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Saldırılar arttı

� Hamburg Fischmarkt’da balık toptancılığı
yapan ilk Türk balıkcılarından rahmetli Haci
Kadir Cihan’ın oğlu Fabio Mete Cihan, yeni
açtığı doğal balık restorantı ile müşterilerinin ilgi
odağı oldu.                            •            3. sayfada

� Hamburg’un en eski ve
tanınmış restorantlarından
Pamukkale Köz, bütün
Ramazan ayı boyunca
müşterilerine açık büfe if-
tar imkanı sunuyor. Rama-
zan ayına özel bir menü
hazırladıklarını ifade eden
Mehmet Yalçın, „Rama-
zan ayında sunulacak açık
büfede,.. • 6 ve 13’de 

� Mayıs 2000
yılında Gönül ve
Metin Ay çifti
tarafından kurulan
Ay Transport, tek
araba ve 2 kişi ile
başladığı işyerini
15 yıl içerisinde
genişleterek,
şuanda 35 araç ve
40 işçisi ile önemli bir konuma geldi. Başta DPD (Deutsche
Paket Dienst) olmak üzere, daha birçok firmalarla ortaklaşa
çalışan Ay Transport’un sahibi Metin ve eşi Gönül Ay ile
Türkses okurları için bir söyleşi yaptık.                    • 8’de

Ay Transport’tan 
expres hizmet

Pamukkale’de 
iftar açık büfe

� Hamburg'da Mör-
ken Strasse 8 adresinde
“Satpoint” adı altında
Hamburg ve çevresine
TV kanallarını daha iyi
ve net izleme cihazları
satan ve montaj yapan
Muammer Karaca,...

• 9 ve 21’de

SatPoint’de 
reklamsız Tv 

izleme imkanı
� Değerli Türkses okuyucu-
ları,  röportaj yapmak amacı ile
işverenlerimizi ziyaret etme-
ye devam ediyoruz. Bu sefer-
ki durağımızda Altona’daki
Sait Köz restorant oldu. Sait
Köz’ün kurucusu Sait Turgut
ile Köz Sait hakkında sohbet
ettik. Bu söyleşimizin sizlere
aynen sunuyoruz: •10 ve 2’de

Sait Köz’de
açık büfe iftar

� Almanya İçişleri Bakanı Maiziere, geçen
yıl yabancılara ve sığınmacı yurtlarına
yönelik saldırıların rekor düzeyde artış
gösterdiğini açıkladı.

� Almanya Federal İçişleri Bakanı Thomas
de Maiziere (sağda) ve Eyaletler İçişleri
Bakanları Konferansı Başkanı Klaus Bouillon
(solda), Federal Basın Merkezi’nde basın
toplantısı düzenleyerek 2015 yılı Almanya
suç istatistiklerini açıkladı.

� Bakan Maiziere, “Siyasi suç olaylarına
değinecek olursak, bu olaylar 2015 yılında
adeta bir patlama gösterdi. Rapor için
kayıtların tutulmaya başladığı 2001 yılından
bu yana siyasi suç olayları hiç bu kadar
yüksek olmamıştı. Yaklaşık 39 bin olay var.
Bunlardan 4 bin 400’ü şiddet olayı. Bu da
2015 yılı için toplam suç olaylarında yüzde
19,2. Şiddet olaylarında da yüzde 30 oranında
bir artış demek. Suç olaylarının ağırlıklı
konusu ise sığınmacılar.                     • 22’de

� Hamburg’da uzun
yıllardır estetik alanın-
da hizmet sunan Sul-
tan’s Aesthetik yeni
yerine taşınarak, 15
Mayıs Pazar günü gör-
kemli bir açılış gerçek-
leştirdi                 • 3’de

2015’de Almanya’da yabancılara ve sığınmacı yurtlarına yönelik

� Almanya’da ilk
Türk kökenli işveren-
ler statüsünde yer
alan, 37 yıl önce tica-
rete atılan Salih İnce,
As Urfa restorantlar
zinciri ile halen ticaret
hayatına devam edi-
yor. İlk olarak 1973
yılında Türkiye’ye
araç çıkartmak için...

•17’de 

37 yıllık işverenimiz 
Salih İnce

Güzel kalmak
isteyen

bayanların
adresi 

Sultan’s 
Aesthetik

� Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başba-
kanı Angela Merkel, İstanbul Kongre Merkezi’-
nde düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi’nin
“Çatışmaları Önlemek ve Bitirmek İçin Politik Li-
derlik” konulu “1. Yüksek Düzeyli Yuvarlak
Masa Toplantısı”nda birer konuşma da yaptı.
Dışişleri Bakanlığının zirve dolayısıyla düzenlediği
“Turkey, A Nation United for Humanity/İnsanlık İçin
Birleşen Millet, Türkiye” isimli sergi de ulusla-
rarası katılımcılarından büyük ilgi görüyor.

• 11’de

Dünya İnsani Zirvesi
İstanbul’da yapıldı

� Hamburg'da Türk-
ler ve farklı uluslardan
oluşan göçmenlerin
yoğun olarak oturduk-
ları Billstedt semtinde
“Miraj Juwellier” adı
altında kuyumcu işle-
ten 41 yaşındaki Anıl
Altıntaş, özellikle dü-
ğünlerin vazgeçilmezi
altın takılar olduğuna
dikkat çekiyor.

• 7 ve 12’de

Anıl Altıntaş’tan
altın gibi sözler

Kupa bizim olsun

Liman’da 
taze ve 

lezziz 
balık

Türkses Gazetesi
Ramazan Bayramı özel sayısı

4 Temmuz 2016 Pazartesi 
günü yayınlanacaktır. Bayram mesajlarınız için

Tel.: 0172 / 54 68 334
e-mail: tuerkses@t-online.de • www.turkses.de
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Sizleri deniz kenarında taze balık yemeye davet ediyoruz

Große Elbstraße 133 • 22767 Hamburg (Fischmarkt)
Mete Cihan Mobil: 0176-362 986 40  

Her gün Çupra, 
Levrek, Somon, Lüfer,

Palamut, Sardalye, 
Barbun ve Mercan gibi
balık çeşitlerini , ister

tabak da isterseniz
ekmek arası olarak 
sizlere sunuyoruz. 

Perakende 

CANLI BALIK

Liman kenarındaki balıkcınızdan
balık çeşitlerine taze olarak ai-
lenizle birlikte  tadabilir veya  

kiloyla evinize götürebilirsiniz. 

Marion ve Fabio Mete Cihan

Acil siparişleriniz için Mete:
0176 -362 986 40

Liman’da taze balık yemeye ne dersiniz?

Açılış saatleri: Çarşamba hariç, Her gün 09:00 - 19:00 arası 

Hamburg Balık Hali’ndeki
TÜRK BALIKÇINIZ      

Her Perşembe taze
HAMSİ G  ÜNÜ

• Türkses / Hamburg

Yeni güzellik salonunun
açılışına çok sayıda kişinin
katılmasından memnun kal-
dığın ifade eden Sultan
Şahbaz, Türkses’e şu bil-
gileri verdi:

“ Ben meslek olarak tıbbı
kozmetik uzmanlığı dalında
eğitim aldım. Yaklaşık 10
yıldır bu branjda serbest
olarak kendi yerimde ça-
lışmaktayım. 

Daha önceleri Sultan’s Aes-
thetik olarak ilk estetik sa-
lonumu Billstedt’de açtım.
Müşterilerimizle uzun yıllar
iyi bir bağlantı kurduk ve
her geçen gün müşteri ka-
pasitem arttı. Eski yerimiz
küçük geldiğinden şimde
Litzowstr 17 Hamburg
Wandsbek adresinde 140

metre karelik 7 ayrı odası
olan güzellik ve estetik sa-
lonumuzu hizmete açtık. 
5 bayan ve 2 erkek olmak
üzere toplam 7 elemanla
çalışıyoruz. 

Biz hem doktorlara hem
de Almanca terimi ile Heil-
praktiker”lerle birlikte ça-
lışıyoruz. Eşim Ulay ve
diğer elemanlarımın hepsi
tecrübeli ve bu alanda öğre-
nim görmüş kişilerdir. Kul-
landığımız ürünlerin hepsi
doğaldır. Kesinlikle kimya-
sal ilaçlar kullanmıyoruz.
Hem kozmetik hemde diğer
bakımlarda doğal ve insa-
nın cildine zarar vermeyen
ürünleri kullanıyoruz. 

Başlıca hizmetlerimiz: Cilt
kırışıklarına karşı nem en-
jeksiyonu, göz altı morluk
ve torbalarının tedavisi, cilt

hastalıklarını ve lekelerinin
yok edilmesi, gerçek tüy-
lerle 4 haftalık takma kip-
rik, kalıcı makjaş, kıl tek-
niği uygulaması, kaşları az
olanlara kaş yapmak, du-
daklara kalıca makyaj ya-
parak doğal bir görünüm
sağlamak, ayaklardaki
mantarların yok edilmesi
için ayak ve tırnak tedavisi,
kozmetik ve masaj uygu-
laması,  IPL tedavisi,  is-
tenmeyen tüylerden arın-
dırma, gelin başı ve gelin
makyajı, diş beyazlatma
işlemleri gibi tedavi işlem-
lerini sunuyoruz. 

Ayrıca sağlıklı beslenme
ve diyet hususunda diyeti-
syen uzmanlarımız gereken
hassasiyeti gösteriyorlar. 
Uzun yılların verdiği tec-
rübe ve iyi müşteri ilişkileri
sayesinde her geçen gün

müşteri kapasitemizi artı-
rıyoruz. Genç  ve güzel
görünmek isteyen bay ve
bayanların ilk tericihi ol-
mamız bizleri oldukca mut-
lu kılıyor” 
İrtibat Tel: 040 / 68 71 68

Güzel kalmak isteyen bayanların
yeni adresi Sultan’s Aesthetik

• Türkses / HAMBURG

Gece balık toptancılğı yapan Fa-
bio Cihan Mete,  gündüzleride
perakende balık satışları ile her-
kese hitap ediyor. 

Çarşamba günleri hariç haftanın
her günü 9 ile 19 saatleri arası
hızlı restorantından eşi Marion
ile iyi bir hizmet sunan Mete Ci-
han, müşterilerine balık ziyafeti
çektiklerini belirterek, sözlerine
şöyle devam ediyor. 
“ Taze ve lezziz balık genelde li-
man da yenir. Çünkü her gece
canlı olarak gelen balıklar aynı
günün sabahı müşterilere taze
olarak sunulur. Bizde bu sisteme
geçerek, gece toptan balık sa-
tışlarımızı yapıyor ve gündüzleri
de, özel müşteriye hitap ederek,
her türlü balık çeşitlerimizi hem
tabak hemde ekmek arasında le-
ziz bir şekilde sunuyoruz. 

Ortamı fazla abartmadan
doğal ortamda müşterilerimize

taze balık çeşitlerimizi sunarak,
onların içeceklerini yudumlaya-
rak hoşca vakit geçirmelerini
sağlıyoruz.  Bu nedenle fiyatla-
rımızı da oldukca düşük tutarak
örneğin tabak da balığı 8 ve ek-
mek arası balığı ise 3 Euro  dan
itbaren sunuyoruz.  Alman müşte-
rilerimiz yoğun olduğu gibi Türk
müşterilerimizin de sayısı her
geçen gün artıyor. Bu nedenle
her Perşembe günleri hamsi su-

nuyoruz. Hatta ge-
çen hafta bize gelen
bir Türk ailesi gerek
balık gerekse güler-
yüzlü hizmetimiz-
den çok memnun ol-
dukların belirttiler.
Giderken de balık
reyonumuzdan ev-
lerinde pişirmek
üzere 2 kilo balık
almayıda ihmal et-
mediler. 

Hatta çocukları ise bu zamana
kadar yediğim en leziz ekmek
arası balık (Backfisch im Bröt-
chen) demesi bizleri çok sevin-
dirdi. Bilhassa çocuklar ekmek
arası balığı (Backfisch im Bröt-
chen) çok tercih ediyorlar. Tabi
ki sadece evlerinde hazırlamak
üzere balık çeşitlerimizi günün
her saatinde almak da mümkün.
Bizde müşteri ile tıpkı bir aile
havası esiyor. Amaç liman kena-
rında açık havada taze balık ye-
mek, hoşca vakit geçirmek. Ayrıca
yağmurlu günlerde iç bölümü-
müzde de masalarımız mevcut”
dedi 
Doğal bir ortamda, liman kena-
rında, taze balık yemek isteyen
okurlarımız için Fabios Balık-
cı’sının adresi ise şöyle: Grosse 

Elbstr. 133 . 22767 
Hamburg (Fischmarkt)
Mobil: 0176 362 982 40

Liman’da taze 
ve lezziz balık
Hamburg Fischmarkt’da balık toptancılığı yapan ilk Türk balıkcılarından rah-
metli Haci Kadir Cihan’ın oğlu Fabio Mete Cihan, yeni açtığı doğal balık res-
torantı ile müşterilerinin ilgi odağı oldu.

Hamburg’da uzun yıllardır estetik alanında hizmet sunan Sultan’s Aesthetik
yeni yerine taşınarak, 15 Mayıs Pazar günü görkemli bir açılış gerçekleştirdi.
Çok sayıda bayanın katıldığı açılış töreninde misafirlere yiyecek ve içecek
ikramı yapılırken, Sultan’s Aesthetik’in yeni ve modern güzellik salonunun
en son teknoloji ile donatılmış praxis odaları davetlilere tanıtıldı. 

Dudak Dolgusu
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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� � � � � � 

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

Hamburg 
Wandsbek’de açılıyor

Hayırlı Ramazanlar

Haziran 
sonunda 

büyük açılış



Kavrulmuş, tuzlu ve tuzsuz, lezzetine doyamıyacağınız
Hanım Ay Çekirdeği’ni marketinizden ısrarla isteyiniz!

MARKETLER İÇİN SATIŞLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR
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Avrupa Denizliler Derneği
(ADD)  gençlerle ilgili proje
kapsamında Avrupa”nın
çeşitli kentlerinden Denizli'ye
getirdiği 46 genç mutlu şekil-
de Denizli'den ayrıldılar. 

Farklı Avrupa ülkelerinden
ve çoğunluğu Almanya'dan
gelen gençler rüya gibi gü-

zel üç gün geçirdiklerini ve tahmin
ettiklerinden daha hızlı vaktin
geçtiğini belirttiler.

KISA AMA MUHTEŞEM GEÇTİ
Avrupa Denizliler Derneği (ADD)
gençlerin Türk kültürünü, tarihini
yakından görebilmeleri için yoğun
bir program hazırlamıştı. Dolu
dolu üç gün geçiren gençler, ben-
zer projelerin geliştirilmesini ve
çok daha fazla gencin Türkiye'yi
yakından görmeleri gerektiğini
ifade ettiler. Kısa ama muhteşem
gezide farklı eşsiz yerler gezildi.
Dünyada bir eşi benzeri daha bu-
lunmayan Pamukkale traverten-
lerinin en ilginç özelliklerinden
biri de yılın 12 ayı beyaz olma-
sıdır. Travertenlere beyaz rengini
veren ise kırık fay hatlarından

çıkan termal sudan başkası değil-
dir.

