarında ver.di Sendikası, Ham-
burg Alevi Gençlik Derneği ve Hamburg’da
yaşayan birçok sinema oyuncusu tarafından
da destekleniyor. 
İnfo Tel:  Sinan Özbolat : 040 284 70 960

Gösterilecek Filmler:
The Cut /Kesik (Yönetmen: Fatih Akın)

Sesime Gel (Yönetmen: Hü-
seyin Karabey)
Güzelliğin On Par’ Etmez /
Deine Schönheit ist nichts wert
(Yönetmen: Hüseyin Tabak)
Drei viertel Mond (Yönet-
men: Christian Züber)
Willkommen auf Deutsch
(Yönetmen: Carsten Rau –
Hauke Wendler)
Orman (Yönetmen: Onur
Saylak)
Ölü Fotoğraf (Yönetmen:

Öncü Olca - Murat Öcal)
Der Friseur aus der Keupstr (Yönetmen:
Thomas Maus)

Hamburg’ta sinema günleri

BÜTÜN HALILARIMIZDA %50 İNDİRİM

500 metrekarelik
mağazamızda

her zevke ve her
keseye uygun halı

çeşitlerimiz
mevcuttur.

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

• Teppichböden
• PVC - Bodenbeläge
• Teppiche
• Lieferung

TEPPICH ÇAKITEPPICH ÇAKI
Hamburg’un en büyük Türk halı mağazası

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

Tanınmış 

markaların
halılarını
bizden
temin

edebilirsiniz.

Bazı halılarımızda % 50 ye varan
indirimler uygulanmaktadır. 

özledigimiz lezzet
Memleket

Kahvaltı ve meze ürünleri

Müracaat: Vertrieb (Innendienst) Matiss Group

HAMBURG 
BAYİİSİ

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

Ali Gümüş

Facebook’tan Obama’yı tehdit
eden adama hapis cezası
ABD Başkanı Barack Obama’yı Face-
book hesabından öldürmekle tehdit eden
ABD vatandaşı, 3 yıl hapis cezasına
mahkum edildi.

3 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
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IFB 23 Nisan’da emlak
fuarı düzenliyor

• Türkses / HAMBURG

Hamburg’un köklü şirketlerinden
IFB (Hamburgische Investitions-
und Förderbank)  23 Nisan’da dü-

zenleyeceği emlak, alım satım fuarında
50 den fazla emlak firmasını biraraya ge-
tirecek.  Emlak tekliflerine ek olarak fi-
nansman danışmanlığı ve inşaat tekniği
hususlarında da geniş enformasyonların
sunulacağı Emlak fuarı,  10 ila 17 saatleri
arasında gerçekleştirilecek. 

Merkez Tren istasyonu’na ( Hauptbahnhof)
yakın Besenbinderhof 31 adresindeki IFB
Bankı’ın ön ve arka bahçesinde gerçek-
leşecek olan Emlak fuarına, geçen yıl ol-
duğu gibi bu senede çok sayıda kişinin
katılacağı tahmin ediliyor. 

Bilhassa müstakil ev - daire almak ve
yeni inşaa etmek isteyenler için, inşaat
firmaları, finansman danışmanları ziya-
retçilere geniş kapsamda bilgi sunacakları
belirtiliyor. 

ÜRÜNLERİ ALMANYA’DA
OSMAN ALBAYRAK

Torku ürünlerini bizden
temin edebilirsiniz

Biz, Konya Şeker’iz
Biz, Anadolu’nun verimli topraklarını işleyen,
doğal üretim yapan 900 bin çiftçiyiz ve kendi
ürettiğimizi yine kendi fabrikalarımızda işleye-
rek kendi markamızla sizlere ulaştırıyoruz.
Markamız Torku ile evlerinize ve sofralarınıza
geliyoruz.
Üreticimizin emeğini tarladan sofranıza geti-
riyoruz.
Tohumumuzu, gübremizi ve yemimizi kendi-
miz üretiyoruz. Güvenle tüketin diye araya
kimseyi sokmadan kendi fabrikalarımızda
doğallığı, sağlığı ve kaliteyi her şeyin üzerinde
tutarak Anadolu toprağının bereketini ve
emeğimizi sizlere ulaştırıyoruz.
Bereketli toprağımız bizim en kıymetli hazine-
miz. Sadece bugünü düşünerek hareket et-
miyor, bu hazineyi yarınlara, çocuklarımıza
daha da güzelleştirerek bırakmayı amaçlıyo-
ruz. Bu amaçla hem tohumumuzu hem top-
rağımızı koruyoruz. Yarınımızı da düşünerek
Konya Ovası’na bugüne kadar 18 milyon ağaç
diktik ve dikmeye de devam ediyoruz.

Buxtehuderstr. 48
21073 Hamburg

Tel: 0176 / 41 89 55 00

e-mail: umutfood@gmx.de

• Cikolata
• Kraker
• Bisküvi
• Kek
• Lokum
• Şekerleme

ve benzeri 80 çeşit
Torku ürünlerini
sizlerin beğenisine 
sunuyoruz.
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Hamburg’un Wandsbek semtinde
hizmete açılan Haarstudio Veli

Poyraz, gelin başı yapmakda çok id-
dalı olduklarını ifade ettiler.  1 Nisan
Cuma günü açılışı yapılan Haarstu-
dio’ya çok sayıda davetli geldi. Küçük
çaplı yiyeçek ve içiceklerin ikram
edildiği açılış kutlamasında Haar-
studio’da ileriye yönelik yapılacak
kuaförlük faaliyetleri tanıtıldı. 2009
yılında kuaför olmak için çalışmaya
başladığını söyleyen Veli Boyraz,
“2010 yılında Köln’e giderek yaklaşık

üç yıl, özel bir okulda saç ve makjaj
uzmanlığı branjında öğrenim gör-
düm. Daha sonra Hamburg’a geri
dönerek değişik kuaför salonlarında
çalıştım. Ailemin desteği ile kendi
kuaför salonum olan Haarstudio’yu
açtım. Özellikle gelin başı yapımı
hususunda uzman bir kişi olduğumu
belirtmek isterim”dedi.  
Henüz 25 yaşında olan Yozgatlı Veli
Boyraz, genç yaşda kendi işyerini
açmanın sevincini, aile, eş dost ve
arkadaşları ile kutladı. 
Bilgi Hattı: 0172 600 90 76

Haarstudio Veli 
Boyraz açıldı

Ayhan Barasi
Bremen’i coșturdu

Bingöllü genç sanatcı
Ayhan Barasi henüz 26
yaşında 4. albümünün
çıkartı. Söz ve müziği
genelde kendisine ait
olan Türküleri ile bilhas-
sa İstanbul’da iyi tanın-
dığını belirten  Ayhan
Barasi, çok iyi  bağlama
çaldığını söylüyor. 

• Türkses / Hamburg 
Organizatörlüğünü Ham-
burg’un tanınmış mene-
jerlerinden Halil Babür’ün
yaptığı bir konseri de 3
Nisan Pazar günü Bre-
men’de gerçekleştirdiğini
vurgulayan Ayhan Barasi,
istanbulun birçok eğlence
mekanlarında sahne al-
dığını ve son zamanlarda
birçok yere TV kanallarına
da davet edildiğini sözle-
rine ekliyor. 2008 yılından
beri Avrupa’ya geldiğini
söyleyen genç sanatçı Ba-
rasi, menejeri Halil Babür

sayesinde son zamanlarda
Almanya’ya sık sık gel-
diğini ifade ediyor. 
Ayhan Barasi’nin menejeri
olan Hamburglu Halil Ba-
bür ise “Ayhan’ın gerçek
den de geleceği parlak sa-
natçılardan birisi olacağın-
dan hiç kuşkum yok. Bu
nedenle Ayhan’ı en az 15
kere Almanya’ya getirdik.
Sahnede çok büyüleyici
bir sesi olduğunu müzik
severlerin heyecanından
anlıyorum. Daha birçok ta-
nınmış sanatçının mene-
jerliğin yaptığım halde, Ay-
han’ı düzenli bir şekilde
Avrupalı müzik severlerle
buluşturmak için konserler
düzenliyoruz. Örneğin ge-
çen Pazar Bremen’de ger-
çekleştirdiğimiz konserde
yaklaşık 2 bin kişi geldi.
Ayhan’ın gerek sanat an-
layışı gerekse iyi bir kişiliği
olması bizleri çok memnun
ediyor” dedi. 

FRANKFURT (Türkses)

TYürk Hava Yolları ile
Lufthansa uçak şirketlerinin

ortak kuruluşu olan SunExpress
2015 yılında rekor gelir elde ederek,
kendi rekorunu kırdı.  

“Son dört yıldır başarılı ve sağ-
lıklı bir şekilde yürütülen büyüme
stratejimiz sayesinde, SunExpress
tarihinin en yüksek gelirini elde
ederek, 2015 hedeflerimizi geçtik”
diyen SunExpress Genel Müdürü
Jaan Albrecht 2015 sonuçları
hakkında bilgi verdi: 

2015 YILINDA KENDİ
REKORUMUZU KIRDIK

“2015’te rekor bir iş hacmine
ulaştık: Satışlarımızı önceki yıla
göre yüzde 9 arttırarak 1 milyar 106
milyon Euro gelir elde ettik.
Taşıdığımız yolcu sayısı ise, önceki
yıla göre yüzde 19.2 artarak 8.7
milyon oldu. Uçaklarımızdaki
doluluk oranı ise yüzde 85 olarak
gerçekleşti. Bu güçlü büyümenin
arkasından yatan temel etken ise 25
ülkeden 3500 çalışanımız ve tabi ki
ana ortaklarımız Türk Hava Yolları

ve Lufthansa’nın SunExpress’e
aktardığı bilgi ve birikimdir” dedi.

TURİZİM YAZ SEZONUNDA
TOPARLANACAK

SunExpress’in, alt kuruluşu
Frankfurt merkezli SunExpress
Deutschland ile beraber, Türkiye ve
Avrupa başta olmak üzere, Kızıl
Deniz, Kanarya Adaları (İspanya),
Yunanistan, Tunus, Bulgaristan,
Umman’da 110 şehre uçtuğunu
belirten Albrecht, yeni pazarlar
aradıklarını belirtti: “Avrupa’dan
Türkiye’ye olan rezervasyonlar

geçen yılın gerisine
düştü, ama biz turizmin yaz
sezonunda toparlanacağı konusunda
iyimseriz. Ancak, bu tabi ki bizi yeni
pazar arayışlarından alıkoymuyor.
Şu anda İran ve Kuveyt gibi doğu
ülkelerindeki gelişen pazarlarda
görüşmeler halindeyiz.”

YOLCU KONFORUNU
ARTIRACAK UÇAKLAR
SİPARİŞ ETTİK

Genel Müdürü Jaan Albrecht
şöyle devam etti:  “2015’te beş adet
yepyeni Boeing 737-800NG’i
filomuza katılmıştı, 2016’da da 7

adet uçak daha filomuza katılacak”
diyen Albrecht, “Daha düşük yakıt
tüketimi, daha düşük bakım
maliyeti, daha uzun menzil, daha az
emisyon ve daha az gürültü gibi
avantajları sunan Boeing 737-800
NG ve 737-8 MAX’ın teslimatı
2021’de tamamlanacak. Ayrıca, Sky
Interior ve SunExpress renklerine
sahip yeni iç dizaynıyla, uçaklarda
kullanılan Z85 Dragonfly koltuklar
da, ince ve hafif yapısıyla, daha fazla
diz boşluğu yarattığı için yolcu
konforunu artıracak” dedi. 

SunExpress, 2015’te rekor gelir elde etti
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Hamburg’daki Aykırı
İşler Tiyatrosu’nun,
Friedrich Dürren-

matt’ın “Fizikçiler” eserinden
yola çıkarak derlediği oyunun
prömiyeri Mut Tiyatrosu’nda
yoğun katılımla gerçekleşti.
Liman kenti Hamburg'da  Ay-
kırı İşler Tiyatrosu yeni oyunu
“Aykırı Hayatlar” tiyatrose-
verlerle buluştu.

Bilim ve siyaset ilişkiler

1914 -1990 arasında yaşayan
İsviçreli yazar Friedrich Dür-
renmatt’ın “Fizikçiler” adlı
eserinden yola çıkarak, yönet-
men Mahmut Canbay ve Ay-
kırı İşler Tiyatrosu’nun kuru-
cusu ve yazarı Bülent Taş  ta-
rafından sahneye uyarlanan
oyun oldukça ilginç.. Dürren-
matt’ın, soğuk savaşın hazin
doruk noktasını oluşturan ve
dünyanın “Domuz Körfezi
Krizi” ile bir atom savaşı eşi-
ğine geldiği, 1961 yılında

yazdığı trajikomik oyun,
bilim-siyaset ilişkisini sorgu-
larken, deha ve deliliğin birbi-
rine nüfuz eden etkileşimini
de gözler önüne seriyor. “Da-
hilik” ve “delilik” sınırlarının
birbirine karışıp kaybolduğu,
kimin “dahi”, kimin “deli” ol-
duğunun muammaya dönüş-
tüğü oyun 1961’den bu yana
Almanya’da okullarda ders
olarak okutulan bir eser.

Muhteşem performans
sergilediler

Mahmut Canbay ve
Bülent Taş'ın sahneye
uyarladığı oyunu
Kemal Doğan, Aynur

Canbay Yücel, Behçet Tikit,
Zeynep Sönmez, Bülent Taş,
Filiz Köylüoğlu, Gürsel Yıldı-
rım, Özgül Karık, Nuhmettin
Karagül, Gülsen Aykurt,
Mehmet Tüm oynadılar.

Oyuncular sergiledikleri
muhteşem performansla oyu-
nun hakkını verirken, izleyen-
ler tarafından uzun süre
alkışlandılar. Oyun 18 ve 19
mart tarihlerinde saat 20.00'de
Mut Tiyatrosu Amanda
Strasse 58, 20357 Hamburg
adresinde sahnelenecek.  

“Cadde” müzik
grubu gençleri

coşturdu
Almanya'nın liman kenti Hamburg'da faaliyette

bulunan 45'lik Hamburg, Cadde adı altında müzik
grubunu ağırladı.

Volkspark Strasse 50 adresinde bulunan
45'Lik Hamburg gençlerle doldu. Farklı sanatçıların
sahne aldığı mekanda önce DJ'lerin yaptığı Türk ve
yabancı müzik eşliğinde gençler gönüllerince dans
ettiler. Gecenin geç saatinde beş kişiden oluşan
Cadde adlı müzik grubu sahne aldı. 

Eğlence sabahlara kadar 

Farklı parçalara yer veren Cadde müzik grubunun
seslendirdiği parçalara zaman zaman katılımcılarda
eşlik ettiler. Özellikle Tarkan'ın “Yakalarsam” adlı
parçasını birlikte seslendiren eğlenceseverler gö-
nüllerince eğlendiler. Hamburg'lu sanatçı Betül
Gök'te sahne alarak bir parça okudu ve grupla düet
yaptı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenceseverler
gönüllerince eğlendiler.   

• Türkses / Hamburg  

Almanya'nın liman kenti
Hamburg'da Katja Ka-
banova'nın programı

devam ederken Radyo Metro:-
pool Hamburg 93.0 FSK dinle-
yicileri opera keyfinde buluştu.
SPD Hamburg Eyalet Parla-
mentosu Milletvekili Güngör
Yılmaz'ın tedarik ettiği 10 üc-
retsiz bilet radyo dinleyicilerine
hediye edildi.

BİLGİ EDİNDİLER
Elif Ergün, Gülenay Ören ve
Emine Sonugür'ün sunduğu
radyo programından bilet ka-
zananlar önce opera programı
üzerine bilgi edindiler ve ardın-
dan operayı izlediler. 

