
Küresel sistemin pili
daha ne kadar dayanır?

• Aile Hukuku  (Familienrecht)
• Ceza Hukuku (Strafrecht)
• Tra�k Hukuku (Verkehrsrecht)
• Talep Tahsilatı (Fordernugsrecht)
• Boşanma - Nafaka (Scheidung - Unterhalt)
• Velayet  (Sorgerecht)
• Mal Paylaşımı (Vermögensauseinandersetzung)
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DONALD TRUMP’UN KAZANMASI AÇIKCA GÖSTERDİ
Başkan seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump küreselleşme karşıtı söylemler ile

seçimi kazandı. İngiltere’nin AB’den çıkması da ulus devletin küresel siste-
me karşı bir kararıydı. Fransa’da Le Pen liderliğinde ki Ulusal Cephe (FN),
Hollanda’da Wilders’in Özgürlükçü Partisi, Belçika’da Flaman Partisi,
Avusturya’da Özgürlük Partisi, Almanya‘da AfD, İskandinav ülkelerinde ve
güney Avrupa’da yükselen popülist küreselleşme karşıtı partiler Avrupa
Birliği ve diğer küresel ve çok uluslu oluşumlara karşı bir tepkinin haberci-
leri olarak değerlendirilebilir. Yasin Baş’ın yorumu 18. sayfada

� Peugeot
N i e d e l a s s u n g
Hamburg’da çok
cazip fiyat ve
kampanyalarla hayalinizde ki otomobile
sahip olabilirsiniz.  Peugeot Niederlassung
Hamburg’un sene sonuna kadar devam
edecek kampanyasında indirime ek, yüzde 3
artı indirim ve servis indirimi uygulanıyor.
Haberi 6. sayfada 

� İsim hakkı konusunda 10 seneye yakın be-
raber çalıştıkları eski ortakları ile sorunlar
yaşayan ve olayı mahkemeye taşıyan Kaplan
firması sahibi Remzi Kaplan “Biz farklı yapı-
lanmaya gidiyoruz”   1 Ocak 2017 yılından iti-
baren Kaplan olarak Hamburg’da faali-
yetlerimize daha hız vereceğiz”dedi. 

8. sayfada 

Kaplan Döner 
Hamburg’da

satışlarını artıracak
� Cumhuriyetimizin 93. yılı nedeni ile
Hamburg Başkonsolosu Fatih Ak’ın ev
sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.
Yoğun katılımın olduğu 29 Ekim Resep-
siyonun’da Cumhuriyet coşkusu Atlan-
tik Otel’de doyasıya yaşandı.
Başkonsolos Fatih Ak ve eşi Ayşen
Ak’ın ev sahipliğini yaptığı Cumhuriyet
Bayramı Resepsiyonu, her yıl olduğu
gibi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Haberi 12. sayfada

Cumhuriyetimizin 93.
yılını coşkuyla kutladık

� Mercedes Nord Ostsee Automobile,
Hamburg’un ünlü televizyoncusu Bedo lakaplı
Bülent Kayaturan’a son model Mercedes
marka bir araba takdim ederek, sponsor
desteği verdi. Mercedes Nord Ostsee
Automobile’nin Türk satış danışmanı Sevda
Durak, son model aracın anahtarını Bedo’ya
takdim etti.                                     11. sayfada

Mercedes’den Bedo’ya
sponsor desteği � Paşa Lebensmittel GmbH, Yayla ürünlerini

Kuzey Almanya’da en iyi şekilde pazarlıyor.
Şirketin başında ki genç işadamları Ahmet ve
Mehmet Kurt kardeşler, yaptıkları başarılı
işlerle, görevi devraldıkları babaları Hüseyin
Paşa Kurt’un gurur kaynağı oldular. •2 de

Kurt kardeşler
başarıya doymuyor

� Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir
yanına tatil turları ve uçak biletlerini en uygun
fiyatlarla pazarlayan Reisebüro Arkadasch, 2. şu-
besini Ernst-Merck-Str. 6 • 20099 Hamburg adre-
sinde hizmete açtı. 7.sayfada 

� Urfa mutfağının eşsiz lezzetle-
rinin yer aldığı Urfam Kebap,
Hamburg’da müşterileriyle bu-
luştu. Urfa yöresinin birbirinden
iddialı lezzetlerini ilk günden
müşterilerine sundu.      5. sayfada

UUrrffaamm  KKeebbaapp
kkaappıı llaarrıınnıı   aaççtt ıı

Arkadasch gücüne güç kattı Peugeot ana 
bayilerinden
kaçırılmayacak
kampanya 

� Hamburg’da uzun yıllardır hiz-
met veren Erden Marketler zinciri
5. şubesini Nobistor 37• 22767
Hamburg (Altona) adresinde ocak
ayında hizmete açıyor.   •11 da

■ Almanya’nın değişik eyalet-
lerinde işyerleri bulunan işa-
damı Hasan Kurtuluş ve bilgi-
sayar mühendisi Taner Özcan’a
“Azerbaycan Uluslararası İlim-
ler Akademisi “tarafından fahri
doktora  verildi. 3. sayfada 

� Hamburg Üni-
versitesi hukuk bö-
lümünü büyük
başarı gösterip tak-
tirname ile bitiren
ve çeşitli kurum-
larda görev yapan
Avukat Caner Kurt
kendi avukatlık bü-
rosunu açtı. 

5. sayfada

Avukat Caner Kurt genç 
yașına bir çok bașarı sığdırdı

� Peugeot ve Citroën
Hamburg Genel Müdürü
Bülent Ülgen, eğitim için
geldiği Almanya’da
büyük bir başarı göstere-
rek ünlü otomobil firması Peugeot’un Alman-
ya’da ki ilk bölge satış müdürü oldu. Ülgen,
otomobil firmalarında aldığı görevlerde kısa
sürede kendini ispat ederek Peugeot ve Cit-
roën Hamburg Genel Müdürlüğüne kadar yük-
seldi.  Emin Sağlık’ın ropörtajı 4. sayfada

Peugeot ve Citroën Hamburg
Genel Müdürü
Bülent Ülgen

Hasan Kurtuluş’a 
Fahri doktora

Erden 
Market 
Nobistor’a
geliyor
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ayağınıza getirdik...
eşsiz lezzetini

Restoranımız
alkolsüzdür.

Neue Straße 9 • 21073 Hamburg (Harburg)

Tel: 040 / 55 89 22 76
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Hamburg Harburg’da Yeni Açıldı.

Ailece gidilecek
nezih bir mekan...

Közde kebaplar, ızgaralar, döner, pide, lahmacun, 
çorba, salata, tatlı ve günlük yemek çeşitlerimizi 

sizlerin  beğenisine sunuyoruz.

Helal kesim etlerimizle Anadolu’nun ve Urfa’nın en 
lezzetli yemeklerini ve kebap çeşitlerini tadabilirsiniz.

HARBURG’a

Ali Baba ve Ömer Kelekçi

Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu
(TGH) ile Hamburg ve Çevresi Türk
Sanatçılar İnsiyatifi 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramı nedeni ile ortak bir kut-
lama programı organize etti. Kutlama
etkinliği çerçevesinde ayrıca Atatürk
Kütüphanesi’nin de açılışı yapıldı 

• Türkses / HAMBURG

Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu (TGH)
ile Hamburg ve Çevresi Türk Sanatçılar
İnsiyatifi, Cumhuriye-
timizin 93. yılı nedeni
ile   kutlama programı
düzenledi. Çok sayıda
davetlinin katıldığı tö-
rende  TGH Atatürk
Kütüphanesi’nin açı-
lışı da gerçekleştirildi.
Törende konuşan
TGH Başkanı Neba-
hat Güçlü, Atatürk ve
silah arkadaşlarını
minnet ve saygıyla an-
dıklarını söyleyerek
konuşmasına başladı. Güçlü konuşmasının
devamında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayra-
mında cumhuriyeti coşku içinde kutla-

dıklarını ifade ederek katılımcılara teşekkür
etti. Düzenlenen etkinlikte Atatürk Kü-
tüphanesi’nin de açılışı yapıldı. Haftanın
bir günü açık olacak kütüphaneden isteyen
herkes faydalanabilecek. Kütüphanede
farklı dillerde bini geçkin kitap bulunuyor.
Hamburg ve Çevresi Türk Sanatçılar İn-
siyatifi Sözcüsü Kemal Adatepe törende
söz alarak okumanın önemine değindi.
Adatepe, anne babalara seslenerek “kitap
sevgisini çocuklarınıza aşılayın” mesajını

verdi. Etkinliğe ka-
tılan Tarihci ve
Araştırmacı Gaze-
teci Dr. Latif Çelik
ve TGH Denetleme
Kurulu Başkanı Me-
sut Sipahi Cumhu-
riyet kazanımları
konulu birer ko-
nuşma yaptılar.  Da-
vete katılan bazı ko-
nuklar kütüphaneye
kitap bağışında bu-
lundular. Haftanın
bir gününde hizmet

verecek olan Atatürk Kütüphanesi’nin
önümüzdeki günlerde hizmetinin artacağı
bilgisi verildi. 