DOLU DOLU PROGRAM 
SUNULDU
Bugün Hierapolis Arkeolaji Mü-
zesi olarak hizmet veren Roma
Hamamı 2. yüzyılda inşa edil-
miştir. Müzede sergilenen lahit
ve heykellerde tasvir edilen olay-
lar, Antik Dönem'in efsanelerini
günümüze kadar taşımaktadır.
Yaşanan onca büyük depreme
rağmen doğal yaşamın devam et-
tiği Hierapolis, birbirenden farklı
pek çok  canlı türüne ev sahipliği
yapmaktadır. Binlerce yıldır antik
kentte yaşayan bu canlılar, Hie-
rapolis'in önemli simgeleri ara-
sında yer almaktadır. Hierapolis
Antik kenti'nde gezerken asırlık
medeniyetlerin etkileyici izlerini
her bir sütunda görmek müm-
kündür.

DENİZLİ TELEFERİK ve 
HARİKA MANZARALAR
Gençler projesine Denizli ve
çevresinden de destekte bulun-
uldu. Gençler Denizli Büyükşehir

Belediyesi tarafından da deste-
klendi ve oldukça yeni sayılan
ve ilk yaz mevsimine “Merhaba”
diyecek olan teleferike bindirilip
Bağbaşı kentini görmeleri müm-
kün oldu. Bin 500 metre yükse-
klikte ve Ege'nin en uzun teleferik
hattı sayılıyor. Tarihi Kaleiçi
çarşısı, Denizli horozu heykelinin
yanında resim çektirme Türk mut-
fağının ve Denizli yöresinin leziz
yemekleride ikram edildi. Ayrıca
Sarayköy Belediye Başkanı Ah-
met Necati Özbaş'ın daveti üzerine
Sarayköy belediyesine geldiler.
Turizm İl Müdürü Mehmet Kork-
maz ve eşinin de eşlik ettiği prog-
manda gençler Özbaş tarafından
kabul edildiler. Özbaş görevle-
rinden ve Sarayköy üzerine bil-
giler aktardı. Herkese Denizli'de
üretilen havlu, krem gibi çeşitli

hediyelerin içinde bulunduğu birer
poşet verdi.

SARAYKÖY FESTİVALİ
Her yıl geleneksel olarak düzen-
lenen Sarayköy Festivali gezildi.
Sarayköy Belediye başkanı Özbaş
gençlerle birlikte festivali dolaştı.
Develere binme, papağanlarla re-
sim çektirme, alış veriş yapma
ve Sarayköy'e has künefe ikramı
yapıldı. Gençler mükemmel bir
gezi yaşadılar. Geç saatte otele
dönüldü ve burada ADD Başkanı
Ali İnceören ve yardımcısı Barış
Karabacak gençlere katıldıkla-
rından dolayı teşekkür ettiler.
Gençler ise, çok memnun kaldı-
klarını dile getirip, “Rüya gibi
güzel günler geçirdik çok mutlu
olduk. Burada geçirdiğimiz gün-
leri unutmayacağız ve çevremize
anlatacağız. Ayrıca buralar çok
güvenli ve muhteşem. Türkler
çok cana yakın ve misafirperver-
ler. İnşallah tekrar daha uzun
süreli geliriz” diyerek teşekkür
ettiler.  Gençler yine gece ve
sabah erken saatlerde geldikleri
ülkelere uçmaları için Çardak
Havaalanına götürüldüler. 

Gençler Denizli’den
çok mutlu ayrıldılar

• Türkses / HAMBURG

Hamburg'da yașayan Yozgatlı yazar
Esma Arslan bir bölümü otobiyografik,
bir bölümü kurgu öykülerden olușan

yeni kitabı “Sana Düșlerimden Bahsede-
ceğim”i bir basın toplantısıyla kamuoyuna
tanıttı.

Kentin Hammerbrook semtindeki Mickley's
Restoran'da düzenlenen basın toplan-
tısında 2010 yılında yayınlanan öykü
kitabı “Yarım Kalan Așk” ve geçen yılın
bașında çıkan roman “Resmime Doku-
nan Çığlık”ın ardından, edebiyatseverlere
“Sana Düșlerimden Bahsedeceğim” ile
tekrar bir öykü kitabı takdim eden Esma
Arslan basın mensuplarına çalıșmaları
hakkında detaylı bilgi verdi.

“Yazar oto sansür uygulamamalı”

Edebiyat ve kitap sevgisini kendisine
babasının așıladığını söyleyen Esma
Arslan, “Çok uzun zamandan beri ya-
zıyorum. Ama yayınlama cesaretini
2010'da yayınevimin yazdıklarımı değer-
lendirip, beğenmesi sayesinde buldum” dedi.
Yeni kitabının 219 sayfada toplanan kısmen
otobiyografik 16 öyküden oluștuğunu belirten
Esma Arslan yazarlığın kendisine zenginlik
kazandırdığını kaydetti. Arslan șöyle konuștu,
“Yazmak, yazmak için gözlemlemek, not al-
mak, kelimeler, ifadeler aramak hayata bakıș
açımın değișmesini, ufkumun genișlemesini
sağladı. Yine insana, hayvana, doğaya ya-
klașımım değiști. Hayatın değeri, yașanılan
anın anlamı, içinde bulunulan saniyelerin
kıymeti sonra insanı değerlendirmek bam-
bașka yüzlere, anlamlara büründü. Yazmanın
zenginliği de burada kendisini gösteriyor.
Bu öykü kitabımda ele alınan konular daha
çok tatilde, seyahatlerimde elde ettiğim mal-
zemelerle farklı konulara değindim. Memle-
ketteki olup bitenlere değindim. Bunlardan
esinlenerek farklı öyküleri ișledim. Gezi olay-
ları, Ankara´daki terör saldırısı sonucu ger-
çekleșen patlama gibi. İnsan yazarken ken-
disine sansür uygulamamalı. İçinden geldiği
gibi yazmalı. Ne yasak tanımalı ne de sınır.

Ama bunu bașkalarını yaralamak için değil
de daha çok yaraların sarılması, iyileștirilmesi
için yapmalı.”

“Öykülerde her rengiyle 
yaşamın kendisi var”
Kitabında yer verdiği öykülerin bir çoğunu
yașadığı ve gözlediği olaylardan hareket
ederek öyküleștirdiğini sözlerine ekleyen

Esma Arslan, “Öykülerde anlattıklarımı tabii
ki birebir yașamadım. Bazı öyküler tamamen
kurgu. Bazıları ise yașadıklarımın ve kurgunun
harmanlașmıș hali. Bu nedenle okurları gül-
dürecek, eğlendirecek, heyecana sokacak
ve belki de birazcık hüzün yaratacak öyküler
yazdım. Öyküler de duygusallık ta var hayal
kırıklığı da. Ama aynı șekilde erotizm de var,
gerilim de. Kısacası öykülerde her rengiyle
yașamın kendisi var.” dedi. 
Esma Arslan açıklamalarından sonra soruları
yanıtladı ve kitabından “Suna” adlı öykünün
bir bölümünü okudu. 
Arslan kitabın bilumum kitap satıș sitelerinden,
www.urunyayinlari.com/kitapDetay.aspx?q=3
40 adresi adı altından doğrudan yayınevinden
temin edilebileceğini kaydetti. Yaz sonrası
okuma akșamları da düzenleyeceğini kay-
deden Arslan, bu konuda bilgi isteyenlerin
HYPERLINK "https://www.facebook.com/es-
maarslan.net/"https://www.facebook.com/es-
maarslan.net/ üzerinden kendisine yazabi-
leceklerini açıkladı.

Yazar Esma Arslan
3. kitabını tanıttı

Saki GmbH
Grossmannstr. 88
20539 Hamburg 
www.saki-gmbh.de

Tel: 040 / 21 00 87 83
Fax: 040 / 21 00 87 59
Cep: 0172 / 40 05 24 0
info@saki-gmbh.de
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Anıl Altıntaș’tan altın gibi sözler

• Türkses / HAMBURG

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

hemen Pamukkale Köz geliyor. Kaliteli
hizmet anlayışıyla sıcak bir aile ortamında
keyifli bir vakit geçirmeniz için, Pamukkale
Restaurant Türk mutfağından çeşitlerle
18.04.1988 tarihinde Hamburglulara
kapılarını açtı. Sternschanze ve Bergedorf’da
faaliyette bulunan Pamukkale Restoran her
geçen gün daha da iyileşmeye devam ediyor.
Ramazan Ayı için konseptini özelleştiren
Pamukkale Restaurant, müşterileri için açık
büfeyle hizmetine devam edecek. Müşterileri
için hem rahatlık hem de bolluk sunmayı
hedefleyen Pamukkale, ev yemekleriyle de
Ramazan ayında aranan ilk adres olacak.
Lezzetten ve kaliteden ödün vermeyerek
alanında  bir numara olmaktan vazgeçmiyor. 

Pamukkale Restaurant’ın yetkilisi Mehmet
Yalçın, ‘’Kaliteli servisimiz ve güler yüzlü
personellerimizle sadece Türklere değil
%70’i Alman olan bir müşteri kesimine
hitap ediyoruz. Hafta içi ve hafta sonları

da Brunch (açık büfe kahvaltı) hizmetimiz
var, aslında bu işe yabancı değiliz.
Ramazan ayı için yapacağımız bu hizmeti
de başarabileceğimize inanıyorum’’ diye
belirtti.

Ramazan ayında sunulacak açık büfede, 4
çeşit sulu yemek, ızgaralar, 4-5 çeşit meze,
2 çeşit tatlı, salatalar ve meyve çeşitleriyle
karşınıza çıkacak. Ev yemeklerinin de
sunulacağı bu konsept 15,90 ile tarafınızca
tam not almaya hazır.  
Pamukkale Restorant da iftar yapmak isteyen
okurlarımız için iletişim bilgileri şöyle: 

Pamukkale Köz: Susannenstr. 34-35 
Hamburg (Sternschanze) 
Tel: 040 430 24 11

Pamukkale de
iftar AÇIK BÜFE

Keyifli bir
RAMAZAN

için

Hamburg’un en eski ve tanınmış restorantlarından Pamukkale Köz, bütün ramazan ayı
boyunca müşterilerine açık büfe iftar imkanı sunuyor.  Ramazan ayına özel bir menü
hazırladıklarını ifade eden  Mehmet Yalçın, „Ramazan ayında sunulacak açık büfede,
4 çeşit sulu yemek, ızgaralar, 4-5 çeşit meze, 2 çeşit tatlı, salatalar ve meyve
çeşitleriyle müşterilerimize harika bir iftar sofrası sunacağız. Ev yemeklerinin de
sunulacağı bu konseptimiz  için kişi başı  sadece 15,90 Euro  talep edeceğiz“ dedi.

Erkek sa� kesimi, �ocuk tra�i, sakal kesimi,

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

himet sunuyoruz.
Geni� ve modern dizaynli

salonumuzla
hizmetinizdeyiz.

Adres: Nordmannpassage
2 30159 Hannover

Tel: 0511 47 380 767

Haftanin her g�n� �Pazar hari�� 

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

Hamburg Steindamm’da

YENİ
AÇILDI

Erkek 
Kuaf�r�

Selahattin Sis ve 
Ramazan Tunç 

yönetimindeki berber 
salonumuza bekleriz
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Türkiye’nin gözde turizm merke-
lerinden Muğla’nın Bodrum ilçe-
sine, yurt içi ve yurt dışında yapılan
tanıtım çalışmalarının ardından
hem deniz hem de hava yoluyla
gelen turist sayısında artış yaşandı 

Türkiye’nin gözde turizm mer-
kezlerinden Bodrum ilçesine
gelen yerli ve yabancı turistte

yoğunluk yaşanıyor.  Bodrum Belediye
Başkanı Mehmet Kocadon yaptığı
açıklamada, turizmde düşüş yaşan-
maması için Bodrum’daki sivil toplum
örgütleri ve TAV ile gerekli tedbirleri
aldıklarını söyledi.
Yapılan çalışmaların ardından Bodrum
sokaklarında gözle görülür bir turist
artışı yaşandığına dikkati çeken
Kocadon, “Bu çalışmalarımız daha da
devam ediyor. İngiltere’den gelecek
gazeteci ve tur operatörü bir grubumuz
var, onları da ilçede ağırlayacağız.” dedi.
Bodrum’un en büyük pazarlarından
birinin İngiltere olduğuna değinen
Kocadon, özellikle nisan ve mayıs
aylarındaki kaybı telafi etmeye
çalıştıklarını anlattı.
Vatandaşların Bodrum’a ilgisinden de
bahseden Kocadon, “Sadece yurt
dışından gelen turistlerden söz
ediyoruz. Ama Anadolu halkının
Bodrum’a ilgisi ve desteği var. Bunu
da her zaman görüyoruz.” diye
konuştu.
Kocadon, turizm sezonunun olumsuz

geçmemesi için çok büyük emek ve
mücadele sarf ettiklerini belirterek,
“Göreceksiniz ki sezonu minimum bir
düşüşle kapatacağız. Çok büyük çaba
gösteriyoruz. Bir yıl içinde yapmış
olduğumuz tanıtım çalışmasının mali-
yeti 1 milyon avroyu buldu. Bu konuda
TAV olmak üzere ilçedeki tüm sivil
toplum kuruluşlarına ve Bodrum Otel-
ciler Derneğine teşekkür ediyorum.” dedi.

Tanıtım çalışmasına ayrılan bütçeye
değinen Kocadon, konuşmasını şöyle
sürdürdü:
“(Yabancılar Bodrum’a gelmez)
şeklinde bir algı oluşmuştu ama zaman
içinde bunlar kırıldı. İnsanlık ayıbı
olan terör sadece Türkiye’de değil,
dünyanın her yerinde var. Bunlar hep
oluyor ve olmaya da devam edecek. 
Bodrum’a Almanya’dan direkt
uçuşların da başladığını hatırlatan
Kocadon, “Almanya pazarında bir
yükselişimiz var. Hatta Almanya’dan
tarifeli direkt uçuşları başlattık.
Kiev’den de uçuşlar başlıyor.
İnanıyorum ki tarifeli uçakların sayısı
seneye daha da fazla olacaktır. Bodrum
bu yıl Almanya pazarında da artış
yaşayacak.” diye konuştu.
“Yerli turist Bodrum’u tercih etti”
Bodrum Otelciler Derneği (BODER)
Genel Sekreteri Orhan Kavala da kış
aylarında olumsuz olacağını düşün-
dükleri sezonun, beklentilerinin üze-
rinde yükseliş kazandığını vurguladı.

Turistin tercihi yine Bodrum 

Steindamm’ın
modern 
berberi
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Hamburg'da Türkler ve
farklı uluslardan oluşan
göçmenlerin yoğun olarak
oturdukları Billstedt sem-
tinde “Miraj Juwellier” adı
altında kuyumcu işleten 41
yaşındaki Anıl Altıntaş,
özellikle düğünlerin vazge-
çilmezi altın takılar ol-
duğuna dikkat çekiyor

Kuyumculuğu 15 yaşında

öğrenmeye başladığını

belirten Anıl Altıntaş,

“İlk günkü gibi mesleğimde

heyecanlı, mutlu, müşterilerle

ilişkileri çok seviyorum. Evlenen

gençlere aile üyeleri tarafından

alınan altın takıların başında

Trabzon seti ve burma bilezikler

hala revaçta”  dedi ve soruları-

mızı şöyle yanıtladı:

Türkses: Sizi ve mesleğinizi
yakından tanıyabilir miyiz?