ACI DRAM
Wolga küçük bir kasabadır ve
burada kendisini cezaevinde
hisseden Katja Kabanova bas-

kılara dayanamaz hale gelir.
Katja Kabanova evlidir ve kay-
nanası eziyet eder. Hasret, arzu,
istekleri gerçekleşmesi için bo-
ğulur gibi nefes alamaz hale
gelir. Yaşadığı dünyada bir nevi
bağımlı olur bazı konularda. 

ALMANCA ÜSTYAZI
Eşinden ayrılmak onu daha
kötü dramlara sürüklemesin-
den korkan genç kadının bir de
sevgilisi vardır gizlice. Sevgilisi
ise kendi kararlarını verecek
halde değildir.  Korku, istek ve
hasretlik çeken genç kadın bir
nehir kenarına varır ve burada
nehre atlayıp intihar eder.. Çek
besteci Leos Janacek “Jenufa”
adı ile dünya çapında başarılı
olduğu 1921 yılında kadın ka-
rakteri alınmıştır.  Willy Decker
tarafından sahneye uyarlanan,
Almanca üst yazılı,  müzikal  opera
muhteşem performansıyla izle-
yicilere duygulu anlar yaşattı. 

Opera keyfi

“Aykırı Hayatlar”ın
prömiyerine yoğun ilgi

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

Bu vatan sizin eseriniz. Teşekkürler

Helal Kesim
Sağlıklı Besin
Herkes Yesin

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

Selam ET ve SÜT ürünleri
HAMBURG ANA BAYİİ

Ali GÜMÜŞ

Karadeniz HAMSİ’si gelmiştir
Balık 
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Röportaj / Ekrem SAĞIR 

Türkses- Bülent bey, Braun-
schweig dışında da tanınan birisi ol-
duğunuzu bizler biliyoruz. Türkses
okurları için de kısaca kendinizi tanıtır
mısınız?

Bülen Karabudak- 1966  Manisa
–Akhisar doğumlu, evli 23 yaşında
bir oğlan ve 15 yaşında bir kız baba-
sıyım. Türkiye-Almanya arasında
1961 Yılında yapılan işgücü antlaşması
sonrasında tahta bavulunu alıp, kara
trenle Almanya yolunu tutan işçilerden
biri olan babamın, beni 1980 yılında
yanına almasından sonra da Braun-
schweig’da yaşıyorum.

Türkses- Gözlemlediğimiz kada-
rıyla sizin  konumuzda buraya gelen
gençlerimiz zorunlu eğitim sonrasında
hemen kısa yoldan para kazanmaya
yönelmişler. Sizin bu alanda ki serü-
veniniz nasıl oldu?

B.Karabudak – Bulunduğum ko-
numu rahmetli babama borçluyum.
Nur içinde yatsın. Ben, her Türk erkek
çocuğu gibi o yaşlarda futbolu çok
seviyor ve amatör olarak da bir kulüpte
oynuyordum. Antrenörüm ve arka-
daşlarım tarafından da beğenilen bi-
riydim. Futbolcu olacağım diye tut-
turmuşken babam, “önce mutlaka bir
meslek yapmalısın. Senden para falan
istemiyorum, yeter ki mesleğini yap”
diyerek beni meslek eğitimine yön-
lendirdi. Otomobil tutkum nedeniyle
de oto tamirciliğini öğrendim.

Türkses- İş yaşantınız nasıl bir
seyir izledi?

B.Karabudak – Meslek eğitimini
tamamladıktan sonra oto tamirci ustası
olarak bir işte çalışmaya başladım.
Daha garanti olarak gördüğüm WV
firmasının işçi alım ilanını görünce
hemen dilekçe vererek WV’nin Braun-
schweig tesislerinde işe başladım ve
10 yıl süreyle değişik departmanlarda
çalıştım.

Türkses- O zamanlar günümüze
oranla  ekonomik ve sosyal haklar
olarak daha iyi durumda olan bir iş

yerinden neden ayrıldınız?
B.Karabudak- Gerçekten de gayet

iyi bir gelirim vardı. Fakat; benim
aklımın bir köşesinde kendi işimin
patronu olmak, bir işin nasıl olması
konusunda kendi kararlarımı uygu-
lamak gibi düşüncem vardı. Bu düşün-
cemi gerçekleştirebilme adına WV’den
1994 Yılında ayrıldım ve bir benzin
istasyonu açarak serbest işime başlamış
oldum.

Benzin istasyonunda oto tamirciliği
yaptığım gibi; her türlü ikinci el oto-
mobil alım-satımını da yapmaya başla-
dım.

Türkses- İlk işlerinizle bu günkü
işinize baktığımızda büyük bir gelişme
gösterdiğinizi görebiliyoruz. Bunu
nasıl sağladınız?

B.Karabudak- Ta meslek eğitimim
sırasında bile hep ileriyi düşünerek
planlar yapardım. Küçük te olsa kendi
işimi kurduktan sonra elde ettiğim
deneyim de bana güven verdi ve daha
büyük projelere girişmemi sağladı.

Türkses- Peki MK Maring nasıl
oluştu?

B. Karabulut- 2004 Yılında Alfa
romeo –Jaguar bayiliğini satın aldım.
Böylece bayilik işine girmiş oldum.
Şirketin ismi MK oğlum Mert Kara-
budak’ın isminin baş harflerinden
oluşturdum. 2004 -2012 arası bu şir-
ketlerin Braunschweig bayiliğini yap-
tım. 2012 Yılında Peugeot, 2013 Yı-
lında JEEP bayiliğini de ekledim.

2015 Yılından itibaren şirketimizin
bünyesine FİAT’ın binek, ticari ve
spor otomobillerinin de bayiliğini de
ekledik.

Türkses – Bayiliğini yaptığınız
otomobil firmalara başka da hizmet
veriyor musunuz?

B.Karabudak- Bayiliğini yap-
tığımız Peugeot, Alfa Romeo-Jaguar,
JEEP, FİAT’ın dışında Dodge, Chryls-
ler bir çok firmanın da servis hizmet-
lerini yapmaktayız. Bunun yanısıra
ikinci el otomobillerin alım-satımlarını
da gerçekleştiriyoruz.

Türkses- Otomobil bayiliği dışında
bir iş yapıyor musunuz?

B.Karabudak- Otomobil bayiliğini
Braunschweig’da iki ayrı yerde ve
bir de Wolfenbüttel’de bir  iş yerinde

sürdürmekteyiz. Bu-
nun dışında 2008 Yı-
lında yedibin metre-
kare kapalı alanı bu-
lunan Bauhaus işlet-
mekteyim.

Türkses- Bu yılın
başlarında yeni bir yer
açtınız. Bu işyeriniz-
den söz eder misiniz?

B.Karabudak- MK
Maring GmbH olarak
Braunschweig’da FCA
Group’un pilot projesi
olarak 1000 metre kare

kapalı alanı bulunan  ve bize 1,5 mil-
yon Euro’ya mal olan bir bina inşa
ettik. Almanya’da ilk olan bir satış
mağazamız oldu. Burada müşterile-
rimize gururla otomobillerimizi ser-
giliyoruz. FİAT dışında ki tüm bayi-
liklerimizde eyalet genelinde birinci
sıradayız. Bu da sıfırdan başlayan
biri olarak azımsanmayacak bir başarı-
dır diye düşünüyorum.

Türkses- Bu başarınızı borçlu ol-
duğunuz bir kaç neden sıralayabilir
misiniz?

B.Karabudak- Benden hemen
para kazanmamı istemeyip, bir meslek
edinmemi sağladığı için öncelikle bir
kez daha belirteyim babama çok şey

borçluyum. Daima ileriyi, geleceği
düşünmek, sabırla ve azimle disiplinli
bir şekilde çalışmak olarak kısaca
özetleyebilirim.

Türkses- Tüm bu işleri kaç per-
sonelle gerçekleştiriyorsunuz?

B.Karabudak- Gençlerimizin bir
meslek sahibi olmalarını çok önem-
siyorum. Bu yüzden de şuanda 8 mes-
lek öğrencisi, 6 praktikum ve 65 per-
sonelle işlerimizi yürütüyoruz. 

Türkses- Gençlere ve anne-baba-
lara bir mesajınız olacak mı?

B.Karabudak- Öncelikle anne –
baba olarak çocuklarımızın kendileri,
çevresi ve tüm insanlıkla barışık, ruhen
ve bedenen sağlıklı  biri olarak yetiş-
meleri için her türlü çaba göstermemiz
gerektiğini belirteyim. Küçük yaşta
kısa zaman ayırmadan kaçınanlar, ço-
cukları büyüdüğünde daha fazla zaman
ve para harcıyarak peşlerinden koşmak
zorunda kalacaklardır.

Gençlerimiz kolay yoldan para
kazanmayı  kesinlikle hedeflemesinler.
Bir deyim var. “Emeksiz yemek ol-
maz” diye. Rahat bir yaşamsürmeleri
için iyi bir eğitim, geçerli bir meslek
edinmenin yollarını zorlasınlar. Haupt-
schule’den bile yüksek okula gitme
imkanları var. Bir de gençlerimiz Al-
manca’nın yanısıra anadillerini de iyi
derece konuşabilmek için çaba sarf
etsinler. Zira artık Türkçe Almanya’da
işyerlerince de aranan bir dil konu-
mundadır.

Türkses- Son olarak  iş dışında
nelerle uğraşırsınız? Öğrenebilir
miyiz?

B.Karabudak- Benim yaptığım
iş aynı zamanda hobim. Bunun içindir
ki iş dışında da yine otomobille gez-
meyi severim. Özellikle oğlumla spor
arabalarımızla yarış pistlerine gider,
yarışırız. Bir de futbol sevgim devam
ediyor, maçları izlemeye de arasıra
giderim. Fırsat buldukça ailece birlikte
zaman geçirmeye çalışıyorum.

Türkses- Bizi kabul edip, zaman
ayırdığınız için teşekkür eder, başarı-
larınızın devamını dilerim.

Başarımı babama 
boçluyum 

Almanya Schleswig-Holstein Türk
Toplumu'nun (TGS-H) 20. kuru-
luş yıl dönümü Kiel'de Eyalet
Parlamentosu'nda  düzenlenen
görkemli bir törenle kutlandı.

• Türkses / KIEL

Muhteşem törene TGS-H Başka-
nı Dr. Cesel Küçükkaraca,
Schleswig-Holstein Eyalet

Başbakanı Torsten Albig, Parlamento
Başkanı Klaus Schlie,  Hamburg
Başkonsolosu Mehmet Fatih Ak, Al-
manya Türk Toplumu (TGD) Başkanı
Gökay Sofuoğlu, TGS-H kurucu üyesi
Ahmet Akkaya ve çok sayıda seçkin
davetli topluluğu katıldı.

YILLAR HIZLA GEÇTİ

Tiyatro yönetmeni Telat Yurtseverin
yönettiği törenin açılış konuşmasını
yapan Dr. Küçükkaraca, yılların çok
hızlı geçtiğinin altını çizerek insanların
kaynaşmaları için kurumların çalışma-
larını sürdürmeleri gerektiğini kaydetti.
Dr. Cebel Küçükkaraca, “20 yılı geride

bırakırken çok

sayıda başarılı proje çalışmaları yaptık
ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi
ve emeği geçenlere teşekkür etti. Söz
alan Schleswig-Holstein Eyalet Başba-
kanı Torsten Albig ise kendilerini kut-
ladıktan sonra, “TGS-H'nın başarılı ça-
lışmaları yalnız Türk vatandaşları için
değil eyalette yaşayan ve yardıma ih-
tiyacı olan herkesi kapsıyor ve önemli
bir yeri vardır eyaletimizde” dedi.
Başkonsolos Ak'ta yaptığı kısa ko-
nuşmada günün anlamına değindi. 

ZENGİN EĞLENCE 
PROĞRAMI

Gurur gününde uyum, kültür ve başarı
çalışmalarından bol bol söz edildikten
sonra zengin eğlence ve kültür progra-
mına geçildi. Resim sergisinin de bu-
lunduğu etkinlikte Telat Yurtsever ince
esprileriyle programı sunarken kabaretist
Muhsin Omurca sahne aldı. Omurca
uyum, Türkler, Almanlar ve farklı kül-
türler üzerine sunduğu komedi içerikli
program katılımcıları hem güldürdü
hem de düşündürdü. Sanatçı Elif Er-
gün'de seslendirdiği parçalarla programı
renklendirdi.

TGS-H’nın 20
yıl gururu

Aşağı Saksonya Eyaletinin  yaklaşık 7 bin Türk kökenlilerin de yaşadığı Braunschweig kentinde yaşayan, işadamı Bülent Karabudak 
ile Türkses adına kendisi ve şirketi hakkında yaptığımız söyleşiyi kendilerine teşekkür ederek siz okuyucularımızla paylaşıyoruz.

İ

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

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

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

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

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

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

Üç tekerlikli 
E Scooter  
789 euro yerine  

özledigimiz lezzet
Memleket

Kahvaltı ve meze ürünleri

Müracaat: Vertrieb (Innendienst) Matiss Group

Hannover, Bremen ve çevresinde
“Memleket” Markası adı altında, 

Gıda ürünlerini dağıtacak bayiler aranıyor.

BAYİLİKLER VERİLECEKTİR
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Holzkohle Steinofen
Restaurant

Holzkohle Steinofen
Restaurant

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

KAHVALTININ ADRESİ SAİT KÖZ

Hamburg - Altona’da
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Tel: 040-81 46 40 
Fax: 040  86 69 08 54

Mobil: 0172 - 54 68 334

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:

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

Im Hegen 3
22113 Oststeinbek

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

22 YIL
JAHRE

www.turkses.de         www.turkses.com    

Farklıyız, Farkındamısınız?

İyi B
ayramlar

İyi B
ayramlar

Hayırlı ve iyi Bayramlar

İyi 
Bayramlar

Bayramınız
mübarek olsun!.

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

Im Hegen 3
22113 Oststeinbek25. Yıl

Jahre 5

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

1988 - 2015

YIL
27

Bergedorf ‘daki restorantımız tekrar açıldı

www.turkses.de

2
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Mart ayında Hessen eyaletinde ger-
çekleşen belediye seçimlerinden bir
hafta sonra tam 3 eyalette genel seçim
yapıldı. Baden-Württemberg ve Rhe-
inland-Pfalz‘la batıda iki seçim olur-
ken, Doğu Almanya’da Saksonya-
Anhalt‘ta insanlar sandık başına gitti.

Üç eyalette de ilginç ve Almanya’daki
genel siyasi havaya işaret eden sonuç-
lar çıktı. Bireysel adayların ön planda
olduğu seçim kampanyalarda, büyük
ve küçük partiler arasında seçmen ter-
cihlerinin kaydığını görebildik. Tüm
seçim kampanyalarında siyasi kriz ve
mülteci göçü ön plandaydı. Bu ko-
nuyla beraber Almanya’da ciddi bir
kutuplaşma olduğu görülüyor. Mülte-
cilere karşı propagandasıyla ve ırkçı
söylemleriyle seçmen turuna çıkan
AfD, kendisi açısından başarılı olabi-
lirken, böylece 4’ü doğuda, 4’ü batıda
olmak üzere toplam 8 meclise girmiş-
tir. Bu sonuç Almanya için derin ve
kapsamlı bir değişimdir. Böylece
seçim katılımındaki artış ilk bakışta
olumlu gibi gözükse de aslında tarihi
denilebilecek bir gelişmeye işaret edi-
yor. Avrupa’daki birçok diğer ülkesine
karşın Almanya’da sağ popülist parti-
ler şimdiye kadar ülke genelinde pek
fazla başarılı olamamıştı. Bügün
bunun değiştiğini görüyoruz. Yüksel-
mekte olan ırkçılığın diğer gösterge-
leri ise mülteci barınak merkezlerine

ve camiilere karşı çoğalan saldırılar-
dır. Özellikle Doğu Almanya'dan 1990
ların başlarından hatırladığımız görün-
tüleri tekrardan yaşamaktayız. Ne
yazık ki Berlin hükümetinin bu geliş-
melere karşı yeterince net ve kuvvetli
cevap ve tutum sergilememesi ve sesiz
kalması, meydanı tamamen sağcı ve
ırkçı popülistlere bırakmıştır.