Atatürk
kütüphanesi açıldı

• Türkses / HAMBURG

Hamburg’da  Hüseyin Paşa Kurt tara-
fından kurulan Paşa Lebensmittel
GmbH, Yayla ürünlerini Kuzey Al-

manya’da en iyi şekilde pazarlayan bayii

o l a -

rak öne çıkıyor. Yaptığı atılımlarla her geçen
gün büyüyen Paşa Lebensmittel GmbH,
genç patronlar Ahmet ve Mehmet Kurt ön-
derliğinde büyük atılımlar yapıyor.

Yayla marka et ve süt mamüllerini pazar-
layan Kurt kardeşler  dürüst ve prensipli ça-
lışmanın karşılığını alıyor. 1996 yılından beri
Hamburg toptancı halinde, yoğun şekilde ça-
lışan Hüseyin Paşa Kurt, firmanın yöneti-
mini geçtiğimiz aylarda oğulları Ahmet ve
Mehmet Kurt’a devrettiğini açıklamıştı. Ba-

balarından aldıkları bu görevi layığıyla sür-
düren Kurt kardeşler ailenin gögsünü kabar-
tıyor.  Hamburg’un köklü şirketlerinden Paşa
Lebensmittel GmbH’nın yönetimini devra-
lan Ahmet ve Mehmet Kurt kardeşler,  “Ba-
bamızın 20 yıldır yaptığı görevi bizler
üstlendik.  Yayla et ve süt mamüllerini en iyi
şekilde pazarlayıp, müşteri potansiyelimizi
daha da artırmak için çalışıyoruz” dediler.
Kurt Kardeşler,  Yayla markasının  250’ye
yakın ürün çeşidi olduğunun altını çizerek
“En çok tercih edilen Yayla süzme yoğurdu-
muz, salam ve sosisimizle birlikte  yeni
ürünlerimiz zeytinyağı, kefir ayranı ve ekşi
köy yoğurdu da yüksek talep görüyor” dedi-
ler. Türk müşterilerin yanında Alman müşte-
rilerinde Yayla markalı ürünleri severek
kullandığının altını çizen Ahmet ve Mehmet
Kurt Kardeşler “Genelde Türk marketlerine,
Alman marketlerine, imbis ve restaurantlara
ürün veriyoruz. Müşterilerimizden aldığımız
memnuniyetle her geçen gün yeni atılımlar
yapmayı sürdürüyoruz” diye konuştular. 

Yayla info tel: 040 / 32 52 71 51

Kurt kardeșler
bașarıya doymuyor

Paşa Lebensmittel
GmbH, Yayla ürünlerini

Kuzey Almanya’da en iyi şekilde
pazarlıyor. Şirketin başında ki genç
işadamları Ahmet ve Mehmet Kurt
kardeşler, yaptıkları başarılı işlerle,

görevi devraldıkları babaları
Hüseyin Paşa Kurt’un gurur

kaynağı oldular.  

Dr. Latif Çelik
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Sizin Seyahat
Acenteniz...

Yeniyiz ama acemi değiliz

2 Eylül 2016’da hizmete sunduğumuz seyehat acentamızda, 
12 yıllık tecrübemizle faaliyet gösteriyoruz.

Türkiye ve dünyayanın her tarafına, THY, SunExpress, Atlasglobal, 
Pegasus olmak üzere tüm uçak şirketlerinin biletlerini, bizden acil 

ve uygun fiyatlara  temin edebilirsiniz.

Tatil ve turistik uçuşlarınız için Türkiye başta olmak üzere dünyanın 
her köşesine uygun fiyatlara bizden reservasyon yapabilirsiniz.

Türkiye’den güvenli oto kiralama 
şirketlerinden uygun fiyata araç kiralanır. 

Bize sormadan bilet almayın, tatil yapmayın!.

Muhafazakar Otellere: Adin Beach, Adenya, Şah inn 
Paradiese, Wome Deluxe, Bera Alanya, Elvin Deluxe 
gibi otellere rezervasyonu bizden yapabilirsiniz.

Vehbi Özbek
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Almanya’nın değişik eyaletlerinde işyerleri bu-
lunan işadamı Hasan Kurtuluş ve bilgisayar
mühendisi Taner Özcan’a “Azerbaycan Ulus-
lararası İlimler Akademisi “tarafından fahri
doktora  verildi.

Ekrem SAĞIR • Türkses / LEHRTE

LEHRTE kasabasında yaşayan ve KURT Grubu
şirketlerin sahibi işadamı Hasan Kurtuluş ve
dünyanın bir çok ülkesinde otomotif sektörüne

iş yapan bilgisayar mühendisi Taner Özcan’a “Azer-
baycan Uluslararası İlimler Akademisi” tarafından
Lehrte Belediye Başkanı Klaus Sidortschuk, eyalet
milletvekili Dr. Hans-Joachim Deneke-Jöhrens, siyasi
parti başkanları SPD Burhard Hoppe, Hans-Jurgen
Licht, FDP Dieter Münstermann, Yeşiller Dündar Kel-
loğlu, Prof. Dr. İ.Erol Sandalcıoğlu, STK temsilcilerinden
Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Mehmet Genç,

Lehrte Türk Veliler Birliği Başkanı Ekrem Sağır, Ka-
padokya Dernek Başkanı Mümin Uluç, Kanal Avrupa
yapımcılarından Mehmet Baş, Selimiye Camii din
Görevlisi Osman Sevim, Yönetim Kurulu Üyesi Şentürk
özdemir, Av. Adnan Kuybu, Atlas Global Hamburg
Müdürü Orhan Kabaoğlu, Yönetici metin Felek, Azer-
baycan Fahri Büyükelçi Dr.hc.Yüksel Dükan, İşadamı
Sadullah Torun, TWC Üyeleri Göksel Güner, İbrahim
Kuru, Muzaffer Dönmez, Nilgün Şanlı, Bülent Kara-
budak, Cevat Dönmez, Fethullah Akbaba, Tuncay
Aslan, Serkan Dikici, Semih Kurtuluş, Bahhattin Kur-
tuluş, Bülent Hanlı, Gazi Yıldırım, Aykut Erdem’in
katılımlarıyla Lehrte Median otelde yapılan Fahri Dok-
tora töreninde “Azerbaycan Uluslararası İlimler Aka-
demisi Rektörü Prof.Dr. Elçin İsgenderzade tarafından
yaptıkları sosyal ve kültürel çalışmaları nedeniyle
fahri doktora  verildi. 

Törende konuşan Belediye Başkanı Klaus Sdortschuk”

Hasan Kurtuluş, Lehrte Belediyesi olarak neye ihtiya-
cımız olursa yapalım yerine yaparım diyen birisidir.
Almanya’da uyumun temsilcisi kimdir diye sorsalar
hiç düşünmeden Hasan Kurtuluş adını söylerim.Kendisi
bize yanlız vergi vermiyor, yaptığımız hemen her et-
kinliğin de anasponsorluğunu üstlenmektedir. Tüm
bunların yanında çok insanlarla ilişki içinde olup da hepsiyle
uyum içinde olan  başka birisini tanımıyorum.”

Hasan Kurtuluş’a fahri doktora

10 Kasım Perșembe günü muhteșem
bir açılıș töreni ile kurdelesi kesilen
Almanya'nin ilk DS Store'si 250 seçkin
davetlilerin katılımı ile kapılarını
müșterilerine açtı

Emin SAĞLIK
• Türkses Hamburg

.  

Peugeot, Citroën ve DS Store Ham-
burg'un Genel Müdürü Bülent Ülgen
trafından verilen açılıș kokteyline,

Fransa dan Peugeto,  Citrön ve DS Auto-
mobile üst düzey yöneticilerinin yanısıra,
Hamburg un ünlü simaları katıldı. 

10 Kasım akșamı saat 17.30 da basın
toplantısı ile bașlayan davete çok sayıda
Alman basını ilgi gösterirken, Türk basının

dan sadece Türkses vardı. 
Saat 19 da seçkin davetlilerin
gelmesi ile bașlayan ge-
cede Almanya’nın ilk
DS Store oto ga-
lerisi tanıtılarak
DS otomobil-
leri hakkında
geniș bilgi
verildi. 
Fransa mut-
fağından leziz
yiyeceklerin su-
nulduğu gecede
davetlilere șampanya
ve seçkin șarap çeșitleri
takdim edildi.
Sıcak bir ortam ve güzel bir atmosferde

gecenin geç saatlerine kadar devam eden
DS Store tanıtım kokteylinde,

davetillere hitaben bir
açılıș konușmasını

yapan Peugote,
Citröen ve DS

Automobile
Kuzey Al-
manya Ge-
nel Müdürü
Bülent Ül-

gen; „Fran-
sa’nın seçkin

otomobil mar-
kalarından DS oto-

mobillerinin  satıșa su-
nulacağı  Almanya’nın ilk DS

Store’yi Hamburg’da sizlerin beğenisine

sunmak bizim için gurur vericidir. Ned-
derfeld  deki 10 bin metre karelik bir
alandaki oto galerimizden, 42 personeli-
mizle Peugeto ve Citrön marka araçlara
ek olerek DS Automobil grubuna ait olan
DS 3, DS 3 Cabrio, DS 4, DS 4 Crossback,
DS 5,  DS 5LS ve DS 6 gibi șık ve güzel
otomobilleri müșterilerimize sunacağız.
DS marka araçlar bilhassa Fransa da en
çok tercih edilen otomobiller arasında yer
almaktadır.  Amacımız bu ilginin bütün Al-
manya çapında da yayılması yönünde ola-
caktır. 
Bizleri kırmayarak davetimize iștirak et-
tiğiniz için hepinize ayrı ayrı teșekkür
ederek, bize ve șirketimlize gösterdiğiniz
ilgiden çok memnun kaldığımızı ifade
etmek isterim“ dedi. 

