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

BMW und MINI
Vertragshändler

B&K GmbH & Co. KG
Buxtehuder Straße 112
21073 Hamburg
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Billstedter Hauptstraße 51 • 22111 Hamburg (Billstedt)
Tel: 040 / 22 75 83 81 • Fax: 040 / 22 75 83 76
• info@miraj-juwelier.de • www.miraj-juwelier.de

RÜYA
Braut & Abendmode
Seevepassage 2
21073 Hamburg / Harburg

www.turkses.de







  










Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:
Tel: 040-81 46 40
Fax: 040 86 69 08 54
Mobil: 0172 - 54 68 334
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Tel:.040 / 180 65 219
Tel:.0179 / 128 75 18
www.rüya-brautmode.de
E-Mail: rueyabrautmode@web.de
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76 60091-17
91-17
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www.bundk.de
www.bundk.de

Thomas
Strunck
Ümit Sentürk
Verkaufsberater

Gebrauchtwagen
Dienstwagen
Finanzierung
Leasing

Farklıyız, Farkındamısınız?
Rechtsanwältin
- Avukat

SULTAN MADEN ÇELİK

• Aile Hukuku (Familienrecht)

İyi
• Ceza Hukuku (Strafrecht)
• Trafik Hukuku
lar(Verkehrsrecht)
Bayram

• 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

Vizeye yeşil ışık
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www.turkses.de

(Hamburg Otobüs Terminali ZOB’un karşısında)

e-mail: info@sultan-maden-celik.de

Hayırlı ve iyi Bayramlar

AB Komisyonu, Türk vatandaşlarının Schengen ülkelerine yapacakları
seyahatlerde vizelerin kaldırılmasını öngören tavsiye kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB)
Bakanı ve Başmüzakereci
Volkan
Bozkır (sağda) ve
Dışişleri
Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu
(solda) AB Bakanlığı’nda AB Komisyonu’nun
Türk
vatandaşlarına vize
muafiyeti değerlendirme raporuyla ilgili bilgi verdiler.

 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, geriye kalan
şartların yerine getirilmesi durumunda Türk vatandaşları için vizelerin en geç haziran ayı sonunda kaldırılmasını isteyen birtavsiye kararı aldı.
 AB Komisyonu, Türkiye ile Birlik arasında
Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında yol
haritasının uygulanmasına ilişkin üçüncü
raporunu açıkladı. Raporda, Türkiye’nin vize
serbestisi için 72 kriterden 67’sini yerine
getirdiği belirtilerek, Türk vatandaşları için

Almanya’nın Hamburg kentinde
göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Harburg semtinde iş adamları Sezer Atılanok
ve Mustafa Özcan tarafından bin kişilik
düğün salonu yapılıyor.



Geniş bilgi 6. ve 17. sayfada

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

Pamukkale
28.yılında
 Hamburg’da 1987 yılında açılan ilk Türk kuyumcusu unvanına sahip olan evli üç çocuk bir
torun sahibi İzmirli Harem Kuyumcu işletmecisi Kadir Altıntaş, Hamburg Harburg, Altona
ve Billstedt olmak üzere üç şubeye sahip olduklarına dikkat çekti.
5,18 ve 19. sayfada

Kabs’dan
herkese ve
herkeseye
uygun
koltuklar

 Hamburg'un Schanzenviertel semtinde

Pamukkale Köz, ve Bergedorf semtinde
Grillrestaurant Pamukkale Bergedorf ve
Pamukkale Grill & Backshop adlarında üç
işyeri işletmecilerinden 53 yaşındaki
Mehmet Yalçın, kardeşi İrfan ve oğlu Uğur
başarılı olmak için ilk etapta müşterinin
memnun olması gerektiğini kaydettiler.
13. sayfada

Bayramınız
mübarek olsun!.

 Evlerimizde en çok vakit geçirdiğimiz ve misafirlerimizi ağırladığımz yer genelde salonumuzdur. Ev hanımları evlerinde genelde salona çok önem gösterirler.
Bilhassa koltuk seçiminde konfor, rahatlık ve güzel görünüme çok dikkat ederler.
• 5. sayfada

Son model
BMW’ler harika

√ 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

Ege Kurt, ilk maçında
Berlinli Talip Yılmaz’ı
2. raund da teknik nakavt etti.
• 23 de

www.turkses.de

A1@>?B,B7A8*A9A
www.turkses.com

Türkses’in
Ramazan özel sayısı
1 Haziran Çarşamba
yayınlanacaktır.
Türkses’de yayınlanması arzu ettiğiniz
Ramazan mesajlarınız
için :
Tel.: 040 - 81 46 40
Mobil: 0172/54 68 334
www.turkses. de

Hamburg'un en köklü balık restoranlarından Störtebeker
Fischrestaurant adlı
balık restoran işletmecisi 26 yaşındaki
Hasan Ali Ok, “Liman manzaralı....
10 ve 14.. sayfada

A li Gü müş; “2 00 çe şit
ürün s er v isi y apı y oru z„

 Vatan Feinkost GmbH olarak 2012 yılından beri Hamburg ve çevresine en kaliteli ürünlerin dağıtımını yapmaktan
gurur duyduklarını belirten şirketin işletmecisi Ali Gümüş...
19. sayfada

Laures Restaurant
Steindamm’da açıldı
Altona
City
Markt’ın işletmecisi
Bünyamin Öztürk
her insanın isteyerek ve severek çalışması gerektiğini ve
ancak böyle başarılı olunduğunu
belirtiyor.
■

15 ve 18.sayfada

■ Hamburg’da Türk işyerlerinin yoğun olduğu
Steindamm caddesi karşısında, Kreuzweg 12
adresinde 30 Nisan Cumartesi günü hizmete
açılan LauRes Restorant’ın açılış töreni muh3. sayfada
teşem geçti.

PAZARLAMA ELEMANl ARANIYOR
Firmamızın pazarlama bölümünde çalışmak üzere, iyi derece
Almanca ve Türkçe bilen, ehliyet sahibi, Türk süpermarketlerine
satış yapabilecek, erkek satış sorumluları aranıyor.
Deneyimli adaylar tercihimizdir.

Ege Kurt ilk
maçında galip
 Birol Kurt’un oğlu

 Bununla beraber, metinde Türkiye’den,
parmak izi bilgisinin de yer aldığı biyometrik
pasaportların
çıkarılması,
Geri
Kabul
Anlaşması’nın uygulanmasına başlanması,
terörle mücadele ve organize suçlarla mücadele
kanunlarının temel haklara dikkat edilerek
AB’ye uygun bir şekilde düzenlenmesi istendi.

Manzara
bahane
balık
şahane

Hamburg’un ilk Türk
kuyumcusu HAREM

Hamburg’a dört
dörtlük Masal
düğün salonu

vizelerin haziran sonunda kaldırılmasını
öngören tavsiye kararına yer verildi.

 1987 yılından beri oto-

mobil sektöründe çalışan Trabzonlu Mustafa
Duvan, dünya’nın en
ünlü otomobil firmalarından BMW’nin... • 9 da

Müracaat: Saki GmbH

Grossmannstr. 88 • 20539 Hamburg • Tel.: 040 / 21 00 87 83
e.Mail: info@saki-gmbh.de
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LauRes’in açılış kurdelesini
milletvekili ve başkonsolos kesti
Hamburg’da Türk işyerlerinin yoğun olduğu Steindamm caddesi karşısında, Kreuzweg 12 adresinde
30 Nisan Cumartesi günü hizmete açılan LauRes Restorant’ın açılış töreni muhteşem geçti.

Y

• Türkses / Hamburg

aşar Oktay, Saim Çelik, Mustafa İspir ve Zafer Kılınç ortaklar tarafından hizmete
sunulun LauRes Restorant’ın açılışına AK Parti İstanbul Milletvekil
Mustafa Yeneroğlu, Hamburg
Başkonsolosu Mehmet Fatih Ak,
Ramazan Uçar, Ahmet Yazıcı, Bülent Güven, ünlü emlakcı Hartmut
Sebold, Salih İnce, Mehmet Emin
Süzen, Fatih Gönüllü, Recep Karadeniz, Yavuz Demirel, Selim Bayansal, Tuncay Yeter gibi Hamburglu
işverenlerimizin yanısıra çok sayıda
davetli iştirak etti.
Yağmurlu bir havada AK Parti İstanbul Milletvekil Mustafa Yeneroğlu,
Hamburg Başkonsolosu Mehmet
Fatih Ak ve Ramazan Uçar tarafından açılış kurdelesinin kesildiği açılış töreni esnasında, restorantın alt ve
üst katının tıklım tıklım dolu olması
dikkat çekti.
Açılış törenine gelen davetlilerin getirdiği çiçeklerle LauRes restorantın
girişi adeta bir çiçek bahçesi görünümünü alırken, özenli dizayn edilmiş,
herkesime hitab edebilecek şekilde

hazırlanmış restorantın dekoru davetliler tarafından takdir alırken, davetlilere sunulan bilhassa 2 metrelik
adana kepabın lezzeti çok beğenildi.
Uzun çalışmalar sonucu herşeyin en
ince noktasına kadar düşünülerek,
masrafdan kaçınmayıp Saim Çelik,
Mustafa İspir ve Zafer Kılınç ortakları tarafından dört dörtlük bir restorantı hizmete sunmakdan büyük
gurur duyduklarını ifade eden Laures işletmecilerinden Yaşar Oktay,
Türkses’e şöyle konuştu:
„ Restorantımız iki katdan oluşup
ön bahçesi de olmak üzere toplam

190 kişiye hitap etme kapasitesine
sahipdir. Bilhassa üst katımızın
manzarası güzel olduğu için genelde aileler tercih ediyor. 85 kişilik
olan üst salonumuzda özel toplantı
ve görüşmeler içinde reserve edilebiliyor. Ayrıca güzel hava ve yaz
günlerinde restorantımızın ön ve
yan tarafındaki bahçesinde 60 kişi
aynı anda yemek yiyebiliyor.
Restorantımızın gerek iç mimarisi
gerekse dış görünümüne çok önem
göstererek özel mimarlar tarafından herşeyin en iyisin yaratmaya
çalıştık. Masa sandalye ve diğer
malzemeleri Türkiye, Almanya ve

diğer bazı ülkelerden getirtdik.
Yani müşterilerimizin rahatlığı için
gereken konforu yaratarak masrafdan kaçınmadık. Şu anda restorantımız sabah saat 7 de açılarak gecenin geç saatlerine kadar
yani 04 e kadar açıktır. 18 personelimiz hizmet vermekteyiz.

Rahmeti Özal’ın aşçısı
Celil Kaya bizde

Bütün ızgara, kebap ve yemeklerimiz Rahmeti Turgut Özal’ın
aşçılığın yapmış olan Bolu Mengenli ünlü aşçımız Celil Kaya tarafından
hazırlanmaktadır.

Aşçımız Celil Kaya, Türkiye ve
Anadolu yöremize ait lezziz yemek
çeşitlerini özenle hazırlayıp gerek
Türk gerekse Alman müşterilerimize sunmaktadır. Dönerlerimiz
kendimiz taktığımız için lezzetinin
harika olduğu gururla söylemek
isterim. Ayrıca restoranımız
büyük olduğu için üst kata servisi
yapılan yemeklerimiz özel yemek
asansörrüyle ulaştırılıyor. Böylelikle yemeklerimizin hızlı ve sıcak
bir şekilde müşteriye servisi yapılıyor. Bize özel konsept olarak 1,
1,5 ve 2 metrelik adana kebaplarımız var. Metrelik Adana ile kalabalık gelen grup ve müşterilerimize hitap ediyoruz. Mevcut olan
restorantlardan bir ayrıcalığımız

olsun diye Luane ‘nin Lua’sunu ve
Restorantın Res’ini alarak LauRes ismini koyduk. Almanya da
bu isimde faaliyet gösten tek Restorant. Türkçesinide neşeli restorant şeklinde yorumlayabiliriz.“
İlgisini çeken Türkses okurlarımız
için LauRes’in adres ve telefonu
şöyle: Kreuzweg 12 • 2009 Hamburg Tel.: 040 28 40 88 67
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Hannover Sanayi Fuarı yoğun geçti
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‘Hak Dostum Hak‘
Hamburg’da
sahnelendi
• Türkses / HAMBURG
Hamburg'da organize edilen ’Hak Dostum Hak’ adlı
tiyatro oyunu kentin Harburger Tiyatro Salonu'nda
sahnelendi. İstanbul Meydan Sahnesi oyuncuları Ali
Fuat Pekzeren, Eray Yasin Ișık, Yasemin Balık, Hakan
Bulut, Faruk Sofuoğlu, Hacı Ali Konuk tarafından
sahnelenen 'Hak Dostum Hak' adlı oyun iki perdeden
oluștu. Cumhuriyet dönemi öncesi ve sonrası
tiyatronun konusu olarak tiyatroseverlere aktarıldı.
'Hak Dostum Hak' adlı oyunda orta oyunundan gölge
oyununa kadar geleneksel oyunlarımızdan bölümler
yer aldı. Müzikal ve güldürü komediye halinde
oynanan oyun izleyicileri gülmekten kırdı geçirdi.
Tiyatrosever oyunun sonunda uzun süre oyuncuları
ayakta alkıșladı.

lmanya Başbakanı
Angela Merkel ile
fuarın bu yılki partner ülkesi ABD’nin Başkanı
Barack Obama fuardaki bazı
Alman ve ABD stantlarını
gezdi. İki liderin ziyareti
nedeniyle uygulanan yoğun
güvenlik önlemleri kapsamında fuardaki birçok salon
kapatıldı.
Bu yıl 75 ülkeden 5 bin 200
firmanın katıldığı fuarda yurt dışı katılım
oranı yüzde 58 olarak belirlendi. Fuara
en çok katılımcı sağlayan ülke ev sahibi
Almanya oldu. Ardından Çin, ABD, İtalya,
Türkiye ve Hollanda sıralandı.
Türkiye, fuarda 73’ü milli ve 61’i de bireysel katılım olmak üzere 134 firmayla
temsil edildi. Türkiye Makine Tanıtım
Grubu, fuar kapsamında düzenlediği “Türkiye Akşamı” etkinliğinde Türk ve Alman
iş adamlarını bir araya getirdi.

Fuarın ana teması “Sanayi 4.0”
„Sanayi 4.0“ temasının ön planda olduğu
fuar „Sanayi 4.0“ ve „Endüstri İnternet“
üzerine oturumlar düzenlendi.
Fuarda ayrıca, Araştırma, Geliştirme Teknolojileri (Research & Technology), Elektrik ve Hibrid Teknolojileri, Elektrik Depolama Sistemleri (MobiliTec), Endüstriyel
Üretim Teknolojileri (Industrial Supply),

„Isırgan” oyunu
beğenildi
Sanayi Otomasyonu Teknolojileri (Industrial Automation), Akıllı Enerji ve Çevre
Teknolojileri (Energy), Bilgi İşlem Sistemleri (Digital Factory), Rüzgar Teknolojileri (Wind), Vakum ve Basınçlı Hava
Teknolojileri (ComVac), Yüzey Teknolojileri (Surface Technology) ve Otomasyon
(Motion Drive & Automation) alanındaki
en yeni gelişmeler sergilendi.
Bu yıl yaklaşık 2 bin 500 gazetecinin
takip ettiği ve 250 bin kişinin ziyaret
ettiği, 29 Nisan’da sona erdi.
Öte yandan, yoğun güvenlik önlemlerinin
uygulandığı kenttebirçok yol trafiğe kapatıldı. Ayrıca, fuar girişinde de sıkı güvenlik kontrolleri yapıldı.
Fuarın resmi açılışı Almanya Başbakanı
Angela Merkel ile bu yılki fuarın partner
ülkesi olan ABD’nin Başkanı Barack
Obama tarafından yapıldı.
(AA)

"500 euro" banknotları tedavülden kaldırılacak
Avrupa Merkez Bankası (ECB),
"500 euro" banknotlarının tedavülden kaldırılacağını açıkladı.
Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan
ECB tarafından yapılan açıklamada, en büyük
Avrupa para birimi olan 500 euroluk banknotların, "terör finansmanının ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi" amacıyla gelecekte tedavülden kaldırılacağı bildirildi.
Açıklamada, halen tedavülde olan 500 euro
banknotlarının geçerli olacağı, ancak gelecekte

basılmayacağı ve 2018 yılı sonuna yakın sürede
tümüyle tedavülden kalkacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, 5, 10, 20, 50, 100 ve
200 euro banknotlarının ise tedavülde kalacağı
ve bir süre sonra yenilenen 100 ve 200 avro
banknotlarının tanıtımının da yapılacağı kaydedildi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario
Draghi, daha önce yaptığı bir açıklamada, 500
euro banknotlarının yasa dışı aktivitelerde kullanıldığını söylemiş, AB ülkelerinin maliye
bakanları da bu konuda gerekli önlemleri alaBERLİN (AA)
caklarını söylemişti.

Hamburg'da Şehrazat Tiyatro tarafından Murathan Mungan'ın
2013 yılında yazdığı “Mutfak” adlı
eserinden derlenen ve yazar Kadriye Bakşi'nin yönettiği “Isırgan”
adlı tiyatro oyunu beğenildi.
• Türkses / HAMBURG
Kentin Altona semtinde Bahrenfelder
Strasse Okulu Salonu'nda sahnelenen
oyunu her kademeden çok sayıda tiyatrosever katılarak salonu doldurdu.