AfD bütün partilerin seçmenlerinden
oy kazanabilirken en çok son seçim-
lerde sandık başına gitmeyenlerden,
yani diğer partilere karşı protesto ola-
rak AfD’ye oy verenlerden oy almıştır.
Şimdiye kadar seçimlere katılmayıp
oy kullanmayanların şimdi seçimlere
dahil olması, bu kitlenin en azından si-
yasetten tamamen kopmadığını gös-
termektedir. Bu demokrasi adına bir
yerde olumlu bir işarettir çünkü bu in-
sanlar siyaset ve siyasetçiler için halen
kaybedilmiş değiller. Fakat bize
önemli ve zor görevler düşüyor; AfD
ve AfD’ye oy verenlerle tartışmak ve
ırkçı ve dışlayıcı argümanlarına net
tavır almak gerekiyor. ‘Biz sizinle ko-
nuşmayız’ demek herhangi bir sorunu
çözmemekle birlikte sadece kutuplaş-
mayı ve siyasetçilere karşı beslenenen
derin şüpheyi artırmaya yardımcı ola-
caktır. Tam tersine girilen yolun ülkeyi
ve toplumu çıkmaza soktuğunu her-
kese anlatmak gerekir.

Yeşiller Nds Millekvekili
Belit Onay

HANNOVER Başkonsolosu Mehmet
Günay başkanlığında Başkonsoloslukta
yapılan toplantılar sonrasında “23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı “
kutlama çalışmalarını tamamladı

Ekrem SAĞIR 
• Türkses / GARBSEN

Son hazırlık toplantısını da Başkonsolos
Mehmet Günay başkanlığında  konsolos
Ayşe Durmuş ,konsolosluk personeli Musa

Seyyar, Sedat Olgaç ve Sivil toplum Kuruluş
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştiren Milli
Bayramları Komitesi yapılacak görkemli kutlama
için her türlü çalışmalarını tamamlandığını belirtti. 
Başkonsolos Mehmet Günay” Sivil Toplum Ku-
ruluşlarımızın temsilcileriyle her yıl kutladığımız
Milli Bayramlarımızdan” 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı”  kutlama programını
tamamlamış bulunuyoruz. Kutlama 30 Nisan
Tarihinde saat 14:00 de  Bussinweg str. 9  Han-
nover  İGS Bussinweg okulunda yapılacaktır.
Her sene ollduğu gibi salon programımız sonra-
sında bahçede devam eden programımız saat
18:00 e kadar devam edecektir. “

Polanya, Gürcistan ve son gelen sığınmacıların
temsilcilerinin de katılıp programa renk kataca-
klarını söyleyen Başkonsolos Günay, “23 Nisan
bayramımızın ruhuna da uygun olarak bay-
ramımızı tam bir çocuk bayramı, bir şenlik
havası içerisinde kutlamayı hedeflemiş bulu-
nuyoruz. Diğer uluslardan çocukların da bay-
ram kutlamalarında yer almaları sevindirici
bir olaydır. Tüm çocuklar hep bir arada şenlik
içinde, bayram havasında eğlenecekleri bir
program hazırladık. Tüm velilerimizin ço-

cuklarıyla birlikte kutlamamıza iştirak et-
melerini bekliyoruz.”

Kutlama program organizasyonunda yer alan
FÖTEV Nds temsilcisi Kadir Öztürk ve İrfan
Sefil, “Bu kutlamada bahçe etkinlikleri çer-
çevesinde yiyecek-içecek stantını biz FÖTEV
Nds olarak üstlenmiş bulunuyoruz. Standı-
mızda çay-kahve –köfte-hindi kavurma ve
gözleme çeşitleriyle bayram kutlamamıza ka-
tılan misafirlerimizin hizmetinde olacağız”.

Hannover’de 23 Nisan
hazırlıkları tamam

“Dünya Emekçi Kadınlar
Günü” dolayısıyla Lehrte’de
DGB Lehrte  Bürosunun
düzenlediği bir etkinlikte,
kadınlara yapılan haksızlı-
kları ütüleyerek yok ediyo-
ruz mantığıyla şehrin mer-
kezinde bir etkinlik düzen-
ledi.

Ekrem SAĞIR 
• Türkses / Lehrte

DGB Lehrte Bürosu’nun organi-
zesiyle şehrin alış-veriş merkezinde

“Dünya Emekçi Kadınlar Günü”
dolayısıyla kentin Belediye Başkanı
Klaus Sidortschuk ve Selimiye Cami
Din Görevlisi Osman Sevim’le bir-
likte kadınlara yönelik yapılan bas-
kıları ve haklarında oluşmuş olan
ön yargıları yok etmek istediklerini
belirtmek için tüm bunları ütülüyoruz
eylemini gerçekleştirdi. 

Lehrte Belediye Başkanı Klaus
Sidortschuk ve Din Görevlisi Osman
Sevim ; alış-veriş merkezinde ku-
rulan ütü masalarında, kadınlara

yönelik ön
yargıların ya-
zılı olduğu
tişörtleri ütü-
lediler. Etkin-
lik hakkında
Türkses için
konuşan Os-
man Sevim”
Tüm dünyada kadınlara yönelik
kötü muamelerin olduğu gerçektir.
Özelikle de Müslümanların kadınlara
yönelik kötü davranışlarda bulun-
duklarına dair ilgisiz ön yargılar

var. Oysa ki  “Cennet anaların
ayağının altındadır” diyen bir dine
sahibiz.  Bu etkinlikle tüm bu ön
yargıları ütüleyerek yok ediyoruz
mesajını vermeyi amaçladık.”

Kadınlara yönelik
haksızlıkları ütülüyoruz

             

  
 

 

   
 

  
 

 

 

  
  
 

 
 

   
    

   

    
     
     

 

   
    
   

   
   

  
   

   
 

   
    

   
 

   
   

 
   

  
  

   
 

  
 

 
      

 

       

      
 

 

    
   

    
  

  
  

     
     

    

   

    
    

    
    

        
    
     
        

      
    

    
    

       
     

        
     

     
     

       
        

       
       

     
    

 

  

    
    

   
   

    
   

      
       

       
      

 
      
     

      
     

     
      

     

 
     

      
     

     
      

     
    

       
     

    
 

    
   

   
    

     
    

    
    

   
 

      
     
       

    
     

      
    
   

    
 

     
    

    
     
    
    

      
   

    
      

    
     

     
     

    
     
     

    
 

 
    

   
     

    
     

     
     

      
    

  
  

      
      

    
     

     
   

  
    

Yılmaz Polat

             

Die alternative Erfrischung

Sipariş hattı: Yılmaz Polat  0173 / 529 19 82

Versteckte Power bis zum Limit

Premium Energy Drink

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

   

  
 

  
   

    
   

  
   

    
  

    
    

  
  

 
    

    
    

   
   

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
   

    
  
    

    

   
   

  
  

  

   
      
     

     

      
    
   

    
     
       

    
    

    
     

     
     

     
   

      
    

     

       
      

      
      
    

      
     
     

     
     

    
     

     
    

     

   
  

     
     

      
      

      
    

     
 

      
     

   
      

        
     

 

   

   
   

   

 
  

  
    

   
    

   

   
   
   

   
    

   
    

   
   

   

     
   

    
  

 
  

   
  

   
   

   
  

   
     

    
  

   

    
   

   
    

    
    

    

      
     

   
  
    
    

    
   

    
   

   
     

   
   

 

   
    

    

   
   
  

    
    

    
   

    
  
    

   
 

  
  

    
     
   

   
     

   
   

  
 

  
 

     
    
    

Almanya’da 
siyasi değişim

Kayısının Sağlık Faydaları
Kayısının sağlık açısından pek çok faydası
mevcuttur. Besin değeri yüksek olan kayısının
sağlık açısından faydalarını sıralayalım;

Kayısının kalp ve göz sağlığı için fay-
daları vardır. Yüksek oranda A vitamini
içerdiği için göz sağlığında önemli bir yeri
olan kayısı, beta-karotenin antioksidan et-
kisi sayesinde de kalp sağlığını korumada
ve kalp hastalıklarını önlemede yararlıdır.
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kayısı A vi-
tamini için önemli bir kaynaktır. Bu

sayede görme sağlığında yararlıdır. A vi-
tamininin güçlü antioksidan etkisi ile ser-
best radikallerin göz hücrelerine hasar
vermesinin önüne geçilmiş olunur.

Serbest radikallerin göz de lens ve diğer
hücrelerde oluşturduğu hasar ile katarakt
ve göze kan akımının azalması ile “makula
dejenerasyonu” görülebilir. Yapılan bazı
çalışmalarda A vitamini alan kadınlarda
katarakt riskinin %40 azaldığı görülmüş.

Kayısı halk arasında da yaygın olarak bi-
linen kabızlığa karşı etkili doğal bir ilaçtır.
Lif içeriği yüksek olan kayısının sindirim
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Erkek sa� kesimi, �ocuk tra�i, sakal kesimi,

yikama ve f
n i�in do�ru adres STYLE 23 Kuaf
r..

himet sunuyoruz.
Geni� ve modern dizaynli

salonumuzla
hizmetinizdeyiz.

Adres: Nordmannpassage
2 30159 Hannover

Tel: 0511 47 380 767

Haftanin her g�n� �Pazar hari�� 

ge� saatlere kadar a�i�iz
Selahattin Sis ve  Ramazan Tun� 
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Steindamm 31 • 20099 Hamburg • Tel: 01520 / 23 923 23

Hamburg Steindamm’da

YENİ
AÇILDI

Erkek 
Kuaf�r�

Selahattin Sis ve 
Ramazan Tunç 

yönetimindeki berber 
salonumuza bekleriz

STYL 23 Berber mart ilan 2016.qxp_tuerkses  03.04.16  23:53  Seite 1

Tecrübeli Türk ve Alman eğitimcilerimizle hizmet veriyoruz

ARTIK EHLİYETSİZ KİMSE KALMAYACAK
Kayıt ücreti % 75
İNDİRİMLİDİR

MPU testi bizde...
Hamburg’da ilk defa bir şoför okulunda, trafik psikoloğu eşliğinde
TIBBİ ve PSİKOLOJİK MUAYENE (MPU) HAZIRLIĞI VERİLİYOR...

Biz parayı değil, eğitimi konușuyoruz

30.04.2016
tarihine kadar

Sadece100,-
250

€

• 4 haftada
ehliyet imkanı
• 17 yaș altına
ehliyet imkanı
• Puan azaltma
semineri
• Göz testi oku-
lumuzda yapılır

FAİZSİZ TAKSİTLE EHLİYET ALMA İMKANI
Bayan öğretmenler eșliğinde direksiyon eğitimi

4. Ehliyet Okulumuzu (Fahrschule) 9 Mart Çarşamba günü Marktplatz 6 • 22844 Norderstedt’de açtık.

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

Norderstedt
şubemizin 

açılışı
dolayısı ile, 

bütün 
şubelerimizde

Hannover: 16 Nisan Cumartesi günü Saat: 18:00
Yer: Bürgerhaus in Misburg- Nord   Seckbruchstrasse 20,  30629 Hannover

Organize: Hannover Dayanışma ve Kültür Derneği ( SDK ) -Hamburg Gönüllüler Dayanışma Gurubu
Bilet Satış ve Bilgi: Emine Gürses 0171/1282872 - Sadi Sengin: 0177/9373888 - Sevda Pflegedienst

GmbH tel: 0511/89998863 
Bilet: VVK: 10E / Abend Kasse:15E

Hamburg:  17 Nisan Pazar günü Saat: 15:30
Yer: Delpi ShowPalast  Eimsbütteler Chaussee 5,  20259 Hamburg 

Organize: Hamburg Gönüllüler Dayanışma Gurubu - 
Destekleyen: Hamburg Türk Emekliler ve Yaşlılar Derneği - Savarona Yacht und SegelClub Hamburg e.V

Konuyla ilgili Bilgi ve Bilet satış Ali Akdemir  01629475474 nolu telefondan öğrenilebilir-... 
Biletler; 10,15, 20, Euro'dur... 

Bremen: 22 Nisan Cuma günü Saat: 20:00 
Yer: Bürgerzentrum Neue Vahr Berliner Freiheit 10 28327 Bremen

Organize: Hamburg Gönüllüler Dayanışma Gurubu - 
Destekleyen: Hamburg Türk Emekliler ve Yaşlılar Derneği - Savarona Yacht und Segelclub Hamburg e.V

Bilet Satış ve Bilgi: Nevin Güzelgün: 01721729643 -  Seyhan Kaya: 0421/16899193
Bilet: VVK: 10E / Abend Kasse:15E

GENEL ORGANİZATÖR ve bilgi hattı: Ali Akdemir Tel.: 0049 162 947 54 74
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İşitme engellilerden olu-
şan 20 kişilik heyet, ''Ça-
nakkale zaferimizi sessiz
dünyalara anlatıyoruz''
adlı proje kapsamında ilk
önce Ankara`ya uğraya-
rak siyasi yetkililerle gö-
rüştü. Engelliler, bakan-
lıktan „eşitlik kurumu“
oluşturuluşu müjdesini
aldılar. 

• Türkses 

ANKARA - Başbakanlık Yurt-
dışı Türkler ve Akraba Toplu-
lukları Başkanlığı (YTB) ve

Uluslararası Engelliler Eğitim ve
Spor Derneği tarafından desteklenen
''Çanakkale zaferimizi sessiz dünya-
lara anlatıyoruz'' adlı proje kapsa-
mında Avrupa Türk Engelliler
Derneği (Avted), 5 günlük ziyaret için
Türkiye‘ye geldi. 750 m2 alan üze-
rine kurulu Anıtkabir ziyare tiyle pro-
grama başlayan 16 işitme engelliye
Türkiye ve Almanya`dan 8 yönetici
de iştirak etti. 

Avted ekibi sırasıyla YTB, TBMM,
İnsan Hakları Komis-yonu, Aile ve
Sosyal İşler Bakanlığı gibi kurumları
ziyaret ederek yetkililere sorunlarını
anlattılar. Avted Başkanı Cemil Çelik
gittiği kurumlarda dernek hakkında
bilgi vererek „8 yaşına giren der-
neğimizin bu gezisi sayesinde birçok
işitme engellilimiz, ilk kez bu şehir-
leri görecekler. 3 aydır büyük bir se-
vinç ve heyecan yaşıyorlar.
Amacımız devlet yetkililerini tanımak
ve devletin işleyişini yerinde görerek
sorunlarımıza çözüm bulunmasını
sağlamaktır“ dedi. Yurtdışındaki
işitme engellilerin yüzde 98`inin
Türkçe işaret dilini bilmediğine dik-
kat çeken Çelik, „Bu dili öğrenmek
ve öğretmek istiyoruz. Bu konuda
bizlere Türkçe işaret dilinde eğitim
verecek öğretmenler gönderilmesini
talep ediyoruz“ dedi.