Altıntaş: Elbette... Ben Alman-

ya'nın başkenti Berlin'de

doğdum. Evli ve bir çocuk ba-

basıyım. Ben küçükken babam

satış ve altın üzerine uzman

olan bir arkadaşı sayesinde 1987

yılında Hamburg'da bir kuyum-

cu açtı. Dolayısıyla ben babamı

pırıl, pırıl altın ve gümüşlerden

oluşan takılar arasında görü-

yordum. Bu durum beni çok

heyecanladırıyor, hayran bıra-

kıyordu. 15 yaşıma geldiğimde

babamın yanında bazı işleri yap-

maya başladım. Her geçen gün

altınların arasında kendimi çok

mutlu hissediyordum. Bu benim

için vaz geçilmez bir meslekti.

Babamın yanında üç yıl süren

meslek eğitimi almaya başladım.

Ben meslek okuluna  gittim, hem

çalıştım böylece bu mesleğin

uzmanlık eğitimini yaptım.

Türkses: Diğer meslekler-
den ayrıcalığı nedir bunun?

Altıntaş: Kuyumculuk çok gü-

zel farklı tasarımlardan, model-

lerden oluşan, her genç kızın,

kadının ve erkeğin hatta çocuk-

ların, yani bütün insanların vaz

geçilmez dekorasyonu, süsüdür.

Dolayısıyla bebek doğar, altın

alınır, sünnet düğünü olur altın

alınır, nişan ve düğünler altınsız

zaten olmazın olmazıdır.  Ku-

yumculukta her zaman bir ha-

reketlilik oluyor. Küçük parça

altınlar, büyüleyici, kaliteli, rüya

gibi farklı, hatta gelecek için ya-

tırım olarak görülüyor. Ben çe-

kirdekten yetişmeyim kuyum-

culukta. Ama tekrar ediyorum

altın benim için çok önemlidir.

Okuyup meslek sahibi olanlara

'Altın bilezik' sahibi, ya da bü-

yüklerimiz hep 'meslek altın bi-

leziktir sahip ol at cebine günü

gelir lazım olur' denir. Bu söz-

lerden de belli ki her mesleğin

ayrıcalığı var ama bu meslekte

güven de çok önemli.

Türkses: Altın çeşitlerinde
ve ayarlarında müşterilerin
tercihleri nelerdir?

Altıntaş: Biz çok farklı uluslar-

dan olan insanların bulunduğu

Billstedt semtinde müşteriye

hizmet sunuyoruz. Burada Türk-

ler, Afganlılar, Afrikalılar, Alman-

lar müşterilerimizin çoğun-

luğunu oluşturuyor. Almanlar

veya gençler kullanmak amaçlı

olarak hafif, zarif kolye, künye,

küpe gibi takılar alıyorlar. Bunlar

33 Milyem, 585 Milyem yani ha-

fif ayardan oluşuyor. Ama Türk-

ler düğün, nişan veya özel gün-

leri için aldıkları hediye altınları

22 ve 18 ayar gibi ağır, kaliteli,

süper el işlemeli hediyeleri se-

çiyorlar. Trabzon seti,

burma bilezikleri gibi.

Ama bunu aynı zaman-

da gelecek için yatırım

olarak görüyorlar. Çünkü

gelecekte maddi sıkın-

tınızda veya bir yere ya-

tırım yaptığınızda altın-

ları satıp paraya çevire-

biliyorsunuz. Böylece

maddi olarak rahatlıyor aldığınız

fiyata satmanızda mümkün ve

değer kaybetmiyor.

Türkses: Müşterilerle ilişki-
leriniz nasıl?

Altıntaş: Kuyumcuya insanlar

çok özel günlerinde hediye et-

mek için altın almaya gelirler.

Müşteri her zaman bir veli ni-

metdir. Müşteriye güler yüzlü,

tatlı sözlerle yaklaşılması çok

önemlidir. Genç bir çift geliyor

ve tek taş yüzük alıyorlar. Do-

layısıyla bu çift ya nişanlanacak

veya söz kesilecektir bunun için

tek taş yüzük tercih ediyordur.

Bunu hemen anlamak lazım.

Ama karşınızda parlayan gözler,

güzel sözler, gençlerin mutlu

bakışları varken, müşteriye her

zaman güler yüzle yaklaşmak

gerekir. Bu durumda ben heye-

canlanıyorum, müşterilerin mut-

luluklarına ortak oluyorum bir

nevi. Bunun için bu alanda gü-

ven, iyi bir müşteri ilişkisi asıl

temeli oluşturuyor. Pırıl pırıl al-

tınlar arasında tertemiz güzel

ve eşsiz bir meslektir altın satışı.

Biz müşterilerden, müşterilerimiz

bizden memnun. 

Türkses: Hangi çeşitler, mo-
deller, tasarımlar  revaçta?

Altıntaş: Dünya altın üretiminin

yüzde 53'ü  ABD, Kanada, Avus-

tralya ve Güney Afrika'dan çık-

maktadır. Türkiye altın konu-

sunda iyi bir yerdedir. Külçe

altın alıp farklı tasarımlara göre

işleniyor. Genel olarak bizde

doğan bebeklere Maşallah ta-

kılır, sünnete çeyrek altın gibi

ziynet eşyalar takılır. Ama son

zamanlarda revaçta çerçeve ta-

sarımlar gibi çok çeşit modeller

tercih ediliyor. Ayrıca bazı va-

tandaşlarımız Türkiye'den altın

getiriyor. Fiyat açısından hemen

hemen aynı. Bazıları Türkiye'den

altın alıyorlar ve Almanya'da

gümrük bürosu elemanları ta-

rafından kontrol yapıldıklarında

yakalanırlarsa,  yüzde 19 gibi

yüksek miktarda vergi ödemek

zorunda kalıyorlar. Buradan gi-

derken altını olanlar, mutlaka

yanlarında altın takı olduğunu

gümrüğe bildirmeleri gerekiyor.

Çok müşterim var bu konuda

mağdur olan.

Anıl Altıntaş (41) (sağ) takı ve altın uzmanı Murat 
Haçıkoğlu (33) altının değerli, pahalı bunu satan

kişinin mutlaka uzman olması gerektiğini söylediler.

Anıl Altıntaș’tan altın gibi sözler

Türkiye-Almanya ticari ilişkileri kapsamında
Berlin ve Türkiye’de yatırım yapmak isteyen
şirketlere destek vermek amacıyla Berlin’in

ilk yurt dışı ticari temsilciliği İstanbul’da açıldı.
Açılışa Alman-Türk Ticaret Odası Genel Sekreteri
ve Yönetim Kurulu Üyesi Jan Nöther (solda), Berlin
Ticaret, Teknoloji ve Araştırma Müsteşarı Hans
Reckers (ortada) ve Berlin Ticaret Ofisi Temsilcisi
Zafer Koç (sağda) katıldı.

Berlin’in yurt dışındaki 
ilk ticari temsilciliği

istanbul’da açıldı

Almanya’da enflasyon 
mayısta arttı

Almanya’da TÜFE, mayıs ayında nisana kıy-

asla yüzde 0,3 ve geçen yılın aynı ayına göre

de yüzde 0,1 yükseldi

Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE),

mayıs ayında önceki aya göre yüzde 0,3, geçen

yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 arttı.  Almanya

Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) öncü verile-

rine göre, TÜFE ile ölçülen enflasyon, bu yılın

mayıs ayında nisan ayına kıyasla yüzde 0,3 yük-

seldi. Enflasyon geçen yılın mayıs ayına oranla

da yüzde 0,1 artış kaydetti.  Piyasalarda enfla-

syonun aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 0,1 art-

ması bekleniyordu. 

Almanya’da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü

TÜFE de mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde

0,3 artış beklentisinin hafif üzerinde, yüzde 0,4

yükseldi. AB uyumlu öncü TÜFE, önceki yılın

aynı ayına göre ise yüzde 0,1’lik azalış beklenti-

sine karşın değişmedi.

Mayıs ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 10

Haziran’da açıklanacak.                             (AA) 
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Mayıs 2000 yılında Gönül ve
Metin Ay çifti tarafından ku-
rulan Ay Transport, tek araba
ve 2 kişi ile başladığı işyerini
15 yıl içerisinde genişleterek,
şuanda 35 araç ve 40 işçisi ile
önemli bir konuma geldi. Başta
DPD (Deutsche Paket Dienst)
olmak üzere, daha birçok fir-
malarla ortaklaşa çalışan Ay
Transport’un sahibi Metin ve
eşi Gönül Ay ile Türkses okur-
ları için bir söyleşi yaptık. Şu
anda Hamburg’un önde gelen
ve işletmecisi Türk olan, sayılı
transport şirketlerinden Ay
Transport’un Kurucusu Metin
Ay, başarı öyküsün şöyle dile
getirdi:

Türkses: Metin bey Ay Trans-
port hakkında bize bir ön bilgi
sunarmısınız?

AY: Ay Transport’u Mayıs 2000 yı-

lında eşim Gönül hanım ile birlikte

kurduk. Tek kamyon ve iki kişi ile

başladığımız şirketimiz şimdi, 35

araç filosu ve 40 işçisi ile faaliyet

göstermektedir. 

İlk olarak bir arkadaşın yanında pa-

ket dağıtım servisinde başladım.

Arkadaşımın bu işde çok başarılı

olabileceğimi bana söylemesi üze-

rine, bir araç alarak kendi işime

başladım. Her başlangıcın belirli

zorlukları olduğu gibi bizde ilk yıllar

birçok sorunlarla karşılaştık. Ancak

bıkmadan sabahın erken saatlerin-

den akşamın geç saatlerine kadar

çalıştık. Benim mesleğim torna ve

tesviye yani metal branjıdır.  Eşim

Gönül ise doktor yardımcısı olarak

çalışıyordu. İşlerimiz yoğunlaştıkdan

sonra işini bıraken eşim, benimle

birlikte ofisde resmi işlerimizi üslendi.

Gönül hanım bizim sağ kolumuzdur.

Şirketimizin yönetimini zaten kendisi

yürütüyor. 

Aynı zamanda işlerini aksatmadan

üç çocuğumuzu en iyi şekilde ye-

tiştiren iyi bir eş olduğunuda gururla

ifade etmek isterim. 

Türkses: Eşiniz Gönül hanımın
işini bırakarak sizinle birlikte
çalışmaya başlaması sizin için
nasıl bir değişiklik oldu?

AY: Hani bir atasözü vardır, „Her

başarılı erkeğin arkasnda, başarılı

bir bayan vardır“ diye. 

Evet; bu atasözü bizde  gerçek

oldu. Eşim zor günlerimde bana en

çok yardım eden, sabahın erken

saatlerinde kalkan, çocuklarımız ile

yakından ilgilenen, evde olduğu

gibi işyerlerimize de canlılık getiren

kişi oldu. Gerek organize gerekse

büroktatik işlemleri tamamen üst-

lenmesi, beni son derece rahatlattığı

gibi, bende müşterilerimle daha ya-

kın iş bağlantıları kurmak için, iyi

bir dönem yaşadım. Yani eşimin

tam desteği olmasaydı, belki bugün

bu seviyeye gelmezdik. 

Türkses: Ay Transport’un faa-
liyet alanları hakkında bilgi
verirmisiniz?

AY: Ay Transport şirketi olarak DPD

yani Deutsche Paket Dienst ile bir-

likte çalışıyoruz. Yaklaşık 24 aracımız

ve çok sayıda işçimiz, DPD tarafın-

dan bize verilen ve uluştırılması ge-

reken paketleri acil bir şekilde adres-

lerine teslim ediyorlar. 

Ayrıca diğer işçilerimiz ve geri kalan

araçlarla değişik firma ve özel şahıs-

lardan aldığımız kargo işlemlerini

en iyi şekilde yerine getiriyorlar. 

Biz sadece paket işi değil aynı za-

manda bütün taşımacılık işlerini

üstleniyoruz. Örneğin işverenlerin

ürünlerini paletler halinde Hamburg

başta olmak üzere Almanya’nın bü-

tün şehirlerine ulaştırıyoruz. Ayrıca

express hizmetlerimizle taşıma

işlemlerini aynı günde Almanya’nın

her kentine ulaştırıyoruz.

Türkses: Ay transpor olarak
çok kişiye iş imkanı tanıdığınızı
belirttiniz. İş arayanlar size mü-
racaat edebilirlermi?

AY: Tabi ki, her geçen gün bü

yüyen işyerimize bilhassa 40 tona

kadar ağır vasıta ehliyeti olan şoför-

ler alınacaktır. Ayrıca paket servisi-

mizde çalışmak üzere elemanlarada

ihtiyacımız vardır? Arzu edenler

bize, Genel Müdürümüz Emrah
Ercan’a 0170/ 99 64 690 nolu te-

lefondan  daima  ulaşabilirler.     

Türkses: Metin
bey’e yönelttiğimiz
„izlenimlerimize
göre işçilerinize
patron işçi değilde,
sanki arkadaşmış
gibi davranıyorsu-
nuz. Bu hususda ne demek is-
tersiniz? sorumuzu ise Ay
Transport Paket Servisi müdü-
rü Emrah Ercan cevapladı.

Ercan: Gerek Gönül hanım gerekse

Metin bey bizlere bir patron gibi

değilde, sanki bir arkadaş gibi dav-

ranıyorlar.  Metin beyin iş açısından

insanlarla kontağı çok etkileyici ve

kuvvetli. Metin beyin güleryüzlü ve

mizahlı bir şekilde işçilerine çalışma

azmi veren kişiliği, bizlere daha fazla

çalışma enerjisi veriyor. Metin beyin

diğer bir çekici özelliği ise: İşçi işve-

ren ilişkisini en iyi şekilde kuran,

onların her sorunu ile yakından il-

gilenen, herşeye olumlu yaklaşan

bir kişiliği olmasıdır. Ayrıca kendisi

insanlar arasında ayrımcılığı red

eden, Ay Transport şirketi bünye-

sinde, Türk, Alman, Bulgar ve diğer

ülke uyruklu insanlara iş imkan

sağlayan, kıcacası davranışları ile

takdir edilecek bir işverenimiz ol-

duğunu özellikle belirtmek isterim.

Türkses: Röportajımız esnasın-

da bizleri sıcak bir ilgi ile kar-

şılayan,  ve dostca uğurlayan

Ay Transport ekibine teşekkür

ediyor, ve başarılar diliyoruz. 