Kadın sorunları ve farklı
konular irdelendi

Isırgan tiyatro oyunun konusu, İstanbul'da eşinden ayrılmış dört kadının
açtıkları “Domates” adlı bir vejetaryen

lokantanın mutfağında geçen çeşitli
sahneden oluşuyor. Oyunda siyasi
geçmişe sahip kadınların hayat, aile,
yaşam hikayeleri ve erkeklerden aldıkları kötü darbelerden ve acı dramlardan
sonra ayakta kalmalarının yasam mücadeleleri anlatılıyor. Farklı konuların
irdelendiği oyun komedi halinde geçerken tiyatroseverler zaman zaman
kahkahalarla güldüler.

Oyuncular uzun
süre alkışlandılar

Yazar Kadriye Bakşi'nin yönettiği
'Isırgan' adlı iki perdelik oyunda Nesrin
Lavas, Kadife Ferreira, Behice Toper,
Bahar Arican, Mine Lavas, Fatma Altıntağ, Hülya Sevüktekin, Gülcan Cantay
Çiftlik, Nursel Yener ve Cemalettin Zeyrek oynadı. Profesyonel bir oyun çıkartıp
yüksek performans sergileyen oyuncular, oyunun sonunda uzun
süre izleyenler tarafından alkışlardılar. 15
Mayıs Saat 18. 00 de
Theater Haus im Park,
Gräpelweg 8, 21029
Hamburg- Bergedorf
adresinde oyun tekrar
sahnelenecek.

Hamburg
Wandsbek’de açılıyor

Adana Kebap yemek için Adana’ya gitmenize gerek yok.
Çünkü; Adana’yı Hamburg’a getirdik.

Lüks ve nezih bir ortamda Anadolu mutfağının eşsiz lezzetini

keşfedeceğiniz Köz Adana Restorant, geçmişin zerafetini ve günümüzün modernitesiyle yeniden tanımlıyor.
Kömür ateşinde ızgara keyfinden ızgara çeşitlerine, soğuk-sıcakmeze çeşitlerinden tatlılara kadar
Türk mutfağının 1001 çeşit lezzetini Köz Adana Restoranın sıcak ve farklı atmosferinde keşfedin.
Güleryüzlü ve deneyimli personelimizle siz de bu farkı fark edin...



Wandsbeker Marktstraße 9 • 22041 Hamburg
Mehmet Aydın: Mobil: 0152 55 32 56 57
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Hamburg’un ilk Türk
kuyumcusu Harem
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Kadir Altıntaş; “Altın’ın yeni tasarımlarını takip ediyor ve Türkiye fiyatına sunuyoruz”.

Almanya’daki Türkler,
Türkiye’nin gelişimine

katkıda bulunmak istiyor

.
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Hamburg’da 1987 yılında açılan
ilk Türk kuyumcusu unvanına
sahip olan evli üç çocuk bir torun
sahibi İzmirli Harem Kuyumcu
işletmecisi Kadir Altıntaş, Hamburg Harburg, Altona ve Billstedt
olmak üzere üç şubeye sahip olduklarına dikkat çekti.

A

ltınla ilgili Türkiye'de piyasaya
sürülen yeni modelleri, tasarımları
takip ettiklerini belirten Kadir Altıntaş, çocuklarını evlendirecekler veya
evlenecek gençler için yüzük, takı, gelinlik,
kına, nişan gibi ne gerekiyorsa hepsini
içeren paket sunduklarını söyledi. Düğün,
nişan için gerekli A'dan Z'ye kadar eksiksiz uygun fiyatlarda müşteriye hizmet
sun- duklarını ifade eden Altıntaş sorularımızı şöyle yanıtladı:

Türkses: Dile kolay 29 yıldır başarılı olmanın sırrı nedir?
Altıntaş: Burada önce müşterinin ne
istediğini anlayacaksın ve güler yüzlü
yak-laşarak gerekli bilgiyi aktaracaksın.
Ayrıca bu meslek güven işidir. Görünüşte
minik takılar olabilir ama önemi ve değeri
çok büyüktür. Müşteri ne istediğini bulabilmelidir. Tasarım, model, fiyatın uygun
olması gerekir. Çünkü kuyumcuya gelen

Türkses: Sizi ve mesleğinizi yakından tanımamız mümkün mü?
Altıntaş: Elbette...Ben İzmir'liyim ve
1973 yılında ilk kez günümüzün başkenti
olan Berlin'e geldim. 1987 yılında Hamburg'a geldim ve burada ilk Türk kuyumcusu olarak ben 'Harem Kuyumcu'
adı altında işyerini oluşturdum. Daha
sonra Altona semtinde 'Harem Juwelier
& Brautmoden' ve Billstedt semtinde
'Harem Juwelier' adlarında toplam üç
şube kurduk. Hedefimiz burada yaşayan
vatandaşlarımıza Türkiye'de olduğu gibi
hizmet sunabilmek ve herkesin kendi
geleneğini ve göreneğini sürdürmesine
katkı sağlamaktır. Ben genç yaştı İzmir'de
mücevherlerin üretildiği imalatçıda çalışmıştım. Dolayısıyla bu mesleğin en
ince noktalarına kadar bilgim, ve tecrübem vardı. Bu meslekten anladığım için
bundan 29 yıl önce ilk Türk ku-yumcusu
olarak bu alana damga vurdum.

biri mutlaka özel bir günü taçlandırmak
amacıyla kendine veya eşine, çocuklarına,
dostuna hediye almak için gelmiştir. İlk
etapta kendinden yola çıkacaksın ve
karşındaki insana da aynı şekilde aktaracaksın. İşte bunu yapabiliyorsan bu
başarının yolu açılmış demektir. Eğer
başarılı olmak istiyorsan kesinlikle pes
etmeyeceksin, müşterilerle çok iyi ilişki
kurabileceksin. İşte bu noktada ben çok
dikkat ederim ve bunun içinde 29 yıldır
müşterilerime seve seve hizmet sunuyorum. Müşterilerim çok memnunlar bende
çok mutluyum. Bu başarıyı müşterilerime
borçluyum.
Türkses: Ürünleriniz, çeşitleriniz, modelleriniz üzerine detaylı bilgi verebilir
misiniz?

Herkese ve her keseye uygun koltuk
takımları Kabs PolsterWelt’de
Evlerimizde en çok vakit geçirdiğimiz ve misafirlerimizi ağırladığımz yer genelde salonumuzdur. Ev hanımları evlerinde genelde
• Türkses / Hamburg
Bu haberimizle bilhassa bayanlara
hitap eden Kabs PolsterWelt’i size
tanıtmak istiyoruz.
1969 yılında Hamburg’da kurulan
Kabs Polterwelt 10 ayrı satış mağazası ve 300 çalışanı ile yüzlerce koltuk çeşitlerini müşterilerie sunuyorlar.
Müşterilerini sıcak bir karşılama ile
gereken bilgileri verdiklerini söyleyen kabs Halstenbek yöneticisi
Andreas Meier Funke, bütün satış
mağazalarında Türk müşterilerine
yönelik çalışan ve Türkçe bilgi veren
elemanlarının olduğunu bilirtiyor.
Hamburg yakınlarındaki Gärtnerstr.
130 Halstenbek adresinde oldukca
büyük bir mobilya mağazası olan

salona çok önem gösterirler. Bilhassa koltuk
seçiminde konfor, rahatlık ve güzel görünüme
çok dikkat ederler.

kabs’da satış elemanı olarak çalışan
Adapazarlı Uğur Çakmakcı (26),
Türkçe hizmet sunuyor.
Her kişiye ve her keseye hitab edebilecek yüzlerce koltuk çeşitlerinin
satışa sunulduğunu ifade eden Uğur
Çakmakcı, „Türk müşterilerimize
kendi anadilinde hizmet veriyor,
gerek fiyat gerekse zevklerine
hitab edebilecek
en uygun koltuk
takımını öneriyoruz.
Bilhassa
Türk ailelerinin
çoğu salonlarına
uygun koltuk takımlarını bizde
bulabiliyorlar.
Depomuzda olan

ürünlerimizi hemen teslim ettiğimiz
gibi, sipariş üzerinide satışlarımızı
gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 24 aya
varan sıfır faizle taksit imkanlarıda
sunuyoruz.
Yani herkesime ve her keseye hitab
ediyoruz. Kişinin arzusuna ve koltuk
kalitesine göre fiyatlar değişiyor.“
dedi.

Altıntaş: Türkiye'de bir elemanımız özel
olarak tanıtım yapılan fuarlar gibi son
çıkan tasarımları, modelleri ve çeşitleri
takip eder. Onlardan alır bize getirir veya
gönderir. Bu konuda hiçbir sorunumuz
yok. Türkiye'de en son model hemen bizim mağazalarımıza ulaşıyor. Çok çeşidimiz var beş binin üzerinde. Ayrıca Türkiye'de bulunan Altınbaş, Gold, Özkan,
Diva, Efes, Kul ve Cilor gibi önemli, kaliteli
markalarla çalışıyoruz ve tüm koleksiyonları mağazalarımızda bulunur. Alyanslar konusunda çok iddialıyımdır. Tek taş
yıllardır moda ve tercih edilendir. 14,18
ve 22 ayar bol çeşidimiz var. Bunun yanı
sıra altın alım satımı, altın ve takı tamiri,
özel takı üretimi, saat kayış çeşitleri,
saat pil değişimi, gravür bilezik, yüzük
içine yazı işlemleri hizmeti sunuyoruz.
Paket halinde de satışlarımızı yapıyoruz
kına, nişan, sünnet, düğün gibi özel günler için gereken herşey bulunuyor ve
bunu paket olarak müşterilerimize sunuyoruz. Elbette indirimle uygun fiyatlarla. Taksitle de satış yapıyoruz.
Türkses: Gelecek yıl 30 yıl oluyorsunuz
ve bu yuvarlak rakamdır. Nasıl kutlamayı

(Sağdan) Kadir Altıntaş, Mehmet Karahan ve Yılmaz Erkin
düşünüyorsunuz?

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

Türkses Gazetesi bünyesinde çalışacak,

ELEMANLAR ALINACAKTIR
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

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

YAŞLILARA ve HASTALARA EV de BAKIM HİZMETLERİ

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

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

MUHABİRLER VE REKLAM
TEMSİLCİLERİ ALINACAK
HANNOVER
BREMEN ve çevresinde

Altıntaş: Evet... 2017 yılında önümüzdeki
yıl 30. yıl gururu yaşayacağız. Bu gururu,
onuru değerli müşterilerimize borçluyuz.
Kendilerine buradan teşekkürlerimi ve
saygılarımı sunuyorum.. 30. yıl kutlamasında 4. şubeyi açmayı planladık umarız
gerçek-leşir. Tabi müşterilerimize daha
iyi hizmet, çeşit sunmak amacımız. Ayrıca
buradan altın alıp Türkiye'ye götürecek
olanlar mutlaka bunu gümrükte beyan
ettirmeleri ve dönüşte kontrol anında da
ibraz ettirmeleri lazım. Aksi halde yüklü
vergi ödüyorlar Türkiye'den ziynet altın
alıp getirmek değmiyor burada da aynı
model ve aynı fiyata bulabilirler, alabilirsiniz. Biz mağazalarımızda 9 elemanla
hizmet veriyoruz çok sayı da da meslek
eğitimi yaptırdığımız gençler oldu.

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

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

Sayfa - Seite 6

Türkses Sayı - Ausgabe 274

Düğün
satışlarımız
başlamıştır!
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Küchengarten 21 • 21073 HAMBURG / HARBURG

www.masaldeluxe.de • info@masaldeluxe.de

Mayıs - Mai 2016

15 yıllık izle
tecrübem
HAMBURG
halkımızınuğu
bize duyd
güvene er
l
r
ü
k
k
e
ş
te

SALONUMUZDAKİ ÖZELLİKLERDEN BAZILARI:
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BİLGİ ve RESERVASYONLARINIZ için:

0176 - 637 514 80 • sezeratilanok@gmx.de

Salonumuzun üstünde
4 katlı 850 araçlık
ÜCRETSİZ kapalı otopark

Eftalya
kuaför
açıldı

Hamburg da göçmenlerin yoğun
olarak yaşadığı Billstedt semtinde
yeni bir kuaför salonu daha açıldı.

A
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lmanya’nın Hamburg kentinin göçmenlerin yoğun
olarak yaşadığı Billstedt
semtinde yeni bir kuaför salonu
açıldı. Genç iş adamı Sami Kutlu
ve akrabası kuaför ustası Hüseyin
Akbana tarafından Billstedt de

Mundsburg Center’de
modern market hizmete açıldı

açılan kuaför salonunda erkek ve
kadın saç kesimi ve bakım hizmetleri sunulacak.
Seçkin davetli topluluğu katıldığı
kuaför salonun açılışına semt sakinleri büyük ilgi gösterdi. Semtin
en yoğun caddesinde açtıkları
kuaför salonu ile farklı güzel
hizmet vermeyi amaçladıklarını
söyleyen genç iş adamı Sami Kutlu
‘Yeni açtığımız kuaför salonumuzda randevusuz her yaşta
müşterilerimize hizmet vereceğiz.

Vizeye yeşil ışık

Salonun açılışın da beni yalnız
bırakmayan dostlarıma teşekkür
ediyorum. Açılış dolayısıyla fiyatlarımız uygun olup herkesi bekliyoruz. Başörtülü bayanlarımız
için ayrı bir yerimiz var. Kadın
kuaförü dalında Hamburg’un
başarılı isimlerinden Hülya Kocabey ile Ebru Yılmaz salonumuz
da bizimle beraber çalışmaktadır.
Bayanlarımıza saç kesimi ve bakım hizmetinde kendisi yardımcı
olacaktır’ dedi

Hertürlü alköllü ve alkolsüz içeceklere ek olarak, gıda ürünleri ve pastahane türü Backerei ürünlerininde
sunulduğu işyerinde 6 eleman hizmet veriyor. Uzun bir çalışma sonrası modern bir marketi hizmete
sunduklarını ifade eden Haydar
Boyraz, „Marketimize gelen
müşterilerimize içecek çeşitlerini

ve birçok gıda ürünlerini bol
çeşitde sunuyoruz. Hergün 07.00
ile 23:00 saatleri arasında açık olmamız çevrede oturan kişiler için
büyük avantaj sağlıyor. Çünkü
akşam saat 20.00 ye kadar alış-verişini yapamayan kişiler, birçok
ihtiyaç ürünlerini bizden temin
edebiliyorlar“ dedi.

Hamburg Mundsburg Center
girişinde yeni açılan Nah und
Frisch Markt, bol çeşiti ile
müşterilerine hizmet vermeye
başladı.

H

• Türkses / HAMBURG

aydar Boyraz ve Cenk Polat
tarafından hizmete sunulan
market hergün saat 07.00 ile
23 saatleri arasında müşteriye açık.

Bu teklifimiz sadece ticari işyerleri için geçerlidir:

%1,99

YILLIK
FAİZ ORANI
*

. 

(1. sayfadan devam)

A

vrupa Birliği (AB) Komisyonu, geriye kalan
şartların yerine getirilmesi durumunda Türk vatandaşları için vizelerin en geç
haziran ayı sonunda kaldırılmasını isteyen bir tavsiye kararı aldı.
AB Komisyonu, Türkiye ile Birlik arasında Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında yol haritasının
uygulanmasına ilişkin üçüncü raporunu açıkladı. Raporda, Türkiye’nin vize serbestisi için 72
kriterden 67’sini yerine getirdiği
belirtilerek, Türk vatandaşları
için vizelerin haziran sonunda
kaldırılmasını öngören tavsiye
kararına yer verildi.
Bununla beraber, metinde Türkiye’den, parmak izi bilgisinin de
yer aldığı biyometrik pasaportların çıkarılması, Geri Kabul Anlaşması’nın uygulanmasına başlanması, terörle mücadele ve organize suçlarla mücadele kanunlarının temel haklara dikkat
edilerek AB’ye uygun bir şekilde
düzenlenmesi istendi. Bunların,
vizesiz seyahat için şart olduğu
ve aciliyet arz ettiği belirtildi.
Türkiye’ye, biyometrik pasaportlar için sene sonuna kadar süre
verilirken, parmak izi bilgisinin
yer almadığı pasaportlarla vizesiz
seyahatin mümkün olmayacağı
ifade edildi.
Rapora dair açıklama, AB Komisyonu’nun birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile
AB Komisyonu’nun Göç, İçişleri
ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi
Dimitris Avramopoulos tarafından yapıldı. Bu adımla, AB Komisyonu’nun, tavsiye kararının
arkasında güçlü bir şekilde durduğu mesajını verdiği belirtiliyor.

KABUL SÜRECİ

AB Komisyonu’nun tavsiye niteliğindeki kararı, Avrupa Parlamentosu
(AP)
ve
AB

Konseyi’nin onayının ardından
uygulamaya girecek. Bunun için
tavsiye kararı, önce AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi’nde ele alınacak.
Değişiklik önergelerinin ardından karar, AP Genel Kurulu’nun
onayına sunulacak. Oylamada,
kabul için salt çoğunluk yeterli
olacak.
Olası değişikliklerle kabulün
ardından karar, AB Konseyi’ne
gönderilecek. AB Adalet ve
İçişleri Konseyi’ndeki oylamada
ise çifte nitelikli çoğunluk esas
alınacak. Çifte nitelikli çoğunlukta oylamaya katılan üyelerin
yüzde 55’inin kabul oyu vermesi
gerekiyor. Mevcut durumda en az
16’sının onayı aranacak. Ancak
kabul oyu veren ülkelerin toplam
nüfusunun oylamaya katılan ülkelerin nüfusunun yüzde 65’ini
oluşturması şart.
Eğer burada da beklendiği gibi
vize serbestisi onaylanırsa, karar
AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiş olacak.