Avrupa’nın ilk DS Store’si
Hamburg-Nedderfeld de açıldı
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Hasan
Kurtuluş

Taner 
Özcan

10 Açılış konuşmasını DS Store Hamburg Genel Müdürü Bülent 
Ülgen’in (ordadaki) yaptığı özel davetde, Fransa ve Almanya’dan
Peugeot , Citroën ve DS Automobile’nin üst düzey yöneticilerin-
den Arnaud Ribault, Albéric Chopelin, Patrick Dinger,ve Joël 
Gorin hep birlikte DS Store’nin açılış kurdelesini kestiler.  
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-Veergi Hukuuku - Ceza Davaları ve Kefaalet - İş Hukukku ve İş Kurma Danışmannlığı - Yaabancılarr Yaasası
-Türkiye ve Almanya da mahkeme kararlarının tanıtım ve tenfiizi - Yeminli Tercümeler.

F
i

Ropörtaj: Emin Sağlık 

Türkses: Bülent Bey; bize kendinizi
tanıtırmısınız ?

Ülgen: 3 çocuklu bir ailenin ferdi olarak
19 Mart 1959’da Ankara’da dünyaya gel-
dim. Türkiye’de lise öğrenimini bitirdikten
sonra  da teşviki ile dil öğrenmek amacı
ile Avrupa’ya gitmeye karar verdim ve
1977 yılının Şubat ayında Almanya’ya
geldim.

Türkses: Almanya’da ki eğitim haya-
tınız nasıl geçti ?

Ülgen: İyi derecede İngilizce bilmem se-
bebi ile Almanca dil eğitimi almak için
1977 Şubat ayında  Almanya’ya geldim.
Önce Hamburg üzerinden Lüneburg’a
geldim.  İlk 8 ayım Lüneburg’da dil
eğitimi alarak geçti. Daha sonra  2 ay
boyunca Göttingen’de Almanca eğitimi
yaptım. O zamanlar Türkiye’de ki eğitim
sistemi ile Almanya’da ki sistem farklılık-
ları olması sebebi ile  bir sene daha lise
öğrenimine devam ettim. Ailem burada
olmadığı için manevi açıdan zor bir
süreç geçirdim. Daha sonra emeklerimin
karşılığını alarak Hamburg Üniversitesi
işletme Fakültesi’nde okudum. Okulla
beraber iş hayatını da bir arada götür-
mek zorunda kaldım. Kendi harcamala-
rımı karşılamak için okuldan kalan
zamanlarımda çalışmaya başladım. Ça-
lışma hayatım boyunca da aldığım tüm
görevleri başarıyla yerine getirdim. Bu
süreçte  Hamburg Üniversitesi İşletme
Fakültesi’ni başarıyla bitirdim.

Türkses: Eğitim hayatını tamamladık-
tan sonra çalışma hayatına nasıl atıl-
dınız ?  

Ülgen: Okul bittikten sonra ortağımla
beraber fındık şirketi kurduk. İş hayatına
böylelikle resmi olarak atılmış oldum. 2
seneye yakın bu işi yaptıktan sonra
hayalimde ki işin büyük şirketlerde görev
almak olduğuna karar vererek, şirketimi
devrettim. Hayallerimin peşinden git-
meye karar verdim.

Türkses: Otomobil sektörüne nasıl
geçiş yaptınız ?  

Ülgen: Bana bir otomobil firmasından
teklif geldi. Bu teklifi kabul ederek 1990
senesinde Hamburg’da bir otomobil şir-
ketinde satış danışmanı olarak göreve
başladım. Burada kullanılmış araba bö-
lümü sorumluluğu ve marketing sorum-
luğu gibi görevlerde tam 10 sene
çalışarak tecrübe edindim. Gelen teklif
üzerine 2000 yılında Peugeot’a geçiş
yaptım. Bana bir galeri açılacağı söyle-
nerek, ön çalışma yapıp sorumluluğunu
alırmısın teklifi geldi. Böylelikle 2000 yı-
lında Peugeot Hamburg’da galeri mü-
dürü olarak göreve başladım. Çok
severek yaptım bu görevi. Kendimi ispat
etmek için iyi bir fırsat oldu. 3 sene bu-
rada çalıştıktan sonra Peugeot Bonn
Genel Müdürü olarak Bonn’a gönderil-
dim. Burada 160 tane personel çalışı-
yordu. Bir süre sonra Bonn ve Köln
şubeleri birleştirildi. Peugeot’un Alman-
ya’daki ilk bölge satış şefi ben oldum.
Şuanda Hamburg ve çevresine ait üç
Fransız otomobil markalı şirketin genel
Müdürü benim.”

Türkses: Çalışma ekibiniz hakkında
bilgi verirmisiniz. Kaç kişilik bir ekiple
çalışıyorsunuz ? 

Ülgen: Peugeot’un 4 büyük şatış yeri
var. Bünyemizde yaklaşık 170 kişi ça-
lışıyor. Şu anda 7 Türk çalışanımız var,
ancak bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Peu-
geot ve Citroën Hamburg’da Türkçe ko-
nuşuyor. Elemanları geliştirmek için
uğraşıyoruz. Türk elamanlarımızı çoğalt-
mak için yetenekli ve işinin ehli elaman
arayışlarımız sürüyor. Kalifiye elamanla
çalışmak istiyoruz. Disiplinli çalışan bir
çok Türk gencimiz var. Onları istihdam
etmek istiyoruz.   

Türkses: Peugeot ve Citroën’in Avru-
pa’da ki pazar payı hakkında bilgi ve-
rirmisiniz ? 

Ülgen: Peugeot en gelişmiş dizel tekno-
lojisine sahip şirketlerden birisi. Fransa

dışında İspanya ve italya’da da pazarı
önde götürüyoruz. Türkiye’de de son yıl-
larda daha iyi yerlere gelerek otomobil
devleriyle yarışır duruma geldi. Peugeot
şimdi Türkiye’de kendi genel müdür-
lüğünü kuruyor. Peugeot, Avrupa paza-
rında ortalama yüzde 10’luk bir satış
payına sahip. Fransa ve İspanya’da
satış sıralamasında bir numaradayız.
Avrupa’da ise satış sıralamasında şu
anda 2. sıradayız.

Türkses: Almanya’da ki Türk müşteri
potansiyeliniz nasıl ? 

Ülgen: Türk müşterilerimizde oldukça
fazla. Onlara satış ve satış sonrası her
türlü desteği veriyoruz. Türk esnaflarla
daha çok diyaloğa girmeye başladık. Ti-
cari ve binek araçlar konusunda Türk
müşterilemize daha çok ulaşmayı hedef-
liyoruz. Türkçe konuşan personelimiz
gerekli her türlü desteği veriyor.

Türkses: Araçlarınız hakkkında bilgi
verirmisiniz ?

Ülgen: Şu anda son çıkan Peugeot
3008 modelimiz ilgi görüyor. Bizim insa-
nımız için tasarım, özellik ve fiyatıyla ön
plana çıkan bir araç. Tüm müşterilerimizi
bu ve diğer araçlarımızı görmek için ye-
rimize bekliyoruz. Bindiğiniz aracın sizi
her yönüyle tatmin etmesi gerek. Bizim

araçlarımız hem performans, hem yakıt
tasarrufu hem de tasarımlarıyla ön plana
çıkıyor. Araçlarımız tasarımlarıyla tüm
gözleri üstüne çekiyor. Bir albenisi var.
Araba alacak vatandaşlarımız artık araç
seçmeye ailelerini de beraberinde geti-
riyorlar. Değişik açılardan inceleyerek
birlikte karar veriyorlar. İnsanlarımız
daha çok seçici olmaya başladılar. Biz
de bu durumdan oldukça memnunuz.”

Türkses: Müşteriler Leasing uygula-
masına talep gösteriyorlar mı ? 

Ülgen: Bizim insanlarımız leasingden
hoşlanmıyorlardı. Artık bu konuya daha
sıcak bakıyorlar. Bakış açıları

değişmeye başladı. 3 yıl sonrasında ne
yapacağımı bilmiyorsam Leasing ilk ya-
pacağım iştir. Ticari araçlarda leasing
sıklıkla kullanılıyor.  Özel sektörde de
insanlarımız bu uygulamayı gönül rahat-
lığı ile kullanabilirler”  

Türkses: İleriye dönük hayata geçir-
mek istediğiniz planlarınız nelerdir.
Türkses aracılığı ile okurlarımıza
neler söylemek istersiniz ? 