Engellileri ilk olarak YTB Başkanı
Dr. Kudret Bülbül kabul etti. 70
kişilik danışma kuruluyla dünyanın
her yerindeki projeleri destekledikle-
rini belirten Bülbül, „Bu ziyaret şim-
diye kadar kurumuza yapılan bana
göre en anlamlı ziyarettir. Vatan-

daşlık, eğitim, ayrımcılık ve kültür
öncelikli konularımızdır. Bu konuda
birçok projelerimiz oldu. Nerde bir
insanımız varsa onlarla ilgilenen,
bağrına basan bir ülke olduk. Destek
alan değil destek veren bir ülke konu-
muna geldik. Türkçe tüm dünyada
ilgi gören bir dil ve Türkçeyi geliştir-
menizi çok önemsiyoruz. Yılda 2 mil-
yon euroluk proje desteği sunuyoruz.
Biz YTB olarak istekleri ve soruları
alır, gerekli birimlere ileterek çözüm
bulunmasını sağlarız. Türkiyedeki ha-
klarınızı savunmak için burdayız. Bu
isteklerinizi bize yazılı verirseniz
mutlaka ilgileniriz“ dedi.

Daha sonra Türkiye Büyük Millet
Meclisi`ni (TBMM) ziyaret eden
heyet burada, Almanya`da yetişmiş
olan Mustafa Yeneroğlu`nun başkan-
lığını yaptığı İnsan Hakları Komis-
yonu Başkan Vekili ve İstanbul
Milletvekili Fatma Benli ile görüştü.
Engellilerin ayrımcılığa maruz kal-
maması için çalışmalar yaptıklarını
belirten Benli „Daha birkaç gün önce
`eşitlik kurumu` oluşturduk. Zaten
engelli olan kişilerin ikinci bir ayrım-
cılığa maruz kalmaması için haklarını
savunacak yasalar getiriyoruz. Birbi-
rimizin gücünü kullanarak gönül dili-
mizle birçok engeli birlikte aşabiliriz.
Ben 18 yıldır insan haklarıyla ilgile-
nen birisi olarak Türkiye‘nin son 10
yılda engellilerle ilgili ciddi bir iler-
leme kaydettiğini söyleyebilirim“
dedi. Daha sonra meclisin tek engel-

lisi olan Bursa Milletvekili Bennur
Karaburun`u makamında ziyaret eden
heyeti sevinçle karşılayan milletvekili
„Bu gurup benim için çok özel ve
güzel bir ziyaret oldu. Sizlerin meclis-
deki en büyük temsilciniz benim“
dedi. Kısa bir süre meclis oturumunu
da izleme fırsatı bulan işitme engelli-
ler son ziyaretini TC Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığına yaptılar. 

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ta-
rafından ağırlanan engellier, burada
da isteklerini sıraladılar. Aile bakanı
Dr. Sema Ramazanoğlu`nun cumhur-
başkanı ile Amerikaya gittiği için top-
lantıya katılamadığını belirterek
selamını ileten Ersoy sorunları din-
ledi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürü İshak Çiftçi`nin de
hazır bulundugu toplantıda eğitim
desteği ve salon taleplerini „Bunlar
kolay istekler. Bu ikisini hemen yapa-
rız“ dediler. Diğer isteklere de cevap
veren Ersoy ve Çiftçi „İlk defa Türk
işaret dilinde eğitim verilmesi tale-
biyle karşılaştık. Bu bizi sevindirdi.
Haklarınızı veririz, bu çok kolay.
İşaret dilindeki tercümanlarımızı
Türkçe işaret dilinde eğitim vermek
üzere sizler için görevlendirebiliriz.
Bizimle işbirliği yaparak bize Av-
rupa‘da yol gösterirseniz, biz sizinle
her türlü çalışmaya varız. Türk işaret
dilini bilen tercümanlarımızın sayısı
az olduğu için her yerde bunu yapa-
masak da belli merkezlerde yapabili-
riz“ sözünü verdiler.

İşitme engelliler de yetkiliere istekle-
rini sıraladılar. İşitme dilinde İslami
bir kitap olmadığını belirten engelliler
bu alanda da destek istediler. Tüm bu
ziyaretlere Türkiye Sağırlar Konfede-
rasyonu Başkanı Orkun Utsukarcı,
Uluslararası Engelli Eğitim Spor Der-
neği Başkanı Ali Ulutaş, Kars İşitme
Engelliler Başkanı Dursun Güngör de
eşlik etti.

Arpacık, göz kapağında, kirpik
köklerinin iltihaplanmasıdır.
Sizde arpacık var ise yapabi-
lecekleriniz şunlardır:

Göz kapaklarına, sıcak su ile ıs-
lattığınız bir bez ile kompres uy-
gulayın.

Sıcak havlu ile kompres uygula-
dıktan sonra, kirpik dibinde ve
göz kapağındaki yağlı, iltihapları
uzaklaştırmak için, ılık su ve bir
kaç damla bebek şampuanı ile
ıslatılmış havlu ile temizleyin

Bu işlemden sonra ılık su ile gö-
zünüzü ve göz kapağınızı duru-
layın ve hafifçe dokunarak kuru
bir havlu ile kurulayın

Doktorunuzun önerdiği krem veya
damlalar var ise onları uygulayın

Belirti ve bulgular kayboluncaya
kadar yukarıdaki işlemleri uy-
gulaya devam edin. Ayrıca arpacık
geçinceye kadar göz makyajı
yapmaktan kaçının. Makyaj, bak-
teri üremesi veya alerjiye neden
olarak iyileşmeyi geciktirebilir. 

Arpacıktan korunmak için, el ve
yüz temizliğine dikkat edilmeli
ve yüzünüz veya gözünüz için
kullandığınız kozmetik ürünlerin
kalitesi ve temizliğine dikkat
edin. Başkasına ait makyaj mal-
zemelerini kullanmayın, kendi
makyaj malzemelerinizi başkasına
kullandırmayın.

T.C. Karlsruhe Başkon-
solosluğu Eğitim Ataşe-
liği şubesindeki Türkçe
– Türk Kültürü öğret-
menleri ve Philipps-
burg Türk Okul Aile
Birliği Derneği mahare-
tiyle Philippsburg Fest-
halle Toplantı salonunda
“Çanakkale Zaferi / İs-
tiklal Marşı’nın Kabulü
ve Bir Dava Adamı Ola-
rak Mehmet Akif Ersoy’u Anma”
programı düzenlendi. Programa
Karlsuhe Başkonsolosluğu Eğitim
Ataşesi Gürkan Avcı, Öğretmen-
ler, Din Görevlileri, öğrenciler, ve-
liler ve 400’e yakın sayıda
vatandaş katıldı.

ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN
TİYATRO OYUNU
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile
başlayan program, "Rakamlarla Ça-
nakkale" adlı sunumu ile devam etti.
Öğrenciler, veliler ve Philippsburg
Türk Okul Aile Birliği üyelerinin rol
aldığı “Çanakkale'de Düğün" adlı
tiyatro büyük beğeni topladı. Canlı
fon müzikleri ve türkülerin tiyatroyu
daha da etkili hale getirdiği gözler-
den kaçmadı.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ-
LERDEN ŞİİR VE SUNULAR
Okunan şiirler ve minikler ilahi
grubu seyircilerin takdirini topladı.
Programın 2. Bölümü “İstiklal Mar-
şı’nın Kabulü ve Bir Dava Adamı
Olarak Mehmet Akif Ersoy’u
Anma” programı şeklinde devam
etti. Bu bölümde Eğitim Ataşeliği
Türkçe ve Türk Kültürü öğretmen-
lerinin sunumları, anlatımları ve şiir-
ler ile Mehmet Akif Ersoy’un
hayatına bir ışık tutulmuş oldu.

İstiklal Marşının Türk yazım sanatı-
nın ve Türklerin asil, irfani
durusu̧nun en kadim örneğini teşkil
ettiğini söyleyen Karlsruhe Başkon-
solosluğu Eğitim Ataşesi Gürkan
Avcı, program sonunda yaptığı ko-
nuşmada özetle şunları ifade etti;

İSTİKLAL MARŞININ RUHUNA
BUGÜN DE İHTİYACIMIZ VAR
İstiklal Marşı, bugün en çok ihtiyaç

duyduğumuz milli mutabakatı
karşılayacak genişlikte, kapsayıcı-
lıktadır. Almanya’daki gençlerimi-
zin ve çocuklarımızın Türkçe kitap
okumaları, İstiklal şairimiz M.
Akif’in eserleri gibi milli edebiyat
eserlerimizin sayesinde o ruhu, o
inancı taşımaları, bizim özlemini
duyduğumuz; milli ve manevi
değerlerine sahip çıkan bilimin, tek-
nolojinin ve aklın önderliğinde yü-
rüyen şuurlu Türk gençliğinin hayat
bulmasına vesile olacaktır.

DİL, KÜLTÜR VE TARİHİMİZİ
ÇOK İYİ ANLATMALIYIZ
Tarih boyunca ve bugün dahi bütün
insanlık ailesine, ezilen ve mağdur
durumda bulunan halklara yardım,
sevgi ve şefkatle muamele eden, dü-
rüstlüğü, ahde vefayı, sözüne sada-
kati, mücadele ruhunu, kahramanlığı
ve cesaretin en necip örneklerini ser-
gileyen bir Türk Gençliğini Alman-
ya’da daha güçlü bir şekilde
yetiştirmemiz için dilimizi, kültürü-
müzü ve tarihimizi çok iyi öğretme-
miz gerekiyor.

İstiklal Marşı'nın ruhuna ve mede-
niyetimizin mirasına sahip çıkma-
lıyız. Mağdur ve mazlum uluslara
ruh ve ilham veren milletimizin kur-
tuluş destanını anlatan İstiklal
Marşımızın dünyadaki diğer millet-
lerin marşlarından ayıran en önemli
nokta da budur. Korkma! Hitabıyla
başlayan İstiklal Marşı aslında tüm
ezilenlere ve mazlumlara yönelik
umut ve yanlız değilsin! dolu bir hi-
taptır. Bu görevin bir bölümünü
bugün burada yerine getirmiş olduk.
Bugünkü organizasyonu tertip eden
öğrencilerimize, velilerimize, der-
neğimize ve kıymetli öğretmenleri-
mize teşekkür ediyorum.

En sesiz ziyaretÇoçuklarımıza, İstiklal Marşını 
diğerlerinden ayıran ruhu öğretmeliyiz

Arpacık 
için ne 

yapılmalı
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Alışverişin adresi

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

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

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

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

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

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

Ucuzluksa UCUZLUK...

Kaliteyse KALİTE...
Çeşitse ÇEŞİT...

Hizmetse HİZMET...

Keyifli alışverişin adresi
Günlük taze sebze meyveden % 100 helal kesim et ve et ürünlerine kadar

aradığınız tüm ürünler yıllardır alıştığınız gibi, yine en uygun fiyatlarla bizde...
Altona ve Eidelstedt’teki marketimizin içinde açtığımız yeni fırınlarımızda

her saat başı sıcak pide, ekmek ve unlu mamülleri bulabilirsiniz.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz!..

5

5Hamburg Neugraben
Neugrabener Bahnhofstr. 10 a • 21149 Hamburg
Tel.: 040 - 76 96 97 20
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Düğün alış-verişlerinizde özel fiyat uygulanır. Fiyatlarımız Türkiye ayarındadır.

Siz değerli müşterilerimizin bizlere olan güveni ile 
1987’den beri Hamburg’un ilk Türk Kuyumcusu HAREM

olarak hizmet vermekten  onur duyarız.
Inh. A.Altıntaş• TUTUMLU hanımlar paralarını  ALTIN’a yatırıyor. 

• HAREM’de TAKSİTLİ altın satışı devam ediyor.
• Evlilik teklifinden evlilik yıldönümünüze kadar en sağdık 

yol arkadaşınız HAREM Kuyumcu ve HAREM Gelinlik.
• Huzur ve sevgi dolu birlikteliğiniz olması dileğiyle!..

Altona’daki modern ve büyük 
kuyumcu ve gelinlik mağazamızda, 

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

rimizi sizlerin beğenisine sunuyoruz.

Satışlarımız 
Türkiye günlük 

borsasına göredir.

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

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

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

14, 18 ve 22 ayar altın çeşitlerini kuyumcumuzda bulabilirsiniz.
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Tüm Alyans 
çeşitlerinde 
kısa süreli 

%30 a varan 
indirim 

uygulanır.

“Ah ben sağa “Ochsenzolla”
oyununa yoğun ilgi

• Türkses / HAMBURG 

Hamburg'da başarılı çalışmalara imza
atan ve faaliyetlerini
sürdüren Tiyatro As-

min tarafından sahnelenen,
''Ah ben sağa,''Ochsenzolla''
adlı oyun yoğun ilgi buldu.

Kentin Dulsberg semtinde
Alter Teichweg 200 adresinde
bulunan okulun salonunda
sahnelenen oyunu izlemek
için  yoğun tiyatroseverler
hazır bulundu. 

Siyaset irdelendi
Ferman Karayiğit'in yazıp yönettiği “Ah
ben sağa “Ochsenzolla” adlı oyunun konusu
özellikle Türkiye'de yürütülen politika ve
siyaset irdeleniyor. Türkiye'de vatan için
savaşırken şehit düşen ve çocuklarını kay-
beden annelerin ve yakınlarının acı dramları
ele alınıyor. Farklı partilerin yaptığı ça-
lışmalar ve halkın çektiği zorluklar profe-
syonel bir şekilde gözler önüne seriliyor.
Vatan kurtarma aşkıyla tımarhanede bulunan
ve aynı zamanda siyasetçilerin hikayeleri
komik bir şekilde sahneye yansıtılırken,
bazı insanların estetik yaptırmaları da yer
alıyor.

Hem güldürüyor hem düşündürüyor
Nurcan Keskin, Haydar Baykal, Sevgi Polat,
Canan Yılmaz, Kara Sibel, Nuhmettin Ka-
ragül, Seher Yıldız ve Mehmet Koca'nın
oynadığı oyunun konusu izleyiciyi hem
güldürüyor hem de düşündürüyor. Perfor-
mansları oldukça mükemmel olan oyuncular
iki bölümden oluşan oyunun sonunda uzun
süre alkışlandılar. Ayrıca yazar ve yönetmen

Ferman Karayiğit yoğun katılımdan dolayı
çok memnun kaldıklarını belirterek tiya-
troseverlere teşekkür etti. 

• TÜRKSES / Hamburg

Denizli'den ailesinin 2 yaşında
bebekken getirdikleri başkent
Berlin'de uzun seneler

yaşadığını belirten iki çocuk annesi
Ergül Tüfekçi, “Bazen insan geleceğini
tam olarak planlayamıyor. Bundan do-
layı uzun vadeli planlar kesinlikle ya-
pılmaması gerektiğine inanıyorum.
Yıllarca Berlin'de yaşadıktan sonra
bir gün geldi ben Hamburg'a taşındım.
Elbette bunu planlamamıştım ama bir
şekilde olaylar böyle gelişti” dedi.

Önce kurye sürücülüğü yaptı
Berlin'de yıllarca farklı işte çalıştıktan
sonra Hamburg'a geldiğinde çalışması
gerektiğine işaret eden Ergül Tüfekçi,
“Burada kurye sürücüsü olarak iş bul-
dum ve eğitimi aldıktan sonra ça-
lışmaya başladım. Kurye sürücüsü
olarak postayı zamanında acil bir şekil-
de adrese ulaştırmakla görevliydim.
Yıllarca bu mesleği yaptım. Yaklaşık
9 yıl sonra başka bir meslek yapmak
istedim. Yaptığım iş beni yormuş ve

aynı anda bıkmıştım. Değişik bir işin
ilginç olacağını düşünerek taksici ol-
maya karar verdim ve yeni meslek
yeni heyecan olacaktı” dedi.

Yıllarca gece çalıştım
Taksici olmak  için gerekli eğitimi ta-
mamladıktan sonra bir taksi şirketinde
işe başladığını belirten  Tüfekçi, “Tak-
sici olarak göreve başladım ve hep
geceleri çalışıyordum. 5 yıl gece ça-
lıştım ve keyifli de geçti yıllar. Allah'tan
hiç kötü ve tehlikeli bir olay yaşama-
dım. Ama kendi kendime bu kez başka-
sına çalışmaktansa kendime çalışmaya
karar verdim. Çünkü mesleğin tama-
men uzmanı olmuştum. Hamburg'un
hemen hemen en küçük ve uzun yoluna
kadar öğrenmiştim ve benim için avu-
çiçi gibiydi” ifadesinde bulundu.  