SCHENGEN ÜYESİ ÜLKELER

Eğer vizeler kalkarsa Türk vatandaşları, haziran ayı sonu gibi
Almanya, Avusturya, Belçika,
Çek Cumhuriyeti, Danimarka,
Estonya, Finlandiya, Fransa,
Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre,
İtalya, İzlanda, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg,
Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’a giderken
vize almaya ihtiyaç duymayacak.
Bunlara ek olarak, şehir devletleri olan Monako, San Marino ve
Vatikan’a da gidilebilecek. Türk
vatandaşları turistlik ve ziyaret
amaçlı seyahatlerinde bu ülkelerde 180 gün içinde en fazla 90
güne kadar kalabilecek.
Schengen üyesi olmadıkları için
İngiltere ve İrlanda’nın vize uygulaması sürecek.

3 DEĞİŞİK FİNANSMAN İMKANI

€ 199,- Aylık

*

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

• MP3 çalarlı Radyo

• Elektirikli açılan camlar
Şoför için konforlu buton

• Teslimat ücreti extradır.

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

* Finanzman Örneği: PEUGEOT Expert L1H1 HDI 125 ticari transport aracı için:
Peşin ödeme: € 17.999,- . Ön ödemesiz toplam kredi tutarı: € 17.999,-, Son ödeme ve ödeme € 9.743,52,Taksitlerle birlikte toplam ödenen kredi tutarı € 19.096,52,. Kredi süresi 48 ay. Yıllık KM 9.000. Yıllık faiz
oranı %1,99. Bu bir PEUGEOT BANK’ın ticari araçlar için koşulsuz bir teklifi olup, bu teklif 31.03.2016 tarihine
kadar geçerlidir. PEUGEOT BANK, Geschäftsbereich der Banque PSA Finance S.A.Niederlassung Deutschland, Siemensstraße 10, 63263 Neu Isenburg.
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Çocuk isteyene „cep telefonu“ uyarısı
Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tavmergen: “Doğal yoldan gebelik elde
etmek isteyenlerin katkı maddeli besinlerden, radyoaktiviteden uzak durması,
kimyasallara maruziyeti mümkün olduğunca azaltması, bilgisayar, cep tele-

E

fonu gibi aletleri cepte ve vücutta taşımaması gerekiyor. Genç yaşta menopoz
şikayetleriyle gelenler var. Bu olgular
muhtemelen kullandıkları, yedikleri, içtikleri bazı ürünlerden, elektronik aletlerden, maruz kaldıkları kimyasallardan,
iş ortamından veya stresten kaynaklanıyor„.

ge Üniversitesi (EÜ)
Aile Planlaması ve Kısırlık Merkezi Başkanı
Prof. Dr. Erol Tavmergen,
Adres / Adresse:
doğal yoldan gebelik için siIm Hegen 3
gara, kimyasal maddeler, bil22113 Oststeinbek
gisayar ve cep telefonundan uzak durulması gerektiğini belirtti.
Merkez İlan Servisi
Türkiye’de 28 yıl önce ilk
Anzeigenannahme
tüp bebek uygulamasını ger- Prof. Dr. Erol Tavmergen, doçekleştiren Tavmergen, AA ğal yoldan gebelik için sigara,
Tel: (040) 81 46 40
muhabirine yaptığı açıkla- kimyasal maddeler, bilgisayar
Fax: (040) 86 69 08 54
mada, kimyasala, radyoak- ve cep telefonundan uzak duMobil: 0172 - 54 68 334
tif maddeye maruz kalma rulması gerektiğini belirtti.
ve elektronik sistemlerin,
E-Mail:
kişinin genel ve üreme sağmergen, „Doğal yoldan getuerkses@t-online.de
lığını olumsuz etkilediğini belik elde etmek isteyenlerin
bildirdi. Kişinin, sağlıklı ge- katkı maddeli besinlerden,
belik için kendine iyi bak- radyoaktiviteden uzak durwww.turkses.de
ması gerektiğini vurgulayan ması, kimyasallara maruTavmergen, anne ve babadan ziyeti mümkün olduğunca
intikal eden genetik problem- azaltması, bilgisayar, cep teGazetemizde yayınlanan köșe
lere yapabilecek çok fazla bir lefonu gibi aletleri cepte ve
yazısı ve ilanların içeriğinden
şey olmadığını ancak „yu- vücutta taşımaması geresorumlu değiliz. Gazetemizden izin
murtalık rezervi kontrolü“ kiyor.“ dedi. Cep telefonu ve
almadan alıntı yapılamaz.
gibi gelişen tıp olanakları bilgisayarın farklı bir manyeKöșe yazarlarının görüșleri
sayesinde bazı önlemler alı- tik alana yol açtığını bildikgazetemizi hiçbir șekilde
nabileceğini ifade etti. Gebe- lerini anlatan Tavmergen, bu
bağlamaz. Gazetemiz basın
lik için dış koşullardan doğan aletlerin sağlıklı gebelik elde
ahlak kurallarına uymayı
bazı sorunlar olduğuna dik- edilmesini engellediğine dair
ilke edinmiștir.
kati çeken Tavmergen, bun- derin kuşkuların bulunduğuların zaman zaman yiyecek, nu kaydetti.
Der Verlag übernimmt
içecek, kimyasal madde ya
„Stres de üreme sağlığını
keine Haftung für den
da radyoaktiviteden kaynak- olumsuz etkiliyor“
Inhalt der erschienende
landığını söyledi. Günde 10- Tavmergen, Türkiye’de geAnzeigen.
15 sigara içen bir çiftin nelde menopoz yaşının „48“
1991 yılından beri Kuzey
gebelik için şansının yüzde olarak bilinmesine karşın,
Almanya da yayındayız.
50 azaldığını belirten Tav- son yıllarda çok genç yaşta
mergen, „Sigara, kadının 3-4 bu durumla karşılaşan kadınTürkses
yıl önce menopoza girmesine lara rastladıklarını söyledi.
erscheint seit 1991
neden oluyor. Menopoza gir- „20’li yaşlarında veya 33-35
in Nord -Deutschland
meden 7-8 yıl önce yumurta yaşlarında menopoz şikayetkalitesinin bozulduğunu bi- leriyle gelenler de var.“ ifaliyoruz. Dolayısıyla sigara desini kullanan Tavmergen,
Türkses Gazetesi
içen bir kadın bu dönemden şöyle devam etti: „Bu olgular
Anadolu Ajansı üyesidir.
8-10 yıl önce ciddi sorunlar muhtemelen kullandıkları,
yaşamaya başlıyor. Çok yedikleri, içtikleri bazı yiyeBankverbindung
kahve tüketmek de yumurta- cekler, içeceklerden, kullanBanka Hesap:
nın DNA’sına zarar veriyor. dıkları elektronik aletlerden,
Erkekte de sigara tüketimi maruz kaldıkları kimyasalEmSa Medien
spermin DNA’sını bozuyor.“ lardan, iş ortamından veya
diye konuştu.
Hamburger Volksbank
stresten kaynaklanıyor. StreAşırı kilolu veya zayıf olma- sin de üreme sağlığına son
IBAN: DE05 2019 0003 0051 3615 07
nın da yumurtlama fonksi- derece olumsuz etkileri olBIC: GENODEF1HH2
yonlarında
sorunlara
yol 1 duğunu biliyoruz. Etkisi tam
Koz_Urfa_ilan_mayis_2016.qxp_tuerkses
09.05.16
03:27 Seite
açtığını ifade eden Erol Tav- ölçülemiyor, kan tahliliyle

ölçülemiyor olabilir ama
maalesef her geçen gün
çocuk sahibi olmakta zorlanan bir grup insanla karşılaşıyoruz.“
„Ama tıp da gelişiyor“
Tüm olumsuzluklara karşın
gebelik şansını yükseltmek
için tedavilerin, tıp olanaklarının da geliştiğini vurgulayan Tavmergen, artık herkese standart tüp bebek tedavisi uygulanmadığını,
kişiye özel programlar gerçekleştirildiğini bildirdi.
Çeşitli yöntemlerle kadınların gebe kalma potansiyelini artırmayı hedefle- diklerini belirten Tavmergen,
çok hızlı çalıştıklarını ve çiftlerin artık yıllarca beklemek
zorunda kalmadığını kaydetti. Gebelik için uygulanan
yöntemlerden birinin de
„dondurma“ işlemi olduğuna
dikkati çeken Tavmergen,
hem yumurtanın hem de embriyonun dondurulabileceğini dile getirdi.
Yumurtanın gelecek yıllarda
kullanılmak üzere eksi 196
derecede ve sıvı azot içinde
yıllarca bekletilebildiğini anlatan Tavmergen, şöyle konuştu: „Dondurma işleminin
hukuki altyapısı 2 yıl önce
başlatıldı. Erken dönem menopoza girmek üzere olan
kadınlar bekar olsalar dahi
daha sonra kullanmak üzere
yumurtalarını depolatabiliyor. Öte yandan, kanser gibi
bazı hastalıklara yakalanan
kadınlar, kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi girişim öncesi yumurtalarını dondurabiliyor. Bu o kişiler, çiftler
için son derece önemli bir
avantaj olabiliyor. “Dondurma sisteminden geçmişe
göre daha başarılı sonuçlar
alındığına işaret eden Tavmergen, Sağlık Bakanlığının
dondurma limiti olarak 5 yılı
belirlediğini ancak belli durumlarda bu sürenin uzatılabildiğini sözlerine ekledi.
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sikiyatrik hastalıkların hemen
tümü kişinin ve yakınlarının
hayatını büyük oranda olumsuz etkiler, hatta kişinin yaşamını
sonlandırmasına sebep olacak kadar eziyet haline gelebilir. Şizofreni
de hastanın ve yakınlarının hayatını
ciddi boyutlarda etkileyebilecek
hastalıklardan birisidir. Şizofreni
tedavisi almak için psikiyatriste
başvuranlar bu yüzden genelde hastanın kendisi değil de yakınlarından
biridir. Düşünün ki hayatınızda en
çok değer verdiğiniz kişi, evladınız,
aylar içinde içine kapandı, anormal
davranışlar gösteriyor, ajanlar tarafından takip edildiğini, televizyon
ekranındaki spikerin kendisine gizlice mesajlar verdiğini söylüyor,
tanrısal güçlerinin olduğunu, iklimi
değiştirebileceğini, dünyayı yönetebileceğini söylüyor, bir yandan da
sosyal yaşamdan giderek kopuyor,
kendisine bakmayı bırakıyor, duş
almıyor, hatta zehirlenmekten
korktuğu için yemek bile yemeyi
reddediyor. Çocuğunuzu bu şekilde
görmek anne baba için kabus
olabiliyor. Bu nedenle şizofreni
tedavisine hastanın dışında hasta
yakınlarının da ilave edilmesi,
ailelerin hastalık ve tedavi süreci
hakkında detaylıca bilgilendirilmeleri gerekir. Hastalık hakkında
bilgi alındıkça kişiler ne ile karşı
karşıya olduklarını bilecek ve kısmen de olsa hastalığa hakim olmanın verdiği duyguyla rahatlayacaklardır. Gerektiği durumlarda hasta
yaknlarının da psikoterapötik
destek almalarında yarar vardır.
Şizofreni ve benzeri psikozlarda
tanı ne kadar erken konulur ve
tedaviye ne kadar erken başlanırsa
hastalık seyri o kadar olumlu olur
ve hastalığın iyileşme oranı da o
derece yükselir. Hastanın ve ailenin
düzenli aralıklarla psikiyatrist ve
ekibi tarafından bilgilendirilmeleri
ve tedavi amaçlı görülmeleri gerekmektedir. Yani ilacı alıp aylarca
evde kalıp doktora görünmeme gibi
bir durumun olmaması gerekir.
Ailelerin dikkat etmeleri gereken
önemli diğer bir konu da hastadaki
semptom değişimlerini iyi gözlemlemeleri ve kötüleşme olma
durumunda vakit kaybetmeden
doktora basvurmalarıdır.
Yapılan araştırmalar iyi aile
desteği ve sosyal yaşama iyi adapte
olmuş hastaların hastalık seyirlerinin diğerlerine göre çok daha iyi
olduğunu ortaya koymuştur. Şizofreni hastası olan ailelerde bazen ne
yazık ki hastalıktan utanma ve bun-

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

Şizofreni 2
dan dolayı hastayı sosyal ortamdan
yani toplumdan izole etme davranışı ortaya çıkıyor ki bu davranış
hastayı aslında cezalandırmaktan
başka bir şey değildir. Hastalığın
getirdiği depresif ruh hali, yaşıtlarına kıyasla hayatta bir çok
alanda geri kalmış olma durumu,
sağlıklı bir hayat sürememenin
farkında olma gibi yeterince üzücü
bu durumun üzerine bir de ailenin
kendisinden utandığını farketme
kişinin çok daha ağır bir hastalık
sürecine girmesine neden olabilir.
Ailenin ve yakınların yapmaları
gereken en önemli şeylerden biri,
hastalığın aksine kişiye büyük destek olma, onu motive etme, attığı
her adımı takdirle karşılama, kişiyi
yormayacak ölçüde başka insanlarla kontak kurmaya motive etme,
dışarı çıkıp günlük hayatın gerektirdiği aktivitelerde bulunma
konusunda destek olmaktır.
Tedavinin psikososyal yönü
dışında önemli bir diğer parçası da
ilaç tedavisidir. Psikofarmakolojik
ilaçların kişileri robotlaştırdığı,
beynin işlevlerini yavaşlattığı gibi
bir efsanenin yayılmış olduğu gerçeğini göz önüne alırsak, hastaların
ve yakınlarının ilaç tedavisine tepkili olmalarını tahmin edebiliriz.
Bu konuda da psikiyatrist ve terapistlere düşen önemli görevlerden
biri bu konuda anlayışlı birşekilde
hasta ve yakınlarını bilimsel veriler
çerçevesinde bilgilendirmeleri ve
yanlış bilgilerden arındırmalarıdır.
Çok önemli bir husus da ilaçların
ortaya çıkarabilecekleri yan etkileri
ve tedavi sürecinde karşılaşılabilecek olumsuz durumları (hastalığın dönem dönem çesitli etkenlere
bağlı olarak kötüleşebileceği gibi)
da anlatmalarıdır. Günümüzde psikozlarla mücadelede önemli ilerlemeler yaşanmasının sebeplerinde
biri antipsikotik ilaçlardır. Sizofreninin ortaya çıkmasında etkili biyolojik etkenlere yönelik geliştirilen

400
KİŞİLİK

TAKLİTLERİMİZDEN
SAKININ!
Hamburg başta
olmak üzere, bütün
Almanya genelinde
hiçbir restorantla
alakamız yoktur.
KÖZ URFA’nın
ismini kullananlar
hakkında kanunu

RESTORANIMIZDA
HİZMET VERİYORUZ
Nişan, Kına gecesi
Doğum günü ve İş
toplantılarıziçin
KÖZ URFA’yı
tercih edebilirsiniz.

bu ilaçlar çesitli mekanizmalarla
şizofreninin ortaya çıkmasında rol
alan moleküllerin (Dopamin,
Serotonin, Glutamat vb.) bozulmuş
olan dengelerini düzenleyerek
semptomların düzelmelerine neden
olurlar. Bu ilaçlarda da diğer tüm
ilaçlarda olduğu gibi çeşitli yan
etkiler (iştah artması, uyku düzeninin bozulması, kalp çarpıntısı,
hareket bozuklukları vb.) de ortaya
çıkabilir ancak ortaya çıkmak
zorunda değildir. Bu ilaçlara ek
olarak hastalığın ortaya çıkarmış
olduğu bulguların düzelmelerine
yönelik ek ilaçlar da tedaviye
eklenebilir; örneğin uyku düzeninin
sağlanmasında etkili olan ilaçlar, iç
sıkıntısını giderici ilaçlar gibi.
Özetle şizofreni hastanın, hasta
yakınlarının, psikiyatristin ve sosyal danışmanların ortak çalışması
ile iyi bir şekilde yönetilebilecek
bir hastalıktır. Kişinin akut belirtilerinin ortadan kaldırılmasının yani
sıra uzun vadede bu akut tekrarlamaların önlenmesi, kişinin sosyal
düzene yeniden kavuşturulması,
çalışabilir ve kendini idare edebilecek düzeye getirilmesi tedavinin ana amaçlarındandır.
Ailesinde veya yakınlarında
şizofreni belirtileri olduğunu
düşündüğünüz kişilerin bir an önce
doktora başvurma konusunda ikna
etmeniz, başarısız olduğunuz durumda da psikiyatrik danışmanlık
hizmeti veren kurumlara (psikiyatri
hastaneleri, psikiyatri muayenehaneleri, psikiyatri enstitüleri gibi)
başvurmanız kişinin ve ailesinin
hayatını olumlu anlamda değiştirebilecek en önemli adımdır.
Lütfen psikiyatrik hastalıklardan
utanmayalim ve hastalığı inkar
etmeyelim, aksine her insanin
başına gelebileceğini bilerek onu
kabul edelim ve tedavisi için zaman
kaybetmeden doktora başvuralım.

Restoranımız
alkolsüzdür

işlem başlatılır.

Lezzeti mi anlatalım, kaliteyi mi, servisi mi?