Ay Transport’tan expres hizmet

Hamburg’un kökle şirketlerinden Ay Transport kurucu ve
yöneticileri Metin ve Gönül Ay çifti, Genel Müdürleri 

Emrah Ercan ve Raşit Yalın başta olmak üzere,  işçileri ile
örnek bir çalışma sistemi uyguluyorlar
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• Türkses / BREMEN

Ulusal Kurtuluş Müca-
delemizin Bşalangıcı-
nın 97.Yıldönümü-19

Mayıs Atatürk´ü Anma Genç-
lik ve Spor Bayramı, Gemi
Gezisi etkinliği şeklinde kut-
landı. Bremen Atatürkçü
Düşünce Derneği tarafından
düzenlenen kutlama-gemi ge-
zisine, aralarında Alman dost-
larımızın da bulunduğu 300
kişi katıldı. Dağ Başını Duman
Almış Marşı ile rıhtımdan ay-
rılan gemide önce başta Mus-
tafa Kemal Atatürk olmak
üzere, O´nun silah arkadaşları
ve tüm şehitlerimiz için ya-
pılan saygı duruşundan sonra
beraberce İstiklal Marşımız
söylendi.Bremen Atatürkcü
Düşünce Derneği 2.Başk. Re-
cep Ali Tüfek yaptığı selam-
lama konuşması sonrası günün
anlam ve önemine ilişkin şun-
ları belirtti. 19 Mayıs 1919´da
başlayan kurtuluş mücadelesini veren ve Cumhuriyetimizi
kurarak bizlerin özgür vatandaşlar olarak yaşamamızı
sağlayan atalarımıza olan minnet ve şükran duygularımızın
bir ifadesi olarak bu kutlamayı yapıyoruz. Birlik ve
beraberlik içinde kurtuluş  mücadelesini veren ve ortak
iradeyle Cumhuriyetimizi kuran atalarımız bize örnek ol-
malıdır. Gençlerimiz burada topluma uyumlu, egitimli ve
dürüst kişiler olarak yetişmeli ve tarihlerini de iyi öğren-
melidirler.Unutmayınız ki en büyük öksüzlük köksüzlüktür.
Gençlik bir yaş sınırı değildir aslında. Önemli olan fikirde
yenilik, doğruyu görmek ve kavramak yeteneklerine sahip
olmaktır.Türkiyemizi ve Türkçemizi unutmayacağız. Haksız
ithamlar karşısında ülkemizi her yerde savunacağız.Tür-
kiyemizi tanıtma yönünde yorulmadan çalışacağız. Laik
demokratik  sosyal bir hukuk devleti Türkiye, bizlerin
gurbetteki en büyük gurur kaynağı olacaktır.

Türk bayrakları ve Atatürk resimleri ile süslenen gemideki
kutlamada, Bremen Türk Toplumu Başkanı Cemal Alper
Ergülen  Atatürk´ün Gençliğe Hitabesi´ni, üniversite
öğrencisi Elif Bayburt´ta, Gençliğin Ata´ya Cevabı´nı
okudu. Beraberlerinde getirdikleri yöresel Türk mutfağı
yiyeceklerden birbirlerine ikramda bulunan katılımcılar,
İzmir Marşı, Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa türkü-
lerini birlikte söylediler. Beş saat süren, Hayrettin- Sefer
ikilisinin müzikleriyle eşlik ettiği  kutlama-gemi gezisi,
10.Yıl Marşı ile sonlandırıldı.

19 MAYIS gemide kutlandı

Katılımcılar Sevr öncesi ve sevr snorasını gösteren, Atatürk´ün ´´Bağımsızlık Benim Karek-
terimdir´´sözünün olduğu, Kurtuluşun Başlangıcı isimli harita ile hatıra resmi cektirdiler.

CULTURSENSİBLE
Wohlfahrtspflege
Deutschland e.V.

Derneği (CWD), Müslüman-
ların sosyal yaşama katı-
lımlarını sağlamak için ça-
lışmalar yapıyor. Almanya
genelinde örgütlenme ça-
lışmalarını sürdüren CWD,
Müslümanların fakirlere yar-
dım, bakım ve sosyal alanda-
ki çalışmalarla bütün Müs-
lümanların sesi olmak istiyor.

Almanya’da tüm Müslü-
man dini grupların temsil-
cileri ülkedeki sosyal
yaşama katılım, Müslü-man-
ların sosyal bakım alanın-
daki ihtiyaçlarını kendisi
ele alma konusunda bir çatı
örgüt kurmaya karar verdi.

Türk, Boşnak, Çeçen, Arap,
İranlı ve Pakistanlı Müs-
lümanlar bir araya gelerek,
CWD örgütünün çatısı al-
tında toplandı. 12 Mayıs
2015’te kurulan çatı örgüt,
ilginç bir kararla merkezini
Cottbus’ta kurdu. İslam
Merkez Arşivi’nde yer alan
bilgilere göre Almanya’daki
ilk Müslüman cemaat, 1739
yılında Brandenburg’da var-

dı. Çatı örgüt de, “Müslü-
manlar Almanya’da ilk gel-
dikleri yere döndü” düşün-
cesiyle merkezini bu şehirde
kurdu. İslami dini bir örgüt
olmadığını belirten CWD
yetkilileri, örgütün Alman-
ya’da sosyal bakım ve yar-
dım konusunda ülkedeki
tüm Müslümanların temsil-
cisi anlamında gördüğünü
kaydetti.

Tek amaç bütün
müslümanlara yardım

Hamburg'da tanınmıș sanatçı
Mario Rispo'nun, “Yoldayız-Auf
Dem Weg” adı altında verdiği Türk
müziği konserine yoğun ilgi oldu.

• Türkses / HAMBURG

Kentin tanınmıș St. Pauli semtinde
bulunan Schmidt Tivoli Salonu'nda
gerçekleșen konsere Türk ve Al-

manların yanı sıra farklı uluslardan çok
sayıda müziksever katıldı.

Türk sanat müziği çok duygu yüklü

İtalyan kökenli Alman sanatçı Mario
Rispo, Türk müziği ile çıktığı yolculukta
Türkiye'nin sıcaklığını Hamburg'a tașıdı.
Türk sanat müziğinin așk, sevgi, hasret,
duygu yüklü olduğunu belirten sanatçı
müzikle yaptığı yolcukla dinleyenleri

büyüledi. Rispo, söylediği parçaların
anlamını, Türk kültürünü sempatik ve sa-
mimi sunumuyla müzikseverleri mestetti

Ünlü sanatçıların 
parçalarını seslendirdi

Sanatçı Mario Rispo, Hamburg'da
Türk ve göçmen gençlerle birlikte
büyüdüğünü ve bunun bir zenginlik
olduğunun altını çizdi. Sezen Aksu, Zeki
Müren gibi ünlü sanatçıların parçalarını
seslendiren Rispo, bol bol alkıș topladı.
“Gülümse”, “Ak deniz akșamları”,
“Sarıșınım” gibi birbirinden güzel
eserleri yorumladı.  Rispo fevkalade sesi,
büyüleyici performansı ve sempatik tarzı
ile dinleyenlerin kalplerini fethetti.
Sanatçı Mario Rispo, Șükrü Peker ve
grubu, vokalist Gönül Kaya Aslan konser
sonrası uzun süre alkıșlandı.

Sanatçı Rispo’nun 
konserine yoğun ilgi 

SİZİNDE TÜRKSES’DE 
BİR KARTVİZİTİNİZ OLSUN İSTERMİSİNİZ?

Hertürlü marangoz
işleri itina ile uygun

Tel:  040 / 669 04 390
Fax: 040 / 668 54 022
Mobil: 0176 / 704 75 371

Ağır vasıta 
TIR - LKW

ehliyeti olan
şoförler

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

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

Rechtsanwältin - Avukat
SULTAN MADEN ÇELİK 

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

Has Urfa GmbH • Steindamm 19 • 20099 Hamburg



Sayfa - Seite  10                                                                                                            Türkses • Sayı - Ausgabe  275                                                                                             Haziran - Juni 2016

ÜRÜNLERİ ŞİMDİ KUZEY ALMANYA’DA

OSMAN ALBAYRAK

Torku ürünlerini 
bizden temin edebilirsiniz

Buxtehuderstr. 48
21073 Hamburg

Tel: 0176 / 41 89 55
e-mail: umutfood@gmx.de

• Cikolata
• Kraker
• Bisküvi • Kek
• Lokum
• Şekerleme
• Tahin • Helva
• Pekmez
ve benzeri 100 çeşit 
Torku ürünlerini sizlerin
beğenisine sunuyoruz.

Market ve kiosklardan Torku ürünlerini ısrarla isteyiniz
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İnternet üzerinden siparişlerinizi verebilirsiniz
www.torku.hamburg

%100
Doğal ve 

Helal

Değerli Türkses okuyu-
cuları,  röportaj yapmak
amacı ile işverenleri-
mizi ziyaret etmeye
devam ediyoruz. Bu se-
ferki durağımızda Alto-
na’daki  Sait Köz resto-
rant oldu. Sait Köz’ün
kurucusu Sait Turgut
ile Köz Sait hakkında
sohbet ettik. Bu söy-
leşimizin sizlere aynen
sunuyoruz:

Türkses: Sait bey; bize
kendiniz ve restorantla-
rınız hakkında kısaca
bilgi verebilirmisiniz?

Turgut: : Ben Sait Turgut
1987 yılında Almanya’ya
geldim. Türkiye’de de bir-
çok lokantada çalışmıştım
ve gastronomi branjına ya-
bancı değilim. Almanya’ya
geldikden sonra bazı resto-
rantlarda aşçı olarak ça-
lıştım. 2000 yılından beri
serbet meslek olarak gast-
ronomi de hizmet vermek-
teyim. İlk olarak Altona da
Side adında bir restorant
ile işe başladım. Daha
sonra Steindamm’a da Sait
Köz’ün 2. şubesin açtım.
2010 yılında Altona’daki
Sait Köz restorantımızı
büyüterek, 2014 de tekrar
yeni bir dizayn vererek, bu-
günkü modern ve nezih ha-
line getirdik. 

Türkses: Yemeklerini-
zin hazırlanışı ve çeşit-
leri hakkında bize bilgi
verirmisiniz?

Turgut: Kendim bizzat
aşçı olduğum için yemekle-
rimizin hazırlanışı ve lezzeti
hususunda çok titizim. Her-
gün sabah restorantımızın
mutfağını gerek hijyenik
gerekse kalite kontrolü
yapar, aşçılarımıza gereken
talimatı veririm. Böylelikle
ızgara çeşitleri, tava ye-
mekleri,  çorbalar, zeytin-
yağlılar, hergün değişen
öğle yemekleri, özel ev ye-
mekleri, tatlılar ve salatalar
özenle hazırlanıp, lezzetli
bir şekilde müşterilerimize
sunulur.   

Türkes: Restorantınızın
şimdiki büyüklüğü
nasıl. Aynı anda kaç
kişiye hitap edebiliyor-
sunuz?

Altona’daki Sait Köz resto-
rantımızda yaz günlerinde
aynı anda 180 kişiye hitap
edebiliyoruz. Çünkü iki iç
salonumuz bir ön birde
arka terasımız var. Dört ayrı
bölümde toplam 180 san-

delyemiz mevcut. Böylelik-
le küçük çaplı iş toplantısı
ve eğlenceler için salonu-
muzun bir bölümünü re-
serve eden müşterilerimize
özel olarak kapatabiliyoruz.

Türkses: Açık büfe kah-
valtınız var mı? kahval-
tımızla müşterilerimize
bol çeşit sunuyormusu-
nuz?  

Turgut: Evet her pazar
günü “Brunch” adıyla  açık
büfe kahvaltı veriyoruz.
Kahvaltımızda peynir, zey-
tin, zeytin yağlılar, sucuk,
salam, gözleme, çorba, tatlı
ve benzeri gibi saymakla
bitiremeyeceğimiz 50’ye
yakın çeşit sunuyoruz. Tabi
ki çay kahve gibi sıcak ice-
ceklerimizde kahvaltı me-
nümüze dahil olup, kişi
başı ücreti ise sa-
dece 12,99
E u r o ’ d u r .
Geçen yıl
b a ş l a t -
t ı ğ m ı z
pazar gün-
leri açık
büfe kah-
valt ımıza
A l m a n l a r-
dan olduğu
gibi Türklerden de
çok yoğun ilginin olduğunu
tesbit ettik. Bu uygulama-
mızdan çok memnunuz.

Türkses: Ramazan ayı
için özel bir hazırlık
yaptınız mı?

Turgut: Tabi ki, Ramazan
ayı için geçen yıl olduğu
gibi bu senede özel hazırlık
yaptık. Her akşam açık
büfe iftar menüsü sunuyo-
ruz.  Hergün değişen açık
büfe iftar menümüzü ise
kişi başına sadece 14.90,-
Euro olarak sunuyoruz.
İftar menümüzde çorba, ız-

gara, ana yemek,
tatlı, salata ve

içecekleri
s u n u y o -
ruz. 

Geçen
y ı l d a
b ü t ü n
Ramazan
ayı bo-

yunca açık
büfe iftar

sunmuştuk. Çok
faydasını gördük ve bu se-
nede aynı şekilde Ramazan
da açık büfe iftar yemekle-
rimiz sunulacaktır. Hatta
bazı gruplar ve işverenler
toplu iftar yemeği verdiler.
Bu senede aynı şekilde ge-
çeceğini tahmin ediyorum.

Türkses: İki restorantı
aynı anda işletmek pek
kolay olmasa gerek.
Sizin en büyük desdek-
ciniz kimlerdir?

Tabi ki insan aynı anda iki
yerde olamaz. Bana en
büyük desteği veren oğlum
Mehmet, kardeşlerim
Murat ve Yavuz. Benim ol-
madığım zaman beni arat-
tırmayacak şekilde resto-
rantlarımı işletiyorlar. Hatta
15 yıldır restorantımda bir-
likte çalıştığım arkadaşla-
rım var. 

Türkses: Sait Bey ver-
diğiniz bilgiler için te-
şekkür eder, size ve eki-
binizi başarılar dileriz.

Turgut: Bende bize böyle
bir imkanı veren başta siz
Emin Sağlık bey olmak
üzere bütün Türkses eki-
bini teşekkür eder, iyi ya-
yınlar dilerim.  

Sait Köz’de açık büfe iftar
Almanya’da yılın ilk çeyreğinde havayolu yolcu
sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arta-
rak 22,6 milyon kişi oldu
Alman havaalanlarından bu dönemde Türkiye’ye 1
milyon 48 bin yolcu uçtu

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı
verilere göre, Almanya’da bu yılın ilk üç aylık bölü-
münde 22,6 milyon yolcu ülkedeki havaalanlarından
varış noktalarına hareket etti. Ülkede ulusal ve uluslara-
rası havaalanlarından faydalanan yolcu sayısında 2015
yılına kıyasla 1,1 milyon kişi ya da yüzde 5,3’lük artış
yaşandı. Yabancı ülkelerle bağlantılı hava trafiğinde
taşınan yolcu sayısı, 2015 yılının aynı dönemine göre
yüzde 5,8 artarak 17,2 milyon oldu. İç hatlarda seyahat
eden yolcu sayısı ise yüzde 3,6’lık artışla 5,4 milyon ola-
rak belirlendi. 

İspanya, Avrupa istikametine 
en fazla yolcunun uçtuğu ülke oldu

Almanya’nın Avrupa ülkeleriyle olan hava trafiği de söz
konusu dönemde yüzde 6,7 artış kaydetti. İspanya, Al-
manya’dan Avrupa istikametine en fazla yolcunun
uçtuğu ülke olurken, Avrupa ülkeleriyle olan hava tra-
fiğinin artmasında önemli bir paya sahip oldu.
Bu dönemde, Almanya’nın kıtalar arası hava trafiği
büyümesi yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşti. Kıtalar ba-
zında hava trafiğinde en yüksek artış yüzde 6,3 ile Asya
oldu. Bunu yüzde 6’lık artışla Amerika kıtası izledi.
Afrika kıtasına uçuşlar ise yüzde 12,8 azaldı.