Ülgen: 27 senedir bu işin içindeyim. İle-
riye dönük olarak yapmak istediğimiz bir
çok proje var. Kapımız herkese açık.
Satış ve satış sonrası her türlü hizmeti
veriyoruz. Amacımız Türk müşterilerimi-
zin sayısını arttırabilmek. Onlara hizmet
vermekten sevinç ve gurur duyarız. Bil-
hassa gençlerimize gerek eğitim ge-
rekse satış danışmanlığı hususunda iş
imkanları sunuyoruz. Şirketimiz bünye-
sinde çalışmak isteyen gençlerimiz bize
müracatlarını yazılı olarak, ham-
burg@mpsa.com mail adresimize
yapabilirler. 

Türkses: Bülent bey, genelde size
ulaşmak pek mümkün olmadığı hal-
de, bana vakit ayırarak, sıcak bir at-
mosferde, ropörtaj yapma imkanı
sağladığınız için teşekkür  ederim.

Ülgen: Türkses’i uzun yıllardan beri
takip ediyorum, Hamburg’daki Türk kö-
kenli işyeri ve işverenlerimizi tanıtma yo-
lunda verdiğiniz çabadan dolayı sizi
tebrik eder ve iyi yayınlar dilerim.  

Almanya genelinde başarı grafiğini her geçen gün
artırarak, gerek devlet gerekse özel sektörde yük-
sek mercilerde hizmet veren Türk kökenli işveren-
lerimiz bizlerin gurur kaynağı oluyor. Sayıları
henüz parmakla sayılacak kadar az olan ancak her
geçen gün sayıları artan başarılı işverenlerimizi
Türkses de sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. 

Bu sayımızda da Peugeot ve Citroën Hamburg
Genel Müdürü Bülent Ülgen’e konuk olduk.

Bülent Ülgen başarı grafiğini Türkses’e şöyle anlattı:

Peugeot ve Citroën Hamburg Genel Müdürü Bülent
Ülgen, eğitim için geldiği Almanya’da büyük bir başarı
göstererek ünlü otomobil firması Peugeot’un Almanya’da
ki ilk bölge satış müdürü oldu. Ülgen, otomobil firmala-
rında aldığı görevlerde kısa sürede kendini ispat ederek
Peugeot ve Citroën Hamburg Genel Müdürlüğüne kadar
yükseldi. Ülgen uzun yıllardır bu görevini başarıyla sür-
dürüyor. 

“Peugeot ve Citroën
Avrupa’da ikinci sırada
Peugeot ve Citroën

Hamburg Genel
Müdürü Bülent Ülgen;

Peugeot ve Citroën Hamburg Genel Müdürü Bülent Ülgen, 
Türkses sahibi Emin Sağlık’a şirketleri hakkında bilgi verdi.
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Emin SAĞLIK
• Türkses HAMBURG

Avukat Caner Kurt Hamburg’un Har-
burger semtinde hizmet verecek olan
Avukatlık bürosunun açılışı nedeni
ile bir tören düzenledi. Düzenlenen
açılış törenine yoğun bir katılım
vardı. Akşam saat 19 da başlayan ve
gecenin geç saatlere kadar devam
eden açılış törenine 300’e
yakın davetli katıldı. Ham-
burglu tanınmış akademisyen
bir ailenin oğlu olan Avukat
Caner Kurt’u açılışta mes-
lektaşları, akademisyenler,
doktorlar, mimarlar dost ve
yakınları yalnız bırakmadı.
Çok renkli geçen açılış töre-
ninde davetliler genç ve
başarılı Avukat Caner
Kurt’tan övgüyle söz ettiler.
Harburg’daki 5 odalı 150 m2’lik
ofis, davetlilerin gönderdiği çiçeklerle
adete çiçek bahçesine döndü. Hukuk
bürosunda hukuk danışmanlığının
yanı sıra yeminli tercümanlık da ya-
pacak olan Avukat Caner Kurt, Türkçe

ve Almanca her türlü danışmanlık
hizmetini en iyi şekilde yapacağını
dile getirdi.  Genç yaşına  rağmen
meslekte gösterdiği başarılar nede-
niyle takdir toplayan Avukat Caner
Kurt, yeni ofisinde başarılarına ye-
nilerini eklemek istiyor. Hamburg
doğumlu olan Caner Kurt aslen Kah-
ramanmaraşlı. 28 yaşında ki Avukat
Caner Kurt Hamburg Üniversitesi
hukuk bölümünü  takdirname ile bi-

tirerek diplomasını aldı. 2013 yılında
Hamburg Üniversitesi’ni bitirdikten
sonra Ankara’da ki Alman Büyükel-
çiliğinde hukukçu olarak ilk görevine
başlayan Avukat Caner Kurt, Tür-
kiye’den döndükten sonra Itzehoe’
de savcılıkta 6 ay görev yaptı. Daha

sonra Pinneberg’de ki Amtsgericht’de
stajer hakim olarak görev yapan Ca-
ner, son olarak Berlin’de Alman Par-
lementosunda hukukçu olarak çalıştı.
Hukuk branşında gerekli tecrübeleri
edindikten sonra tekrar Hamburg’a
gelerek kendi avukatlık bürosunu
açmaya karar veren Avukat Caner
Kurt, bu hayalini gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşıyor. “Kendi  in-
sanlarımızın sorunlarına yabancı

değilim” diyen Caner  “Bana
müraacat edecek müvekkil-
lerimin davasını en iyi şekil-
de sonuçlandırmak için edin-
diğim bütün tecrübemi kul-
lanarak, hukuki açıdan on-
lara en iyi şekilde yardımcı
olacağım” diye konuştu. Açı-
lış töreninde kendisini yanlız
bırakmayan davetlilere de
teşekkür eden genç ve başarı-

lı Avukat Caner Kurt, bundan böyle
Harburger Ring 26 . 21073 Hamburg
adresindeki hukuk bürosunda faa-
liyetlerini sürdürecek. Avukat Caner
Kurt, müvekkillerinin 040 492 000
30 numaralı telefondan kendisine
ulaşabileceklerini söyledi.   

Avukat Caner Kurt, genç 
yaşına bir çok başarı sığdırdı

Avukat Caner Kurt’u
açılışta meslektaşla-
rı, akademisyenler,
doktorlar, mimarlar
dost ve yakınları yal-
nız bırakmadı. 

Urfa mutfağının eşsiz lezzet-
lerinin yer aldığı Urfam Kebap,
Hamburg’da müşterileriyle
buluştu. Urfa yöresinin birbi-
rinden iddialı lezzetlerini ilk
günden müşterilerine sundu.

Emin SAĞLIK
•   Türkses HAMBURG

Hamburg’da, düzenlenen bir açılış
töreni ile hizmet vermeye başlayan
Urfam Kebap hizmette ve lezzette
iddialı. Urfam Kebap, Hamburg’da
Urfa yöresime ait lezzetleri  müşte-
rilerinin beğenisine sunacak.
Geçtiğimiz günlerde açılış nedeni
ile düzenlenen törene çok sayıda
davetli katıldı. İşyeri sahipleri Ali
Baba ve Ömer Kelekçi,  gelen ko-
nuklarla tek tek yakından ilgilendi.
Davetliler açılışta kendilerine ikram
edilen yöresel lezzetlerin tadına
da baktı. Adeta lezzet şöleni yaşa-
yan davetliler, Urfam Kebap’ın
lezzetlerine tam not verdi. 

Şanlıurfa mutfağının tüm lezzet-
lerini menüsünde bulunduran Ur-
fam Kebap’da, közde ızgara çeşit-
leri, her türlü kebap, lahmacun,
çiğ köfte, içli köfte, günlük taze
yemekler ve çorba çeşitlerine kadar
bir çok  lezzet müşterilerin beğeni-
sine sunuluyor. Tamamen doğal
ürünler kullanılarak yapılan Urfa
yöresine ait yemekler, usta ellerin
becerileriyle buluşunca ortaya tadı
damakta kalan lezzetler çıkıyor.

Helal ürün sertifikası bulunan ve
bu konuya büyük hassasiyet gös-
teren Urfam Kebap’da müşteriler
gönül rahatlığı ile lezzetlerin tadına
bakabilirler. 

Ustasından komisine kadar 15
kişilik deneyimli bir ekiple çalışan
Urfam Kebap, dışarıdaki masaları
ile beraber 110 kişiye aynı anda
hizmet verebilecek. 220 m2 kapalı,
şık ve modern alanı ile müşterilerini
ağırlayan Urfam Kebap, kemiksiz
kuzu sırtı ile oldukça iddialı. “Daha
önce böyle bir lezzet tatmadınız”
diyen işletme sahipleri kemiksiz
kuzu sırtının özel bir lezzet ol-
duğunun altını çizdiler. 