Kendi taksimi kullanıyorum
Ergül Tüfekçi sözlerine şöyle devam
etti: “Kendime bir taksi aldım ve
serbest olarak çalışmaya başladım. Üç
yılı geçti ve kendime çalışıyorum. Ça-
lışırsan gelirin oluyor çalışmaz isen
elbette olmuyor. Ben maddi gelir olarak
şikayetçi değilim kazancım iyi ve is-
tediğim gibi çalışma saatlerimi kendim
belirleyebiliyorum. Bu gerçekten güzel
olduğu kadar mükemmel. Çünkü is-
tersem gece istersem gündüz çalışıyo-
rum. İsteyenlere tavsiye ederim. Serbest
çalışmak iyi bir avantajdır ” 

Türk müşteriler çok saygılı
Sarı saçlı ve minyon tipli olan Ergül
Tüfekçi taksiye binen bir çok müşterisi
olduğunu ve bu müşterilerle iyi iletişim
kurabildiğini belirterek, “Bir gün tak-
sime dört genç bindiler ve söyledikleri
adrese götürürken yolda kendi arala-
rında Türkçe konuşmaya başladılar.
Ama o kadar küfürlü konuşuyorlardı
ki çok rahatsız oldum. Kendilerine
küfürlü konuşmamalarını ve beni ra-
hatsız ettiğini söyledim Türkçe dilinde.
Önce 'siz nasıl anlıyorsunuz?' diye

sordular. Türk olduğumu söyleyince
özür dilediler ve adrese varıncaya
kadar çok saygılı oldular”

Müşteriyi bırakıp kaçtım
Hamburg ve çevresi, Danimarka, Hol-
landa gibi bir çok yere müşteri götür-
düğünü her müşterinin düşüncelerini
bilmenin zor olduğunu belirten Tüfekçi
yaşadığı olayları şöyle sıraladı: “Bir
gün eğlence merkezi St. Pauli'den bir
müşteri aldım ve Elmshorn'a gideceğini
söyledi. Kendisi sarhoştu. Uyudu ve
ben Elmshorn'a yaklaştım ve kendisini
uyandırmaya çalıştım. Uyandı ve hangi
çıkıştan çıkmam gerektiğini sorduğum-
da Elmshorn'un doğru olmadığını ve
hemen tuvalete gitmek zorunda ol-
duğunu söyledi ama çok karanlıktı.
Çevrede kimseler görünmüyordu ama
belki bu adam bir taşla veya sopayla
dönüp bana bir şey yapar korkusu
sardı beni. Müşteriyi orada bırakıp
gaz verip uzaklaştım”

Kadınlar için ideal meslek
Ergül Tüfekçi, “Bir kaç kez sarhoş
müşteri aldım. Bir müşteri yine uyudu
ve söylediği adrese varırken uyandı
etrafına bağırmaya ve şok etkisi yarattı.
Bu kez yakında olan  karakola götür-
düm. Ödemesi gereken paranın yarısını
verdi ve polisler bana 'ihbar dilekçesi'
verip vermeyeceğimi sordular. Yarı
ücreti aldım ve ihbarda bulunmadım.
Bunun gibi bir kaç ufak tefek sorunlar
yaşadım ama hangi meslekte sorun
yaşanmıyor ki?. Genel olarak kadın
taksicilere aha iyi davranıyor müşteriler.
Her kadının yapabileceğine inanıyo-
rum. Yaklaşık 10 Türk bayan taksici
tanıyorum. Benim büyük minibüs ha-
linde grupları götürüp getirebileceğim
bir taksim var. Müşteriler bazen bakıyor
büyük araba minyon tipinde bir kadın
çok şaşırıyorlar. Çok keyifli, zevkli
güzel bir görev. Herkese tavsiye ede-
rim” diyerek sözlerini tamamladı.

Taksici Ergül Tüfekçi’den 
yollar soruluyor

Almanya'nın liman kenti Hamburg'un yollarını en iyi
tanıyan ve bilen, yaklaşık 10 yıldır taksicilik yapan 52
yaşındaki Ergül Tüfekçi'dir. 
Kadınlar için taksiciliğin ideal meslek olduğunu ve ken-
disinin yıllardır kendi taksisi ile serbest olarak çalıştığını
belirten Ergül Tüfekçi, her mesleğin zorlukları ve kolay-
lıkları olduğunu vurguladı.

•Türkses /HAMBURG

Almanya'nın liman kenti
Hamburg'da tanınmış sa-
natçı Fuat Saka orkestrası

eşliğinde konser verecek. Ses sa-
natçılığının yanı sıra aranjör ve
gitarist olan Fuat Saka 1952 yı-
landa Trabzon'da doğdu. Küçük
yaştan bu tarafa  müziğe ilgi
duyan sanatçı Fuat Saka, Kara-
deniz bölgesinden oluşan parça-
ların da yer alacağı konserde un-

utulmayacak saatler ya-
şatacak dinleyenlerine. 

Albümleri var
Fransa, Danimarka ve
Almanya gibi bir çok
ülkede müzik çalışma-
ları yapan sanatçı Saka,
Edip Akbayram ve Sel-
da Bağcan gibi ünlülerle

de çalışmalar yaptı. Albümleri
bulunan sanatçı Fuat Saka uzun
süreden sonra Hamburglu se-
venleriyle biraraya gelecek. Ra-
dyo MetropoolFM Hamburg'un
organizesinde 24 Nisan 2016 Pa-
zar günü Saat 19.00'da Delphi
Showpalast Eimsbütteler Chaus-
see 5,  20259 Hamburg adresinde
düzenlenecek konserle ilgili geniş
bilgi 040-4318600 numaralı tele-
fondan alınabilinir.

Fuat Saka Hamburg’da 
konser verecek
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Lüneburgerstr. 38 • 21073 Hamburg (Harburg)
Tel: 040-460 02 707  • www.harem-hamburg.com • haremjuwelier@freenet.de

•Sınırsız alyans modeli,• Pırlantalı ve Saworovskili bol çeşitler 

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

1987’den beri Hamburg’un ilk kuyumcusu 

„Harem“ i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Ailenizin Kuyumcusu

Türkiye’deki
altın çarşısında 

gördüğünüz ziynet çeşitleri,
Harem Kuyumcu’da 
Türkiye fiyatınadır.

Tüm ürünlerimizi 
günlük borsaya göre 

uygun fiyatlara 
bizden temin 
edebirsiniz

Kadir 
Altıntaş

• TUTUMLU Hanımlar   
paralarını ALTIN’a 
yatırıyor. 

• HAREM’de TAKSİTLİ altın   
alış-verişi devam ediyor.

• Evlilik teklifinden evlilik  
yıldönümünüze kadar en  
sağdık yol arkadaşınız 
HAREM Kuyumcu ve 
Harem Gelinlik.

• Huzur ve sevgi dolu 
birlikteliğiniz olması 
dileğiyle !...

Aytül 
Altıntaş

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

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

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

Hamburg'da
y a ş a y a n
Leyla Kan-

maz 44. doğum gü-
nünü kendi işlettiği
mekanı Umdenk-
bar'da arkadaşlarıyla
birlikte coşkuyla
kutladı.

İşkadını Leyla
Kanmaz, sanatçılar
Şükrü Peker, Elif
Ergün ve Süley-
man'ın yaptığı mü-
zik ve söyledikleri
birbirinden güzel
parçalar eşliğinde
sabahlara kadar
eğlendi. Gecenin ilerleyen saat-
lerinde personelinin yaptığı üç
pastalı sürpriz büyük ilgi çekti.
Leyla Kanmaz personelinin
yaptığı sürprize çok sevindiğini
dile getirdi ve pastaların üze-
rinde yanan mumları dilek tutarak söndürdü. Doğum günü
partisine katılan arkadaşlarıyla yakından ilgilenen Leyla
Kanmaz, doğum günü gibi özel ve mutlu gününde kendisini
yalnız bırakmayan arkadaşlarına çok teşekkür etti. İnsanın
kaç yaşına girdiğinin önemli olmadığına dikkat çeken
Kanmaz, “Önemli olan doğum günü bahane bütün sevdik-
lerimin birarada olup güzel saatler geçirmemizdir” dedi.

Handan Kara Hamburg Türk
Sanat Musikisi Korosu Turan
Vurgun yönetiminde, “Gönül
Bahçemizden” adı altında verdiği
konserde Atatürk'ün sevdiği par-
çalar damgasını vururken, hep
bir ağızdan söylenen İzmir Marşı
uzun süre ayakta alkışlandı.

• Türkses / HAMBURG

Kentin  tarihi Laeiszhalle Mü-
zikhol Küçük Salon'da gerçe-
kleşen konsere kentin tanınmış

simalarının yanı sıra Hamburg dışından
da yoğun katılım olduğu görüldü. 

SOLO SÖYLEDİLER

Türkiye'den TRT konuk sanatçısı Nus-
ret Yılmaz ve İzmir'den konuk sanatçı
Ersin Faikzade'nin katıldığı konserin
sunuculuğunu Elif Ergün yaptı. Koro
yöneticisi Turan Vurgun ve sazendeler
ile koro üyeleri sahne aldıktan sonra
konser Kürdili-Hicazkar ile başladı.
Koro, Uşşak  ve Nihavend olmak
üzere dördü bayan, üçü erkek koro
üyelerinden yedi parça solo toplam
15 parça seslendirdi. Ardından konuk
sanatçı Ersin Faikzade sahne aldı.

SALONDA COŞKU SELİ

Dünya İyi Niyet Elçisi ve Ekselans
ünvanlı uluslararası yardım gönüllüsü,
ses sanatçısı ve yazar olan Faikzade

yoğun alkışlarla ellerinde beyaz eldi-
venlerle sahneye geldi. Annesinin
kanser hastalığına yakalanmasından
sonra kendisini hasta ve yardıma muh-
taç insanlara adadığını belirten sanatçı
Türkçe, Fransızca, İranca ve İspan-
yolca parçalar seslendirdi. Batı mü-
ziğinden muhteşem bir performansla
parçaları seslendirdi. Dinleyenlerin
arasına kadar parçaları söyleyerek gi-
den sanatçı adeta ilgi odağı oldu.
Özellikle İzmir Marşı'nı hep birlikte
ayakta seslendiren müzikseverler sa-
londa adeta coşku seli yaşadı. Sanatçı
Türk bayrağı elinde uzun süre al-
kışlandı.

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

Konserin ikinci bölümünde TRT sa-
natçısı Nusret Yılmaz sahne aldı ve
Atatürk'ün sevdiği birbirinden güzel
şarkıları seslendirdi. Söylenen parça-
lara eşlik eden müzikseverlerin ku-
laklarının pası silindi ve Türk sanat
müziğine doydular. Yaklaşık dört saat
süren konser sonrası sanatçılar ve
koro üyeleri uzun süre alkışlandı.  Tu-
ran Vurgun, İsmail Bergamalı, Engin
Çır, Furkan Kemer, Gürsel Bulut,
Mehmet Aleksiev, Enis Arslan, Ahmet
Ertekin, Erol Eskişehirli, Süleyman
Öztürk'ün sazendeleri oluşturduğu
konserde adeta Atatürk'ün sevdiği
parçalar damgasını vurdu. Rahatsız-
lığından dolayı konsere katılamayan
sanatçı Handan Kara'yı temsilen iki
kızı hazır bulundu.

HTSM Korosu konserine Atatürk’ün
sevdiği parçalar damga vurdu

Tüm Alyans çeşitlerinde 

kısa süreli %30 a varan 

indirim uygulanır.

Doğum gününü kendi
mekanında arkadaşlarıyla kutladı

• Türkses / HAMBURG

Hamburg'da yaşayan Ankaralı
modacı İnci Hakbilen, “Barış-
Aşiti-Frieden” adı altında 7

Mayıs 2016 tarihinde düzenleyeceği
defile için harıl harıl çalışmalarını sür-
dürüyor.

BARIŞA HEPİMİZİN İHTİYACI VAR
Tanınmış modacı İnci Hakbilen
geçtiğimiz yıllarda yaptığı defilelerde
olduğu gibi bu yılda dillerden uzun
süre düşmeyecek muhteşem bir defile
etkinliği sunacağını ifade etti. Hakbi-
len konu ile ilgili, “Özellikle günü-
müzde insanlararasında barışa ihtiyaç
olduğu kesin. Bende defilenin adını
buradan esinlenerek koydum. Defilede
yaklaşık tasarladığım 60'a yakın kıya-
fete yer vereceğim” dedi.

GEÇMİŞİ YARINLARA TAŞIYACAK
Geleneksel yörelerin geçmişteki mo-
dasını modernleştirerek yarınlara
taşımak istediğini vurgulayan İnci
Hakbilen, “Elazığ bölgesinin kıyafet-
lerini biraz daha günümüze uygun mo-
dern tasarımla defilede yer vereceğiz.
Deri ve yöresel kumaş karışımı kıya-
fetler tasarlıyorum. Hedefim dünün
modasını yarınlara taşımaktır. Defilede
spor, şalvar, kot, deri ağırlıklı kıyafet-
lerin yanı sıra gece kıyafetleri ve erkek
giysileri ağırlıkta olmak üzere farklı
boyutlar olacak” ifadesinde bulundu.

MANKENLERE İHTİYAÇ VAR
Defilede kız ve erkeklerden 15 man-
ken podyuma çıkacağını ve 5 ço-
cuğunda podyumla tanışacağını
belirten İnci Hakbilen, “Çocuk kıyafet-
leri normalde tasarlamıyorum ama
yoğun istek üzerine çocuk manken-
lerde olacak defilede” dedi.   

Modacı Hakbilen, 7 Mayıs 2016 saat
20.00'de Umdenkbar’da sürprizlerle
dolu defilenin düzenleneceği müjde-
sini verdi.

Defile hazırlığı için 
harıl harıl çalışıyor

İlanlarınız 
için doğru tercih: 
Türkses Gazetesi

25 yıllık tecrübesiyle

www.turkses.de
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Anne-baba çocuklarına mentor olmalı

Sonucu ne getirir bilmemekle
beraber, ilk defa T.C. Başbakanlık

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı  (YTB) öncülüğünde bir “Batı
Avrupa Yerel Medya Çalıştayı” yaptık.
Eksikler vardı fakat ilk defa yapıldığı için
fazla detaya girmeden bazı noktaları
hatırlatmak isteriz.

İsterseniz önce başa dönelim,
çalıştayın yapılacağı bize 13 gün önceden
haber verildi. Geç bildirmenin sebebinin
açıkcası ne olduğunu anlayamadık, „Vakti
olan mı gelsin“ diye düşünüldü
bilmiyorum, ama gerçekten vakti olan
arkadaşlar geldi. Önceden planlanmış
randevuları bulunan arkadaşlarımız bu
toplantıya katılamadılar. 

İkinci önemli nokta ise çalıştay
programının son iki günde gönderilmiş
olması. 

Bunun sebebini de anlayamadık,
programa baktık, müdahale edilecek
noktalar vardı, fakat zaman darlığı
münasebetiyle olmaz denildi. Ve ilk defa
yapılan Yerel Medya Çalıştayı, yerel
medyadan bir konuşmacı olmadan yapıldı
ve bitti.

Sığınılacak liman olduk
Peki yerel medyadan birisi konuşsaydı

neyi anlatacaktı?
Elbette Yerel Medya’nın önemini. Belki

biliyorlardır, fakat sözkonusu olan
gurbetteki yerel medya.. onu ancak
yaşayan bilirdi, o anlatmalıydı.