En iyisi gelin ve kendiniz görün

Anadolu mutfağının eşsiz lezzetini tatmak için, sizleri ve ailenizi KÖZ URFA’ya bekliyoruz. Farkı ve lezzeti kendiniz keşfedin...
Paul-Nevermann-Platz 2-4 • 22765 Hamburg (Altona-Bahnhof) • Tel: 040 / 300 358 26 • Fax: 040 / 300 358 27 • info@kozurfa.de •www.kozurfa.de
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Son model BMW’ler harika

Akıncı: “Sizler Almanya’nın
vazgeçilmesisiniz”

"Sizinle aynı dili konuşan bankaya hoş geldiniz" sloganıyla, Almanya'daki seçkin şubelerinde
"Bankamız" adı altında iki dilli danışmanlık hizmetini sunan Deutsche Bank,önceki akşam Hamburg
Merkez binasında bölgenin önde gelen Türk kurum ve dernek yöneticileriyle biraraya geldi
• Türkses / HAMBURG

"Sizinle aynı dili konuşan bankaya hoş geldiniz" sloganıyla, Almanya'daki seçkin şubelerinde
"Bankamız" adı altında
iki dilli danışmanlık hizmetini sunan Deutsche
Bank, Hamburg Merkez
binasında bölgenin önde
gelen Türk kurum ve dernek yöneticileriyle biraraya geldi.
Toplantıda Bankamız hakkında
bilgi veren Deutsche Bank Bankamız Genel Müdürü Ergün Akıncı,
‘’Zamanında anne-babalarımızın
büyük bölümü buraya vasıfsız işçi
olarak gelmişti. Onlar çocuklarına
daha iyi bir gelecek sunmak için
en ağır işlerde, en ağır şartlarda
çalıştı ve sayelerinde Almanya’daki
konumumuz çok değişti. Türkler,
Almanya’nın her alanında önemli
bir yer edinmiş durumda. Sizler
artık Almanya’nın vazgeçilmesisiniz’’ dedi.

80 seçkin davetli

Başta Türkiye Cumhuriyeti Hamburg Başkonsolosu Sayın Mehmet
Fatih Ak, Hamburg Ticaret Ataşesi
Sayın Tülay Uyanık ve Schanzenbäckerei zinciri sahibi Gürol Gür
ile yaklaşık 80 civarında seçkin
davetli Deutsche Bank’ın bilgilen-
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dirme toplantısına katıldı. Açılış
konuşmasını yapan Deutsche Bank
Hamburg Bölge sorumlusu Henning
Jakob, Deutsche Bank olarak Türk
kökenli müşterileri çok önemsediklerini belirterek, bunun bir göstergesinin Türklere özel iki dilli
‘Bankamız’ hizmeti olduğunu vurguladı. Jacob, ‘’Bölgemiz olan
Hamburg ve Kiel’de toplam 7, Almanya çapında ise 60’dan fazla
Deutsche Bank şubesinde 80’dan
fazla Türk kökenli elemanla bu
hizmet veriliyor. Şubelerimiz ve
elemanlarımız Türk toplumuyla içiçe. Bu da bizi çok mutlu ediyor.
Umarım bu birliği bu tür toplantılarla daha da ileri noktalara taşırız’’
diye konuştu.

Bankamız büyüyor

Frankfurt’tan davete gelen Deutsche
Bank Bankamız Genel Müdürü Ergün Akıncı davetlilere Bankamız

hakkında bilgi verirken,
Deutsche Bank olarak gördükleri destekten dolayı
Türk toplumuna da teşekkür etti. Akıncı, “Desteğiniz olmasaydı bu başarı
mümkün olmayacaktı.
Deutsche Bank olarak
Türklere kucak açtık ve
sizler de bizi bağrınıza
bastınız. Bankamız hizmetini veren şube sayısı
da sayenizde artmaya devam ediyor. Deutsche Bank olarak,
Türklere sadece müşteri gözüyle
bakmıyoruz, onlarla hep birlikteyiz.
Örneğin birlikte projelere imza
atıyor, etkinlikler düzenliyor, etkinliklere katkı sağlıyoruz. Türkiye
– Almanya arasında okul gezilerini
destekliyor, kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapıyoruz’’ diye konuştu.

Gür: Başarının sırrı inanmak ve çok çalışmak

Daha sonra konuşan Schanzenbäckerei zinciri sahibi Gürol Gür başarı
hikayesini anlatırken, başarının sırrının hedefinin olması olduğunu
belirterek, bu hedefe inanmak ve
hedefe ulaşmak için çok çalışmak
gerektığini söyledi. Konuşmaların
ardından ise konuşmacılar davetlilerin sorularını yanıtladı ve davet,
açık büfe eşliğinde yapılan sohbetlerle noktalandı.

1987 yılından beri otomobil sektöründe çalışan Trabzonlu Mustafa Duvan, dünya’nın en ünlü otomobil
firmalarından BMW’nin Hamburg-Nedderfeld semtinde son model BMW marka araçları, Alman ve
Türk müşterilerine pazarlıyor. Türkses aracılığı ile Türk işverenlere seslenen Mustafa Duvan, “Bilhassa
işyeri sahiplerine araba satın almak yerine leasing, yani kiralamalarını tavsiye ediyor. Böylelikle işverenlerimiz daha karlı çıkıyor, hemde her üç yıl da yeni bir araç kullanma şansını yakalıyor” dedi.
• Türkses / Hamburg

G

ünlük hayatımızın vazgeçilmezi olan otomobil veya ticari
araç almadan önce, iyi bir
araştırma yapmak gerekir. Zira; otomobil sektörü her geçen gün yeni
teknik donanım ve dizaynı ile göz
kamaştırıyor. Dünya’da yüzlerce araç
markasından en önde gelenlerden
BMW marka otomobillerin bir Alman markası olmasıda, içinde yaşadığımız Almanya’da bizler için önemli avantajlar sağlıyor.
Son yıllarda Almanya’da yaşayan
Türklerin BMW marka otomobilleri
çok tercih ettiklerini ifade eden, Trabzonlu Mustafa Duvan, BMW marka
otomobillerin en çok satıldığı BMW
Hamburg Nedderfeld ana şatış merkezinde Almanca ve Türkçe hizmet
veriyor.
BMW marka otomobillerin şık görünümü, sportif olması, hız ve çok
yönlü aksesuarlarının, genelde araba
almak isteyenlerin ilk tercihi olduğunu
vurgulayan Duvan, bilhassa Türk
işveren ve gençlerin onlarca değişik
BMW marka araçlara yöneldiklerini
belirtiyor.
Genelde yeni otomobil satışı yaptığını belirten Mustafa Duvan, arzu
edenlerede az kullanılmış ikinci el
BMW marka araçlarıda uygun finansman ve leasing imkanları ile satışa sunduklarını söylüyor.

Leasing daha karlı:

Bilhassa işverenler için araba satın
almaktansa leasing (kiralama) yapmalarının kendileri için çok daha
avantajlı olduğunun altını çizen Mustafa Duvan: “Alman işverenleri genelde pek araç satın almaz bilakis
leasing yaparlar. Çünkü leasing işverenler için daha fazla imkanlar sunuyor. Bende Türk işverenlere araç
alırken mutlaka leasing yapmalarını
tavsiye ediyorum. Çünkü leasing yaparken kapitala gerek yok. Genelde
üç yılllık yapılan leasing anlaşmalarında, araç üç yıl sonra geri iade
edldiği gibi, şirket adına aracın borcuda görünmüyor. Böylelikle işyeri
üzerine alınabilecek ticari krediler
hiç etkilenmiyor. İşveren finansman

açıdan daha fazla imkanlara sahip
oluyor. Örneğin: 60 bin Euro civarında satın alınan bir araç, 6 yıl
kullanıldığı takdirde, hem şirket bilançosunda, hemde maliyede borç
olarak görünüyor. Ancak arabanın
borcu tamamıyla ödendiği veya satıldığı takdirde borç siliniyor.
Oysa leasing de böyle bir şey söz
konusu olmaz. Kişi aracı kiraladığı
sürece aylık borcunu öder. Arabayı
teslim ettiği zaman bütün borcu biter.
Bildiğiniz gibi otomobil sektörü her
geçen gün hızlı bir şekilde gelişmekde
ve her yıl değişim modeller piyasaya
sürülmektedir. Laesing yapanların
bu tür imkanlardan yararlanmaları
daha kolay olduğu gibi, arzu ederlerse
her üç yılda yeni araç kullanma imkanınada kavuşuyorlar.
Hamburg ve çevresinde beş BMW
satış yerimiz bulunmaktadır. Sadece
ben Nedderfeld de Türk satış elemanı
olarak hizmet vermekte-yim. Arzu
eden müşterilerimiz bana geldikleri
takdirde kişiyle kısa bir ön görüşme
yaptıkdan sonra, kendileri için en
uygun aracı tavsiye ediyorum. Ama
şunu özellikle belirtmek isterim ki;
bizim Türkler en çok BMW’nin X
model otomobillerini tercih ediyorlar.
Bilhassa BMW X5 en çok satılan
arabalarımız listesinde.
İzine veya tatile iyi ve güvenli bir
araçla çıkmak isteyen Türkses okurları bana 040/533011443 nolu telefondan ulaşabilirler” dedi
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ÜRÜNLERİ ALMANYA’DA
Market ve kiosklardan Torku ürünlerini ısrarla isteyiniz

• Cikolata
• Kraker
• Bisküvi
• Kek
• Lokum
• Şekerleme
ve benzeri 80 çeşit
Torku ürünlerini
sizlerin beğenisine
sunuyoruz.

OSMAN ALBAYRAK
Biz, Konya Şeker’iz

Biz, Anadolu’nun verimli topraklarını işleyen,
doğal üretim yapan 900 bin çiftçiyiz ve kendi
ürettiğimizi yine kendi fabrikalarımızda işleyerek kendi markamızla sizlere ulaştırıyoruz.
Markamız Torku ile evlerinize ve sofralarınıza
geliyoruz.
Üreticimizin emeğini tarladan sofranıza getiriyoruz.
Tohumumuzu, gübremizi ve yemimizi 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 kıymetli hazinemiz. Sadece bugünü düşünerek hareket etmiyor, bu hazineyi yarınlara, çocuklarımıza
daha da güzelleştirerek bırakmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla hem tohumumuzu hem toprağımızı koruyoruz. Yarınımızı da düşünerek
Konya Ovası’na bugüne kadar 18 milyon ağaç
diktik ve dikmeye de devam ediyoruz.

Torku ürünlerini bizden

temin edebilirsiniz

Copyright Türkses

Buxtehuderstr. 48
21073 Hamburg

Tel: 0176 / 41 89 55 00
İnternet üzerinden siparişlerinizi verebilirsiniz

www.torku.hamburg

e-mail: umutfood@gmx.de
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entin en güzel ve liman manzaralı restoranın ilk etapta turistlerin uğrak yeri olduğuna dikkat
çeken genç işletmeci Ok, işverenler,
siyasetçiler, özel toplantılar ve ünlü
Balık Pazarı ziyaretçilerini ağırladıklarının altını çizdi ve yönelttiğimiz sorulara
şu cevapları verdi:
Türkes: Genç yaşınızda nasıl ulaştınız bu başarıya?
Hasan Ali Ok: Ailemin beni doğru
yönlendirmesinden diyebilirim... Denizli
doğumluyum ve babamın yanına Almanya'ya küçük yaşta geldim ve burada okula devam edip eğitim aldım.
Babam serbest çalışıyordu ve kendine
ait “Oktat Döner GmbH” adı altında
bir döner imalathanesi var. Benim vaktim olduğunda babama yardım ediyordum ve kendi işyerimizde çalışıyordum. Eğitimi tamamladıktan sonra babamın yanında çalışmaya başladım.
Severek, isteyerek babamla birlikte
işyerimizde çalışıyordum. Çünkü aile
bir insanın kimliğinin ve kişiliğinin
oluşmasında büyük rol oynuyor. Benim
ailemde beni hep doğru yönlendirdi
ve bana üstesinden gelebileceğim sorumluluklar verdi. Dolayısıyla ailemi örnek olarak alıyorum, başarımı ve

Mayıs - Mai 2016

Störtebeker ișletmecisi

Hasan Ali Ok
“Liman manzaralı, iki katlı
restoran ve taze balık bizde”
Hamburg'un en köklü balık restoranlarından Störtebeker Fischrestaurant adlı balık restoran işletmecisi
26 yaşındaki Hasan Ali Ok, “Liman manzaralı iki
katlı restoranımızda müşterilerimize hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz” diyor.
başarıya ailemin sayesinde ulaştım
bunu aileme borçluyum. Kısa süre önce
evlendim ve eşim üniversiteye gidiyor
sosyal pedagog eğitimi alıyor.

Türkses: Ünlü Störtebeker Balık
Restoranın ayrıcalığı nedir?
Hasan Ali Ok: Hamburg'un tanınmış
ünlü liman manzaralı, iki katlı balık
restoranı, aynı anda 140 kişiye hitap
ediyor. Landesbrücke ile St. Pauli arasındaki Bernhard-Nocht-Strasse 68 adresinde, 30 yıllık geçmişi olan, oturmuş
ve belirli müşteri kapasitesine sahiptir.
Hamburg'un en güzel yerinde ve yılın
dört mevsimi kente gelen turistler limanın kenarında saygın ve tarihi Balık
Pazarını ziyaret ediyorlar, liman kutlaması gibi çok sayıda etkinlikler oluyor.
Bir nevi burada gerçekleşen etkinliklerden dolayı müşterilerimizin ilk sırasında turistler, Almanlar ve çok sayıda
farklı uluslardan insanlar yer alıyor.
Türk müşterilerimiz var ama hedefimiz
Türk müşterilerinin sayısını çoğaltmaktır. Çünkü burası Türkiye'den gelen po-

litikacılar, işadamları, özel misafirler
hatta doğum günü, nişan gibi özel günleri kutlamak için idealdir. Ayrıca 20
çeşit taze balık ürünü, et çeşitleri, makarna ürünleri rakı, şarap, alkol çeşitleri
mevcuttur. En önemli ayrıcalığımız liman manzaralı, iki katlı, taze balık ürünleri ve kaliteli, eksiksiz servisimizdir.
Türkses: Tat ve servis çok önemli
denir bu sizce doğru mudur?
Hasan Ali Ok: Elbette hatta başarının
yarısıdır. Burası adını 14. asırda yaşamış
tanınmış denizci kaptan Klaus Störtebeker'den almış Hamburg’un tanınmış
balık restoranları arasında yerini almıştır. Eski sahibi Alman, babamın tesadüf bir tanıdığı idi. Kendileri yaşlandıklarından dolayı devretmek istediklerini duyduk ve sonuçta bize nasip
oldu. 30 yıldır burada damak tadına

ve en iyi servis hizmetine alışan müşterilerimiz var. Biz buranın adını olduğu
gibi üslendik. Haftada her insanın bir
kez balık yemesi hem sağlık hem de
bakımlı cilt ve güzellik için çok önemlidir. Türk usulü, bizim damak tadımıza
hitap edebilecek, gerek dekor, gerekse
manzara açısından dört dörtlük balık
restoranını cazip hale getirdik. 4 bayan
toplam 12 personelle en iyi hizmeti sunuyoruz. Alman, İspanya, Fransız, İtalyan ve Türk şarap çeşitlerini ve diğer
alkollü ve alkolsüz içecekler bulunur
ve tecrübeli uzman personelimiz müşterilerimizin hizmetindedir. Haftanın her
günü açılış saatlerimiz 11.00–22.00 arasıdır. Rezervasyon için 040 315440 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler.
Geniş bilgi: HYPERLINK
"http://www.stoertebeker-fischrestaurant.de/"www.stoertebeker-fischrestaurant.de

İlanlarınız için doğru tercih: Türkses. 25 yıllık tecrübesiyle

Sağlıklı yaşamak ve
fazla kilolarınızdan
kurtulmak mı istiyorsanız?
O halde mutlaka bizi arayın!.
Size nasıl sağlıklı yaşayacağınız
ve fazla kilolarınızdan nasıl
kurtulacağınız hususunda, eğitilmiş
Beslenme Koçu tarafından
Türkçe bilgi verilir.
Viittaal Loun
ngee Haarb
burrg
g:: Seb
baahaat Daaml
mlaar::
Raadiicckkeesstrr.. 32
2 • 21079
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burrg
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Vital Lounge Harburg sayesinde kısa sürede 38 kilo
verdi ve eski pantolonunu
hatıra olarak saklıyor

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

Ali GÜMÜŞ

Selam ET ve SÜT ürünleri
HAMBURG ANA BAYİİ

Karadeniz HAMSİ’si gelmiştir

Balık
çeşitleri
bulunur

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

Tipobet Klum Sports
Betting GmbH
Weyrgasse 5 / 7
1020 Wien / Austria

Avrupa Distribütör

Combetwin GmbH
Billstedter Hauptstr. 31 a
Tel.: 040 - 386 300 97
combetwin@gmail.com
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IFB Hamburg konut fuarı düzenledi

I
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IFB Hamburg tarafından 23 Nisan Cumartesi günü düzenlenen
yapı ve emlak fuarını çok sayıda kişi ziyaret etti.