Urfa mutfağını Hamburg’da en
iyi şeklide temsil eden restaurant-
lardan birini açtıklarını söyleyen
işyeri sahiplerinden Ali Baba, uzun
yıllar yemek sektöründe hizmet
verdiğini söyleyerek ortağı Ömer
Kelekçi ile Urfam Kebap’ı açmak-
tan mutluluk duyduklarını dile ge-
tirdi. İlk günden itibaren kendile-
rine gösterilen ilgiden oldukça
memnun kaldıklarını söyleyen Ali

Baba, uzun yıllar restaurant sek-
töründe Almanya’nın çeşitli yer-
lerinde hizmet verdiğini söyleyerek,
sektördeki deneyimlerini anlattı.
Bir kaç restaurant daha açmayı
planladıkları müjdesini veren Ali
Baba, “müşteri memnuniyeti bizi
yeni işlere teşvik ediyor” dedi. 

İşyeri sahiplerinden Ömer Kelekçi
ise açılışta kendilerini yalnız bı-
rakmayan herkese teşekkür ederek,
Urfa mutfağının en güzel lezzetle-
rini yemek isteyen herkesi restau-
rantlarına beklediklerini dile ge-
tirdi. Kelekçi, “Lezzetlerimizle id-
dialıyız. Gelen tüm müşterilerimiz
büyük memnuniyetle Urfam Ke-
bap’dan ayrılıyorlar. Bu da bize
büyük bir mutluluk ve gurur veriy-
or” dedi. 

Urfa yöresine ait birbirinden lez-
zetli ve özel yemeklerin tadına
bakmak isteyenler Neue Str. 9 •
21073 Hamburg (Harburg) adre-
sinde ki Urfam Kebap’a gelerek
lezzet yolculuğuna çıkabilirler.  İnfo
Tel: 040 / 55 89 22 76

Urfam Kebap kapılarını açtı

Hamburg Üniversitesi hukuk bölümünü büyük başarı gösterip taktirname ile bitiren ve çeşitli
kurumlarda görev yapan Avukat Caner Kurt kendi avukatlık bürosunu açtı. Hamburg’un
Harburger semtinde ki bürosunda hukuk danışmanlığı ve yeminli tercümanlık hizmetleri verecek
olan Avukat Caner Kurt, genç yaşına rağmen edindiği bilgi ve tecrübesiyle  takdir topluyor. 

Kurt ailesi
açılışta Caner’i

yanlız bırakmadı

Ocak 2017 tarihinde Nobistor 37 . 22767 Hamburg (Altona) adresindeki yeni marketimizi açıyoruz !.
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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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• Türkses / HAMBURG

Kongrede adaylar kendilerini tanıt-
mak amacıyla birer konuşma yap-
tılar. Adaylığını tekrar koyan 2011

yılından bu tarafa Schleswig-Holstein
Pinneberg kentinde partisi CDU için başarılı
çalışmalarını sürdüren aynı zamanda CDU
Pinneberg ilçe meclisi üyesi olan Barış
Ka r a b a c a k ,  tekrar seçilmenin mutlu-
luğunu yaşıyor.

CDU yönetiminde tek Türk 
Neumünster Holstenhalle'de gerçekleşen
kongrede CDU Schleswig-Holstein eyaleti
yönetimine ikinci kez seçilen
Barış Karabacak, “Yönetime
tek Türk kökenli ve Müslüman
olarak seçilmemden dolayı
mutlu oldum. CDU Schles-
wig-Holstein eyaleti uyum söz-
cülüğü ve uyum komite
başkanlığı, Pinneberg ilçe mec-
lisi üyeliği görevlerime devam
edeceğim. Konuşmamda da al-
tını çizdiğim gibi göçmen kö-
kenli bir ailenin çocuğu olarak
gelecekte gençlere örnek ola-
cağım. Ayrıca özellikle göçmen
kökenli gençlerin siyasete ilgilerini çekmek
için daha fazla çaba harcayacağım. Gençler
kendi düşüncelerine uygun olan partilerde
mutlaka çalışma yapmaları hem kendileri
hemde çevreleri açısından faydalı olacaktır.
Çünkü geleceği hep birlikte şekillendir-
meliyiz ancak öyle daha renkli ve  kültür
zenginliğimizi artırırız” dedi.  

Hedef sorunlara çözüm bulmak
Almanya’nın kuzeyindeki Neumünster
kentinde yapılan CDU Schleswig-Holstein
eyaleti Parti Kongresi'nde Daniel Günther
eyalet başkanlığına seçilirken, Barış Ka-
rabacak 19 kişilik yönetim kurulu üyele-

rinden birisi seçilmeyi başar-
dı. Gençlerin bu ülkenin
geleceği olduğuna vurgu
yapan Karabacak, “CDU
partisi olarak daha ciddi bir
şekilde çalışıyoruz. Örneğin
uyumla ilgili bir sorun gö-
rüyorsak veya bir sorun var
ise, diğer partiler gibi bu
sorunu görmemezliğe gel-
miyoruz aksine soruna temel
çözüm üretmeye çalışıyoruz.
Elbette geleceğimiz eğitime

bağlı. Eğitim görevini üslenen ve yeni se-
çilen Kerstin Seyfert ile eğitim üzerine
fikir alış verişinde bulunuyoruz. Dolayısıyla
gençlerin iyi eğitim almaları için çaba-
lıyoruz. Ayrıca kültür, spor, meslek eğitim
gibi yoğun çalışmalarımız bundan sonrada
hızla devam edecektir” açıklamasında bu-
lundu.   

Barıș Karabacak CDU
yönetimine tekrar seçildi

Almanya’nın Neumünster
kentinde CDU Schleswig-
Holstein Eyaleti yönetim ku-
rulu kongresinde, 29 yaşında
genç siyasetçi Barış Kara-
bacak eyalet yönetim kurulu
üyeliğine tekrar seçildi.

• Türkses / HAMBURG

Peugeot  Niederlassung Hamburg sene
sonuna kadar devam edecek olan çok
cazip bir kampanya başlattı. Kampanya

dahilinde seçtiğiniz otomobilin indirim oranına
ek, artı 3 indirim daha uygulanıyor. Bu cazip
indirimin yanında ayrıca servis bakımında da
indirim uygulanıyor. 

Peugeot Niederlassung Hamburg Satış
Danışmanı Ümit Yıldız, sene sonuna kadar
devam edecek olan kampanya ile ilgili bilgi
verdi.  Yıldız, “Sene sonuna kadar kampanyamız
var. İndirime ek yüzde 3 artı indirim
yapabiliyoruz. Ayrıca servis
bakımını yarı yarıya peugeot ödüyor.
Servis ve bakımı. Parçalar da buna
dahil. Otomobil sahibi olmak
isteyenler bu fırsatı kaçırmasınlar”
dedi.  Yıldız, Peugeot Niederlassung
Hamburg’da  işverenler için ticari
araç hizmeti de sunduklarını dile
getirerek,  “3.5 tona kadar
araçlarımızı normal ehliyetleri ile
kullanabilirler. Yakıt tasarrufu
açısından dizel araçlar tercih ediliyor.
Yeni nesil motor teknolojisine sahip
araçlar da çok tercih ediliyor” dedi.
Müşterilere Leasing hizmeti de
verdiklerin de aktaran Yıldız, ön
ödemesiz satış yaptıklarını da dile
getirdi.  

Piyasaya çıktığı günden bu yana
büyük ilgi gören ve C-SUV
sekmentine yeni bir soluk getiren
Peugeot 3008, Peugeot Niederlas-
sung’da da otomobil severleri bek-
liyor. Yeni Peugeot 3008 hakkında

bilgi veren satış danış-
manı Ümit Yıldız” Peu-
geot  3008  yeni jeep
lüks markalarla yarışır
özellik ve tasarıma sa-
hip. Bu ürün piyasaya
çıktığından beri çok
konuşuluyor. Fiyatları
bu denli lüks bir jeep
için oldukça cazip. En
lüks markalarla yarı-
şabilecek özelliklere
sahip 3008’e sahip ol-
mak için herkesi bu-
raya bekliyoruz” dedi. 

Peugeot ana bayilerinden
kaçırılmayacak kampanya

Peugeot Niederlassung Hamburg’da çok cazip fiyat ve kampanyalarla hayalinizde ki otomobile sahip
olabilirsiniz.  Peugeot Niederlassung Hamburg’un sene sonuna kadar devam edecek kampanyasında indirime
ek , yüzde 3 artı indirim ve servis indirimi uygulanıyor. 

Peugeot Hamburg Genel Müdürü Bülent Ülgen (soldaki) ve
Peugeot Nedderfeld şatış danışmanları Ümit Yıldız ve Filiz
Cömert, yeni model Peugeot 3008 tipi jeep’in Türkler için
fiyat ve genişlik açısından çok cazip olduğunu belirttiler.
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Müşteri memnuniyetini ön
planda tutan Reisebüro
Arkadasch yılların tecrü-

besini uzman ekiple birleştirdi. 7
yıl önce Hamburg’un Harburg
semtinde açtığı ilk şubesi ile
hizmet vermeye başlayan
Reisebüro Arkadasch 2. şubesini
düzenlenen bir törenle hizmete
açtı. Tatil paketleriyle fark yaratan
Reisebüro Arkadasch, City şube-
sinde de uzman kadro ile kalite-
den ödün vermeden hizmetlerine
devam edecek. Hamburg’da Se-
yahat acentesi denildiğinde ilk
akla gelen isimlerin başında olan
Reisebüro Arkadasch, uzmanlı-
ğını yeni şubesinde de
konuşturacak.