Alman havaalanlarında, Türkiye 
istikametli 1 milyon 48 bin yolcu ağırlandı

Alman havaalanlarında yılın ilk üç ayında Türkiye isti-
kametli 1 milyon 48 bin yolcu ağırlandı. Söz konusu dö-
nemde Almanya’dan Türkiye’ye uçanların oranı yüzde
1,1 geriledi. 
Bu dönemde, Almanya’dan uçuşların en fazla artığı ülke
yüzde 28,4’le Tayland oldu. Bunu yüzde 13,1’le İspanya
ve 12,2 ile de Dominik Cumhuriyeti izledi. 
Almanya’dan İtalya’ya uçan yolcu sayısı yüzde 7, İs-
rail’e yüzde 6,8, İngiltere’ye yüzde 6 ve Fransa’ya da
yüzde 2,2 artış kaydetti. Alman havaalanlarından
Rusya’ya giden yolcu sayısı ise yüzde 13,3 geriledi.

Alman havaalanları 
1. çeyrekte 22,6 milyon 

yolcu ağırladı
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IMPRESS YOURSELF.

Ein Angebot nur für gewerbliche Kunden: peugeot-professional.de

BARPREIS Abb. enthält Sonderausstattung. 

JETZT GROSSE 
Premiere

ab € 14.890,–1

z. B. für den neuen PEUGEOT EXPERT PRO L1 1,6L BlueHDI 95
• Moderne und sparsame BlueHDi-Motoren (Euro 6)
• ModuWork-Laderaumtrennwand für Zuladung bis zu 4 m Länge²
• Elektrische Seitenschiebetüren mit Fußöffnungssensoren für einfaches Beladen²

PEUGEOT TRANSPORTERZENTRUM HAMBURG
Hamburg · Nedderfeld 55 · Tel. 040/41622-200

www.peugeot-hamburg.de

¹Zzgl. MwSt. und Überführungskosten für einen neuen PEUGEOT EXPERT PRO L1 1,6L BlueHDI 95.
Das Angebot gilt bei Vertragsabschluss bis 30.06.2016. ²Ausstattungsabhängig.

Küresel insani yardım sisteminin masaya
yatırıldığı zirve 60’a yakın devlet ve hü-
kümet başkanının katılımıyla Türkiye’nin
ev sahipliğinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Ban’ın
açılış konuşmalarıyla başlayan zirve, insani
yardım alanlarındaki sorunlara çözüm
yolları bulma amaçlıydı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) ilk kez
düzenlediği ve Türkiye’nin ev sahi-
pliğini yaptığı Dünya İnsani Zirvesi,

60’a yakın devlet ve hükümet başkanının
katılımıyla İstanbul’da gerçekleşdi.
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un gi-
rişimiyle BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi’nin
(UNOCHA) organizasyonunda yapılan zir-
vede, küresel insani yardım sistemi masaya
yatırılırken, sorunlara çözüm yollarının bu-
lunması yolları arandı.

BM Genel Sekreteri Ban ile Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açılış ko-
nuşmalarıyla başlayan zirvede, iki gün bo-
yunca 7 yuvarlak masa toplantısı, 15 özel
oturum ve 130 yan etkinlik düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sek-
reteri Ban’ın yanı sıra 60’a yakın devlet ve

hükümet başkanının katıldığı açılış töreninde
göç, savaş gibi dünyadaki insani dramları
konu alan görsel sunumlar yapıldı.

Zirvenin ilk gününde, İnsani Yardım Finans-
manı, Çatışmaları Önlemek ve Bitirmek İçin
Politik Liderlik, Zorla Yerinden Edilme,
İnsani Yardımlar, Afet ve İnsani Yardım Lo-
jistiği, Kadın Hakları, 5 Kıtadan 10
Çorba, Çölleşme ve İnsan, Suriyeli Mülte-
cilerin Krizine Çözüm Bulunması Bakımından
İnsana Yakışır İşlerin Merkezi Rolü: ILO
Deneyimleri adlı özel oturumlar, yuvarlak
masa toplantısı, yan etkinlikler ve panel gibi
etkinlikler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başba-
kanı Angela Merkel, İstanbul Kongre Mer-
kezi’nde düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi’nin
“Çatışmaları Önlemek ve Bitirmek İçin Politik
Liderlik” konulu “1. Yüksek Düzeyli Yuvarlak
Masa Toplantısı”nda birer konuşma da yaptı.
Dışişleri Bakanlığının zirve dolayısıyla dü-
zenlediği “Turkey, A Nation United for Hu-
manity/İnsanlık İçin Birleşen Millet, Türkiye”
isimli sergi de uluslararası katılımcılarından
büyük ilgi görüyor.

“5 Kıtadan 10 Çorba”

Zirvede ayrıca Türk Kızılayı, “5 Kıtadan 10
Çorba” etkinliği kapsamında, konuklara Tür-
kiye, Suriye, Pakistan, Somali, Haiti, Endo-
nezya, Filistin, Sudan ve Bosna’nın yerel
çorbalarından ikram etti.

Dünya İnsani Zirvesinin açılış gününde çe-
kilen aile fotoğrafında, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Ban
Ki-mun yan yana durdu. Fotoğrafta, Azer-
baycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ar-
navutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani,
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi
Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Orta Afrika
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Ar-
change Touadera, Hırvatistan Cumhurbaşkanı
Kolinda Grabar Kitaroviç, Gabon Cumhur-
başkanı Ali Bongo, Gürcistan Cumhurbaşkanı
Giorgi Margvelashvili, İrlanda Cumhur-
başkanı Michael Higgins, Kırgızistan Cum-
hurbaşkanı Almazbek Atambayev, Libya
Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa
Sarraj, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery
Rajaonarimampianina, Moritanya Cumhur-
başkanı Muhammed Veled Abdülaziz, Mali
devlet Başkanı İbrahim Bubakar Keita, Ka-

radağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanoviç, Nauru
Cumhurbaşkanı Baron Divavesi Waqa, Nijer
Cumhurbaşkanı Muhammed Yusuf, Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kuveyt
Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-

Sabah, Slovakya Cumhurbaşkanı Andrej
Kiska, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh
Mahmud, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorgi
İvanov, Ukrayna devlet Başkanı Petro Po-
roşenko yer aldı.                                (AA)

Dünya İnsani Zirvesi İstanbul’da yapıldı

Bir grup opera sanatçısı, araçlarıyla Alman-
ya’dan Türkiye’ye tatile giden gurbetçilerin
kullandığı güzergahtaki bazı ülkelerde kon-

ser verecek.

Berlin’deki Komik Opera (Komische Oper) tara-
fından düzenlenen “Selam Opera” projesi kapsa-
mında kullanılan ve “Opera dolmuşu” ismi verilen
minibüste yer alan sanatçılarının, yaklaşık 3 bin
kilometrelik yola çıkacağı belirtildi.
“Opera dolmuşunun” 1960’lı yıllardan sonra gur-
betçilerin otomobilleriyle Türkiye’ye gitmek için
kullandığı güzergahtaki bazı şehirlerde duracağı
ve konserler vereceği ifade edildi.

Proje yöneticisi Mustafa Akça, yaptığı açıklamada,
seyahatin Berlin’den başlayacağını söyledi.
İçinde müzisyen ekibinin ve diğer elemanların bu-
lunduğu dolmuşun Türk geleneklerindeki gibi ar-
kasından su dökülerek Berlin’den uğurlanacağını
ifade eden Akça, sanatçıların özellikle Türk işçilerinin
yıllık izine gitmek için kullandığı güzergahta
bulunan Münih, Viyana, Belgrad ve Sofya şehirle-
rinde 45 dakikalık 2’şer konser vereceğini kaydetti.

Dolmuşun 6 Haziran’da Türkiye’ye varmasının
planlandığını belirten Akça, 7 ve 8 Haziran’da da
İstanbul’da 2 konser düzenleneceğini, ardından
Berlin’e dönüleceğini ifade etti.

Akça, konserde Wolfgang Amadeus Mozart, Claudio
Monteverdi, Georges Bizet, Pyotr Tchaikovsky,
Barış Manço ve Nico Dostal gibi tanınmış beste-
cilerin eserlerinin icra edileceğini söyledi.

Projede gurbetçilerin sıla yolunda yaşadığı dramlar,
sevinçler, aşklar, hasretler ve özlemlerin yansıtılmaya
çalışıldığını ifade eden Akça, pazar günü başlayacak
yolculukta da gurbetçilerin yaşadığı yeni hikayeleri
dinlemek ve yeni sürprizlerle karşılaşmayı um-
duklarını belirtti.

Akça, insanlara operayı sevdirmeyi amaçladıklarını
vurgulayarak, “Opera dolmuşunun” ara vereceği du-
raklarda bulunan herkesi konserlere davet etti. (AA)

Gurbetçilerin seyahat
güzergahında opera

Bir grup opera sanatçısı, Almanya’dan Tür-
kiye’ye tatile giden gurbetçilerin kullandığı
güzergahtaki bazı ülkelerde sahne alacak.

PEŞİN FİYATI

Bu teklifimiz sadece ticari işyerleri için geçerlidir:

Örneğin: Yeni PEUGEOT EXPERT PRO L1  1,6 L  BlueHDI 95
•  Modern ve tasarruflu BlueHDI - Motoru ( Euro 6 )
•  ModuWork yükleme ve bagaj bölme duvarı. 4 metreye kadar yükleme imkanı 
•  Elektirikli açılabilen sürmeli yan kapılar. Rahat yüklemek ve el değmeden açmak için ayak sensörü

1 Yeni PEUGEOT EXPERT PRO L1 1,6 L  BlueHDI 95 için teslimat ücreti extra hesap edilir.
Bu teklifimiz 30.06.2016 tarihine kadar verilen siparişler için geçerlidir.  2 Aksesuarların siparişine bağlı

2

Resimde aksesuarlar mevcuttur.
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Yüzlerce altın, takı ve mücevherat çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.

Beklemeye son. Siparişe gerek yok!.
Aradığınız tüm takıları hazır şekilde sizlere sunuyoruz!.

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

KUYUMCULUK - SARRAFİYE

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

ALTIN, 
GÜMÜŞ, 

PIRLANTA, 
SAAT...Altınlarınızı en yüksek

fiyata alıyoruz.

Her çeşit altın değişimi yapılır.
saat pili değiştirilir ve kulak delinir.

Her türlü tamirat atölyemizde yapılır.

Kalite arayanların adresi

Daima bol çeşit ve uygun fiyat

FA Gold, Tarz, Roz, Altınbaş, Ekol, Koçak, Big,
Diva, Christiana London, Hello Kitty ve Timex gibi

dünyaca ünlü markaların altın ve saat çeşitlerini,
sizlere garantili ve güvenilir elden sunuyoruz.

Dünyaca ünlü markalarla çalışıyoruz
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Tam 26 yıldır siz değerli müşteri-
lerimize, sebze meyveden helal
kesim et ve et ürünlerine kadar her
türlü gıda ürününü en uygun fiyata
sunmaktan gurur duyuyoruz. 
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Sizin tercih ve takdirlerinizle
bu günlere geldik. Size daha
iyi hizmet sunabilmek için 26.
yılımızda marketimizi komple 
yeniledik. 

Altona City Markt bütçenizin dostudur...

Gurur 
duyuyoruz.

altona City_Mayis_2016xp.qxp_tuerkses  08.05.16  14:51  Seite 1

Duygusal ilişkisinde
kendisini değersiz
hisseden, eşine bir

türlü yetemediği hissine
kapılan kişilerin eşlerinin
kişilik yapılarını iyi değer-
lendirmeleri ve ilişkilerinin
geleceği ile ilgili buna göre
karar vermeleri oldukça
önemlidir. 

Duygusal bir ilişkide sevme
ve sevilme sağlıklı bir
ilişkinin olmazsa olmazıdır.
Bir ilişkide sevgi
yoğunlaşmıyorsa yani ilişki
derinleşmiyorsa kişilerden
en az birinde narşisitik
kişilik özelliği mevcuttur.
Narşisit kişi ilişkiye aşk ve
sevgi alışverişi olarak baka-
maz ve karşısındaki kişiye
hiç bir zaman gerçekten aşık
olamaz ve ona değer vere-
mez. İlişkiyi egosunu tatmin
etme aracı olarak görür ve
egosu tatmin olduğunda
yani karşısındaki kişiyi
"fethettiğinde" bu kişiyi he-
men değersizleştirip başka
kişinin peşine takılır. 

Narşisizm çocukluk ve hatta
bebeklik döneminde anne ve
baba ile kurulan dengesiz ve
sağlıksız sevgi ilişkisinden
kaynaklanan bir tür kişilik
tipidir. Psikanalitik bakış
acısına göre kişiliğin önemli
gelişim aşamasında anne ile
kurulan  ask-nefret ilişkisi-
nin ileriki dönemlerde
sağlıklı bütünleştirilememe-
sinden kaynaklanır. Kişi
erişkin dönemde hayatına
giren kişiyi ezme ve
aşağılama isteği geliştirir, bu
istek kişiyi bir yandan da
kaygılandırır ve kişi bu
kaygıdan kurtulmak için
karşısındakini değersizleş-
tirerek terk eder. Bu kişiler
bu nedenle eşlerine sürekli
değersiz ve yetersiz olduk-
ları hissini verirler, sevgi
bağı kuramazlar ve olumlu
duyguları son derece
yüzeysel yaşarlar.

Partnerleri de bu nedenle

ilişkilerinde bir şeylerin hep
eksik olduğunu hissederler
ancak narşisist eşlerine
yaranma çabası içinde
yıllarını geçirirler. Bir tür
bağımlılık içerisine düştük-
lerini ne yazık ki farket-
mezler. Narşisist kişi
partnerinde hayranlık
uyandırmak ve övülmek
ister, ilişkiyi sırf bunun için
yaşar çünkü özünde;
çocukluğunda bozuk gelişen
duygu dünyası nedeni ile,
kendisini son derece
değersiz hisseder. Bu histen
kurtulmak için de karşı-
sındakini ezip aşağı çekmek
ister, bu şekilde kendisini iyi
hissedeceğine inanır. Karşı-
sındaki partneri fethettikten
sonra da hemen fethedilecek
yeni eşler aramaya bakar
çünkü artık partneri ona
yetmemektedir.

İlişkinizde buna benzer duy-
gular yaşayanların ilişkiler-
ini gözden geçirmeleri
mutlu bir ilişki sürebilmeleri
için çok önemlidir. Narşisist
kişilerle ilişki sürmek boşa
çekilen kürek sonucu
yorulma gibidir, çabalarsınız
ancak gerçek sevgiyi bir
türlü hissedemezsiniz, üstü-
ne bir de değersiz olduğu-
nuz hissini alırsınız. İlginç
bir şekilde bu kişiler part-
nerlerinde de "Stockholm
Sendromu" benzeri, kendisi-
ne acı çektiren kişinin
gönlünü alma, bir şekilde
onu mutlu etme ihtiyacı
hissettirebilirler. Bu kısır
döngüden kurtulmak için

sağlıklı bir ilişkinin bu
şekilde olmadığını kabul
etmek ve buna göre hareket
etmek gereklidir.