FB Hamburg’un merkez binası
bahçesinde çadırlar içini kurulmuş onlarca stand da gerçekleşen inşaat ve emlak Fuarına,
Hamburg ve çevresinden çok
sayıda tanınmış emlak ve inşaat
firmaları katıldı. Kendi evine
İnşaa etmek, satın almak veya
modernleştirmek sloganı ile tanıtımı yapılan ziyaret günü saat
10.00 da başlayarak saat 17.00
de sona erdi. Fuara katılan inşaat
ve emlak firmaları ziyaretçilere
firmalarını tanıtırken, emlak dalında yapmış oldukları faaliyetleri
detaylıca anlatarak, yeni müşteriler kazanma imkanı buldular.
Türkses / Hamburg
Konut inşaa etme, satın alma
veya modernleştirme hususunda
kendilerine verilen bilgilerden
memnun ayrılan ziyaretciler, finansman, teşvik, alım teklifleri,
arsalar ve inşaat teknolojisi hakkında daha fazla bilgiye sahip olduklarını dile getirdiler.
Girişin üçretsiz olduğu konut fuarına katılan çocuklu ailelerin çocukları ile yakından ilgilenilirken,
çok sayıda Türk ailesininde konut
fuarına ilgi gösterdikleri belirtildi.
IFB yetkililerinin tamamı konut
fuarında hazır bulunurken, fuara
katılan, finans, inşaa ve emlak

firmaları şu isimlerden oluştu.
Bauservice Timm GbR
Behrendt Wohnungsbau KG
cds Wohnbau Hamburg GmbH
Eco System Haus GmbH

İNŞAAT ŞİRKETLERİ:
Dirk Kage Bauunternehmen
GmbH
Generalbau Peters GmbH
Grundstücksgesellschaft
Manke GmbH
Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser
Icon Immobilien GmbH
Interhomes AG
Mollwitz Massivhaus GmbH
NCC Deutschland GmbH
Roth Massivhaus
Schwörer Haus KG
Sparda Immobilien
TeFi Hausbau GmbH
Town & Country Haus
T&S Ammersken GmbH
Viebrockhaus AG

Werner Wohnbau GmbH & Co. KG

İNŞAAT TEKNİĞİ:

August Kahl GmbH
Breyer & Seck Bau GmbH
Dachfit GmbH & Co. KG
Hanse-Pellet GmbH & Co. KG
K.u.S. Abdichtungstechnik
KWB Deutschland - Kraft und
Wärme aus Biomasse GmbH

Nuckel│Architekten
Peitz Bauelemente GmbH
Q-Data Service GmbH
RENEWA GmbH
Schreiber Dach
Solvis GmbH

Treuhandwerk GmbH & Co. KG

Xella Deutschland GmbH
IFB Hamburg binası:
Bärenhaus GmbH
Barrierefrei Leben e.V.
Behörde für Stadtentwicklung
und Wohnen

Conplan Projektberatung GmbH

Grunddeigentümer-Verband
Hamburg
Helma Eigenheimbau AG
IBA Hamburg

Johann Daniel Lawaetz-Stiftung

Landesbetrieb Geoinformation
und Vermessung
Polizei Hamburg, LKA 123
SolarZentrum Hamburg / EnergieBauZentrum
STATTBAU Hamburg
TÜV Süd ImmoWert GmbH
Verbraucherzentrale Hamburg
ZEBAU GmbH

KONUT FİNANZMAN:
Commerzbank AG
Deutsche Postbank AG
Sparda-Bank Hamburg EG

Sparkasse Harburg-Buxtehude

Volksbank Stormarn eG
PSD Bank Nord eG

Hamburg’un en büyük Türk halı mağazası

TEPPICH ÇAKI

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

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

REKLAMSIZ TV İZLEMENİZİ SAĞLIYORUZ

      
     

    
 

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

Eğer sizde aynı şeyi düşünüyor ve aynı reklamı günde
30 kere izlemek keyfinizi kaçıyorsa,
Veya ezan okuyan saat, Holanda’daki mutfak satan
firma, Nürnberg’deki bakkal reklamlarından saatlerce
reklam izlemek zorunda kalıp, dizinizi arzu ettiğiniz
gibi seyredemiyorusunuz?
O zaman bize gelin; Size HD orginal ATV, Show Star,
ve diğer Türkiye yayınlarını reklamsız izleyebileceğiniz bir cihaz verelim. Garanti ediyoruz pırıl pırıl
HD kalite de hiç kesintisiz orginal Türkiye yayınlarını
seyretme imkanı sunuyoruz.
Eski ip kara kutu cihazlardan memnun değilseniz,
getirin eski internet ip box’u, uygun fiyata yeni
model ip HD yayınlı ip kara kutu ile değiştirelim.
Acele edin; elimizde çok az HD kutu kaldı.
SATPOINT Telefon: 040 / 38 61 2001

Üç tekerlikli
E Scooter
789 euro yerine

Ayrıca, eski kara kutulardan ve IP TVlerden eğer
memun değilseniz, 50 Euro’ya kadar sayıp, yerine yeni HD yayın yapan IP kutu veriyoruz.
Yeni ip kutu fiyatı 200 Euro dur. Eski ip kutuyu
50 Euro geri alıyor ve yenisini size sadece 150,Euro’ya veriyoruz.
30 dan fazla HD yayını olan 150’den fazla Türk
orginal Türkiye yayını olan IP kutu ile diğiştiryoruz .Hiç takılma kopma yada durukalma olamayacığına garanati veriyoruz
Sizler daha iyi yayını HD sitemi ile izleyin.

• Teppichböden
• PVC - Bodenbeläge
• Teppiche
• Lieferung

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

Tanınmış
markaların
halılarını
bizden
temin
edebilirsiniz.

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.

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

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

Im Hegen
Hegen 33
Im
22113 Oststeinbek
Oststeinbek
22113

İyi
Bayramlar
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tuerkses@t-online.de

www.turkses.de

Pamukkale 28.yılında

Hayırlı ve iyi Bayramlar

Hamburg'un Schanzenviertel semtinde Pamukkale Köz, ve Bergedorf semtinde Grillrestaurant Pamukkale
Bergedorf ve Pamukkale Grill & Backshop adlarında üç işyeri işletmecilerinden 53 yaşındaki Mehmet Yalçın,
kardeşi İrfan ve oğlu Uğur başarılı olmak için ilk etapta müşterinin memnun olması gerektiğini kaydettiler.
28 yıldır hizmet sunduklarına vurgu
yapan evli üç çocuk babası ve iki
torun sahibi olan başarılı işadamı
Mehmet Yalçın, “Müşterilerimizin
memnun olması için yıllardır elimizden geleni yaptık ve yapmaya
da devam edeceğiz. Kaliteden asla
ödün vermiyoruz gastronomi alanında kalite, Lezzet ve servisin çok
iyi olması şart” dedi ve sorularımızı
şöyle yanıtladı.
Türkses: Sizi biraz yakından
tanıyabilir miyiz?
Yalçın: Tabi ki... Ben Almanya'ya
gelen ikinci kuşakdan biriyim. Biz
Uşak'lıyız ve bizim orada çoğunluğu ticaretle uğraşır. Ben ilk nesil
Almanya'ya çalışmaya gelen ailemin yanına aile birleşimi kapsamında 1979 yılında Nordrhein-Westfahlen eyaletine geldim. Burada
eğitimime devam edip meslek okulunu bitirdim. Ardından babam
inşaatta çalışıyordu bende inşaat
şirketinde çalışmaya başladım. Burada birkaç yıl çalıştım daha sonra
bir kriz oldu ve bizler işten ayrılmak
zorunda kaldık. Hemen ardından

Schleswig-Holstein Eyaleti'ne bağlı
Reinbek”te babamın bir arkadaşının yardımıyla bir şirkette çalışmaya başladık. Bu şirkette birkaç
yıl çalıştım daha sonra Hamburg'a
yerleştik dolayısıyla yaşamın iyi
ve kötü, inişli ve çıkışlı yönlerini
yaşadık. 1988 yılında yine babamın
tanıdığının sayesinde Schanzeviertel semtinde Pamukkale Köz Restoranı açtık. Elbette büyük zorluklar
çektik. Bazı günler 18 saat çalıştığım oldu. Ama başarıyı yakalamak ve hedefi gerçekleştirmek
için çok çalışmak ve yapılan işin
en iyisini, kaliteden hiç ama hiç
ödün vermemek lazım. İşleri tutturduktan bir yıl sonra Bergedorf
semtindeki işyerlerimizi açtık aile
olarak. Müşteri benim için memnun olmalı, evinde gibi rahat ortamda lezzetli şekilde yemeğini
yiyebilmelidir.

verdik. Bunları yaparken planlı,
projeli ve iyi bir temel üzerine inşa
ettik. Dönere başladığımız da bunun imalatını da kendimiz yapmaya karar verdik. Restoranın altında bodrum katta kaliteli etten,
hijyen açısından çok temiz ve gereken buz dolapları aldık döneri
kendimiz imalat etmeye başladık.
Bunu yaparken Bergedorf'ta bulunan işyerlerimize de yetecek kadar imalat yapıyorduk. Akşam yapıyor sabah üretimi kullanıyorduk
ama bir numara kaliteli yapıyorduk.
Daha sonra döner üretimi üzerine
şirket kurduk yıllar sonra üretim
şirketini bıraktık. Dolayısıyla üç ye-

rimizde meslek eğitimi yapmakta
mümkün 12'si bayan olmak üzere
toplam 40 personel çalıştırıyoruz.
Başarılı olmak için saatine bakmadan yoğun çalışacaksın, kaliteden ödün vermeyeceksin, müşteriye güler yüzlü ve istediğini yerine
getirip memnun edeceksin.
Türkses: 28 yıl gururu nasıl
bir duygu?
Yalçın: Bu yıl 28 yıldır Schanzeviertel'de hizmet sunuyoruz müşterilerimize. Müşterilerimiz çok memnunlar. Çünkü müşterilerimizin damak tadını biliyoruz. Türk mut-

Türkses: Başarıyı nasıl yakaladınız ve kaç personel çalıştırıyorsunuz?
Yalçın: Önce küçük başladık ve
yoğun çalışmakla büyümeye karar

14
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fağının en le- Pamukkale işletmecileri Mehmet, İrfan, Uğur
ziz damak ta- Yalçın: “Müşterilerimizi memnun etmek için
elimizden geleni yapıyoruz”
dını sunuyoruz. Ayrıca Hamburg'da ilk kahvaltı yıl gururunu doya doya yaşıyoruz,
servisini biz başlattık. Kahvaltı çok bunu gelen ve bizi tercih eden
iyi gidiyor. Haftasonu kahvaltı için müşterilerimize borçluyuz. 28 yıl
rezerve yaptırmayanları maalesef gururu ve onuru hepimiz için gealamıyoruz. Çok dolu geçiyor, zen- çerlidir. Piyasada yıllardır kalmak
gin ve çeşitli kahvaltı sunuyoruz. ve kalabilmenin yolu yoğun çaRamazan ayına özel menüler ha- lışmak ve kaliteden ödün vermezırlıyoruz. Oruç tutanlar akşamları mektir. Restoran üzerine geniş bilgi
gruplar halinde hep birlikte geliy- HYPERLINK "http://www.pamukorlar ve iftar yemeği yeniliyor. 'Ca- kalerestaurant.de/"www.pamuktering-service' denilen 10 kişiden kalerestaurant.de internet sayfabaşlayan evlere, şirketlere servis mızda bulmak mümkündür.
yapıyoruz. Örneğin Schanze'ye yakın yerlere Schanze'den, Berge- Türkses: Hamburg Fenerbahdorf'a yakın yerlere Bergedorf'tan çe Derneği kurucu başkanı
www.turkses.de
www.turkses.com
servislerini zamanında götürüp olduğunuz doğru mu?
teslim ediyoruz. Yemek, tatlı çeşidimiz çok. Böylece biz çok memnu- Yalçın: Evet... Hamburg Fenernuz, müşterilerimizde memnunlar. bahçe Derneği kurucu başkanıyım
Hamburg çevresi ve Almanya'nın ve uzun yıllar derneğin başkanlığını
değişik şehirlerinden dahi müşte- yaptım. Derneğin onursal başkarilerimiz var. Gelen müşterilerimiz nıyım ve kongre üyesiyim. Arkaburada yedikleri yemeği anlatıy- daşları her zaman destekliyorum
orlar arkadaşlarına ve çevrelerine, elimden geldiği kadar. Çalışmaladu-yanlar Hamburg'a geldiklerinde rım yoğun olduğu için fazla vakit
bize yemeye geliyor. Dolayısıyla ayıramıyorum ama destekliyorum
bizde çok memnun kalıyoruz. 28 ve her zamanda destekleyeceğim.

7

Bayramınız
mübarek olsun!.

Türk mutfağının yıllardır değişmeyen adresi!

1988 - 2016

28
BERGEDORF: Alte Holstenstr. 56 • 21029 Hamburg • Tel: 040 / 724 59 82
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Barut yeni ofisine taşındı

Steindamm’daki adresini Gänsemarkt 44 adresine taşıyan Avukat Talha Barut yeni bürosunda açılış organizasyonu gerçekleştirdi.

2

Arslan; “Bakımda en
büyük sorun dil sorunu”
AKA-Arslan Yașlı ve Hasta Bakım Hizmetleri șirketi sahibi ve yazar Esma
Arslan, Hamburg Cesaretli Kadınlar Derneği’nin konuğu olarak bakım
hizmetleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
• Türkses / HAMBURG

H

amburg Cesaretli Kadınlar Derneği’nin Ochsenzoll Hastanesi´nde
düzenlediği bilgilendirme toplantısına uzman konușmacı olarak sektörde
on dokuzuncu yılını geçtiğimiz günlerde
kutlayan AKA-Arslan Yașlı ve Hasta
Bakım Hizmetleri șirketi sahibi ve yazar
Esma Arslan katıldı.

ÖNEMLİ BİLGİLER

olan AKA’nın sahibi ayrıca hangi kuruma
nasıl
bașvuruda
bulunulacağını
konularında da bilgiler aktarırken, ilave
refakatçı, yani Bakım Yasası’nın 45b
Maddesinin içeriği, bakım dereceleri,
bakım kasası ve sigortası üzerine
konuștu. Ortaya çıkabilecek sorunlar
hakkında da kadınları aydınlatan Esma
Arslan, son olarak da vekâleten bakım,
evde bakım olmadığında yedek bakım ve
kısa süreli bakım konularına da değindi.

Arslan, çok sayıda
kadının katıldığı ve
dernek bașkanı Özgül
Karık´ın yönettiği toplantıda bakım hizmetlerinden kimlerin
yararlanabileceği, yașlılık, ciddi bir hastalık,
kaza veya riskli hamilelik gibi durumlarda
yararlanılacak hizmetler
hakkında detaylı bilgiler
verdi. Bakım hizmetleri
alanında interkültürel
çalıșan ilk șirketlerden
altona City_Mayis_2016xp.qxp_tuerkses 08.05.16 14:51 Seite 1

• Türkses / HAMBURG

004 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinin burslu programından mezun olan
Avukat Barut 2006 yılında Avukatlık
stajını başarı ile tamamlayarak ruhsat
almaya hak kazandı. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de
akademisyen olarak çalıştı. 2008
yılında Master (Yüksek Lisans) programını başarı ile tamlayarak ‘Uzman’ unvanını aldı. 2007-2008 yılları
arasında Hamburg Üniversitesi ile
Akdeniz Üniversitesinin ortak yürüttüğü Master programını başarı
ile tamamladı. Hamburg’da özellikle
emeklilikle ilgili bazı hukuka aykırı
uygulamaları ilk defa dile getiren
Avukat olarak da tanınmaktadır.
Hamburg ve çevresinde bu konularda birçok seminer vermiştir. 2011
yılından beri gerek yazılı gerekse

görsel medyada, katıldığı radyo programlarında ve vermiş olduğu seminerlerde

‘Almanya’daki ilk iş başlangıcının
Türkiye’de ilk iş başlangıcı sayılması
gerektiği’, ‘daha az prim ödeyerek
daha yüksek maaş bağlanabileceği’
ve ‘mavi kartlılara borçlanma hakkı

tanınması gerektiği’ konularında
birçok bilgilendirmelerde bulunmuştur. Daha önce dava ile elde
edilen bu tür haklar yoğun talepler
üzerine 2014 yılındaki yasal
değişiklikle davasız olarak verilmeye
başlanmıştır. Özellikle emeklilik
konusunda yapmış olduğu bilgilendirmeler ile birçok kişiye faydalı
olmaya çalışmıştır. Aynı zamanda

Arabulucu sıfatını taşıyan Barut
Türkiye’den Noterlik Belgesi’ ne
de sahiptir.
Hamburg Barosu, Antalya Barosu
ve Türkiye Barolar Birliği’ne Avukat
olarak kayıtlı olan Barut, eşi Yasemin
Barut ile birlikte tercüme ve danışmanlık hizmetleri de verdiklerini
ifade etti

HTKKD’de bașkan değișmedi
Hamburg'da başarılı çalışmalara
imza atan Hamburg Türk Kadınları Kültür Derneği (HTKKD)
düzenlediği Olağan Genel Kurul
toplantısında başkan Engin Birsen Çelik güven tazeledi.
• Türkses /Hamburg
Kentin liman yakınında Stadtteilschule am Hafen, Neustaedter Strasse 60 adresinde bulunan okulda
gerçekleşen toplantıya çok sayıda
üye katıldı. Toplantıda derneğin
çalışmaları üzerine bilgi verilirken,
çocuklar için koro çalışmaları, yetişkinler için sağlık konuları gibi
çeşitli konularda bilgilendirme toplantıları yapıldığına vurgu yapıldı.
Özellikle çocukların Türkçe dilini
geliştirmeleri konusunda büyük
özen gösterildiği aktarıldıktan sonra

eski yönetim aklandı ve
seçime geçildi. Oy çokluğu ile Ergin Birsen
Çelik tekrar güven tazeleyerek başkan seçildi. Yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden
oluştu: Derya Tüncel
(başkan yardımcısı), Aynur Er Taktakoğlu (sayman), Serap Candan,
Gül Başak Çelik, Gülderen Arlı, Hayriye
Köse (asil üyeler), Yaşar
Er, Müjgan Eren (denetleme üyeleri).
Başkan Çelik, üyelere
kendine güvenden dolayı teşekkür edip, çalışmalara hızla devam
edeceklerini kaydetti.