Türkiye’nin ve dünyanın her yerine
tatil turları ve uçak biletlerini en
uygun fiyatlarla sunan Reisebüro
Arkadasch, yıllardır müşterilerin-
den aldığı memnuniyetle yüz
güldürüyor. Reisebüro Arkadasch
3 ortaklı yeni şubesinde de aynı ti-
tizlik ve kaliteyi sunmayı hedefli-
yor. Eski Öger Türk Tours çalı-
şanlarından olan Aziz Eryeri, Alp
Özünal ve Osman Karakütük’ün
ortak olduğu Reisebüro
Arkadasch  hız kesmeden
çalışmalarına devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde yeni şubenin
açılışı nedeni ile bir tören
düzenlendi. Düzenlenen açılış
törenine Hamburg Parlamentosu
Milletvekili Nebahat Güçlü başta
olmak üzere çeşitli firma yetkilileri,
müşteriler, işyeri sahiplerinin dost

ve yakınları ile basın mensupları
katıldı.  

Reisebüro Arkadasch ortakların-
dan Aziz Eryeri 2. şubeyi
açmaktan duydukları memnuniyeti
dile getirdi. 20 yılı aşkın süredir
turizm sektörünün içinde olan tec-
rübeli isim Aziz Eryeri, 7 yıl önce
Öger Türk Tours’dan ayrılarak
Harburg’da ki Reisebüro Arka-
dasch ofisini açtıklarını belirterek
“Şimdi de 2. şubeyi açmanın guru-
runu yaşıyoruz” dedi.  “Paket ta-
tilde uzmanız” diyerek iddiasını
dile getiren Eryeri “Paket tatil ça-
lışmalarını uzman ekibimizle bir-
likte profesyonelce yapıyoruz. 25
yıllık tecrübemiz var. Meslekteki
tecrübelerimiz sayesinde Tür-
kiye’de ki bütün otelleri ve tesisleri
tanıyoruz. İşimizi en iyi şekilde ya-
pıyoruz” dedi. Eryeri “Paket tatil
dediğimiz zaman ağırlıklı olarak
Türkiye olmakla beraber dünyanın
her yeri bizden sorulur” diyerek id-
dialı konuştu. Serbest bir büro ol-
duklarını ve bunun bir avantaj
olduğunu ifade eden Aziz Eryeri
“müşterinin talebi doğrultusunda
yaptığımız inceleme ile en avan-

tajlı paketi
s u n u y o -
ruz. Bizim
için önemli olan müşteri memnuni-
yetidir” dedi.

Bütün uçak şirketleriyle  çalışan
Reisebüro Arkadasch hedeflerini
yüksek tutuyor. Her geçen gün gü-
cüne güç katan Reisebüro Arka-
dasch, 2017 yaz dönemi uçak ve
paket tatil satışlarının açıldığı müj-
desini de verdi. Şu anda uygun fi-
yatlarla erken rezervasyon
indirimlerinin olduğu belirtilirken
tüm bu hizmetler için taksitli satış
imkanları da sunuluyor.

Geçtiğimiz dönem Türkiye’ye se-
yahat talebinde düşüş yaşandığını
ifade eden Aziz Eryeri, bu yıldan
umutlu olduklarını açıkladı. Türki-
ye’de yaşanan olaylardan sonra
Alman turistlerin İspanya’ya ilgi
gösterdiğini ifade eden Eryeri “İs-
panya’ya giden turistler fazla pa-
raya kötü servis aldılar. Türkiye’de
aldıkları kaliteli ve uygun hizmeti
bulamadılar. Bu sebeble Türki-
ye’ye geri döneceklerdir” dedi. 

Reisebüro Arkadasch City şube
ortaklarından Alp Özünal’da mes-
leğin duayenlerinden. 1994 yılın-
dan bu yana turizm sektöründe
başarılı işlere imza atan Alp Özü-
nal, satışta deneyiminin çok fazla
olduğunu, müşterilerin istekleri
doğrultusunda onlara en avantajlı
seçenekleri sunduklarını belirtti.
Özünal, müşterilerin uygun fiyat-
larla erken rezervasyon indirimle-
rini kaçırmamalarını tavsiye
ederek “Her iki şubemize de müş-
terilerimizi bekliyoruz” dedi. Uçak
dışında tren ve otobüs bileti hiz-
meti de verdiklerini belirten Özünal
“Bizde yok, yok. Müşterilerin tüm
isteklerini yerine getiriyoruz” dedi. 

Reisebüro Arkadasch ortakların-
dan Osman Karakütük ise açılış
nedeni ile mutlu olduklarını dile
getirdi. Karakütük yıllardır sürdür-
dükleri kaliteli hizmet anlayışını
devam ettireceklerini belirterek,
müşteriden aldıkları geri dönüşle-
rin kendilerini çok sevindirdiğini
ifade etti. Karakütük, düşük fiyata
yüksek kalitede hizmet sundukla-
rını söyleyerek “ Mükemmel uçuş
bağlantılarını çok cazip fiyatlarla
sunuyoruz. Yüksek kalitede tatil,
düşük fiyatlarlarla acentemizde”
diyerek herkesi Reisebüro Arka-
dasch şubelerine davet etti.

Yeni açılan Reisebüro Arkadasch
City şubesi Ernst- Merck-Strabe 6
• 20099 Hamburg adresinde seya-
hatle ilgili tüm planlarınızı gerçeğe
dönüştürüyor. 

Reisebüro ARKADASCH 
gücüne güç kattı
Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanına tatil turları ve uçak
biletlerini en uygun fiyatlarla pazarlayan Reisebüro Arkadasch, 2. şubesini
Ernst-Merck-Strabe 6 • 20099 Hamburg adresinde hizmete açtı. Müşteri-
lerine sunduğu kaliteli ve ekonomik tatil paketleriyle fark yaratan
Reisebüro Arkadasch bundan böyle City şubesiyle de iddiasını sürdürecek. Halıları kapışan 

değil yetişen alıyor
Hamburg’un ilk ve en büyük Türk halı mağazası Teppich
Çakı’da, kapanışa özel yüzde 70’e varan indimler
başladı. Zengin renk ve desen çeşitleriyle evinizin ve
işyerinizin  her köşesine renk katacak halı, yer döşeme-
leri ve pvc’lerde kaçırılmayacak indirimler 1 Aralık 2016
tarihine kadar devam edecek. 

Emin SAĞLIK
• Türkses / HAMBURG

1Aralık tarihinde kapanacak olan, Teppich
Çakı dan halıları %70 indirimlerle almak
mümkün. 

23 yıl önce Altona’da açtığı mağazasıyla Ham-
burg’un ilk Türk halıcısı olan Teppich Çakı, yıl-
lardır sunduğu bol çeşit ve kaliteli ürünleriyle
müşterilerin uğrak yeri oldu. Ev ve büro halısı,
yer döşemeleri ve pvc’lerde, her zevke ve her ke-
seye hitap eden ürünleriyle, Hamburg’da marka
isim olan Teppich Çakı, tanınmış markaların ha-
lılarını cazip fiyat ve uygun ödeme koşulları
müşterilerinin beğesine sunuyor. Necdet ve Necati
Çakı kardeşlerin işletmeciliğini yaptığı Teppich
Çakı, 2008 yılından bu yana 500 m2 lik modern
mağazasında müşterilerini ağırlıyor. A’dan Z’ye
tüm halı çeşitlerini bünyesinde barındıran Tep-
pich Çakı, kapanışa özel yüzde 70’e varan indirim
başlattı.  Müşteriler 1 Aralık 2016 tarihine kadar,
mağazadaki birbirinden güzel tüm ürünlere
yüzde 70’e varan indirim fırsatlarıyla sahip ola-
bilecekler. Halı almak ve halılarını değiştirmek is-
teyenler için büyük indirim  fırsatı devam ediyor.
Dekorasyonu tamamlayan en önemli unsurlardan
biri olan halılar şık desenleriyle evlerinizi ve işyer-
lerinizi süsleyecek. Teppich Çakı, kapanışa özel
başlattığı yüzde 70’e varan dev indirim kampan-
yasından faydalanmak isteyenleri Nobistor 37 •
22767 Hamburg adresindeki mağazasına bekliyor. 
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Almanya’nın Başkenti Berlin’de
uzun yıllardır döner sektöründe faa-

liyet gösteren Kaplan Döner firma-
sının sahibi Remzi Kaplan,
Hamburg’da basın mensuplarıyla bir
araya geldi. Son zamanlarda isim
hakkı konusunda eski ortakları ile
sorunlar yaşayan ve olayı mahke-
meye taşıyan Remzi Kaplan, ko-
nuyla ilgili gazetecilere  açıklama-
larda bulundu. 