Çaresizliği, ümitlerin tükendiği, çalı‐
nacak kapının bulunmadığı zamanlarda
okurların bize sığındıklarını anlatacaktı,
yani sığınılacak liman olduğumuzu. Yerel
medyanın sadece yazıp, çizmediğini,
halkla içiçe olduğunu dile getirecekti.

Hep bize geldiler
Biz 30 senelik yayın hayatımızda

bütün bunları yaşadık. 
Vatandaş polis ile sıkıntı yaşadı, bize

geldi,
Şehir idaresi ile sıkıntı yaşadı bize

geldi,
Okul idaresiyle sıkıntı yaşadı bize

geldi,
Gençlik Dairesi ile sıkıntı yaşadı bize

geldi,
İş Bulma Kurumu, ev sahibi, çalıştığı

işyeri, sendika gibi yerlerde sıkıntı yaşadı
yine bize geldi.

Özellikle başkonsolosluk ile alakalı
bitmeyen, sık sık yaşadıkları şikayetleri
yine bize anlattılar. 

Türkiye’de uğradıkları haksızlığı da
bizim ile paylaştılar.

Medya kuruluşu olarak bizi;
sıkıntılarını dinleyen, dertlerini paylaşan
bir kurum olarak gördüler. 

Yani sığınılacak liman olarak.
Bir kurum ile tartışmaya girdiklerinde,

seslerini duyurmak için soluğu bizde
aldılar. Gurbetteki yanlızlıklarını,

kabuslarını bizimle bölüştüler. 
Bizim ile buraya yazılamayacak neler

paylaştılar neler...
İşte gurbetteki yerel medya bu.
Fakat bunu anlatmaya fırsatımız

olmadı, daha doğrusu buna fırsat
verilmedi demek daha yerinde olur.

Kim bilir çalıştayda söz verilseydi daha
neler anlatılacaktı?

Belki biri çıkıp; sırma saçlarını, burma
bıyıklarını, terlememiş sakallarını bu
yolda ağardığını dile getirecekti...

Belki bir başkası çıkıp; yaşadığı
adaletsizliği, öteleştirmeyi dile getirecekti. 

Katılmaları halinde Türkiye
Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Hüseyin
Avni Karslıoğlu ve Başbakan Yardımcısı
Doç. Dr. Yalçın Akdoğan’a sorular
yöneteceklerdi.

Gazete ve dergi sayısı 40’ın
altındaydı 

Toplantının adı; Batı Avrupa Yerel
Medya Çalıştayı idi. Ama katılımcılar
farklı kişilerdi. Hatta bazıları gazeteci bile
değildi. Toplantının yapıldığı salonun
girişindeki masanın üzerinde gazeteler
vardı, saydım 20 falandı. Hadi 20 tanede
gözden kaçırdıklarım olsun, 40. Benim
tespitlerime göre sadece Almanya’da
bulunan mahalli gazete ve dergilerin
sayısı 49. 

Çalıştaya Fransa, Hollanda, Belçika,
Avusturya, İngiltere ve İsviçre gibi
ülkelerden gazetecilerde katılmıştı. Bu
ilavelere rağmen çalıştaya getirilen gazete
ve dergilerin sayısı 40’ın altında idi. İşte
bunun sebebini sormak lazım. 

O arkadaşlar davet edilmedi mi?
Veya edildi de katılmadılar mı? 
Bu soruların cevabı bizde olmadığı için

cevapsız bırakıyorum.
Çalıştaya hangi katkıyı sunmaya

geldiler? 
Çalıştayda Türkiye’den de misa�irler

vardı. Star gazetesi Ankara temsilcisi
Mustafa Kartoğlu, Türkiye gazetesinden
Rahim Er ve Fuat Uğurlu. Mustafa
Kartoğlu’nun, „Almanya’daki Türkler,
Alman komşusuna islamı anlatsaydı,
Almanya’da islamofobiya oluşmazdı“
deme talihsizliğini bir tarafa bırakırsak,
„Bu gazeteciler çalıştaya hangi katkıyı
sunmaya geldiler?“ diye sormadan
kendimi alamıyorum

Eğer Pazar günü yapılan ATÖLYE
ÇALIŞMASI olmasaydı; Yerel Medya ile
alakası olmayan, ilgisiz bir çalıştaya imza
atmış olacaktık. Çalıştayın sonunda YTB
başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül ve Basın
Yayın İlan Kurumu başkanı Yakup
Karaca, kapanış konuşmalarında „Atölye
Çalışmasını“ değerlendireceklerini
söylediler. Eksiklerine rağmen faydalı bir
çalıştay oldu. En azından dostlarla
görüştük, yeni arkadaşlar tanıdık.

FRANKFURT (Öztürk) 

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı

(YTB) tarafından düzenlenen  “Batı
Avrupa Yerel Medya Çalıştayı” 19 ve
20 Mart 2016 tarihlerinde  Frankfurt
Hilton otel’de gerçekleşti. Toplantıda
T.C. Berlin Büyükelçiliği Basın
Müşaviri Re�ik Soğukoğlu ve T.C.
Brüksel Basın Müşaviri Veysel Filiz,
T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu M.
Mustafa Çelik de hazır bulundu. 2 gün
süren çalıştayın açış konuşmasını YTB
başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül yaptı.

Konuşmasında Bülbül,
„Yurtdışındaki vatandaşlar açısından
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı’nı bir
kaç kelime ile özetlemek
gerekirse“,kendi kültür ve
kimlikleriyle yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımızın bulundukları

ülkelerde etkin birer insan olmalarını
istiyoruz. İşçisin işçi kal mantığı
değil. YTB’nin çalışmaları sonucu
yurtdışındaki vatandaşlarımız oy
kullandı. Manevi projelere destek
vermektedir. Türkiye artık alan ülke
değil, veren ülke“ diyerek Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı’nı anlattı. 

KONULAR ÜÇ PANELDE
TARTIŞILDI

Çalıştayda 3 ayrı oturum yapıldı.
İlk oturumda TRT genel müdürü
Şenol Göke, Basın Yayın Genel
Müdürü Yakup Karaca ve Anadolu
Ajansı Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Özkaya yer alarak
kurumlarıyla ilgili açıklamada
bulundular. İkinci oturumda  gazeteci
yazar Eren Güvercin, Hürriyet gazetesi
köşe yazarı Ahmet Külahçı ve  T.C.
Brüksel Basın Müşaviri Veysel Filiz
katılarak Diaspora Medyası’nın önemi

konulu panelde konuştular. Son
oturumda ise Ahmet Özay, Mustafa
Kartoğlu ve Burhan Carlak „İslamofobi
ve Medya“ ile ilgili görüşlerini
bildirdiler.

ATÖLYE ÇALIŞMASINA 70 KİŞİ
KATILDI 

Çalıştayın ikinci günü saat 9.45’de
başladı. Avrupa’da Türkçe Yayın Yapan
Medya Organları ve Sorunları konulu
atölye çalışması yapıldı. 8 ayrı grup ile
70 kişinin dahil olduğu atölye
çalışmasında sorunlar ve çözüm
yolları dile getirildi. Daha çok aylık ve
ücretsiz dağıtılan, reklamlarla �inanse
edilen gazete sahiplerinin görüş
bildirdiği çalıştayda elde edilen veriler
maddeler halinde tespit edildi.
Çalıştayın kapanış konuşmasını YTB
başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül yaptı.  

DEĞERLENDİRİLİRSE FAYDALI
ÇALIŞTAY OLDU

Çalıştayı değerlendiren
katılımcılar, „Çalıştayın isminin “Batı
Avrupa Yerel Medya Çalıştayı”
olmasını önemsiyoruz. İlk defa böyle
çok detaylı bir toplantı yapıldı.
Sorunlarımız, beklentilerimiz, çözüm
yolları tespit edildi. Gerek YTB başkanı
Doç. Dr. Kudret Bülbül gerekse Basın
Yayın Genel Müdürü Yakup Karaca
olumlu mesajlar verdiler.“

Batı Avrupa Yerel Medya
Çalıştayı yapıldı

Avrupa’nın değişik ülkelerinde gazete, dergi yayınlayan ve internet gazeteciliği yapan
kişiler  “Batı Avrupa Yerel Medya Çalıştayı” toplantısının son gününde toplu olarak
hatıra fotoğrafı çektirdiler.

AHMET KÜLAHÇI çalıştayı değerlendirdi

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı, Avrupa’da bir ilki gerçekleştirdi.

İlk kez gerçekleşen ‘Yerel Medya Çalıştayı’nda ‘diaspora
medyası’ da konuşuldu.

Bu bağlamda özellikle Türkiye’den gelen bazı
katılımcıların kafasında, “Diaspora Medyası var mı?” diye
bir soru işareti vardı.

Evet.
Yurtdışında bir ‘diaspora medyası’ vardır.
Hem de 1960’lı yılların ikinci yarısından beri.
İlk kez 1969 yılında Akşam Gazetesi Avrupa’da o

dönemler ‘Misa�ir İşçi’ olarak nitelenen Türklerle buluştu.
Aynı yıl Hürriyet Gazetesi Münih’te basılmaya başladı.

Daha sonraki yıllarda Tercüman, Milliyet, Günaydın,
Türkiye, Zaman ve Sabah gazeteleri de Avrupa’da Türk
okuyucusuyla buluştu.

O dönemler internet, Facebook, Twitter gibi sosyal medya
olmadığı gibi, teknik imkânlar da şu anki kadar gelişmiş
olmadığı için Türk medyası merkezini Frankfurt olarak
belirledi.

Çünkü gazeteler o zamanlar Türkiye’de yapılıp �ilm
olarak Almanya’ya geliyordu. En iyi ulaşım da Frankfurt’tu.

İşte bu nedenle Frankfurt Türk medyasının merkezi oldu.
‘Diaspora medyası’, yurtdışında yaşayan Türklerin her

zaman yanındaydı.
‐ ‘Diaspora medyası’ Türk dilinin, yani Türkçenin, Türk

kültürünün ve Türk kimliğinin korunmasında her zaman
önemli bir rol oynadı.

Diaspora medyası, Avrupalı Türklerin sesi, gözü kulağı
oldu.

‐ Türk insanının karşılaştığı her türlü zorlukları
aşabilmesi, onlara yapılan haksızlıkların giderilmesi için
yıllarca durmak bilmeden yayınlar yaptı.

‐ Avrupalı Türklerin kendi yaşadıkları ülkedeki diğer
göçmen kökenlilerle ve yerli halkla barış içinde
yaşamalarından yana ağırlığını koydu.

‐ Mölln’de, Solingen’de aşırı sağcı neonaziler tarafından
girişilen kundaklamalarda, sekiz Türk insanı cayır cayır
yakılırken, Türk medyası çok ciddi bir sınav verdi. Yaptığı
sağduyulu yayınla Türklerin sokaklara dökülmesini
engellediği gibi barış içinde birlikte yaşama çok önemli
katkılarda bulundu.

‐ İş yerinde, okullarda, sokakta yaşanan dışlamaları hiçbir

zaman abartmadan,
provoke etmeden, huzur
ve barış içinde birlikte
yaşama ciddi katkılarda
bulundu.

‐ Avrupalı Türklerin
yaşadıkları ülkelerde
uğradıkları haksızlıkları
her zaman gündeme
getirerek Alman
politikacıların gözlerine
soktu.

‐ Aile Birleşimi Yasası çerçevesinde Türkiye’den gelecek
çocuklara altı yaş sınırı öngörülmesini eleştirerek, bunun
Alman Anayasası ile bağdaşmadığını Alman politikacılara
hatırlattı.

‐ Alman okullarında Türk çocukların ayrı sını�larda
okutulmasına yeteri kadar Almanca bilmedikleri
gerekçesiyle özel sını�lara yerleştirilmesini hep eleştirdi.

* * *
Yani, Avrupa’daki Türk medyası her zaman Türk

toplumunun yanında oldu.
Ancak son yıllarda Almanya’daki Türk medyasının

tirajında ciddi bir düşüş yaşanmaya başlandı.
Bu, belki de uyumun göstergesiydi.
Ancak buna rağmen yurtdışında Türk medyasının

yaşatılması, Türk dilinin, Türk kültürünün ve Türk kimliğinin
yaşatılması için çok önemli. Her ne kadar son yıllarda bazı
Türk gazeteleri diaspora baskılarına kilit vursa da,
yurtdışındaki Türk medyasına dün olduğu gibi bugün de
ihtiyaç vardır.

Yarın da buna ihtiyaç olacaktır.
Çünkü ‘diaspora medyası’ yurtdışı Türklerinin sesi,

kulağı olmaya her zaman devam edecektir. Belki zorlu bir
dönem geçirdiğimiz şu günlerde ve önümüzdeki yıllarda
‘diaspora medyasına’ daha çok ihtiyaç duyulacaktır.

İşte bu nedenle Avrupalı Türkler ‘diaspora medyasına’
sahip çıkmalıdır.

İşte bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti devleti de ‘diaspora
medyasının’ öneminin bilincine varmalı ve onun yaşatılması
için gereken desteği vermelidir.

Tek cümle ile “Hep birlikte diaspora medyasına sahip
çıkalım”.

Gelin, sesimize hep birlikte sahip çıkalım.
Not: Bu yazı 21.3.16 tarihli Hürriyet gazetesinden alınmıştır.

Bünde‘de devren satılık
RESTAURANT

Bünde‘de merkezde bulunan işler 
haldeki Restaurant içindekilerle 

beraber devren satılıktır.
Kendisine ait 8 park yeri bulunmakta, 

ayrıca cadde kenarında da park 
imkanı bulunmaktadır. 

Tel: 0151 554 39 964Samed

Sorularınız için arayabilirsiniz.
Ferah mekan

Yerel Medya çalıştayında, yerel
medyadan kimse konuşmadı

Çalıştay’dan
Notlar
ADNAN ÖZTÜRK yazdı

Sesimize sahip çıkalım

Foto: Hayrettin Özcan

Foto: Hayrettin Özcan
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Merkez Büro:
Im Hegen 3, 22113 Oststeinbek (Hamburg)

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

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

Kuzey Almanya'da
kesintisiz yay�nlanan
tek Türk gazetesi...

Hamburg başta olmak üzere Bremen,
Hannover, Kiel, Lübeck ve Braunschweig
şehirlerinde yayınlanan Türkses Gazetesi,

verdiğiniz güçle 22 yıldır yoluna devam ediyor. 

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

Türkses erscheint seit 1991
in Nord Deutschland

JAHREN

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

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

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

Kuzey Almanya'da
kesintisiz yay�nlanan

tek Türk gazetesi...

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

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

Bizi biz yapan değerli okurlarımızla ve
işadamlarımızla daha nice 22 yıllara.

©
 C

op
yr

ig
ht

: T
ür

ks
es

 Z
ei

tu
ng

Emin Sağlık
Türkses Gazetesi Kurucusu ve Sahibi

Türkses erscheint seit 1991
in Nord Deutschland

JAHREN

• Türkses / FRANKFURT

5

Haber: Adnan Öztürk - Fotoğraflar: Anadolu Ajansı ve Hayrettin Özcan

YTB, Yerel medya patronlarını
Frankfurt Hilton’da buluşturdu

25

25



Nisan - April 2016 Sayfa - Seite 21Türkses  Sayı - Ausgabe 273

STK Temsilcileriyle bir
araya gelen YTB temsilci-
leri, yaptıkları  çalışmaları
anlatırken; kendilerine
başvuruda bulunabilecekleri
projeleri tanıttılar.