Altona City Markt bütçenizin dostudur...

» Türkses Gazetesi | Mayıs 2016 «

Sizin tercih ve takdirlerinizle
bu günlere geldik. Size daha
iyi hizmet sunabilmek için 26.
yılımızda marketimizi komple
yeniledik.

Gurur
duyuyoruz.

Tam 26 yıldır siz değerli müşterilerimize, sebze meyveden helal
kesim et ve et ürünlerine kadar her
türlü gıda ürününü en uygun fiyata
sunmaktan gurur duyuyoruz.
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MAYIS’IN SON HAFTASI BÜYÜK AÇILIŞ

Türk,
İtalyan ve
Çin mutfağı'nın
leziz makarna
çeşitlerini
pek yakında
Nudel Welt'de
tadabilirsiniz.

Garson, aşçı ve tezgahtarlar alınacaktır.
Fuhlsbüttler Str. 167 • 22307 Hamburg
Müracaat: Mustafa Tayfur: 0176 652 000 832
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Hamburg’a dört dörtlük

'MASAL'

“23 Nisan, bütün
ülkelere örnek olmalı„

A

• Türkses / HAMBURG

lmanya’nın en büyük özel bankası Deutsche Bank, Hamburg
Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’na bu yıl da katkı
sağlayarak bunu bir gelenek haline dönüştürdü.

Hamburg’da, Türkçe konuşan müşterilerine iki dilden Bankamız hizmetini
sunan 6 Deutsche Bank şubesinde
(Adolphsplatz, Altona, Billstedt, Hohenfelde, Seeburg ve Wilhelmsburg) çalışan uzman danışmanlar 23 Nisan etkinliğine hem maddi destek verdi hem
de etkinliğe katılarak çocukların güzel bir gün geçirmelerine katkı sağladı. Deutsche
Bank Hamburg Bankamız
koordinatörü Michael Simon,
23 Nisan etkinliklerinin uyuma katkısını vurgularken, bu
çok güzel bayramın bütün
ülkelere örnek olması gerektiğini söyledi.

23 Nisan artık
hepimizin bayramı

Etkinliğe bir palyaço ile katılan ve yanlarına gelen çocukların yüzlerini çeşitli
motiflerle boyayan Bankamız çalışanları
kurdukları stand ile büyük ilgi gördü.
Her zaman Türk müşterilerine yakın ol-

duklarını söyleyen Michael Simon “Çocuklar için özel bir bayram günü olması
gerçekten önemli. Çünkü onlar geleceğimiz. Burada ekip olarak büyük emek
sarf ediyoruz belki, ancak karşılığında
paha biçilmez birşey alıyoruz. Bu da
çocuklarımızın yüzlerindeki tebesüm.
Aslında 23 Nisan bayramı sadece ‚Türk
çocukların bayramı olmaktan çıktı, artık
tüm dünya çocukların bayramı‘‘ dedi.

80 milyon Euro destek ve
185.000 saat ücretsiz sosyal hizmet
Deutsche Bank Türk kültürüne göstermiş
olduğu ilgi ve yakınlığın bu tür etkinliklere de yansıdığını belirten Deutsche
Bank Bankamız Genel
Müdürü Ergün Akıncı,
„Desteğimiz sürecektir.
Ayrıca elemanlarımız inisiyatifleriyle çeşitli dernek
ve kuruluşlarda projelere
destek veriyorlar. Bu destek Deutsche Bank Vakfı
üzerinden gerçekleşiyor.
2015 yılında da Vakıflarımız’ın sosyal alanda destek ve teşvikleri 80 milyon
Euro civarındaydı. Ayrıca
7.241’i Almanya’da olmak üzere 17 bin
elemanımız geçen yıl 185.000 saatten
fazla dernek ve kurumlarda ücretsiz olarak sosyal çalışmalarla destekte bulundu‘‘
diye konuştu.

düğün salonu

Almanya’nın Hamburg kentinde göçmenlerin yoğun olarak
yaşadığı Harburg semtinde iş adamları Sezer Atılanok ve
Mustafa Özcan tarafından bin kişilik düğün salonu yapılıyor.

A

• Türkses / HAMBURG

lmanya’nın Hamburg kentinde göçmenlerin yoğun
olarak yaşadığı Harburg
semtinde iş adamları Sezer Atılanok
ve Mustafa Özcan tarafından bin
kişilik düğün salonu yapılıyor.
2400 metre karelik alanda yapımı
devam eden, son teknoloji kullanılarak yapılan düğün salonu inşaat
ile ilgili Hamburg da görev yapan
medya mensuplarına bilgi verildi.

ile bin kişiye hizmet verebilecek
kapasitede yapılacak salonumuz
düğün, nişan, sünnet, özel toplantılar
ve özel günler de düzenlenecek
özel geceler ile müşterilerimize
hizmet verecek.’

‘Zengin Türk mutfağı
ile adından söz ettirecek’
‘Masal’ adını verdikleri düğün salonun diğer bir özelliğinin zengin
Türk mutfağı olacağını söyleyen
Sezer Atılanok ‘Ünlü aşçımız Murat
kaya ve ekibi tarafından hazırlanacak zengin Türk mutfağımızda
soğuk sıcak yemek, meze, ızgara
ve tatlı hizmeti sunulacak. Aşçımız
Murat kaya 21 yıldır aşçılık yapıyor.
Kendisi Türk mutfağı, ızgara ve
tatlı ustasıdır. Kendisi alanında tanınan bir isimdir. Kısacası Hamburg’a dört dörtlük bir düğün salonu
kazandırdık’ dedi

Hamburg’un renkli simalarından
ve başarılı düğün solunu organizasyonlarıyla Hamburg’da adından
söz ettiren Sezer Atılanok yapımı
devam eden düğün salonu ile ilgili
bilgi vererek ’Yaklaşık 18 ay önce
burayı gördüğüm de bu binayı kiralama kararı aldım.Yirmi yıllığına
kiraladık. Dört katlı otopark’ı
mevcut. Düğün misafirleri otoparktan ücretsiz faydalanacaklar. Salo- Uygun fiyat lüks hizmet
numuz, çok lüks bir şekilde dizayn Eylül ayında ilk düğün
edilerek son teknoloji kullanılarak
yapılacak. Düğün salonun da ses 3-4 ay içerisinde inşaatının bitiminin
problemi olmadığı gibi müşterile- planlandığı düğün salonu paketlerimizin düğünlerini yapabileceği rinin her keseye uygun olacağını
güzel bir atmosfer için hiçbir şeyden söyleyen Sezer Atılanok ‘Müştekaçınmayacağız. Düğün salonumuz rilerimize sunacağımız paketler her
olacak. Ayrıca
düğün
da erkek ve kadın tuvaletleri
STYL 23ayrı
Berber keseye
mart ilan uygun
2016.qxp_tuerkses
03.04.16
23:53
olduğu gibi farklı taharet sistemiyle salonumuz da sigara içme ve oturma
12 adet tuvalet, Mescit ve abdest (Louge) bölümün de olacak.Salonalma yerleri, çocuk oyun odaları dakiler o bölümü göremeyecek.

şimdi de Norderstedt’de yiz

ARTIK EHLİYETSİZ KİMSE KALMAYACAK

Kayıt ücreti % 75

20.05.2016

250

tarihine
kadar
Sadece

İNDİRİMLİDİR 100,€

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

Biz parayı değil,
eğitimi konușuyoruz

Toplantı sonunda Der brotkorb tarafından hazırlanan pasta kesilerek,
başarı dileklerinde bulunuldu

İnşaatı devam eden düğün salonun
tanıtım basın toplantısına basın
mensuplarının yanı sıra iş adamları
Celal Pamuk,Tanju perçin ile iş
Seite 1
adamı Mustafa Özcan’ın oğulları
Fatih ve İsmet Özcan, Müzisyen
Aydın Eser, Grup Mavilim den Yü-

Tecrübeli Türk ve Alman eğitimcilerimizle hizmet veriyoruz

t
Nordersted
in
şubemiz
açılışı
,
dolayısı ile
bütün
lerimizde
e
b
u
ş

cel, Murat, Ercan ve Sezer Atılanok’un oğlu Eren Atılanok katıldılar.
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4. Ehliyet Okulumuz ( Fahrschule ) ile

O,bölümde oturanlar salonu görebilecek. Ayrıca güvenlik sistemlerinde son teknoloji kullanılacak,
salonumuz da beş dev ekran yer
alacak. İnşallah Eylül ayında ilk
düğünümüzü yapacağız. Şu ana
kadar 15 düğün siparişi aldık"

Selahattin Sis ve
Ramazan Tunç
yönetimindeki berber
salonumuza bekleriz




Hamburg Steindamm’da
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• Puan azaltma
semineri
• Göz testi okuumuzda yapılır

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
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Almanya Dışişleri Bakanlığı:

Altona City Markt ișletmecisi

„Türkiye’nin son
yıllarda yaptığı insani
yardımları özellikle
takdir etmek gerekir“

Bünyamin Öztürk;

“İsteyerek ve severek çalıșmak bașarıyı getirir”

Alman hükümeti, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara sağladığı yardımları takdir ettiğini açıkladı.

A

Hamburg'da Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Altona semtinde “Altona
City Markt” adlı sebze meyve dükkanı işletmecisi Bünyamin Öztürk (50),
her insanın isteyerek ve severek çalışması gerektiğini ve ancak böyle
başarılı olunduğunu belirtiyor.
Kentin tanınmış Grosse Berg Strasse
237 adresinde 150 metrekare
genişliğinde dükkan işleten Bünyamin
Öztürk, insanın işine, saygı ve sevgi
duymasının şart olduğunu ifade
ederek sorularımıza hoş sohbet
esnasında şu cevapları verdi:
Türkses: Kendinizi tanıtmanız
mümkün mü?
Öztürk: Ben Tokat'a bağlı Niksar
kasabasında doğdum ilk ve orta okul
2. sınıfa kadar orada eğitim aldım
1979 yılında işçi aile kapsamında
Ham-burg'a ailemin yanına geldim.
Burada okula devam ettim elektrik
uzmanlığı üzerine meslek okuluna
gittim. Eğitimimi bitirdikten sonra üç
yıl araba tamirciliği üzerine meslek
eğitimi aldım. Kardeşim Hüseyin'de
marangoz
meslek
eğitimini
tamamladı. 1990 yılında babamın bir
arkadaşı sahibi olan şimdiki yerimizi
uygun fiyatla bize vermek iste-di.
Ama bizim sebzecilik üzerine hiçbir
bilgimiz yoktu. Dolayısıyla kendisi üç
ay bizimle birlikte çalışıp işi
öğretecekti. Ayrıca kendisinin işyeri
hemen bitişikte olduğu için her zaman
ve her konuda bize yardımcı oldu
Bizde fırsatı değerlendirmek istedik
ve burayı aldık o günden bu tarafa
26 yıldır işletiyoruz.
Türkses: Peki zor olmadı mı yeni
işyeri ve yeni bir meslek?
Öztürk: Tabii ki kolay olmadı. Biz
mango, papaya gibi Tropikal meyveleri fazla tanımıyorduk. Dolayısıyla

bakliyat içeren çok çeşit bulunuyor
ve bunların fiyatlarını akılda tutmak
isimlerini tek tek bilmek gibi. Ama
insan isterse herşeyi öğrenebiliyor ve
önemli olan işine saygı göstereceksin,
çalışmayı isteyeceksin ve sevgiyle
yapacaksın o zaman hepsi oluyor.
Dört mevsimde bazı değişen meyveler
ve sebzeler var bunları iyi tanıyacaksın
ki müşterini memnun edeceksin. Fakat
Allah razı olsun dükkanı bize satan
kişi her zaman yanımızda bize gereken
yardımı yaptı. Bizlerde hızla öğrendik
ve işi kavradık. İlk başladığımızda
meyve ve sebzelerin yarısı başka
şehirlerden geliyordu ve çok az sayıda
Hamburg Halden almak mümkündü.
Sipariş etme, isimleri, faydaları, tazesi
gibi oldukça detayları bilmek gereken
farklı bir meslektir bu. Biz kaliteli ve
taze ürün alıp satmaya başladığımızda
yani devraldığımızda burada bunu
uyguladık. Çok iyi oturdu başta hemen
tuttu. Bizden önceki sürümden
kazanıyormuştu, biz ise kaliteden
uygun fiyattan kazanıyoruz
Türkses: Serbest çalışmanın
avantajları ve dezavantajları
nelerdir?
Öztürk: Bizim gibi manav işletmenin
en güzel avantajlı yönü aile üyelerinin
birlikte çalışmasıdır. Burada ben
kardeşim Hüseyin (49), damadımız
Ahmet (51) ve eşlerimizde istekleri
doğ-rultusunda çalıyorlar. Birimiz tatile
gittiğimizde güvenilir biri var ve
gözümüz arkada kalmıyor. İyi bir
planımız ve çok iyi iş dağılımı
yapıyoruz işler tıkır tıkır yürüyor.
Dolayısıyla bu avantajdır serbest
çalışmanın. Burayı aldığımızda 60

metrekare küçük bir yerdi zaman
içerisinde yanındaki dükkanları da
kiralayıp genişlettik. Şimdi 150
metrekare satış alanı var, 30 metrekare
meyve ve sebze tezgahı önünde var.
3 bayan, 6 aile üyelerimizde olmak
üzere toplam 11 personeliz ve
elimizden gelen en iyi şekilde
müşterilerimize hizmet sunuyoruz.
Aranan sebze, meyve gibi herşeyi
bulmak mümkün bizde. Dezavantaj
ise haftanın 6 günü erken kalkıp saat
3.00 gibi hale gidip gereken ürünü
alıp getirmektir. Ayrıca kendi işiniz
olduğu için çok çalışıyorsunuz ama
severek, isteyerek saygı ve keyifle
çalışıyoruz. Bizler çok memnunuz
ama zor olmayan hiçbir meslek yoktur,
sevmek her mesleği güzelleştiriyor
ve kolaylaştırıyor.
Türkses: 26 yılda unutamadığınız
bir anınız oldu mu?
Öztürk: Evet.. Önce 26 yıl uzun bir
süredir. Bu caddede yıllar önce çok
sayıda küçük ve orta ölçekli esnaf
vardı. Küçük dükkanlar, butikler büyük

mağazalar ve devlet daireleri
bulunurdu. Ama yıllarla birlikte çok
şey değişti. Küçük esnaf yok oldu.
Büyükler kapattı ama biz hala burada
kaldık. Dolayısıyla değişimlerle birlikte
şimdi İKEA mağazası karşımızda ve
cadde tekrar cazipleşiyor ve canlanıyor
farklı dükkanlar, restoranlar geliyor.
Bir nevi yıllarca burada yaşadıklarımız
bizim için her biri birer anıdır. Fakat
hiç unutamadığım bir anım daha var.
1990'lı yılların sonunda bir gün
dükkanı kapatmak üzereyiz bir Bulgar
aile geldi. Adam bana “Biz yeni geldik
paramız yok ya bize 1 soğan, 2
domates ve ekmek verirsiniz, ya da
hırsızlık yapıp çalacağım” dedi. Elbette
bu aile için istediklerinden daha
fazlasını verdim ve gittiler. Aradan
tam bir ay geçti bu adam tekrar
dükkanı yine kapatmak üzereyken
geldi. Ben adamı tanımadım ama
adam olayı anlattı ve parasını ödemek
istediğini belirtti. Tabii ki parasını
almadım ama bu olay beni çok
duygulandırdı ve hiç unutmadım.
Bizler büyüklerimizden mağdur olana
yardım edilmesini öğrendik.