Kaplan şirketini 1994 yılında 4 ortak
la birlikte kurduklarını dile getiren
Remzi Kaplan, ‘Kaplan firmasının
kurucularındanım. 1994 yılında kur-
duğumuz şirketimizde ortaklığımız
uzun süre devam etti.  Yıllar içinde
işlerimizin büyümesi ve  dışa açıl-

mamızdan dolayı ortaklığa tatlı bir
şekilde son verdik. Arkadan yeni je-
nerasyon yetişiyor. Hepimizin ço-
cukları var. Biz anlaştık ama çocuklar
anlaşamayabilir düşüncesi ile  ortak-
lığımızı bitirme kararı aldık” dedi.  

“KONU MAHKEMEYE TAŞINDI”

“Biz gerçek ve tek Kaplan firması
olarak, Berlin Kaplan olarak grup-
laşmaya gidiyoruz. Yeni bir çalışma-
mız var. Yeni faaliyetler içindeyiz”
diyen Remzi Kaplan “Eski ortakla-
rımıza bu saatten sonra çalışmaları-
mızı bu şekilde yapacağımızı
belirttik ve isim hakkıyla ilgili bir
çalışma yapmayı teklif ettik. Bize is-
mimizi  kullandığınız için belli bir
ücret ödeyin talebinde bulunduk.
Arkadaşlar önce bu teklifimize evet
dediler ancak daha sonra  hayır ce-
vabı verdiler. Uzun bir süre biz Ber-
lin Kaplan olarak uzlaşmaya çalıştık
ancak hiçbir teklifimize olumlu
cevap alamayınca en sonunda mah-
kemelik olmak zorunda kaldık. Şu
anda konu mahkemeye taşındı. Artık
Kaplan Döner ismini kullanamazlar.
Bu nedenle onlarda logo
değişikliğine gittiler” ifadelerini kul-
landı. Remzi Kaplan “İsim değiştir-
menin prosedürlerini biliyoruz. Biz
onlara şirket değiştirmeyin, sadece
isim değiştirin teklifinde bulunduk.
Kaplan Hamburg’da yaşanan sıkın-

tılar merkezimiz olan Berlin’e yan-
sıyordu. Müşteri şikayetleri bize ge-
liyordu. Biz bunu arkadaşlara
söyledik ama bize gelen şikayetleri
dikkate almadılar..  Biz 3- 4 kez
Hamburg’a geldik fakat çözüm bu-
lamadık. Bunun üzerine bir karar
aldık. 1 Ocak 2017 yılından itibaren
Kaplan olarak biz burada, var olan
faaliyetlerimizi daha da  hızlandıra-
cağız.  Hamburg et halinde çalışma-
larımıza başladık.” dedi. 

“LOGOMU KİMSE KULLANAMAZ”

1989 yılında dönerci olarak işe
başladıklarını söyleyen Remzi Kap-
lan “Onlar et toptancılığını yapabilir
ama biz Kaplan Döner olarak burada
çalışmaya devam edecegiz. Logo
benim orjinal logom kimse kullana-
maz” şeklinde açıklama yaptı. 

“ARTIK HAMBURG VE ÇEVRE-
SİNDE DAHADA  GÜÇLENECEĞİZ”

Eski ortakları ile 10 seneye yakın or-
taklık yaptıklarının altını çizen
Remzi Kaplan,  “cesaret edip isim ve

logo değişikliğine varamadılar
“dedi. Kendilerine bu hususda uya-
rıda bulunduklarını ifade eden
Remzi Kaplan,   bundan sonra “Kap-
lan Döner ismini kullanmamaları
için hukuken ve kanunen gereken
mercilerde haklarını arayacaklarını
belirtti.  

“FİYAT KIRMAYACAĞIZ”

1 Ocak 2017 tarihinden  itibaren ça-
lışmalara başlayacaklarını dile geti-
ren Kaplan,  ticaret prensiplerini de
açıklayan Remzi Kaplan “Rekabet
için fiyat kıracakmısınız ?” sorusuna
“Biz fiyat kırarak ticaret yapmak is-
temiyoruz. Bu işin de bir ahlakı var.
Biz kalitemizle, ticaret ahlakı çerçe-
vesinde çalışacağız. Fiyat kırmaya-
cağız. Kalitemizle, servisimizle,
hizmetimizle  çalışacağız. Kimseyi
kötülemeyeceğiz”  dedi.  

“HER GEÇEN GÜN DÖNER
SATIŞLARIMIZI ARTIRACAĞIZ

Daha önce Hamburg’a değil ama
çevresine ürün verdiklerini belirten
Remzi Kaplan “Hamburg’dan çok
talep geliyordu. Biz burada ki Kap-
lan’a yönlendiriyorduk dedi. 

Remzi Kaplan “Yoğunu taleb üze-
rine hakiki Kaplan Döneri  Ham-
burg’da istemeye başladılar..
Kalitemizi ve hizmetimizi burada is-
tiyor” diyerek  “Müşteri bizi istiyor.
Bizim buraya gelmemizde ki sebep-
lerden birisi de bu” diye konuştu.   

Hamburg’da tecrübeli bir ekiple ça-
lışmaya başladıklarını dile getiren
Kaplan, imalat yerinin Berlin ola-
cağını da aktardı. Berlin’de yeni ya-
tırımlar yaptıklarını da açıklayan
Kaplan “Berlin de şu anki yerimizi
2 kat daha büyütüyoruz. Yan tara-
fında mülkiyetini aldık. 3 bin metre
kare kapalı alanda inşaatımız devam
ediyor” diye konuştu. 

“HAMBURG’DA İMALATHANE
AÇABİLİRİZ”

Hazır döner işine de girdiklerini
ifade eden Remzi Kaplan “Pişmiş
dönere büyük bir yatırım yaptık. Lo-
kanta, büfe, market ve pizzacılara
pişmiş döner vereceğiz. Avrupa’ya
tüm ürünler Berlin’den gidiyor. Ber-
lin ve Dubai’de imalathanemiz var.
Hamburg’da  istediğimiz rakamlara
ulaşırsak Hamburg’da da imalathane
de açarız” müjdesini verdi. 

“Kaplan  markasını ben Hamburg’a
getirdim. Markayı et piyasasına,
döner piyasasına getiren de benim. ”
diyen Remzi  Kaplan  “Ben 1978 yı-
lından beri ticaret yapıyorum. Git-
tiğim tüm ülkelerde başarılı oldum.
Hamburg da da çok başarılı ola-
cağımıza inanıyorum.  Ben işve-
renim. Tecrübem var” dedi. 

KAPLAN MARKASINA 3.5
MİLYON EURO HARCADIM

Şu ana kadar Kaplan markasının is-
mine  milyonlar harcadığını açık-
layan Remzi Kaplan “27 senedir
döner sektöründeyiz reklam yapıyo-
rum ve hiçbirinden 1 kuruş para al-
madım. Beklentim doğrultusunda
faaliyet göstermediler. İşveren ola-
rak bu benim en doğal hakkım. Ken-
dilerine teklifte bulundum ve
yaklaşık 3 sene bekledim, Olaylar bu

noktaya geldi” diye konuşdu.  

“TÜRKİYE’DE AVRUPALILAR
DÖNER YEMİYOR”

Düzenlenen basın toplantısında ga-
zetecilerin sorularını yanıtlayan
Remzi Kaplan, Türkiye piyasasını
da değerlendirdi. Türkiye’ye 20 mil-
yon turist geldiğini ve bunlardan 18
milyonunun Avrupada döner yiyen
insanlar olduğunu dile getiren
Remzi Kaplan Türkiye’de Avrupalı-
ların döner yemediğini, Türkiye’de
döneri avrupa tarzı satmayıp tabakta
servis etmelerinin bunda önemli bir
faktör olduğunu belirtti.  Zamanında
siyasilerin aynı döneri Türkiye’de
sunun teklifinde bulunduğunu da
açıklayan Kaplan Türkiye’de etin
fiyatının pahalı olduğunun altını
çizdi.  

“KALİTE ÖDÜLLERİMİZ VAR”

5 yıl üst üste çeşitli kalite ödülleri
alan Kaplan firmasının her geçen
gün büyüdüğünü dile getiren Kaplan
aldıkları ödülleri basın mensupla-
rıyla paylaştı. Helal Sertifikaları
hakkında da bilgi veren Kaplan
“Kullandığımız ilaçlarda bile alkol
yok. Zaten Helal sertifikamız olmasa
Dubai’ye mal gönderemezdik.
Ürünlerimizi gönül rahatlığı ile tü-
ketebilirler” dedi.   