Partner olarak bu kişileri
"tedavi" etmeniz veya bu
kişileri değiştirip sağlıklı ve
sevgi dolu bir ilişki
yaşayacak hale getirmeniz
imkansıza yakın bir
durumdur. Narşisizm ne
yazık ki, diğer kişilik
tiplerinde olduğu gibi
kişiliğin gelişimi aşama-
sında ebeveynlerle kurulan
yanlış duygu etkileşimlerin-
den kaynaklanır ve burada
bu kişilerin bir "suçları"
yoktur. Ancak bu durum,
partner olan kişinin de bu
durumda kendini kurban
etmesini gerektirmez.

Özetle narşisist kişi kendisi
ile aşk yaşar, yani sadece
kendisine aşıktır, bunu da
içerisindeki aşağılık ve
değersiz olma hissini
bastırmak için geliştirmiştir.
Karşısındaki kişiyi sevme
yetisine sahip değildir ve
onu sadece kendisini hem
cinsel hem de duygusal
düzeyde tatmin aracı olarak
kullanır. Tatmin olduğunda
da onu değersizleştirip
terkeder.

Benzer bir ilişki yaşıyor-
sanız ve ilişkinin devamı
konusunda kararsız iseniz
en yakın psikoterapsite
başvurmanız hayatınızı
kurtaracaktır.

Psikiyatri ve Psikoterapi
Uzmanı Doktoru

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

IMPRESSUM / KÜNYE

Yayınlayan (Herausgeber)
Em-Sa Medien

Genel Müdür / Geschäftsführer
Emin SAĞLIK

Redaksiyon / Redaktionsleiter
Ayla Sağlık

Reklam Koordinatörü
Anzeigenkoordinator

Emin SAĞLIK

Adres / Adresse:
Im Hegen 3

22113 Oststeinbek

Merkez İlan Servisi 
Anzeigenannahme

Tel: (040) 81 46 40
Fax: (040) 86 69 08 54

Mobil: 0172 - 54 68 334

E-Mail: 
tuerkses@t-online.de

www.turkses.de

Gazetemizde yayınlanan köșe 
yazısı ve ilanların içeriğinden 

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

bağlamaz. Gazetemiz basın 
ahlak kurallarına uymayı 

ilke edinmiștir.

Der Verlag übernimmt 
keine Haftung für den 

Inhalt der erschienende 
Anzeigen. 

1991 yılından beri Kuzey
Almanya da yayındayız. 

Türkses 
erscheint seit 1991 

in Nord -Deutschland

Türkses Gazetesi 
Anadolu Ajansı üyesidir.

Bankverbindung
Banka Hesap: 

EmSa Medien
Hamburger Volksbank

IBAN: DE05 2019 0003 0051 3615 07
BIC: GENODEF1HH2

Uzun yıllardır Almanya’da
yaşayan Türk iş adamı Vol-
kan Arat, Rusya’da özel
olarak üretilen ve düğünler
için tasarlanmış limuzin
modelini Avrupa’ya getire-
rek bir ilke imza attı. Sıra-
dışı görüntüsüyle büyük
dikkat ve beğeni çeken li-
muzin, ilk olarak Ham-
burg’da görücüye çıktı.

• Türkses / Hamburg

Masallardan çıkmış gö-
rüntüsüyle görenleri
büyüleyen özel tasarım

limuzin için ilginin büyük ol-
duğunu söyleyen Arat, özellikle
lüks ve prestij vurgusuna önem
veren ve hayatlarının en önemli
gününde, farklı ve unutulmaz bir
başlangıç yapmak isteyen çiftler
için benzersiz bir araç sundukla-
rını ve tüm kültürlerde düğün ve
nikah gibi organizasyonlarda en
önemli detaylardan biri olan
gelin arabası seçiminde, sıra dışı
bir alternatif getirdiklerini söy-
ledi.

İlk gelen aracın Hamburg ve
çevresi için “Esvo Limousi-
nen Service” markasıyla
hizmet vereceğini ve daha
araç yollara çıkmadan bir
çok tarihin şimdiden rezerve
edilmesinin kendilerini de
şaşırttığını belirten Arat,
“insanlar daha önce böyle
bir limuzin görmedikleri
için, aracımız yollarda ol-
duğunda tüm bakışları üs-
tüne çekiyor, yayalar yada
trafikte seyir halindeki tüm
araçlar tarafından ilgiyle
takip ediliyor. Aracımızın
yanına gelip fotoğraf çektir-
mek isteyen ve çalışanları-
mızı soru yağmuruna tutan
insanların ilgisi bizi gerçekten
mutlu ediyor” dedi.

Kiralama hizmetlerinin yanı sıra,
bu limuzin modelinin tüm Av-

rupa ülkelerine satışının yapıla-
cağını ve şuan Almanya’da ve
Avrupa’da ki bir çok yatırımcı
ile görüşmelerinin devam et-
tiğini belirten Arat „kısa zaman
içerisinde farklı şehir ve ülke-
lerde de aracımız yollarda ola-
cak. Farklı bir iş arayışında olan
yatırımcılar için benzersiz bir
konsept sunduk. Rakibi olmayan
bir iş modeli olması nedeniyle
bu konuda bir çok teklif alıyoruz.

2 YILLIK EMEĞİN ÜRÜNÜ

Avrupa pazarı için özel olarak
üretilen limuzinin, Avrupa stan-
dartlarına uygun hale getirilmesi
için yaklaşık 2 yıllık bir süre

boyunca bürokratik ve teknik ge-
reksinimleri yerine getirdik.
Alman makamlarınca yetkilendi-
rilmiş tüv çalışanlarını, bizzat
Rusya’da ki fabrikalarımıza gö-
türdük. Üretim aşamasında ki
her süreci bizzat gözlemleyerek,
bize gerekli teknik danışmanlığı
sundular ve aracın Avrupa yolları
için tüm kanuni gereksinimleri
karşılayacak şekilde üretilmesini
sağladılar. Aracımız Almanya’ya

geldiğinde de uzun testlerden
ve kontrollerden geçerek Tüv
sürecini tamamladı ve tam
güvenlikli bir şekilde hiz-
mete girdi.

HEDEF TÜRKİYE PAZAR

Bu şıklıktaki bir aracın,
düğünlere farklılık getireceği
kesin. Amacımız Avrupa pa-
zarından sonra Türkiye. Ül-
kemiz kanunlarında bazı
kısıtlamalar söz konusu
ancak bürokratik engelleri
aşarak bu aracı ülkemizde de

hizmete sunmak hedeflerimiz
arasında. Yeni yatırımcılara ka-
pımız her zaman açık. 
Bu konuya ilgi duyan yatırımcı-
lar bize /www.esvolimo.de
"">www.esvolimo.de adresinden
her zaman ulaşabilirler“ dedi.

Türk işadamından,
Avrupa’da bir ilk

İlişkide zor insan: 
Narşisist kişi
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• Türkses / Bielefeld

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin güzel șehir-
lerinden Bielefeld-Sperrenburg Șatosu’nun
eteğinde 20 bin metrekarelik alanda ger-

çekleștirilen Yayla Șenliği renkli görüntülere
sahne oldu. Karadeniz Müziği’nin güçlü sesleri
Zeynep Bașkan, Onay Șahin, Așık Süleyman
Göksal, Dinçer gibi çok sayıda yöre sanatçısı,
kemençe ve tulum üstadların sahne aldığı
șenlikte duygu ve heyecan aynı anda yașandı.  

Șenliğin ilk gününde kurulan çadırlarda yöre
yemekleri ikram edildi, el yapımı yöre elbiseleri,
el sanatları ve hediyelik eșyalar sergilendi.
Ayrıca Avrupa Trabzon Köprübașılılar Derneği’nin
büyük punto harflerle yazılı „Köprübașılı Trab-
zonsporlular“ çadırı da șenlikte büyük ilgi gördü. 

Șenliğin üçüncü gününde aslen Rizeli olan İs-
tanbul Milletvekili Metin Külünk ziyaret etti.
Çadırları tek tek gezen Külünk, „Kendi coğraf-
yasından kopan Karadeniz insanı gittikleri yer-
lerde kültürünü yașayamaması durumunda mut-
suz olur, huzursuz olur. Bu açıdan sivil toplum
kurulușları, hemșehrilik kültürlerini yașatmak
için önem tașıyor. Karadenizli deyince gittiği
her yere kültürel zenginliğini götürür, gelenek
ve göreneklerini götürür, çalıșkanlığını götürür.
Bu șenliği düzenleyen Bielefeld derneğimize,
katılımcılara ayrı ayrı teșekkür ediyorum. Birlik
ve beraberliğiniz daim olsun“ dedi. 

Bielefeld Karadeniz Kültür ve
Dayanıșma Derneği Bașkanı
Burhanettin Aydın, yaptığı açı-
klamada, 15 yıldır aralıksız
șekilde düzenledikleri șenliğin
bu yıl da muhteșem gerçe-
kleștiğini söyledi. Aydın șöyle
devam etti: „Bu yıl hava șartları iyi olmamasına
rağmen dört gün süren șenliğimizi yaklașık 6
bine yakın hemșehrimiz ziyaret etti. Bielefeld’te
hep birlikte Karadenizi yașadık, yayla havası
teneffüs ettik, hasret diğerdik, yașamın stresinden
uzak dört gün yașadık. Șenliğimize katılan
hemșehrilerimize teșekkür ediyorum, gelemeyen
hemșehrilerimizi de seneye bekliyoruz.“
Șenlik kapsamında Avrupalı Köprübașılılar Der-
neği tarafından kurulan çadırda iki gün boyunca

aile pikniği düzenledi. Tıklım tıklım dolan çadırda
gün boyunca ikramlarda bulunuldu ve bol bol
sohbet edildi. Avrupalı Trabzon Köprübașılılar
Dernek Bașkanı Ahmet Anaç’ta șenlikle ilgili
șunları kaydetti: „Çadırımız hemșehrilerimiz ta-
rafından büyük teveccüh gördü. Güzel bir yayla
șenliği yașadık. Bielefeld Karadeniz Kültür ve
Dayanıșma Derneği’ne teșekkür ediyorum. Bu
yıl ilk defa dernek olarak iștirak ettik, önümüzdeki
yıl da yayla șenliklerine katılacağız.“

Yayla șenliği renkli 
görüntülere sahne oldu

Çocuklara yatılı kurs

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

Rotenhäuser Str. 12 a • 21109 Hamburg • Tel: 040 - 319 74 697
Fax: 040 - 319 74 699 • Mobil: 0160 - 99 52 91 11 • info@vatanfeinkost.de
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2016 yılının

huzur ve barış

yılı olmasını dilerim.

Ali GÜMÜŞ

Vatan ilan ocak 2016_tuerkses  22.12.15  01:52  Seite 1

Almanya’nın Bielefeld șehrinde 26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleștirilen Yayla Șenliği’ne vatandașlar yoğun ilgi
gösterdi.  Karadeniz müziği ile horon halkaların kurulduğu șenlikte Karadenizliler dört gün boyunca keyifli zaman geçirdi. 

Almanya’da yılın ilk çey-
reğinde havayolu yolcu sayısı
geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 5,3 artarak 22,6 milyon
kişi oldu. Alman havaalanla-
rından bu dönemde Türkiye’-
ye 1 milyon 48 bin yolcu uçtu

Almanya’daki havaalanla-
rında bu yılın ilk çeyreğinde

22,6 milyon yolcu ağırlandı. 
Almanya Federal İstatistik Ofi-

sinin (Destatis) açıkladığı veri-
lere göre, Almanya’da bu yılın

ilk üç aylık bölümünde 22,6 mil-
yon yolcu ülkedeki havaalanla-
rından varış noktalarına hareket
etti. Ülkede ulusal ve uluslararası
havaalanlarından faydalanan
yolcu sayısında 2015 yılına kı-
yasla 1,1 milyon kişi ya da yüzde
5,3’lük artış yaşandı. Yabancı ül-
kelerle bağlantılı hava trafiğinde
taşınan yolcu sayısı, 2015 yılının
aynı dönemine göre yüzde 5,8

artarak 17,2 milyon oldu. İç hat-
larda seyahat eden yolcu sayısı
ise yüzde 3,6’lık artışla 5,4 mi-
lyon olarak belirlendi. 

İspanya, Avrupa istikametine en
fazla yolcunun uçtuğu ülke oldu

Almanya’nın Avrupa ülkele-
riyle olan hava trafiği de söz ko-
nusu dönemde yüzde 6,7 artış
kaydetti. İspanya, Almanya’dan

Avrupa istikametine en fazla yol-
cunun uçtuğu ülke olurken, Av-
rupa ülkeleriyle olan hava
trafiğinin artmasında önemli bir
paya sahip oldu.

Bu dönemde, Almanya’nın kı-
talar arası hava trafiği büyümesi
yüzde 3,3 seviyesinde gerçek-
leşti. Kıtalar bazında hava tra-
fiğinde en yüksek artış yüzde 6,3
ile Asya oldu. Bunu yüzde 6’lık

artışla Amerika kıtası izledi.
Afrika kıtasına uçuşlar ise yüzde
12,8 azaldı.

Alman havaalanlarında, 
Türkiye istikametli 
1 milyon 48 bin yolcu ağırlandı

Alman havaalanlarında yılın ilk
üç ayında Türkiye istikametli 1
milyon 48 bin yolcu ağırlandı.
Söz konusu dönemde Alma-

nya’dan Türkiye’ye uçanların
oranı yüzde 1,1 geriledi. Bu dö-
nemde, Almanya’dan uçuşların
en fazla artığı ülke yüzde 28,4’le
Tayland oldu. Bunu yüzde
13,1’le İspanya ve 12,2 ile de
Dominik Cumhuriyeti izledi.
Almanya’dan İtalya’ya uçan
yolcu sayısı yüzde 7, İsrail’e
yüzde 6,8, İngiltere’ye yüzde 6
ve Fransa’ya da yüzde 2,2 artış
kaydetti. Alman havaalanların-
dan Rusya’ya giden yolcu sayısı
ise yüzde 13,3 geriledi.      (AA)

Alman havaalanları 1. çeyrekte 22,6 milyon yolcu ağırladıİlanlarınız için doğru tercih: 

Türkses Gazetesi

25 yıllık tecrübesiyle

İnternet: www.turkses.de

e-mail:

tuerkses@t-online,de

Achim  İslam Kültür Merke-
zine bağlı (VIKS ) tarafından
22 Mayıs tarihinde erkek ço-
cukları için yatılı kursu açıldı.

• Türkses / Achim

Aynı zamanda hafta içinde mi-
nikler için oyun gurubunun da
açılışı yapılan VIKS’da aileler

çocuklarını bırakabilecekler. Amaçla-
rının çocuklarımızın dinimizi en iyi
şekilde öğrenerek eğitilmesine sağla-
dıklarını vurgulayan din görevlisi Mus-
tafa Dündar, çocuklarımıza aynı
zamanda ahlak bilgisi de sunduklarını
ifade etti.  Achim İslam Kültür Mer-
kezi’ne bağlı olarak VIKS tarafından
açılan yatılı kurslara, erkek çocukların

Cuma günü saat 19 da bırakılarak
Pazar günü saat 14.00 de tekrar alı-
nabileceğini vurgulayan imam Mus-
tafa Dündar, böyle bir uygulamayla
çocukların daha fazla kaynaşmasını
sağlayacaklarını belirtti. VIKS bölge
Sorumlusu Hayri Ergin’in konuşması-
nın ardından dualarla aileler huzu-
runda açılış yapılarak, yiyecek ve
içecek ikramında bulunuldu. 