Bünyamin Öztürk, Ahmet Öztürk ve Hüseyin öztürk (sağdan)

    

lmanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin
Schaefer, Federal Basın Merkezi’nde düzenlenen
basın toplantısında, „Türkiye yaklaşık 3 milyon
kişiye sığınma imkanı vermiştir. Gördüğümüz kadarıyla
devletlerarası hukuka da uygun davranıyor. İhtiyaç
duyan çok sayıda kişiye sığınma imkanı sağlamıştır. Burada bunu ve Türkiye’nin son yıllarda yaptığı insani yardımları da özellikle takdir etmek gerekir“ diye konuştu.
Schaefer, bir insan hakları kuruluşunun, Türk güvenlik
güçleri tarafından Suriye sınırında sığınmacılara ateş
edildiği şeklindeki iddiasıyla ilgili, bugüne kadar kendi
imkanlarıyla yaptıkları incelemelerde böyle bir olaya
rastlamadıklarını, Türk güvenlik güçlerinin sığınmacılara kasıtlı olarak ateş edeceğini düşünmediklerini kaydetti.
Türkiye’nin terör örgütü DAEŞ’e karşı mücadelede etkili bir partner olup olmadığı sorusu üzerine „Biz Türkiye’nin DAEŞ karşıtı koalisyona ciddi şekilde
katıldığını görüyoruz“ diyen Schaefer, Türkiye’nin, bu
konuda gelecekte de uluslararası koalisyona yardımcı
olacağı yönündeki güvencesine inandıklarını söyledi.
Schaefer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun
Golan Tepeleri’ni hiçbir zaman geri vermeyecekleri açıklamasının hatırlatılması üzerine, bir ülkenin başka bir
ülkenin topraklarını işgal etmesini hiçbir zaman haklı
göremeyeceklerini ancak Suriye’deki belirsizlikler ve radikal gruplar nedeniyle İsrail’den Golan Tepeleri’nden
çekilmesini talep etmeyeceklerini belirtti.
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de aynı basın toplantısında, Başbakan Angela Merkel’in 23 Nisan’da Türkiye’ye yapacağı ziyaret sırasında Türk vatandaşlarının
vize muafiyeti konusunun gündeme gelip gelmeyeceği
sorusu üzerine, bu konuda henüz bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.
AB’nin tüm üye ve aday ülkelerden vize muafiyeti için
belirli şartların yerine getirilmesini beklediğine işaret
eden Seibert, Merkel’in yapacağı görüşmelerde ağırlıklı
olarak Türkiye ile sığınmacılar konusunda varılan anlaşmanın ele alınacağını kaydetti.
Seibert ayrıca İslamiyet’in Alman Anayasası’na aykırı
düşüp düşmediği şeklindeki bir soru üzerine, Merkel’in
çoğu zaman söylediği gibi İslamiyet’in Almanya’ya ait
olduğunu, Anayasa’nın 4. maddesinin de ülkedeki tüm
dinleri ve ibadet imkanlarını koruma altına aldığını sözlerine ekledi.
Almanya’da aşırı sağcı söylemleriyle tanınan „Almanya için Alternatif“ adlı parti, İslam karşıtlığını seçim programına alacağını açıklamıştı.
BERLİN (AA)

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

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

Siz değerli müşterilerimizin bizlere olan güveni ile
1987’den beri Hamburg’un ilk Türk Kuyumcusu HAREM
olarak hizmet vermekten onur duyarız.
• TUTUMLU hanımlar paralarını ALTIN’a yatırıyor.
• HAREM’de TAKSİTLİ altın satışı devam ediyor.
• Evlilik teklifinden evlilik yıldönümünüze kadar en sağdık
yol arkadaşınız HAREM Kuyumcu ve HAREM Gelinlik.
• Huzur ve sevgi dolu birlikteliğiniz olması dileğiyle!..
Altona’daki modern ve büyük
kuyumcu ve gelinlik mağazamızda,
tıpkı Harburg’daki mağazamızda olduğu gibi
bütün ziynet ürünlerini ve harika gelinlik çeşitlerimizi sizlerin beğenisine sunuyoruz.

Satışlarımız
Türkiye günlük
borsasına göredir.

Inh. A.Altıntaş

14, 18 ve 22 ayar altın çeşitlerini kuyumcumuzda bulabilirsiniz.

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

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

copyright Türkses

Sınırsız pırlantalı
ve pırlantasız
ALYANS
çeşitlerimiz
mevcuttur.
Pırlantalı söz
yüzüklerimiz vardır.
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Vatan Feinkost GmbH
ișletmecisi ALİ GÜMÜȘ;

“200 çeșit ürün servisi yapıyoruz”
Elçin ve Yüksel’in nişan

merasimi muhteşem geçti

Maho Ağa lakaplı Köz Has Urfa Restoranın sahibi Mahmut Bozkurt’un
kızı Elçin ile Maraşlı Yusuf’un oğlu
Yüksel nişanlanarak, bu mutlu anı
büyük bir törenle kutladılar.

4

Sinan Yılmaz gençleri birbirinden güzel
türküleri ile coşturdu.
Gecenin geç saatlerinde sahneye çıkan
genç çiftler Elçin ve Yuksel, yaptıkları
play back gösterisiyle davetilleri coşturdular.
Türkses ekibi olarakda hazır bulunduğumuz nişan töreninin tek kelime ile
harika geçtiğini belirterek, genç çiftlere
ömür boyu mutluluklar dileriz.

• Türkses / HAMBURG

Mayıs Çarşamba günü Golden
Event Düğün salonunda gerçekleşen
nişan törenine yaklaşık bin
kişi iştirak etti. Akşam saat 18
civarında başlayan nişan töreni
Mavilim orktestrasının seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve
türkülerle gecenin geç saatlerine
kadar devam etti.
Yemek den sonra takı merasimende sıraya giren davetliler
Elçin ve Yüksel çiftine ziynet ve
para hediyesi vermek için uzun
kuyruklar oluşturdular. Daha
sonra sahne alan tanınmış sanatcı

Hamburg'un Wilhelmsburg semti Rothenhaeuser Strasse 12a adresinde bulunan Vatan Feinkost GmbH olarak 2012 yılından beri Hamburg ve çevresine en kaliteli ürünlerin dağıtımını
yapmaktan gurur duyduklarını belirten şirketin işletmecisi Ali Gümüş, tavuk, hindi ve selam
ürünleri başta olmak üzere 200 çeşit ürünleri bulunduğunu kaydetti.
Türk kültürüne
hitap eden ve tamamen “Helal” ürün
çeşitlerinden oluşan
ürün portföyü ile
Selam Food, Köytad,
Memleketim , Bizim
Mantı, Polifish, The
Nile markalarına ait
toplam 200'ün üzerinde müşterilere
ulaştırdıklarını belirten Ali Gümüş sorularımıza şu yanıtları
verdi:
Türkses: Biraz ken-

dinizden bahseder misiniz?

Gümüş: Çorum'a bağlı Osmancık
doğumluyum ve 45 yaşındayım. 1993
yılında evlenip yani ithal damat olarak
Almanya'ya geldim. Burada hemen çalışmaya başladım. Çünkü Türkiye'de
12 yaşımda bir nevi çalışmaya satış yaparak başladım ve dolayısıyla hep ticaretin için- deydim. Ne kadar küçük
yaşta çalışmaya başlarsanız daha düzenli, disiplinli, ticaretten en iyi şekilde
anlıyorsunuz. Benimde bu tecrübelerim vardı, bunlar büyük bir avantaj
oldu benim için. Dolayısıyla 1994 yılında hemen kendimi burada da ticaretin içinde buluverdim. Ama çok mutluyum yaptığım işi severek yapıyorum.
Türkses: Ne tür ürünleriniz mevcut

ve kimlere hitap ediyor?
Gümüş: Tavuk ve hindi ürünleri, Se-

lam Food, Memleketim, Bizim Mantı, Polifish, The Nile markalarına ait çok kaliteli
ve donmuş ürünlerimiz
mevcut. Örnek olarak
Adana, Burger çeşitleri,
mantı çeşitleri, Arap
ürünleri falafel, ot banja
grubu gibi 200 çeşidimiz bulunmaktadır. Bu
ürünlerimizin tüketicileri dolaysıyla vatandaşlarımız yani Türk
ve Arap kökenlilerden
oluşan yüzde 99 müşterimiz bulunuyor.
Toplam 200'ün üzerinde müşterimiz
var bunların başında Türkler ilk sırada
geliyorlar.

viniyoruz ve gurur duyuyoruz. Elbette
gelecekte bu tür serbest çalışmak isteyen gençlere tavsiyem, mutlaka
eğitimini alsınlar ve eğitimsiz, plansız,
projesiz başarılı olunmuyor.
Geniş bilgi isteyenler için:
HYPERLINK "http://www.vatanfeinkost.de/"www.vatanfeinkost.de
HYPERLINK "http://www.vatanfeinkost.de/"

Türkses: Kaç kişi çalışıyor ve nerelere, kimlere servis yapıyorsunuz?

Gümüş: Vatan Feinkost GmbH olarak
Hamburg ve Schleswig-Holstein Eyaleti bölgelerinde bulunan restoran,
marketler gibi sipariş edenlere geniş
çaplı servis yapmaktayız. Bir kişi muhasebede, iki satış elemanı ve 5 şoförümüz olmak üzere toplam sekiz
uzman personel olarak bütün siparişleri zamanında 7,5 ton kamyonlarımızla yerine ulaştırıyoruz. Servisimizle
ilgili çok olumlu eleştiriler alıyoruz. Zamanında ürünlerin yerine uluşması
gibi olumlu neticeler, bizlerde çok se-

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

• TUTUMLU Hanımlar
paralarını ALTIN’a
yatırıyor.
• HAREM’de TAKSİTLİ altın
alış-verişi devam ediyor.
• Evlilik teklifinden evlilik
yıldönümünüze kadar en
sağdık yol arkadaşınız
HAREM Kuyumcu ve
Harem Gelinlik.
• Huzur ve sevgi dolu
birlikteliğiniz olması
dileğiyle !...

Türkiye’deki
altın çarşısında
gördüğünüz ziynet çeşitleri,
Harem Kuyumcu’da
Türkiye fiyatınadır.
Tüm ürünlerimizi
günlük borsaya göre
uygun fiyatlara
bizden temin
edebirsiniz
tlerinde
Tüm Alyans çeşia varan
kısa süreli %30 lanır.
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www.turkses.de
SİZİNDE TÜRKSES’DE
BİR KARTVİZİTİNİZ OLSUN İSTERMİSİNİZ?

Ağır vasıta
TIR - LKW
ehliyeti olan
şoförler
alınacaktır.

Eski minibus ve transportlarınızı en yüksek fiyata alıyoruz.

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

Rechtsanwältin - Avukat

SULTAN MADEN ÇELİK

• Aile Hukuku (Familienrecht)
• Ceza Hukuku (Strafrecht)
• Trafik 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

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

• 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.

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

     
Tecrübeli
elemanlar alınacaktır.



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

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

Hamburg Türk Kadınları Kültür Derneği
(HTKKD) tarafından Dünya Kadınlar Günü
vesilesiyle geleneksel olarak düzenlenen kültür
gezisi gerçekleşti.
• Türkses / HAMBURG

Yoğun katılımla bir otobüs dolduran
kadınlar bu yıl Baltık denizinin en önemli
şehirleri olan Wismar, Kühlungsborn ve Bad
Doveren`i gezdiler. 300'e yakın tarihi eserleri ve
Unesco dünya mirası ile ünlü eski şehri rehber
eşliğinde gezip detaylı bilgi edindiler. Daha
sonra 3 km
sahil yoluyla ünlü şehir
Kühlungsborn, bayanlara özel alışveris vakti,
beraber öğlen yemeği, ardından tarihi bir
lokomotif le Bad Doveren´e “Gut Lischow“
çifliğini rehberle gezen bayanlar kültür
bilgilerini zenginleştirdiler. Kadın kadına güzel
bir gün geçiren kadınlar sabah erken saatte kent
merkezinden bindikleri otobüsle akşam üstü
tekrar Hamburg'a döndüler. Konu ile ilgili
HTKKD Başkanı Engin Birsen Çelik,
“Geleneksel olarak gezi düzenliyoruz. Nereye
gideceğimizi kadınlarımızdan gelen
talep
üzerine belirliyoruz. Tarihi yerleri kadın kadına
daha rahat geziyoruz ve kültür bilgilerimizi
geliştiriyoruz” dedi.

İlanlarınız için doğru tercih:
Türkses. 25 yıllık tecrübesiyle

Gurbette 23 Nisan
Mehteran ile kutlandı
23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve
Cocuk Bayramı kutlaması, dernekler ve T.C. Hamburg Başkonsolosluğu Türkçe ve Türk Kültürü
Dersleri Öğretmenleri organisesinde Lübeck şehrinin en büyük
kapalı spor Salonu Hansahalle
Salonunda iki bine yakın Türk
vatandaşın katılımı ile kutlandı.
• Türkses / LÜBECK

G

azi Mustafa Kemal Atatürk, silah
arkadaşları ve aziz şehitlerimiz
için 1 dakikalık saygı duruşu ardından
istiklal marşı ve Alman Milli marşı
okunarak progama başlandı.
Açılış konuşmasını yapan 23 Nisan
Kutlama Komisyon Başkanı Müjgan
Baraşık 23 Nisan Bayramını Lübeck
şehrinde 40 sene den bu yana kutlandığı dile getirdi. Baraşık : Bu sene
Lübeck`te görev yapan Konsolosluğu
Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri
Öğretmenleri: Saliha Ayanoğlu, Feridun Tekin, Ayhan Çavuş, TVB Türk
Veliler Birligi, DİTİB Türk Diyanet
İslam Birligi, İGL İslam Toplumu
Fatih Camii, TAB-Türk İşverenler
Birliği, Engelliler Komisyonu, Mevlanane Camii, Schleswig Holstein Türk
Toplumu, UETD Almanya Türk Demokratlar Birliği, Yasin Güler, Hüseyin
Haşlaman, Hasan Bayraktar ile birlikte
organize yaptık. Bu sivil toplum kuruluşlarına huzurlarınızda teşekkür
ediyorum.

Bremen’de
23 Nisan
kutlamaları

Türk öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı dolayısıyla Federal Meclis ve
Bremen Eyalet Meclisini ziyaret etti
• Türkses / BREMEN

Küçük talebelerden Nira Sıla Kaya
23 Nisan şiir´ini, Beyza İşgüzer
Egemenlik, Cemre Şimşek okudukaları şiirler ile programın anlam manasına renk katılar.
Turgay Kılıç ekibi ile Anadolu Türküleri söylerek salonda bol bol alkış
aldı.
İsmail Göçer Tekvando Gösterisi ile
beğeni kazandı.
Rensburg Şezadeler Mehteren takımı
gösterisi salonda ayakta alkışlandı.
Almaya'nın ilk Türk kadın Belediye
başkanı Timmendofer-Starnd Hatice
Kara günün önemi hakında konuşma
yaptı. (Sevgili Çocuklar kıymetli Misafirler Cumhuriyetimizin kurucusu,
büyük önder Mustafa Atatürk`ün, yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza
hediye ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı,
bu alanda hem dünyada bir ilki oluşturmakta, hem de geleceğin cumhuriyet
nesillerine, atamızın verdigi önemi
ifade etmektedir. Kara Dolayısıyla
bizler bugün yarının sahipleri çocuklara en iyi eğitimi vermek zorundayız.

Aile desteği olan çocuklar okulda
da başarısını gösterir. Son dönemlerde
dikkatimi çeken ve beni son derece
rahatsız eden bir gelişmeye dikkatinizi
çekmek isterim. Aileler çocuklarını
Türk okullarına göndermiyorlar. Sebep
sorduğumda, çocuk iki dil arasında
bocalar kafası karışırmış, hemde evde
Türk televizonu ve diziler izleniyormuş orda öğreniyormuş. Sayın veliler,
eğer eğitim dizilere kaldıysa vay halimize! Tüm dünya eğitimcilerin bilimsel açıklamalarına göre, kendi anadiline hakim olan biri, yabancı dili
kolayca ögrenme şansına sahiptir.
Yani çocukların ne kafası karışı, tam
aksine kolayca öğrenir. Eğer atalarımızın bize verdigi görevi yerine getirmek istiyorsak, çocukların eğitimine,
hem Alman okullarında, hemde Türk
okularında hemde dini eğitimine önem
vermek zorundayız
Program Nasrettin hocanın çocuklara
verdiği hediyeler ile son buldu.

B

remen'de 23 Nisan
Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı
dolayısıyla Türk öğrenciler
Federal Meclis ve Bremen
Eyalet Meclisini ziyaret etti.
Başkent Berlin’de faaliyet
gösteren 23 Nisan Derneği,
Aziz-Nesin İlkokulundan
giden bir grup çocuğa Federal Meclisi gezdirdi. Gruba Yeşiller Partisi Berlin
Eyalet Meclisi Üyesi Canan
Bayram eşlik etti. Çocuklara Almanya’daki siyasi
sistem anlatıldı.
Bremen kentinde görev yapan Türkçe ve Türk Kültürü
Öğretmeni Emine Günenç,
Admiral ve Weiderdamm
ilkokullarından 11 öğrencisiyle Bremen Eyalet Meclisini ziyaret etti. Öğrencilere ziyarette Hristiyan De-

mokrat Partinin (CDU)
Türk kökenli milletvekili
Dr. Oğuzhan Yazıcı eşlik
etti.
Konuklarını girişte karşılayan Yazıcı, öğrencilere genel kurul salonunu gezdirerek, eyalet meclisi çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Öğrenciler burada, “savaşlar olmasın", "insanlar ölmesin", "hırsızlık olmasın”
şeklinde taleplerde de bulundular. Öğrencilerden
Tuana Dindar ise, “Bremen’de eğitime çok daha
önem verilmesini istiyorum.
Örneğin bazı ülkelerde
öğrenciler akıllı tahta ve
tabletlerle ders yapıyorlar.
Bilgisayar çağında bu tekniği kendi okullarımızda
da görmek istiyoruz.” dedi.
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Alışverişin adresi
Çeşitse ÇEŞİ
MET...
Hizmetse HİZ
Erden Marketler Zinciri sizlerden aldığı güçle büyümeye devam ediyor. Eidelstedt, Steilshoop ve Altona’dan sonra şimdi de Osdorf’tayız.
w w w. e rde nm a r ke t . d e
in fo @ e rde nm a r ke t . de

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.

© Copyright: Türkses

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz!..