Ekrem SAĞIR 
• Türkses / HANNOVER

T.C. Başbakanlık Yurtdışı
Türkler ve Akraba Toplulukları
Başkanlığı (YTB) Hannover Pe-
likan otelde düzenledikleri bir
seminerle, STK Temsilcilerine
YTB’nin çalışmaları ve Yurt
dışında ki Türk’lere yönelik des-
tekledikleri projeler konusunda

uzmanlarca bilgi verdiler.

YTB Başkan Yardımcısı Meh-
met Köse yaptığı konuşmada
özellikle 1. Kuşağın yaptığı hiz-
metlere dikkat çekerek, “Yurt
dışına çalışmaya gelen ilk kuşak

temsilcilerimize ne kadar teşek-
kür etsek azdır. T.C merkez Ban-
kasına gönderdikleri 200 Milyon
dolar paranın yanısıra; kurmuş
oldukları işçi şirketleri sayesinde
de ülkemizde istihdam sağlamış,
ihracatımıza katkıda bulun-

muşlardır”.

Bizden önce gelen İtalyan ve
İspanyolların eğitime daha ön-
celik tanıdıklarını dile getiren
YTB Başkan Yardımcısı Köse,
“Ne yazık ki biz 1984 yılına ka-

dar hep geri dönülecek hesabını
yaparak politika belirledik. Bun-
dan dolayıdır ki insanlarımızın
burada ki eğitimine gereken
önem ve desteği veremedik”.

Türkiye’den kopuk
yaşamalarını istemiyoruz

Yurt dışında yaşayanların Tür-
kiye’den tamamen kopuk halde
yaşamalarını istemediklerini dile
getiren Köse, “Kendi değerlerini
muhafaza ederek yaşayan toplum
olmalıyız. Burada eriyen,kay-
bolan ,asimile olan bir toplum
olmak istemiyoruz. Elbette ki
paralel bir toplum oluşturmadan,

toplumda uyum içinde kendi
değerleriyle yaşayan konumda
olmalıyız.

YTB olarak Yurt dışında ki
insanlarımızın kendi kimlik ve
kültürel değerlerini korumalarını,
sosyal, siyasi ve ekonomik sıta-
tülerini geliştirmelerini, anavat-
anla bağlarını muhafaza etme-

lerini istiyoruz. Çalışmalarımızı
da bu temelde sürdürüyoruz..”

Öğleden önceki proje yapımı
ve genel sorunlar hakkında ya-
pılan konuşmalar sonrasında; se-
miner, eğitim,hukuk  ve aile so-
runlarının ele alındığı gruplara
ayrılarak çalışmalara devam edil-
di.

YTB Hannover’de seminer düzenledi

Aşağı Saksonya Türk Veli Der-
nekleri Federasyonu ( FÖTEV
Nds) ve A.S.Türk Öğretmenler
Birliği (ASTÖB) Hannover’de
düzenledikleri bir etkinlikle
“21 Şubat Uluslararası Anadili
Günü”nü kutladı.

Türkses /HANNOVER
Ekrem SAĞIR

AŞAĞI Saksonya Türk Veli
Dernekleri  Federasyonu
ve Türk Öğretmenler Bir-

liği olarak 21 Şubat Uluslararası
Anadili Günü dolayısıyla anadi-
linin geliştirilmesi konulu bir panel
düzenledi.
Türkçe konuşma(k) yapamıyorum
sıloganıyla yapılan panele STK
temsilcilerinin ve velilerin yanısıra
Başkonsolos Mehmet Günay ve
Eyalet Yeşiller Milletvekili Belit
Onay’da katılarak düşüncelerini
dile getirdiler.
Günün tarihçesi hakkında bilgi
veren FÖTEV Nds Başkanı Sey-
han Öztürk “21 Şubat 1952 ‘de
Bangladeş'in başkenti Daka'da,
Bengal Dil Hareketi mensubu bir-
çok öğrencinin Pakistan'ın Bengal

dilini  resmi dil olarak tanıması
talepleriyle yapılan bir protesto
sırasında öldürüldükleri güne te-
kabül eden bu günün anısına ;ana-
dillerini korumak,geliştirmek
gayesiyle UNESCO  21 Şubat’ı
1999 Yılında “Uluslararası Anadili
Günü” olarak kabul edip,  üye
ülkeler tarafından 2000 Yılından
beri de aynı adla anılmakta ve
kutlanılmaktadır.Anadilimizin
öğrenilmesinde biz veli temsilci-
liklerine görev düştüğü gibi; asıl
anne-babaya büyük görevler
düşmektedir”.
Hannover Başkonsolosu Mehmet
Günay, anadili dersleri için talep
geldiğinde Türkiye’den öğretmen

getirtebileceğini belirtirken” her
anne-baba kendi çocuğuna mentor
olmalı. Onlara kitap okumalı ve
okutmalıdırlar. Düzenli ve sürekli
anadilleriyle kitap okuyan çocuk-
larımızın anadilleri ve Alman-
ca’ları fevkalede ileri düzeyde ol-
duğunu görüyoruz”
Özellikle 3. Dünya ülke dillerinin
Almanya’da imaj sorunu ol-
duğunu vurgulayan milletvekili
Belit Onay” Ne yazık ki burada
anadili deyince Almanca, yabancı
dil deyince İngilizce, Fransızca,
İsponyolca gelmektedir. “
Moderatör olarak paneli yöneten
FÖTED Eş Başkanı  Dr.Ali Sak,
anadilinin gelişmesine tıbbı açıdan

yaklaşarak, “insan beyni ile dil
gelişimi paralellik göstermektedir.
Anakarnında başlayan öğrenme
tıpkı beyin gelişimi gibi on- onbir
yaşlarına kadar devam eder. Dört
yaşında ki bir çocuk anlaşılabilir
cümleler kuramıyorsa problem
var demektir. Çok dillilik beyin
aktivitelerini de hızlandırmaktadır.
Şunu da unutmayalım ki ileri
yaşlarda baş gösterebilen unut-
kanlık hastalığında da en son ana-
dili unutulmaktadır”.
Almanya’nın demografik yapısının
hızla değiştiğine vurgu yapan  dil-
bilimci Dr. Cuma Kazancı,
“Yirmi, otuz sene önce Alman-
ya’da Türkçe büyük çoğunlukla

işçiler arasında basit şekilde ko-
nuşulurken; şimdilerde artık aka-
demik bir Türkçeden de söz ede-
biliriz. İleride kayıp nesiller ye-
tiştirmek istemiyorsak ;anadilinin
kullanım alanlarını genişletmek
zorundayız. Bunun için de çok
dilli anaokullarının çoğaltılması,
eğitimin çok kültürlülüğü içeren
bir yapıya kavuşturulması, okul-
larda anadili veya 1.Yabancı dil
dersi olarak okutulması, velilere
yönelik sosyo-kültürel çalışmaların
düzenlenmesi, anadilinin kazanımı,
desteklenmesi, eğitim-öğretim al-
anlarında ki çalışmaların artırıl-
ması ve anadiline bir statü ka-

zandırılması gerekmektedir. 

Çocuklarınıza 
kitap okuyun
Aylin Keller’de  dil edinimin,
öğrenmenin yollarından birisinin
de kitap okumak olduğunu belir-
terek, “Günlük yaşantımızda kul-
lanmadığımız Yusufcuk, Tesbih
böceği gibi sözcükleri ancak kita-
plarda bulabiliriz. Top, atlayarak,
hoplayarak, sıçrayarak, zıplayarak
gidiyordu. Cümlesinde olduğu gibi
bir eylem dört ayrı fiille anlatıl-
maktadır. Bunu  da çocuk ancak
kitaplarda görebilir.”

Anne-baba çocuklarına mentor olmalı

Aylin Keller, Dr.Cuma Kazancı, Dr.Ali sak, Seyhan Öztürk,
Başkonsolos Mehmet Günay, Orhan Güner, Adil Arslan

YTB Başkan Yardımcısı Mehmet Köse (Ortada) ve uzmanlar 
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Bize uğramadan evlenmeyin!
A‘dan Z‘ye aradığınız bütün çeyizleri bizde bulabilirsiniz.

Düğün davetiyesi
Nikah şekerleri
Kına malzemeleri

Hammerbrookstr rg
T fo@ilhamgmbh.de

Kınalıklar
Çocuk giyim
Yemek takımları...

Halıda da İlham Boutique
Bahariye ve Ay Yıldız

Yün modern halılar
 Euro

Shaggy Halılar
 Euro

Halılarda şok indirim

‘e
varan indirimler

349,-
Euro’luk halı alana
Almina ekmek 

sacı veya lahmacun
makinası

hediye

Zebra Perde
çeşitleri bulunur

Export
Hammerbrookstr. 84 • 20097 Hamburg • Tel: 040-23 68 87 63

HOME CENTER

Hammerbrookstr. 84 • 20097 Hamburg • Tel: 040-23 68 87 63 • www.ilham-boutique.de

“Kurtlar Vadisi” ve “Eşkiya dünyaya Hü-
kümdar Olmaz” sanatçılarını giydiriyor.

MUHTEŞEM KAMPANYA

Gelinlik alana KINALIK
BİNDALLI HEDİYE
Gelinlik+Damatlık alana
DÜĞÜN DAVETİYESİ

BEDAVA

• Gelinlik • Damatlık
• Nişanlık • Abiye • Bindallı
• Kına kıyafetleri
• Gelinlik aksesuarları
• Damatlık aksesuarları
• Bay-bayan takımlar
• Davetiye ve Nikah şekeri

31 Nisan’a kadar sürecek 

Gelinlik

ve Nişanlık

alanlara

% 20
İNDİRİM
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Gençlerin gelișiminde
sporun önemi

Almanya şampiyononası'nda
aynı günde iki ayrı kategoride
döğüşen Özlem Gürüz iki altın
madalya kazanarak erişilmesi
güç bir rekora imza attı.

Hüseyin Gül
• Türkses / Gummersbach

Tangun Hamburg Taekwondo Klubü
milli sporcusu Özlem Gürüz Gummersbach
kentinde Schwalbe Arena'da düzenlenen
Almanya Taekwondo şampiyononası'nda
önce gençler -42 kg'da rakiplerini yenerek
altın madalya kazandı.

Daha sonra aynı turnuvada büyüklerde
-46 kg'da döğüşen Özlem bu grupta'da

altın madalya kazanarak  iki ayrı klasmanda
Almanya şampiyonu oldu ve ulaşılması
güç olan bir başarıya imza attı.

Babası ve milli hakem Savaş Gürüz
şunları söyledi :Kızımla gurur duyuyorum,
şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların
karşılığını aldık, inşallah hep böyle devam
eder dedi.

Öteyanda Özlem Litvanya 'da yapılan
Avrupa Gençler Taekwondo şampiyono-
nası'nda bronz madalya kazanmıştı.

Kasım ayında yapılacak olan Gençler
Dünya Taekwondo şampiyononası'nda ka-
droya girmeyi başaran Özlem Almanya
adına madalya kazanmak için ter döke-
cek.

Özlem’den aynı günde
iki altın madalya

Hamburg Fenerbahçeliler Der-
neği (HFD) Kadınlar Kolu Başkanı
Ayşe Drebing, sporun insanlar, ço-
cuklar ve gençler üzerinde Psiko-
Sosyal Gelişimini destekleyen önem-
li bir etken olduğuna vurgu yaptı. 

• Türkses / Hambur

Kentin Billstedt semtinde bulunan
Meram Restoran'da kahvaltıda biraraya
gelen HFD yönetim kurulu üyeleri bir
basın açıklaması yaptılar.

Spor geliştirir ve bütünleştirir

HFD Başkanı Mustafa Çömlek, Murat
Yıldırım, HFD Kadınlar Kolu Başkanı
Ayşe Drebing, Zeynep Arslan'ın da ara-
larında bulunan bir grup biraraya geldi.
Gelecek nesillerin daha iyi gelişmesi
için kolları sıvadıklarını belirten Ayşe
Drebing, “Sporun insanlar üzerinde psi-
ko-sosyal gelişimini destekleyen önemli
bir yeri vardır. Bunun için eğer spor,
çocuk ve gençlerimizin yaşamında düzenli
ve bilimsel olarak yer alıyorsa bize ve
bizimle empati kurabilen, sağlıklı, sosyal
ve en önemli grup içi bütünleşme, daya-
nışma duyguları pekişmiş, toplumsal
ilişkileri  gelişmiş yeni nesiller olarak
geri dönecektir” dedi.

Sosyal proje çalışmaları yapacağız

Spora HFD olarak çok önem verdik-
lerinin altını çizen Drebing sözlerini
şöyle sürdürdü: “Biz HFD olarak bu
bilinç doğrultusunda, bundan sonraki sü-
reçlerde, çocuklarımız ve gençlerimiz
adına  sosyal projeler geliştirmeye yönelik
çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda tüm
insanlara yararlı olduğuna inandığımız
projelerde diğer derneklerin  kadın kol-
larına çağrıda bulunuyorum. Gelin güzel,
kalıcı ve yararlı  sosyal etkinliklerde,
projelerde el ele verelim birlikte hareket
edelim. Birlikten güç doğar ve gelecek
nesillerimize temiz, güzel bir dünya bı-
rakalım”

Kadın çalışmalarını destekliyoruz

HFD Başkanı Mustafa Çömlek'te spo-
run önemli olduğunu ve kadınların ça-
lışmalarını  her zaman desteklediklerini
ifade ederek, “Derneğimizin kadın kolları
başarılı çalışmalara start verdi. Bizde
kadın kollarının daha başarılı çalışmalar
yapabilmeleri için önümüzdeki süreçte
belirli bir bütçe ayıracağız. Hedefimiz
Almanya ve Avrupa çapında diğer der-
neklerimizin kadınlar kolu üyeleriyle
çok daha başarılı ve faydalı çalışmalar
yapmaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz
bizim geleceğimiz, bizim temsilcileri-
mizdir. Kendilerini sağlıklı, eğitimli ve
bilinçli yetiştirmek için elimizden gelen
tüm imkanı kullanacağız” açıklamasında
bulundu.

Türkiye’nin Suriye sınırında
bulunan Kilis kenti, kendi nü-
fusundan daha fazla Suriyeli

sığınmacıya dört yılı aşkın süredir
ev sahipliği yapıyor. Kentin kültürel,
ekonomik, alt yapısal ve belediye
hizmetleriyle ilgili kökten değişik-
liklere neden olan göç dalgasıyla
baş etmede yerel halk, yönetim ve
sivil toplum kenetlenerek Suriyeli
komşuları için elinden geleni ya-
pıyor. Büyük bir insanlık sınavı
veren Kilis, bu yıl Nobel Barış
Ödülü adaylarından da biri oldu.

“Dünyada sanıyorum ki, kitlesel
bir barış eylemi olarak böyle büyük
bir örnek bulunmamaktadır.”
2015 yılı sonu itibariyle merkez nü-
fusu 106.293 olan Kilis, bugün 120
bini aşkın Suriyeli sığınmacıyı ağır-
lıyor. Sakarya Milletvekili Ayhan
Sefer Üstün tarafından hazırlanan
Nobel Barış Ödülü başvuru mektu-
bunda komite üyelerine bu konuya
dikkat çekmek üzere şöyle sesleni-
liyor; “Saygıdeğer komite üyeleri
lütfen düşünün! 2,5 milyon nüfusa
yaklaşan Paris şehir merkezine, 2,5
milyon savaştan kaçan sığınmacı
misafir olsaydı neler yaşanırdı. Ya
da 3 milyonu aşkın Londra şehir
merkezine, 3 milyon savaş ya da

doğal afetten kaçan insan gelse,
sığınsa, İngilizler ne düşünürdü, ne
yaparlardı. Ya da sizler düşünün
saygıdeğer komite; Oslo’da 1 mil-
yonu aşkın nüfusa ek olarak 1 mil-
yon mültecinin Oslo’ya misafir
olduğunu düşünün. Tahammül ve
anlayış kriterleri sizce hangi noktaya
gelirdi. Fakat Kilis’te beklenenden
başka bir şey oldu; insanlar işyerle-
rini, evlerini, ticari piyasaları, sosyal
mekânları paylaştı, paylaşıyor. Dün-
yada sanıyorum ki, kitlesel bir barış
eylemi olarak böyle büyük bir örnek
bulunmamaktadır.”