Fotoğraf: Rauf Reis   

Ramazan-ı

Şerifiniz

mübarek olsun!
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Alışverişin adresi

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

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

Ucuzluksa UCUZLUK...

Kaliteyse KALİTE...
Çeşitse ÇEŞİT...

Hizmetse HİZMET...

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

Bizi 
tercih et-
tiğiniz için
teşekkürler

Süper 
indirimli

fiyatlarımızla 
sizleri 

marketileri-
mizde

bekliyoruz

Hayırlı Ramazanlar dileriz!.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İlk DİTİB Eyalet ve Bölge Birlikleri katılımlı Eğitim Şurası gerçekleştirildi

Sıcak ve taze
RAMAZAN PİDESİ
MARKETİMİZDE

Eidelstedt’deki marketimizin içe-
risinde yeni hizmete açtığımız 

FIRINIMIZDAN hergün 
taze ve sıcak 

RAMAZAN PiDESİ’ni 
bulabilirsiniz.
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Almanya’da ilk Türk kö-
kenli işverenler statüsünde
yer alan, 37 yıl önce ticarete
atılan Salih İnce, As Urfa
restorantlar zinciri ile halen
ticaret hayatına devam edi-
yor. İlk olarak 1973 yılında
Türkiye’ye araç çıkartmak
için permi tedarik ederek,
ticaret hayatına başlayan
en eski işadamlarımızdan
Urfalı Salih İnce, 37 yıllık ti-
cari yaşantısını Türkses’e
anlattı.  Uzun uzun sohbet
ettiğimiz Salih İnce’nin ticari
hayatında yaşadıklarının
hepsini yazmaya kalkışsak
sayfalar yetmez. Ancak
1970’li yılların Türk kökenli
işverenimiz Salih İnce ile
yaptığmız söyleşinin özetini
sizlere sunuyoruz:

Türkses: Sayın İnce, siz Al-
manya’da ilk ticarete atılan
ve halen devam eden ender
işadamlarımızdan birisisi-
niz. Kendinizi tanıtarak, bize
yaptığınız işler hakkında bil-
gi verirmisiniz?

İnce: Ben 1972 yılında Urfa’dan

Hannover’e geldim. Bir yıl süre

Hannover’de VW’de çalışdıkdan

sonra, Türkiye ye araç çıkartmak

için o zamanlar permi adı verilen

araç çıkartma müsadesi almak

için arkadaşlarıma yardımcı olu-

yordum. O zamanlar Türklere

işyeri açma müsadesi verilmi-

yordu. Türkler ilk olarak 1980’li

yıllarda işyeri açma müsadesi

almaya başladı.  Ben de 1987 yı-

lında Hannover’de Salih İnce

GmbH’yı kurarak, bir seyahat

acentası ve export mağazası

açtım.  Şimdi ağırlıklı olarak gast-

ronomi alanında As Urfa resto-

rantlar zincirini yönetiyorum. Ay-

rıca Hannover’de büyük bir pas-

tanemiz de var. Yani dört ayrı

branjda hizmet sunuyoruz.      

Türkses: Tecrübeli bir iş ada-

mımız olarak ticari alanda

yaşadığınız zorlukları anla-

tarak, neden tek değilde ayrı

ayrı branjlarda hizmet sun-

duğunuzu dile getirirmisiniz? 

İnce: Tabi ki; her başlangıcın

belirli zorlukları vardır. Günü-

müzde bir işyeri açmak için mü-

sade almak çok kolay. Ama

1970’li yıllarda mümkün olma-

dığı gibi 1980’li yıllarda da işyeri

açma müsadesi (Gewerbe) al-

mak çok zordu. Ama uzun

uğraşlardan sonra 1987 yılında

ilk olarak bir export mağazası

ve ardından seyahat acentası

açarak serbest meslek alanında

hizmet vermeye başladım. O

zamanlar Hannover’de tam tah-

min edemiyeceğim gibi, saysam

10 Türk işyeri çıkmazdı. Ama

şimdi işyeri sahibi olan işveren-

lerimizin sayısı binlerce.  

Neden aynı branjda devam et-

mediğiniz sorusuna gelecek olur-

sak. Bir işadamı ticareti zama-

nına göre yapmasını iyi bilmeli-

dir. Örneğin ilk zamanlar ex-

portlar çok iyi iş yapıyorlardı.

Daha sonraları Seyahat acen-

taları çoğalmaya başladı. Gü-

nümüzde ise restorant veya im-

bis açan işverenlerimizin sayısı

her geçen gün artmaktadır. Yani

ben işyerlerimi  zamanın getir-

diği tercihler doğrultusunda yap-

tım. Böylelikle hep gündemde

kaldım. Belki 10 yıl sonrası başka

bir branj daha cazip olabilir.

Türkses: Sayın İnce, 37 yıl
ticaretle uğraşmak dile ko-
lay. Ancak tek kişinin 4 ayrı
branjda hizmet vermesi tak-
dir edilecek bir durum. İşçi-
lerinizle aranızda nasıl bir
kontakt vardı?

İNCE: Salih İnce GmbH bünye-

sinde yüzlerce işçi çalışdı ve ha-

len çok sayıda personelimiz var.

Ancak ben en büyük desteğimi

ailemden daha doğrusu oğul-

larımdan aldım. Benim kontro-

lümde oğullarım arzu ettikleri

branjlarda firmamız bünyesinde

faal oldular ve halenda çalışmak-

tadırlar. İşçilerimle işyerlerimde

çok ılımlı bir çalışma örneği ser-

gilediğimizi belirtmek isterim. 

Türkses: Sizinle Hanno-
ver’den tanışıyoruz. Neden
ve ne zaman Hamburg’a gel-
diniz? 

İNCE: Evet; Emin bey ben si-

zinle 25 yıldır tanışıyorum. Türk-

ses Gazetesi’ni 1990 yılında ya-

yınladığınızda, ilk haberinizide

benimle yaptığınız halen hatı-

rımda.  Aslında sizin benim ve

şirketlerim hakkında oldukca

bilgi sahibi olduğunuzdan hiç

kuşkum yok. Neden Hannover

den Hamburg’ageldim sorunuzu

ise şöyle cevaplamak isterim. 

Hannover’de ilk açılan Öz Urfa

Restorant’a ortak olmuşdum.

Hamburg da 2. Öz Urfa restorant

açılınca buraya gelmeyi tercih

ettim. Birkaç yıl öncesi Öz Ur-

fa’dan ayrılarak kendi adıma AS

Urfa restorantı hizmete sundum.

Şuanda Hamburg Harburg,

Hamburg Steindam ve Bielefeld

olmak üzere 3 ayrı As Urfa res-

torantımız var. Hamburg ve Bie-

lefeld deki restorantlarımız bazı

ortaklarımızla birlikte işletiyoruz.

Fakat Hannover’le bağımı hiç

koparmadım halen orda pasta-

hanemiz ve seyahat acentamız

var. Pek yakında da Hannover’de

4. As Urfa restorantı hizmete

sunacağız. 

Türkes: Sayın İnce uzun soh-
betiniz ve verdiğiniz bilgiler
için teşekkür ederim. Son
olarak ticarete atılmak is-
teyen gençlerimize tavsiye-
niz ne olabilir? 

İNCE: Ticaret, uzun uğraş ve

haftanın her gününde çalışmak,

ticari kurallara en iyi şekilde uy-

mak ve günün şartlarına göre

uygun bir iş yeri açmayı gerek-

tirir. Tabi ki dürüstlük, kalite, öz

güven ve müşteri ilişkilerinin

iyi olması çok önemlidir.  İşte

gençlerimiz bu hususlara dikkat

ederek, kendileri için uygun bir

işyeri açmalarını tavsiye ederim.

Ayrıca size ve Türkses ekibine

hayırlı yayınlar ve başarılar di-

lerim. 

37 yıllık işveren Salih İnce

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

YAŞLILARA ve HASTALARA EV de BAKIM HİZMETLERİ

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

vb gibi hertürlü bakım hizmetlerini 
sizlere sunmaktayız. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Citroën, Fiat ve Volkswagen araçları serbest pazarlayıcısı

Eski minibus ve transportlarınızı en yüksek fiyata alıyoruz. 

Oz Auto şubat_2016_tuerkses  31.01.16  02:13  Seite 1

“Somuncu Baba 
Așkın Sırrı” 

filminin Almanya 
galası yapıldı
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Düğün alış-verişlerinizde özel fiyat uygulanır. Fiyatlarımız Türkiye ayarındadır.

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

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

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

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

Altona’daki modern ve büyük 
kuyumcu ve gelinlik mağazamızda, 

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

rimizi sizlerin beğenisine sunuyoruz.

Satışlarımız 
Türkiye günlük 

borsasına göredir.

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

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

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

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

%30’a varan
indirim 

uygulanır.
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• Türkses / HAMBURG

Hamburg’un Altona  Metro’sun-
da  satış danışmanlığı göre-
vini yürüten Özkan Aydemir

ve eşi Handan Aydemir’in oğulları
Emre ve Emir’in sünnet düğünü
muhteşem geçti. 
14 Mayıs Pazar günü Armada
Düğün Salon’unda yapılan sünnet
törenine seçkin davetliler iştirak
ederken, iş dünyasından da çok
sayıda işverinin aileleri ile birlikte
hazır bulunması dikkat çekti.  
Oğulları Emre ve Emir’in mutlu gü-
nünde ilk dansı yapan Handan ve
Özkan Aydemir çifti, gecenin geç
saatlerine kadar davetlilerle birlikte
dans edip gönüllerince eğlendiler.
Emre ve Emir kardeşler kendi sün-

net düğününde arkadaşları ile  gülüp
oynarken, sık sık sahneye gelerek
davetlilere eşlik ettiler.
Armada mutfağında hazırlanıp, mi-
safirlere takdim edilen nefis yemek-
lerden sonra takı merasimine geçildi.
Takı merasiminde Emre ve Emir’e
para ve hediye vermek için uzun
kuyruklar oluşturan davetliler, mutlu
bir aile tablosu çizen Aydemir Aile-
si’ni tebrik ettiler.  
Gece’nin geç saatlerine kadar oyun
pisti’ni  dolduran davetliler orkestra
eşliğinde gönüllerince eğlenerek
dans edip halay çektiler.  

Biz de Türkses ailesi olarak Aydemir
Ailesi’ni tebrik ediyor, gelecekte
Emre ve Emir’in düğün haberinide
yapacağımıza söz veriyoruz.  

• Türkses / HAMBURG

EUBA adı ile faaliyet gösteren Avrupa
İşverenler Derneği üyeleri, Hamburg
Winterhude’de bulunan Generali Si-
gorta Şirketi temsilcileri ile bir top-
lantı düzenledi. 

• Türkses / Hamburg

Generali toplantı salonunda gerçekleşen
buluşmaya, Euba Kuzey Almanya
Başkanı Ahmet Güngörmüş, Başkan

yardımcısı  İhsan Çiftçi, Euba Hamburg Başkanı
Mehmet Emin Süzen ve Fatih Gönüllü”‘nün
yanı sıra Mehmet Ayal, Adil Esenceli, Şakir
Bozdoğan, Cevdet Düz, Fatih Gümüş ve Ab-
dulhamit Suril katıldı. 

Ev sahipliğini Generali Hamburg Winterhude
Şube Müdürü Thomas Peter’sin yaptığı top-
lantıda, Frankfurt’dan Generali yetkilisi Thomas
Sobczak,  Almanya da Berufsunfähigkeits-
Versicherung adıyla bilinen işveren özel sigortası
hakkında geniş biligi vererek, kendisine yö-
neltilen soruları cevapladı.  

Daha sonra sohbet halinde devam eden top-
lantı’da, Generali sigorta şirketi yetkilileri
Thomas Sobczak, Thomas Peters, Rüdiger
Grimm, Leyla Alkıvılcım ve İbrahim Kanak,

Euba üyelerine işyeri sigortası hakında geniş
bilgi sundular. 

Hamburg Başakonlolosluğu Çalışma Ataşeliğin-
den Adem Bora da toplantıya katılarak, Generali
ve Euba üyeleri ile ticari alanlarda sohbet etti. 
Konu hakkında Türkses’e bilgi veren  Generali
Hamburg Winterhude ofisinden Türk danışman
İbrahim Kanak “ Bir şirketin en önemli
değeri elemanlarıdır “ diyerek sözlerine şöyle
devam etti: “EUBA yetkililerine elemanların
sağlık sorunu başgösterip, çalışmadan da
ailelerini sorunsuz geçindirebilmeleri için
önemli bir sigortalardan olan “Berufsunfä-

higkeitsversicherung hakkında geniş bilgi
sunduk. Geleçekde sağlık sorunu başgösterip
çalışamayacak durumda olan elemanların
geleceğin güvence altına alabilmeleri için
onlara tavsiyelerde bulunarak, adı geçen
sigortanın ne kadar önemli olduğunu vur-
guladık. Buna ek olarakda işverenlerin ge-
leceğe güvenle bakabilmeleri için gerekli
olan sigortaları yaptırmalırını tavsiye ettik”
İyi bir bilgi alış-verişi içerisinde geçen top-
lantıdan her iki tarafda memnun kalırken, Öz
Urfa’dan Behçet Öküzboğan tarafından servis
edilen leziz kebaplar davetlilere ikram edildi.  

Emre ve Emir’e
muhteșem

sünnet düğünü

Genarali, Euba buluşması
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„Adı da başka, tadı da başka“

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

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

Yayla ve Fulya ürünlerini bütün marketlerden ısrarla  isteyiniz!..
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Çanak yerine küçük yer kap-

lamayan HD, İP TV cihazların

kullanılmasının mümkün oldu-

ğuna dikkat çeken Muammer

Karaca, çanaktan vaz geçmek

istemeyenler için de farklı

motiflerde dışarıdan fark edil-

meyen çanakların olduğunu

belirterek şu bilgileri verdi:

Türkses: Önce sizi yakından
tanımamız mümkün mü?

Karaca: Nevşehir'e bağlı Ür-

güp ilçesi doğumluyum ve 54

yaşında evli 4 çocuk babası-

yım. Ben genç yaşımda aile

birleşimi yoluyla Almanya'ya

geldim ve belirli bir süre bu-

rada eğitim aldım. Farklı  şir-

ketlerde değişik işlerde ça-

lıştım ve 1992 yılında serbest

çalışmak istedim ve kendi

işimi kurmaya karar verdim

ama 1998 yılında işyerimi

oluşturmak kısmet oldu.

1990'lı yıllarda Star TV çanak

anten uydu üzerinden yayına

başladı. İşte bu benim için bir

çıkış noktası oldu.

Türkses: TV kanallarına çanak

anten alternatif seçim mi?