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Hamburg Neugraben
Neugrabener Bahnhofstr. 10 a • 21149 Hamburg

Tel.: 040 - 76 96 97 20
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Almanya’da teröre
karșı birlik yürüșü
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Bremen kentinde düzenlenen yürüyüşte
Türkiye’deki terör saldırıları protesto edildi
Almanya’da Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Bremen
Teşkilatı tarafından Türkiye’deki
terör saldırılarını kınamak ve teröre karşı birlik olmak amacıyla
yürüyüş düzenlendi. ‘’Vatan için
omuz omuza“ adlı yürüyüşe olumsuz hava koşullarına rağmen çok
sayıda vatandaş katıldı.

A

lmanya’da Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Bremen Teşkilatı tarafından Türkiye’deki terör saldırılarını kınamak
ve teröre karşı birlik olmak amacıyla
yürüyüş düzenlendi.
‘’Vatan için omuz omuza“ adlı yürüyüşe
olumsuz hava koşullarına rağmen çok
sayıda vatandaş katıldı.
Eyalet Meclisi önüne gelen grup, okunan
Kuran-ı Kerim’i dinledi ve ardından
İstiklal Marşı’nı söyledi.

Türkçe ve Almanca basın açıklamasını
okuyan UETD Bremen Başkanı Burak
Çaylı, Paris, Ankara, İstanbul, Brüksel,
Lahor ve diğer kentlerde meydana
gelen terör saldırılarıyla UETD teşkilatlarına yönelik saldırıları kınadı.
Çaylı, ‘’UETD olarak toplumsal huzuru
tehdit eden, masum insanların ölümüne
neden olan, toplumda anarşi, kaos
oluşturarak barış ortamına kasteden
menfur terör ve şiddet eylemlerini nefretle kınıyoruz. Toplumsal bütünlüğe
ve bir arada yaşama kültürüne zarar
veren, demokratik kazanımları, özgürlükleri tehdit eden terörist eylemlerin
karşısında olduğumuzu da ifade etmek
isteriz. Terör, şüphesiz bir insanlık suçudur ve hiçbir şekilde kabul edilemez.
Din ve etnik köken ile ilişkilendirilemez.” ifadelerini kullandı.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
BREMEN (AA)

İlanlarınız için doğru tercih: Türkses Gazetesi
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Etrafında dönen
ve engelden kaçan
robot ürettiler

Hamburg’da 1 Mayıs %

1

Mayıs Emek ve Dayanışma de polise taş, şişe ve maytap atan
Günü çerçevesinde Alman- göstericilere müdahalede bulunuldu,
ya’nın Berlin ve Hamburg çok sayıda kişi gözaltına alındı.
(AA)
kentlerinde düzenlenen yürüyüşler-
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Ege Kurt ilk maçında galip

B

• Türkses / Hamburg

ox Out tarafından düzenlenen profesyonel
box müsabakalarında
ringe çıkan dört Türk den
birisi olan ve Hamburglu
işadamlarımızdan Birol
Kurt’un oğlu Ege Kurt, ilk
maçında Berlinli Talip Yılmaz’ı 2. raund da teknik nakavt ederek, boks a harika
bir başlangıç yaptı.
Daha önceleri güreş yapan
ve yaklaşık 2 yıldır boks

yapmaya başlayan Ege Kurt,
ilk maçında galip gelmesinin,
kendisi için büyük bir moral
olduğunu vurgulayarak,
başta teknik kadro olmak
üzere en büyük desdekcisi
olan babası Birol Kurt ve
arkadaşlarına teşekkür etti.
„Amacım ilerde daha büyük boks müsabakalarına
katılarak, her maçımı almak için gereken önemi
göstereceğim. Sporun bu
dalında çok başarılı olacağımdan hiç kimsenin

kuşkusu olmasın. Gün
geçtikce kendimi ve ülkemin
ismini
büyük
karşılaşmalarda daha iyi
duyurarak, her maçı kazanmak için gücümü göstereceğim. Ayrıca bana
büyük destek veren babam Birol Kurt’a ne kadar
teşekkür etsem azdır. Kendisinin kardeş ve arkadaşlarımla birlikte maçıma
gelip, beni ön sıralarda
izlemesi bana büyük güç
veriyor“ dedi.

Ege Kurt

Porz DİTİB Mevlana Camii açıldı

Almanya'nın Köln kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne
bağlı Porz DİTİB Mevlana Camii dualarla ibadete açıldı.

A

50 yıllık mescid kapatıldı
öğrenciler Cuma Namazını
üniversite bahçesinde kıldı

B

erlin Teknik Üniversitesinde yaklaşık 50 yıldır kullanılan mescidin
14 Mart itibarıyla kapatılması
ve spor salonunda cuma namazı

kılınmasına izin verilmemesinin
ardından öğrenciler cuma namazını üniversitenin bahçesinde kılmaya devam ediyor.

BERLİN (AA)

• Türkses / KÖLN

razisi ve tüm inşaat giderleri hayırseverler tarafından karşılanan
Mevlana Camii’nin açılışına; Köln
Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, Diyanet İşleri Başanlığı Din Eğitimi Genel
Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş, DİTİB Genel
Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu,
Köln Anakent Belediye Başkanı Henriette
Reker, Köln Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet
Dilek, Diyanet İşleri Başanlığı Din Eğitimi
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Cafer
Tayyar Doymaz, Porz Belediye Başkan
Yardımcısı Elvira Bastian, Porz Belediyesi
Genel Müdürü Norbert Becker, Köln Katolik Kilisesi Komisyon Başkanı Hannelore
Bartscherer, Köln Protestan Kilisesi Diyalog Sorumlusu Dorothee Schaper, DİTİB
Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa, Köln
Eyalet Bölge Birliği Başkanı İrfan Saral’nın
yanı sıra çok sayıda Alman ve Türk davetli
katıldı.
Leverkusen DİTİB Mimar Sinan Camii
din görevlisi Hüseyin Demir’in Kur’an-ı
Kerim tilavetinin ardından Dernek Başkanı
Ömer Beyazıt caminin inşa süreci ile
ilgili bilgi verdi.
Porz Belediye Başkan Yardımcısı Elvira
Bastian, Porz Belediyesi Genel Müdürü
Norbert Becker, Köln Katolik Kilisesi
Komisyon Başkanı Hannelore Bartscherer,

Köln Protestan Kilisesi Diyalog Sorumlusu
Dorothee Schaper ve Köln Din Hizmetleri
Ataşesi Ahmet Dilek yaptıkları konuşmalarında caminin açılışından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Porz
şehrinde çeşitli millet ve dinlere mensup
insanların olduğunu, bunların huzur ve
barış içerisinde yaşadığını, Mevlana Camisinin de şehire farklılık kattığını ifade
ederek, caminin insanların ve kültürlerin
kaynaşmasına vesile olduğunu bundan dolayı dernek yöneticilerine ve yapıma katkı
sağlayan hayırseverlere teşekkür ettiler.
Bu eserin Köln kentinin dini ve kültürel
açıdan farklı ve çeşitli olduğunu ortaya
koyan bir sembol olduğunu ifade eden
Köln Anakent Belediye Başkanı Henriette
Reker, „Bu cami birçok insanın birlikteliğinin ve ortak çalışmasının bir eseridir.
Bu eser sabrın ve çalışmanın taşa kazınmasıdır. Bu cami sadece bir bina değildir.
Bu caminin burada inşa edilmesi aynı
zamanda bir dine mensup insanların kendilerini tamamen evlerinde hissetmeleridir.
Bu cami insanların başka ülkelerden kendi
hayat hikayelerini, tecrübelerini ve tabii
olarak kendi dinlerini şehir toplumuna
kazandırmaları anlamına gelmektedir.
Uyumu en güzel şekilde yaşamanın örnek
merkezi olacak bu camide, hedeflerinize
ulaşmanızı ümidiyle cami yapımına katkı
sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yayla ve Fulya ürünlerini bütün marketlerden ısrarla isteyiniz!..
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

Copyright: Türkses Zeitung Nr: 04 2016

„Adı da başka, tadı da başka“

Sayfa - Seite 24

Türkses Sayı - Ausgabe 274

Mayıs - Mai 2016

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

Hergün
açık büfe
kahvaltı

Seit 1885
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Engelbosteler Damm 98 • 30167 Hannover • Tel.: 0511- 898 27 320

Rechtsanwältin - Avukat

SULTAN MADEN ÇELİK

• Aile Hukuku (Familienrecht)
• Ceza Hukuku (Strafrecht)
• Trafik 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

www.turkses.de
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Hayırlı ve iyi Bayramlar

AB Komisyonu, Türk vatandaşlarının Schengen ülkelerine yapacakları
seyahatlerde vizelerin kaldırılmasını öngören tavsiye kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB)
Bakanı ve Başmüzakereci
Volkan
Bozkır (sağda) ve
Dışişleri
Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu
(solda) AB Bakanlığı’nda AB Komisyonu’nun
Türk
vatandaşlarına vize
muafiyeti değerlendirme raporuyla ilgili bilgi verdiler.

 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, geriye kalan
şartların yerine getirilmesi durumunda Türk vatandaşları için vizelerin en geç haziran ayı sonunda kaldırılmasını isteyen birtavsiye kararı aldı.
 AB Komisyonu, Türkiye ile Birlik arasında
Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında yol
haritasının uygulanmasına ilişkin üçüncü
raporunu açıkladı. Raporda, Türkiye’nin vize
serbestisi için 72 kriterden 67’sini yerine
getirdiği belirtilerek, Türk vatandaşları için

Pamukkale
28.yılında
Pamukkale Köz, ve Bergedorf semtinde
Grillrestaurant Pamukkale Bergedorf ve
Pamukkale Grill & Backshop adlarında üç
işyeri işletmecilerinden 53 yaşındaki
Mehmet Yalçın, kardeşi İrfan ve oğlu Uğur
başarılı olmak için ilk etapta müşterinin
memnun olması gerektiğini kaydettiler.
13. sayfada

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

www.turkses.de

Dar gelirli kişileri resmi daire ve kuruluşlarda ücretsiz
temsil etme amacı ile, 2010 yılında Bremen de kurulan,
kamu yararına çalışan, Alman maliyesi tarafından tescil
edilmiş olan, Anker gemeinnützliche GmbH, borçlulara da
borçlarından kurtulmak için danışmanlık yapıyor.

 Hamburg’da 1987 yılında açılan ilk Türk kuyumcusu unvanına sahip olan evli üç çocuk bir
torun sahibi İzmirli Harem Kuyumcu işletmecisi Kadir Altıntaş, Hamburg Harburg, Altona
ve Billstedt olmak üzere üç şubeye sahip olduklarına dikkat çekti.
5,18 ve 19. sayfada

H

• Türkses / Bremen

erkesin borçu olabilir, ancak borçtan
kurtulmak veya alacaklılarla anlaşma
yoluna gitme imkanları olduğunu ifade
eden, Anker GmbH’nın yöneticisi Reyhan
Savran, yaptıkları faaliyetler hakkında Türkses’e şu bilgileri verdi:

„Anker GmbH olarak bize gelen kişileri
ödeme durumunda değillerse ücretsiz kendilerini aydınlatıyor ve birlikte çözüm
yolları arıyoruz. Ağırlıklı olarak borçlardan
kurtulma veya kişisel iflas konularında
Türkses’in
hizmet veriyoruz.
Ramazan özel sayısı
Almanya da borçlu olmak değil de borcu
1 Haziran Çarşamba Bayramınız
olan kişilerin borçlarını asgariye indirmeyayınlanacaktır.
mek
veya kişisel iflas vermemek ilerisi için
mübarekçok
olsun!.
ciddi sorunlar yaratabilir.
Banka da parası ve herhangi bir emlak
Türkses’de yayınlanması
sahibi olmayan kişilerin borçlarını anlaşma
arzu ettiğiniz
yolu ile halletmeye çalışıyoruz. Örneğin
Ramazan mesajlarınız için :
50 bin Euro bir borcu olan kişinin borçlarını
%30 a kadar indirme ve alacaklı ile anlaşma
Tel.: 040 - 81 46 40
yoluna giderek, 7 bin 500 Euro gibi bir
Mobil: 0172/54 68 334
miktarla işi sonuçlandırıyoruz.. Bu miktar
www.turkses. de
daha az olacağı gibi yüksek de olabiliyor.
Şayet alacaklının nakit parası malı ve

Son model
BMW’ler harika

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

Ege Kurt ilk
maçında galip
 Birol Kurt’un oğlu

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

 Bununla beraber, metinde Türkiye’den,
parmak izi bilgisinin de yer aldığı biyometrik
pasaportların
çıkarılması,
Geri
Kabul
Anlaşması’nın uygulanmasına başlanması,
terörle mücadele ve organize suçlarla mücadele
kanunlarının temel haklara dikkat edilerek
AB’ye uygun bir şekilde düzenlenmesi istendi.

Reyhan Savran:
„Borçlarınızdan
kurtulun“

Hamburg’un ilk Türk
kuyumcusu HAREM

 Hamburg'un Schanzenviertel semtinde

vizelerin haziran sonunda kaldırılmasını
öngören tavsiye kararına yer verildi.

Ege Kurt, ilk maçında
Berlinli Talip Yılmaz’ı
2. raund da teknik nakavt etti.
• 23 de

 1987 yılından beri oto-

mobil sektöründe çalışan Trabzonlu Mustafa
Duvan, dünya’nın en
ünlü otomobil firmalarından BMW’nin... • 9 da

mülkü yoksa resmi iflas işlemlerini başlatarak, hiç ödemeksizin 6 sene içerisinde
borçları sıfırlanmış oluyor. Bu sürede kişi
bekar ise 1050 Euro ya evli ve bir çocuğu
varsa 1650 Euro ya kadar kazanabiliyor.
İflas durumunda bu miktarlardan iflas
masasına hiç para ödemesine gerek kalmıyor. Ancak bu 6 yıl içerisinde bankadan
kredi alamadığı gibi mal varlığına da sahip
olamıyor.
Almanya da çok sayıda borçlu olduğunu söyleyen Reyhan Savran, Almanlar bu durumu
haletmek için hemen gereken işlemleri başlattığını vurgulayarak, Türklerin bu hususda çekingen olduğunu belirtiyor.
„İlk etapda bize gelen kişilerin borçlarını
anlaşma yolu ile halletmeye çalışıyoruz“
diyen Reyhan Savran: „Bazı borçlu insanlar
işsiz oldukları için verecek birşeyim yok
diyerek, alacaklılardan gelen mektupları
dikkate almıyorlar. Akabinde, mahkeme
kararları, haciz memurları ve Schufa ya
olumsuz kayıt gibi birçok olumsuz olaylarla
karşı karşıya kalıyorlar. Böylelikle alacaklı
borcunu mahkemede onaylatdıkdan sonra
30 yıl boyunca o kişi borçlarından kurtu-

A1@>?B,B7A8*A9A
www.turkses.com

lamıyor. Aslında kişi borcunu
dikkate alıp bizimle temasa geçerse, o şahısa yukarda belirttiğimiz olumsuz olaylar olmadan
alacaklılarla anlaşma yolunu
tavsiye ediyoruz. Şayet borçları
asgariye indirmek mümkün olmazsa o kişiye kişisel iflas yöntemini tavsiye ederek, hiç ödemeden 6 yıl içerisinde bütün
borçlarından kurtulmasını
sağlıyoruz.“ Kişinin maddi durumu iyi değilse masrafların büyük
bir bölümü devlet tarafından
karşılanıyor.

SARI ZARFLAR ÇOK
TEHLİKELİ

Anker GmbH’nın yöneticisi Reyhan Savran,
mahkemeden gelen sarı sarflara çok dikkat
edilmesi gerektiğini vurguluyarak „ Genelde
mahkemeden gelen sarı zarflar alacaklıların
en son aşamasıdır. Her kim olursa olsun
mahkemeden gelen sarı zarfı çok dikkate
alması ve vakit geçirmeden bir avukata
veya borçlular derneğine gitmesi gerekmektedir. Bu mahkemeden gelen sarı zarflara iki hafta içerisinde itiraz edilmez
veya herhangi bir girişimde bulunulmazsa,
o kişini borçu resmileşmiş olur ve alacaklı
hemen haciz işlemlerini başlatarak, banka
hesabına el koydurup veya mal varlığı
varsa açık artırma yöntemi ile ev veya arsasını satışa çıkartabilir. Böyle zor duruma
düşmeden önce sarı zarfı alarak hemen
bize gelirlerse, gereken neyse ve borçlardan
kurtulma durumu varsa, hemen işlemleri
başlatabiliriz. Türkçe, Almanca, Arapca ve
Rusça olarakda hizmet vermekteyiz“ dedi.
Borçlarından kurtulmak veya bu hususda bilgi
almak isteyen okurlarımız için Anker GmbH’
nın adres ve telefon numaraları ise şöyle:
Anker GmbH, Reyhan Sarvan: Daniel-vonBüren Str. 23, 28195 Bremen.
Telefon: 0421/168 39 55
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MUHABİRLER VE REKLAM
TEMSİLCİLERİ ALINACAK
HANNOVER
BREMEN ve çevresinde

Türkses Gazetesi bünyesinde çalışacak,

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Türkses Gazetesi’ne vereceğiniz
ilanlarınız için: İlan Servisi: 0172 54 68 334
e-mail: tuerkses@t-online.de
www.turkses.de

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

ACILI
GÜNÜNÜZDE
YANINIZDAYIZ
KURBAN
BAYRAMINIZI
CANDAN
KUTLARIZ !..

MÜSLÜMAN TÜRK VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

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

YAPTIĞIMIZ İŞLEMLER:

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

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

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