“Suriyeli mülteciler için çok şey
yapan bir Türk şehri Nobel Barış
adaylığına hazır.”
Kilis’te sivil toplum, yerel halk ve
yönetimin savaş nedeniyle buraya
sığınan Suriyeliler için düzenlediği

çeşitli kurslardan çocuklar için
eğlence organizasyonlarına, Kilis
Üniversitesi öğrencilerinin gönüllü
girişimlerinden, sağlık, eğitim gibi
Suriyeli misafirlere verilen ücretsiz
hizmetlere kadar dünya basınında
geniş yer bulan örnek insani faali-
yetler, kentin Nobel Barış Ödülü
adaylığında uluslararası desteğin
artmasını sağlıyor. Son olarak Ame-
rika Birleşik Devletleri Dışişleri Ba-
kanlığı Nüfus, Göç ve Göçmen
Bürosu; Kilis’in Suriyeli mülteciler
için bugüne kadar yaptıklarından
dolayı Nobel adayı olmaya hazır ol-
duğunu anlatan “Suriyeli mülteciler
için çok şey yapan bir Türk şehri
Nobel Barış adaylığına hazır” baş-
lıklı makaleyi resmi Twitter hesa-
bından paylaşarak Kilis’e destek
verdiğini açıkladı.

Suriye’de iç savaşın patlak verme-
siyle ülkelerini terk etmek zorunda
kalan Suriyeliler için Türkiye, en
çok sığınılan ülke oldu. 9 milyar do-
ları aşkın kaynağı sığınmacılar için
kullanan Türkiye’de bugün, 2 mil-
yon 734 bin civarında Suriyeli
göçmen bulunuyor. Sığınmacıların
283 bine yakını, onlar için oluşturu-
lan yüksek standartlardaki 26 geçici
barınma merkezinde ikamet ediyor.

Küçük birer şehri andıran merkez-
lerde alış veriş merkezlerinden okul,
kreş, kurs ve hobi alanlarına, spor
olanaklarından ücretsiz sağlık bi-
rimlerine kadar her detay yer alıyor.
Bu kampların en büyüklerinden biri
Kilis’e bağlı Öncüpınar mevkiinde
bulunuyor. 2012 yılında kampı ziya-
ret eden Birleşmiş Milletler Yüksek
Komiseri Antonio Guterres verilen
hizmetin insan onuruna yakışır kali-
tede olduğunu belirtmiş, uluslararası
toplumun bu yüksek standartların
sürdürülmesi ve her yerde hayata
geçmesi için dayanışma ve destek
çağrısında bulunmuştu. Guterres ile
birlikte kampı ziyaret eden Bir-
leşmiş Milletler Özel Temsilcisi An-
gelina Jolie de hiçbir yerde böyle bir
kamp görmediğini belirterek “aileler
ve çocuklar Türk halkına ve hükü-
metine minnettar, ülkelerinden
kaçmak zorunda kalan ailelerin ba-
rındırılması için her yerde bu şart-
larda kamplar olmasını umut ediyo-
ruz” demişti. Aradan geçen süre zar-
fında neredeyse hiçbir uluslararası
yardım sağlanmamış olsa da ülkenin
diğer yerlerinde bulunan geçici ba-
rınma merkezlerinde olduğu gibi
Öncüpınar’daki standartlar da en üst
düzeyde tutulmaya devam ediyor.

Kilis Nobel Barıș Ödülü’ne aday

„Adı da başka, tadı da başka“

PAŞA LEBENSMITTEL GmbH - Yayla ve Fulya Kuzey Almanya Baş Bayii:
Großmarkt Hamburg • Stand F 230 + 250 • Banksstr. 28 • 20097 Hamburg

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

Yayla ve Fulya ürünlerini bütün marketlerden ısrarla  isteyiniz!..
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Diğer bütün modellerimizi de 
uygun ve cazip taksit imkanları

ile sizlere sunuyoruz

Ruhrstr. 63 
22761 Hamburg-Altona
Tel.: 040 / 853 06-377
Fax: 040 / 853 06-304
E-Mail: baris.sahin@kruell.com

Barış Şahin
Satış Danışmanı

Ford Transit Transit Custom Transit Connect

www.kruell.com

Ticari ve özel yeni 
Ford modellerimizi

% 0,0 FAİZSİZ 
sizlere sunuyoruz. 
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Ab 12.09.2015 bei KRÜLL.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Abb. zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

FORD S-MAX TREND
So viel (Fahr-) Spaß muss sein: 
Start-Stopp-System, 2-Zonen Klima-
automatik und auf Wunsch eine fuß-
sensorengesteuerte Heckklappe.

Bei uns für 
€ 26.990,-1

FORD GALAXY TREND
Gute Laune auf allen sieben Plätzen: 
3-Zonen- Klimaautomatik, Fernlicht-
Assistent und Multifunktions- Touch-
screen versprechen Reisen 1. Klasse.

Bei uns für 
€ 29.490,-2

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

FORD GALAXY TREND

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 ei-
nen Ford Galaxy Trend 1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor 118kW (160PS) (Start-Stopp-System).

              
            

        
        

              
 

   
   

   
     

    

  
      

  
     

 

   

 

  
      

  
   

    

   

 

Ruhrstr. 63 
22761 Hamburg-Altona

Tel.: 040 / 853 06 336
Fax: 040 / 853 06 304

E-Mail: ersin.oeruen@kruell.com

Ersin Örün
Satış Danışmanı

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, Şehir dışı 5,6 litre, Ortalama 6,5 litre, (CO2-Emissionen: 149 g / km kombiniert). 
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Ruhrstr. 63 
22761 Hamburg-Altona
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Satış Danışmanı

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, Şehir dışı 5,6 litre, Ortalama 6,5 litre, (CO2-Emissionen: 149 g / km kombiniert). 
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Tel: 040-81 46 40 
Fax: 040  86 69 08 54

Mobil: 0172 - 54 68 334

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:

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

Im Hegen 3
22113 Oststeinbek

       Kuzey Almanya için aylık Türkçe haber ve reklam gazetesi - Zeitung für türkische Mitbürger in Nord-Deutschland
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www.turkses.de         www.turkses.com    

Farklıyız, Farkındamısınız?

İyi B
ayramlar

İyi B
ayramlar

Hayırlı ve iyi Bayramlar

İyi 
Bayramlar

Bayramınız
mübarek olsun!.

       Kuzey Almanya için aylık Türkçe haber ve reklam gazetesi - Zeitung für türkische Mitbürger in Nord-Deutschland
Seit 1991 • Bağımsız - Unabhängig • Yıl - Jahrgang: 25 •  Sayı - Ausgabe: 273 • Nisan - April  2016 • Baskı tarihi: 06.04.2016

www.turkses.de

Im Hegen 3
22113 Oststeinbek25. Yıl

Jahre 5

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

8,-99

Hergün 
açık büfe
kahvaltı

KonditoreiPastane

Seit 1885

Reyhan Sarvan

Uzman Borçlu Danışmanı 
Schuldner-und Insolvenzberater 

Hamburg‘da konut inşa etme, satın alma ya da modernleştirme ile ilgili bilgiler:
Finansman, teşvikler, alım teklifleri, arsalar ve inşaat teknolojisi hakkında bilgi edinin!

23.04.2016, CUMARTESİ, SAAT 10.00–17.00

BİZE UĞRAYIN: Besenbinderhof 31 (gar yakınlarında). Danışmanlık sadece Almanca dilindedir. 
Giriş ücretsizdir. Ayrıca çocuklarla ilgilenilecektir.

www.ifbhh.de Wir fördern Hamburgs Zukunft

 TAG DES EIGENHEIMS
  BAUEN. KAUFEN. MODERNISIEREN.ŞÖFERLER ARANIYOR

Müracaat: 
Emrah Ercan - 0170 / 99 64 690
Raşit Yalın - 0151 / 111 27 084

Ay Transport bünyesinde çalışacak,
3,5 ile 40 ton’a kadar ağır vasıta 
ehliyeti olan şöferler alınacaktır.

Ücret dolgundur.

Avrupa basını buluştu

� Gerek iç dizayn gerekse dış görünümü ile
Reperbahn’a canlılık getiren Döner und
Getränke Welt’in Sahibi Abdulvahap Bayanbaş,
bilhassa haftasonları kalabalık müşteri grup-
larının hitap ettiklerini belirtiyor. 6. sayfada

� Hamburglu bayan avukatlarımızdan Sultan
Maden Çelik, merkez tren garı (Hauptbahnhof)
yakınındaki Adenauer Allee 2 • 20099
Hamburg adresindeki geniş ve modern yeni
bürosuna taşındı.
10 yıldır auvukatlık yapan Sultan Maden
Çelik’in yeni bürosunda hukuk, vergi
danışmanlığı ve ticari danışmanlık hizmetleride
sunuluyor. 7. sayfada 

Avukat Sultan 
Maden Çelik yeni

ofisine taşındı
� Kuzey Almanya baş bayiliğini üstlenen
Umut Food sahibi Osman Albayrak, “Başta
çikolata ürünleri ol-
mak üzere bisküvi,
nutelle, lokum, şal-
gam suyu, helva,
tahıl, pekmez, yu-
muşak şeker, kek ve
çubuk krakerleri gi-
bi 80 e yakın Torku
ürünlerini toptan ola-
rak pazarlıyoruz.” 

3 ve 9. sayfada

Torku ürünleri
Almanya’da

� Hamburg’un köklü şirketlerinden IFB
(Hamburgische Investitions-und Förderbank ) 
23 Nisan’da düzenleyeceği emlak, alım satım
fuarında 50 den fazla emlak firmasını biraraya
getirecek.  Emlak tekliflerine ek olarak
finansman danışmanlığı ve inşaat tekniği
hususlarında da geniş enformasyonların
sunulacağı Emlak fuarı,  10 ila 17 saatleri
arasında gerçekleştirilecek.           9. sayfada 

IFB 23 Nisan’da emlak
fuarı düzenliyor

6. sayfada

Steinbock
Reeperbahn’ın gözdesi

� 9 Mart Çarşamba günü
Norderstedt’de Fahrschule
A Team’in  4. şubesinin
açılışına çok sayıda davetli
iştirak ederek, Ahmet
Türkkan’ı ve ekibini kut-
adılar.     3 ve 16. sayfada 

Döner
Welt

1. yılını
kutluyor

Hamburg’un eğlence merkezi olan Reper-
bahn’da yaşlaşık 10 yıldır faaliyet gösteren
Türk restorantlarından Steinbock, Reperbahn
145 . 20359 Hamburg adresinde, leziz yemek
çeşitleri ve güzel dekoru ile Alman ve Türk
müşterilerin uğrak yeri oldu. 

A-Team’den
4. Fahrschule

Batı Avrupa Yerel
Medya Çalıştayı yapıldı
AVRUPA’DA İLK DEFA YAPILDI
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-

luklar Başkanlığı  (YTB) tarafından düzenle-
nen  “Batı Avrupa Yerel Medya Çalıştayı” 19 ve
20 Mart 2016 tarihlerinde  Frankfurt Hilton
otel’de gerçekleşti.  2 gün gün süren çalıştayın
açış konuşmasını YTB başkanı Doç. Dr. Kudret
Bülbül yaptı.  

Çalıştaya Almanya başta olmak üzere diğer Avru-
pa ülkelerinden yerel medya sahipleri katıldı.
Kuzey Almanya dan ise sadece Türkses Gazete-
si’ni temsilen Emin Sağlık YTB’nin düzenlediği
2 günlük çalıştayda yer aldı. 

� Hamburg'da göçmenlerin yoğun olarak
oturdukları Billstedt semtinde, iki dilli eğitim veren
“Mutlu Çocuklar Yuvası – Kita Glückliche Kids
Gruppe” minik öğrencileri Türkçe etkinliğinde
velilerini büyüledi.                            5. sayfada

Çocukların Türkçe etkinliği büyüledi

Çoçuklarımıza,
İstiklal Marşını 
diğerlerinden

ayıran ruhu
öğretmeliyizEn Sesiz Ziyaret

17. sayfada

8. sayfada

20. sayfada

17. sayfada

Hamburg'da başarılı çalışmalara imza atan
Hamburg Türk Halk Müziği (THM) Koro-
su'nun “Barışın Sesi” adı altında verdiği kon-
serde merhum Aşık Veysel anıldı.

7. sayfada

19. sayfada

HTSM Korosu konserine Atatürk’ün
sevdiği parçalar damga vurdu

TANITIM
HABERİNİZ

Türkses’den
√ Yeni bir işyerimi açıyorsunuz?
veya başka bir firmayımı 
devraldınız?

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

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

www.turkses.de



Sayfa - Seite  24 Nisan - April  2016Türkses  Sayı - Ausgabe 273w

Merkez Büro: Gröpelinger Heerstr. 391 • 28239 Bremen • Telefeon: 0421/ 6 16 96 71 
Mobil Tel.: 0172 / 4 58 31 97 • Fax: 0421 / 6 16 96 78  •  Gece ve Tatil günleri dahil 24 saat 

( Tag und Nacht für Sie erreichbar)  

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

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

YAPTIĞIMIZ İŞLEMLER:
1- Cenaze ölüm yerinden alınıp, kanunların öngördüğü yere konur.
2- T.C. Başkonsolosluklarındaki resmi işlemler ile Alman makamlarındaki işlemler tamamlanır.
3- Cenazenin ülkemize nakli ve buraya gömülecek çocukların defin işlemleri yapılır. 

Bütün İslam ülkelerine aynı hizmetler  sunulur. 
4- Cenaze ile ilgili yıkama, kefenleme ve namazla ilgili bütün dini görevler ehliyetli kişiler tarafından yapılır. 

KURBAN BAYRAMINIZI CANDAN KUTLARIZ !..

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

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

   

   
    

  
   

    
    

    
    

     
    

    
    

   
    

    
    
   

  
    

    
 

  
 

 
 

 
  
  

 
 

  

    
    

 

   

   
   

    
    

   
 

    
    

   
      

    
    
      
    
    

     
     

     
    

     
      

    
    

    
   

      
    
  

  
  

  
   

  
   

    
     

     
    
     

  

    
    

    
   

    
     

    
   

  
   

   
   

   
   

  
   
   

   
    

      
    

     
  

 
 

   
     

 
  

  
    

   
   

 
    

  
  

   

  
  

    
     

   
   

   
    

   
   
   

  
   
   
   
  

   
   
  
   

   
   
   

   
   

  
   

 
   

   

 
  

  
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
  

   
   
 

  
  

  
    

  

   

ACILI GÜNÜNÜZDE YANINIZDAYIZ

B A Ş S A Ğ L I Ğ I
İncinsede incitmeyen, Kardeşe Denk Dost
Paylaşmayı Seven, Değerli Akademisyen

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Kendisine Allah´tan Rahmet, ailesine ve tüm

sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
..............................................................................

BREMEN  ATATÜRKÇÜ  DÜŞÜNCE  DERNEĞİ

S A L A H 
Reçepoğlu’ nu

MUHABİRLER VE REKLAM 
TEMSİLCİLERİ ALINACAK

HANNOVER 
BREMEN ve çevresinde

Türkses Gazetesi bünyesinde çalışacak,

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

sahibi olmak, Bilgisayarı iyi kullanabilmek.

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

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Türkses Gazetesi’ne vereceğiniz 

ilanlarınız için: İlan Servisi: 0172 54 68 334
e-mail: tuerkses@t-online.de

www.turkses.de
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