Karaca: Bir nevi öyle söylemek

mümkün. Çünkü vatandaşla-

rımız Türkçe TV kanallarını

izlemek istiyorlar haliyle. Do-

layısıyla burada çanak üze-

rinden Türk kanallarının hep-

sini izlemek mümkün olmasa

da çoğunluğunu izlemek

mümkündür. Ama burada za-

man içerisinde büyük bir so-

run ortaya çıktı. Bu sorunda

balkonlarda, tavanlarda veya

pencerelerin yanında dışarı-

dan monta edilmiş çanak an-

tenlere ev sahipleri karşı çık-

maya başladılar. Birçok kişi

çanak antenleri sökmek zo-

runda kaldı. Buda Türkçe ya-

yın yapan kanal sayısını aza

düşürdü. 

Türkes: Peki şu anda 
kolay çözüm nedir?

Karaca: Dijital televizyon  dün-

yasında yaşıyoruz ve devamlı

bazı noktalar değişiyor. Şu

anda İP TV denilen bir inter-

net kutusu var ve bu inter-

netten yayınları alıp TV'e uy-

guluyor. Türkiye'nin orijinal

HD ile net yayın yapıyor ve

10 kat normalden daha net

olarak TV izlemek mümkün

oluyor. 30'a yakın yayını net

ve tutuksuz kesintisiz izlemek

mümkün. Burada 10 çeşit İP

internet kutusu bulunuyor

ama bunların kaliteli ve kali-

tesiz  olanları var. Aradaki

fark kalitesiz olanlar tutukluk,

kesinti, net olmayan görüntü-

ler sergiliyor. Ama İP TV -HD

en kalitelisi ve 10 kat normal-

den net gösteriyor. Fiyatları

da 120 Euro ile 220 Euro ara-

sındadır. 

Türkes: Peki çanaklar 
tamamen yok mu oldu?

Karaca: Hayır.. Bazı kişiler

alışkanlıklarından vaz geçme-

yip çanak anten kullanmayı

tercih ediyor. Ayrıca çanak ilk

piyasaya çıktığında biz günde

10 çanak satıyorduk. Bu büyük

çanak antenlerin yerine düz

ekran çanak antenler var. Hat-

ta bunları balkona veya bir

yere monta ettiğinizde dışarı-

dan fark edilmiyor. Düz ve

üzerinde çiçek gibi farklı motifler

bulunuyor. Ayrıca uzman

elemanlarımızla  biz satışını

ve montajını yapıyoruz. Tele-

vizyon tamiri yapıyoruz. Bahis

büroları (Wettbüros) servisini

yapıyoruz. 

İnfo tel: 040/38612001 

Hamburg'da Mörken Strasse 8 adresinde “Satpoint” adı altında
Hamburg ve çevresine TV kanallarını daha iyi ve net izleme cihazları
satan ve montaj yapan Muammer Karaca, HD ile normalden 10 kat
daha net TV izleme imkanı olduğunu belirtti.

Muammer Karaca ve uzman elemanı İsmail Tunç

Sat Point’ten reklamsız 
TV izleme imkanı Neşet Ertaş’ın hayatını ve sanatını

anlatan “Ah Yalan Dünyada Neşet
Ertaş” belgeseli, 4. Uluslararası Altın
Çınar Film Festivali’nde gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sine-
ma Genel Müdürlüğünün katkı-
ları ve Kalan Müzik iş birliğiyle

hazırlanan, yönetmenliğini Atalay Taş-
diken ve Hacı Mehmet Duranoğlu’nun
üstlendiği belgeselin gösterimi, Forum
Kayseri Sinema Salonu’nda gerçekleşti.

Gösterimin ardından konuşan yönet-
men Taşdiken, Neşet Ertaş’ın müziğini
ilk kez çocukken dinlediğini belirterek,
“İlk nasıl, nerede duydum hatırlamıyo-
rum ama eğitimci arkadaşım Derviş De-
niz’in bir benzetmesi var. ‘DNA’lar
anne sütüyle geçer çocuğa.’ Orta Ana-
dolu’da da Neşet ruhu herhalde öyle
geçti, benimki de öyle bir şey.” dedi.

Taşdiken, belgeseli yapması konu-
sunda net bir söz söyleyemeyeceğini
ifade ederek, “Çocukluğumda içime
düşen o ses, o bağlamanın tınısı, söyle-
diği sözlerdeki yangın benim onunla il-
gili bir şey yapma isteğimi tetikledi,
körükledi.” diye konuştu.
“Mommo Kızkardeşim” ve “Meryem”
filmlerinde atmosfer müziği olarak
Neşet Ertaş’ı, Muharrem Ertaş’ı, Hacı
Taşan’ı kullandığını dile getiren Taşdi-
ken, sözünü ettiği sanatçılara duyduğu
sevginin Orta Anadolulu olmasından
kaynaklandığını kaydetti. 

Atalay Taşdiken, belgeseli Hacı Meh-
met Duranoğlu ile çektiklerini hatırlata-
rak, şunları anlattı: “Duranoğlu ‘Garip’
belgeselinin de hazırlayanıdır. Zaten
onunla yollarımızın kesişmesi de Neşet
sevdasından oldu. Candan Murat ise gö-
rüntü yönetmenimiz. Can Dündar belge-
selinin de görüntü yönetmeniydi. Onun
da elbet çok büyük katkısı oldu. Biz
üçümüz zaten Neşet aşıkları olarak bir
araya geldik. Aynı sevdadan bir türkü
okuduk.” 
Belgeselde, Ertaş’ın Almanya 
dönemi ve sonrası anlatılıyor

Belgeselin, Neşet Ertaş ile ilgili 3. bel-
gesel olduğu bilgisini veren Taşdiken,
daha önce TRT tarafından “Bozkırın Te-
zenesi Neşet Ertaş” ve Can Dündar ta-
rafından “Garip” belgeselleri yapıldığını
söyledi.
Ertaş’ın Almanya dönemi ve sonrasını
anlatan bir belgesel yapmayı tercih et-
tiklerini belirten Atalay Taşdiken, şun-
ları kaydetti: “Bizim belgeselimizin bu
iki belgeselden farkı olmalıydı, o belge-
selde söylenmemiş bir şeyleri söyleme-
liydi ki bir anlamı olsun.

İzleyici doğduğu yeri, çocukluğunu,
ailesini, ayrıldığı eşini ve aşklarını bir
önceki belgesellerde izleyebilir. Biz bir
daha bunları söyleme ihtiyacı duyma-
dık. Benim en çok önemsediğim, Neşet
Ertaş’ın hayat bakışı, felsefesi ve derviş
yanı. Biz tamamen bunun üzerinde
yoğunlaştık ve ekseriyette bunu anlat-
maya çalıştık.”
Belgeseldeki kişilerin, Ertaş’ın hayatı-
nın son 15 yılına tanıklık ettiğinin altını
çizen Taşdiken, şu değerlendirmede bu-
lundu: “Bu tanıkların hepsinin arkadaş
olduğunu zannetmeyin. Neşet Ertaş’ın
etrafında olan herkes birbirine gıcık.
Çünkü herkes ona daha çok yakın olmak
istiyor. Mesela kurguladığımız şey
dışında konuşulanları görseniz birisi
başka türlü bir şey anlatıyor, diğeri
başka bir şey. Bütün bunlara rağmen or-
taya çıkan belgesel hiç kimsenin benlik
kavgasının içinde olmadığı, herkese eşit
mesafede duran ve görmek, anlatmak is-
tediğimiz gerçek Neşet’i ortaya çıkaran
bir belgesel.”
Taşdiken, Neşet Ertaş’ın Dadaloğlu, Ka-
racaoğlan, Aşık Veysel gibi değerli bir
sanatçı ve ozan olduğu düşüncesini dile
getirdi.

Görüntü yönetmeni Candan Murat
Özcan da “Garip” belgeselinden sonra,
2007’de Kırşehir’e giderek, hurdacıların
abdallık geleneğini sürdürdüklerini yan-
sıtan “Abdallığın Binasını Sorarsan”
adlı bir belgesel çektiklerini aktardı.

“Ah Yalan Dünyada Neșet Ertaș”
Kayseri’de gösterildi 
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Tecrübeli Türk ve Alman eğitimcilerimizle hizmet veriyoruz

ARTIK EHLİYETSİZ KİMSE KALMAYACAK

Kayıt ücreti % 75
İNDİRİMLİDİR

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

4. Ehliyet Okulumuz ( Fahrschule ) ile  
şimdi de Norderstedt’de yiz

Biz parayı değil, 
eğitimi konușuyoruz

20.05.2016
tarihine 
kadar

Sadece

100,-
250

€

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

FAİZSİZ TAKSİTLE EHLİYET ALMA İMKANI

• 4 haftada
ehliyet imkanı

• 17 yaș altına 
ehliyet imkanı

• Puan azaltma   
semineri

• Göz testi oku-
umuzda yapılır

Norderstedt
şubemizin 

açılışı
dolayısı ile,

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

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

Almanya’da yabancılara ve
sığınmacı yurtlarına yönelik
saldırılar 2015 yılında rekor

düzeyde artış gösterdi. 
Almanya İçişleri Bakanı Thomas de
Maiziere, Federal Basın Merkezi’nde
düzenlenen basın toplantısında, 2015
yılı Suç İstatistik Raporu’nu açıkladı. 
Bakan Maiziere, “Siyasi suç olayla-
rına değinecek olursak, bu olaylar
2015 yılında adeta bir patlama gös-
terdi. Rapor için kayıtların tutulmaya
başladığı 2001 yılından bu yana

siyasi suç olayları hiç bu kadar yüksek
olmamıştı. Yaklaşık 39 bin olay var.
Bunlardan 4 bin 400’ü şiddet olayı.
Bu da 2015 yılı için toplam suç olay-
larında yüzde 19,2. Şiddet olaylarında
da yüzde 30 oranında bir artış demek.
Suç olaylarının ağırlıklı konusu ise
sığınmacılar. Bu alanda özellikle
sağcı saldırıların sayısı geçen yıl 23
bin ile bir önceki yıla göre 6 bin
arttı.” diye konuştu.
Aşırı solcuların işlediği suç olaylarının
sayısının da 9 bin 600 ile aynı dö-

nemde yüzde 18,3 oranında artış
gösterdiğini belirten Maiziere, aşırı
solcuların şiddete daha meyilli ol-
duğunu ve genelde polislere saldır-
dığını, aşırı sağcıların da şiddete
başvurduğunu, ancak daha çok ya-
bancılara karşı suç unsuru teşkil eden
propaganda eylemleri gerçekleştir-
diğini söyledi.
Özellikle sığınmacı yurtları ve sığın-
macılara yönelik saldırıların endişe
verici olduğunu ifade eden Maiziere,
“Sığınmacı yurtlarına ve sığınmacılara

yönelik saldırılar, 2015 yılında bir
önceki yıla göre 5 kat arttı. Bugüne
kadar böyle bir gelişme olmamıştı.
Bunlar arasında 3 öldürmeye teşebbüs
olayı yaşandı. Bildiğimiz suçlular
genelde yüzde 90 oranında erkek,
suç mahalli yakınlarında yaşıyor. En
fazla 20 kilometre uzaklıkta. Dörtte
üçü 18 ila 30 yaş arasında ve yüzde
44’ünün, yani yaklaşık yarısının daha
önce bir suç olayından dolayı sabıkası
olmamış. Bence bunlar çok dikkati
çekici.” dedi.
Ağırlıklı olarak aşırı sağcı terör ör-
gütlerine karşı mücadele ettiklerini
ve bu tür oluşumlar belirlendiği anda
savcılıkla birlikte harekete geçtiklerini
anlatan Maiziere, ilk kez suç işle-
yenlerin sayısındaki artışın, toplum
içinde bir kutuplaşma yaşandığını
gösterdiğinin, bunun da endişe verici
olduğunun altını çizdi.
Bakan Maiziere, sığınmacı yurtlarına
yönelik saldırıların aydınlatılma ora-
nının da çok düşük olduğunu ancak
bunun olayların henüz 2015 yılında
yaşanmış olmasından kaynaklan-
dığını, bu oranın gelecek yıllarda ar-
tacağına inandığını belirtti. 
Maiziere, geçen yıl yoğun şekilde
yaşanan sığınmacı göçü sırasında
yaşanan sınır ihlalleri sebebiyle suç
olaylarının sayısının yaklaşık 6 mil-
yon seviyesinde bulunduğunu, ancak
sığınmacıların çoğunun daha sonra
yasal olarak oturma izni alması se-
bebiyle bunların istatistiklere yansı-
tılmasının yanıltıcı bir gösterge ol-

duğunu savundu.
Sınır ihlalleri olay-
ları dikkate alınma-
dığı takdirde suç
olaylarının sayısının
2015 yılında bir ön-
ceki yıla göre yak-
laşık aynı seviyede
kaldığını ifade eden
Maiziere, bugüne
kadar hazırlanan suç
istatistik raporların-
da, farklı din grup-
larına yönelik saldı-
rıların sayısının ayrı
ayrı yer almadığını da hatırlattı.

İstatistik Raporu
Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından
hazırlanan Federal Suç İstatistik Ra-
poru’nda, 2015 yılında yabancılar
tarafından işlenen sınır ihlali suçla-
rının sayısının 402 bin 741 olduğu
belirtilerek, bu sayının 2014 yılında
156 bin 396 olduğu hatırlatıldı. 
Bu suçlarla birlikte Almanya’da geçen
yıl kaydedilen toplam suç sayısının
6 milyon 330 bin 649 olduğu ifade
edilen raporda, suç olaylarını aydın-
latma oranının da yüzde 53,4 ile
yaklaşık aynı düzeyde kaldığı, ci-
nayetlerin aydınlatılması oranının
yüzde 94,8’e yükseldiği açıklandı.
Almanya’da geçen yıl yaklaşık 2
milyon zanlının kaydedildiğini, bunun
da bir önceki yıla göre hemen hemen
hiç farklılık göstermediğe dikkati
çekilen raporda, bu zanlılar arasında

yabancıların oranının yüzde 27 olduğu
bildirildi. Yabancı zanlıların sayısının
2015 yılında bir önceki yıla göre ar-
tarak 492 bin 610’dan 555 bin 820’ye
ulaştığı kaydedildi.
Sığınmacı yurtlarına yönelik saldı-
rıların sayısının da 2014 yılında 199
iken, 2015 yılında bu sayının 1031’e
yükseldiği, geçen yıl 4 cinayete teşeb-
büs, 60 yaralama, 94 kundaklama
ve 8 bombalı eylem olayının kayde-
dildiği vurgulandı.
Raporda ayrıca oturma, iltica ve ser-
best dolaşım yasaları ihlallerinin aynı
dönemde yüzde 157,5 oranında artış
gösterdiği, her türlü soygun olayla-
rında da artış olduğu, şiddet olayla-
rının da 181 bin 386 olayla yüksek
düzeyde seyrettiği ifade edildi. 
Mala zarar verme, mali suçlar ve sos-
yal yardımlarda dolandırıcılık suçla-
rında ise azalma olduğu belirtildi. 

(AA)

2015’de Almanya’da yabancılara ve 
sığınmacı yurtlarına yönelik saldırılar arttı
Almanya İçişleri Bakanı Maiziere, geçen yıl yabancılara ve sığınmacı
yurtlarına yönelik saldırıların rekor düzeyde artış gösterdiğini açıkladı.
Almanya Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere (sağda) ve

Eyaletler İçişleri Bakanları Konferansı Başkanı Klaus Bouillon (sol-
da), Federal Basın Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyerek 2015
yılı Almanya suç istatistiklerini açıkladı.

10.06.2016
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