Kaplan Döner Hamburg’da  
döner satışlarını artıracak

Hamburg’un
sembol avukatı
GÜLȘEN KURT

www.euroses.de
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euroSES  Hamburg’lu
işverenlerimizi tanıtıyor

�Pamukkale 28 yaşında
�Anıl Altıntaş’tan altın 

gibi sözler
�Vatan’da 200 çeşit ürün
�Avukat Sultan Maden 

Çelik yeni ofisinde
�Störtebeker’de manzara 

bahane, balık şahane
�M. Emin Süzen 18 yıldır

otomobil pazarlıyor
�Kuyumcu Atıl’dan

özel takı tasarımı
�Ay Transport’dan acil

paket teslimatı
�Reklamsız TV kanalları 

Satpoint’de
�Bayansal Reeperbahn’ı 

dönderiyor
�Reeperbahn’ın gözdesi

Steinbock restoran
�37 yıllık işverenimiz

Salih İnce
�Sait Köz’de lezzet başka
�Torku ürünleri Almanya da

İsim hakkı konusunda 10 seneye yakın beraber çalıştık-
ları eski ortakları ile sorunlar yaşayan ve olayı mahke-
meye taşıyan Kaplan firması sahibi Remzi Kaplan “Biz

farklı yapılanmaya gidiyoruz”   1 Ocak 2017 yılından iti-
baren Kaplan olarak Hamburg’da faaliyetlerimize daha
hız vereceğiz”dedi. 

Kaplan Döner’in kurucusu 
ve sahibi Remzi Kaplan

Kaplan Döner Hamburg 
temsilcisi Hasan Şimşek

• Türkses / HAMBURG

Hamburg Niendorf “TIBARG” Center’de “Das Wax
Studio“ Bay ve Bayan’lara özel Ağda Salonu olarak
hizmet vermeye başladı.Yaklaşık 5 yıllık bilgi biri-
kimi ve tecrübesiyle güzellik ve cilt bakımı konu-
sunda, daha sonra eğitim alıp meslek hayatına
atılan Simge Nalan Alıcı,  özellikle Ağda, Kaş şekil-
lendirme, Cilt bakımı, Kaş ve Kirpik  alma boyama
ve Makyaj konusunda deneyimli bir uzman olarak
en güzel ve hijyenik şartlarda hizmet sunmaktadır. 

Her daim Bakımlı olmanın keyfini bizimle yaşayın!
Genç girişimci S.Nalan Alıcı “Estetik, bakımlı cildi-
nizle sadece güzellik açısından değil, sağlık açısın-
dan da gerekli ve önemli ağda uygulaması ile
istenmeyen tüylerinizden kurtulun. Yüzünüze ya-
kışan en güzel model ile yapılacak olan cilt bakımı
ve kaş dizaynıyla daha çarpıcı bakışlara sahip ola-
cak ve güzelliğinizi yeniden keşfedeceksiniz. güzel-
liğinizle göz kamaştırmak için bu fırsatı kaçırmayın!
Salonumuz Hamburg Niendorf  Tibarg Center’de
Sonnenstudio girişinde bulunmaktadır“ dedi. 

“Wax Studio Hamburg” Niendorf 
“Tibarg” Center’de hizmetinizde!
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Dudak Dolgusu

Bu vatan sizin eseriniz. Teşekkürler

Helal Kesim
Sağlıklı Besin
Herkes Yesin

Ali GÜMÜŞ

Rotenhäuser Str. 12 a • 21109 Hamburg • Tel: 040 - 319 74 697 
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MUHABİRLER VE REKLAM 
TEMSİLCİLERİ ALINACAK

HANNOVER 
BREMEN ve çevresinde

Türkses Gazetesi bünyesinde çalışacak,

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

sahibi olmak, Bilgisayarı iyi kullanabilmek.

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

ELEMANLAR ALINACAKTIR

• Türkses / Bremen

Bremen Berufsbildende Schule für
Metalltechnik okulunda 35 yıldır
öğretmenlik yapan Recep Ali

Tüfek, 27 yıl önce ögrencisi olan Kaan
Sökmen´in oğlu Cem Sökmen´in de
öğretmeni oldu. Recep Ali Tüfek, sınıf
öğretmeni olduğum WS 16 sınıfı
listesinde Sökmen soyadını görünce bana
pek yabancı gelmedi. Okulun açılış
gününde eski öğrencim Kaan Sökmen´in
veli olarak karşıma çıkması benim için bir
sürpriz ve duygulu bir an oldu. Bu durum
aynı zamanda bizlerin Almanya´ya ne

denli yerleşik konuma geldiğimizi de
gösteriyor. Cem´e bakıp babası Kaan
Sökmen´in gençlik yıllarını gördüm.

Recep Hoca´nın benim meslek
öğrenmemde büyük emeği oldu diyen
baba Kaan Sökmen (45), mesleğim
sayesinde iş bulup çalıştm. Yuvam ve
çocuklarım oldu. Oğlumun da iyi
yetiştirileceğine eminim. Zaman ne çabuk
geçmiş. Okulun kıymetini gençlere
anlatmalıyız. Gelecek, bilgisi ve mesleği
olanlarındır. Oğlum güvenilir ellerde
olduğu için mutluyum.

Recep hocaya 
ikinci nesil 

öğrenci sürprizi

Hannover de Cumhuriyetimizin
93. yılı coșkuyla kutlandı

Ekrem SAĞIR 
Türkses / HANNOVER

HANNOVER Belediye Sarayın-
da Başkonsolos Mehmet Gü-
nay’ın ev sahipliğinde verilen

Cumhuriyet Bayramı Kutlama Resep-
siyonu ilk kez protesto edildi. Belediye
Sarayına girmeye çalışan gruba polis
müdahalede bulunurak uzaklaştırdı.
Resepsiyona gelmekte olan Hannover
Başkonsolos memuru kimlikleri belir-
lenemeyen kişi yada kişilerce Belediye
Sarayının yakınlarında saldırıya uğradı.
Görgü tanığının verdiği ifade ve olay
yeri kameralarının incelendikten sonra
net açıklama yapılacağı polis yetkili-
lerince bildirildi.

Resepsiyon, Başkonsolos Mehmet Gü-
nay’ın davetlileri tek tek karşılamasıyla
başladı. Resepsiyona Eyalet Meclis
Başkan Yardımcısı Klaus –Peter Bach-
mann, Sosyal İşler Bakanı Cornelia
Rundt, Uyum Sorumlusu Doris Köpf,
Hannover Belediye Başkanı Thomas
Hermann, fahri konsoloslar, emniyet,
siyaset, işverenler, akademisyenler ve
çok sayıda STK temsilcileri katıldı.

Resepsiyonda konuşan Başkonsolos

Mehmet Günay” Yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımızın burada hak ettikleri
yere gelebilmeleri ancak eğitimli bir
toplum oluşturabilmelerinden geçmek-
tedir. Almanca ve Türkçeyi iyi kulla-
nabilen eğitimli gençlerimiz her iki
toplum için de kazanımdır. Alman top-
lumu ve diğer uluslarla iyi ilişkiler
kurmanız, huzur içinde birlik ve bera-
berlik içinde yaşamanız temel gayeniz
olmalı.

93. Yılını kutladığımız Cum-
huriyetin, kurulmasında emeği
geçen başta Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları
olmak üzere tüm şehitlerimize
Rahmet diliyorum. Ayrıca 15
Temmuz’da ve vatan için can-
larını veren tüm şehitlere de
rahmet dili yor, şükranlarımı
sunuyorum”.

Aşağı Saksonya Atatürkçü Der-
neği, Celle ve Hannover Ata-
türkçü Dernekleri kendi lokal-
larında bayramı kutlarken, Ka-
radeniz Kültür Derneği’de Lin-
den Freizeitheim’de vatan-
daşların katılımıyla bayramı
kutladılar.

Hannover Başkonsolosu Mehmet  Günay tarafından Belediye Sarayında  siyasiler, STK temsilcileri, akademisyenlerin  
katılımıyla verilen bir resepsiyonla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı  bir grup tarafından protesto edildi.

Soldan: Başkonsolos Mehmet Günay, Eyalet Meclis Başkan 
yardımcısı Klaus –Peter Bachmann, Sosyal İşler Bakanı Cornelia

Rundt, Hannover Belediye Başkanı Thomas Hermann. 

Recep Ali Tüfek hoca (soldaki), geçen uzun yılların verdiği yorgunluğa
ragmen, ilk günkü gibi azim ve özveriyle öğrencilerimizi geleceğe
hazırlamanın gayreti içindeyiz dedi.
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RATHAUS Bäckerei-2
Heimfelder Str. 5 • 21075 Hamburg - Harburg

Tel.: 040 - 77 34 00 . 76 75 46 25 

0,-99HARBURG ‘un
nezih pastanesinde,

sakin bir ortamda
eş, dost ve arkadaş-

larınızla sohbet
keyfini sizde

yaşayın!

RATHAUS Bäckerei-3

Lüneburger Str. 37 • 21073 Hamburg 
e mail: rathausbaeckerei@hotmail.com

A’dan Z’ye her türlü Bäckerei ve pastane ürünleri. Harburg da üç ayrı pastanemizden 
Hergün kahvaltı ve öğle yemekleri. Kahve, çay ve her türlü sıcak ve soğuk içecek çeşitleri.

Her Cumartesi ve Pazar günleri AÇIK BÜFE KAHVALTI (Brunch) sadece 8,90 Euro
Her gün 06:00 ile 20:00 arası açığız

Inh.:Yavuz Yılmaz

RATHAUS Bäckerei-1
Julius-ludowieg Str. 21B • 21073 Hamburg

Tel.: 040 -  77 71 49 • 77 38 01
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Türk mutfağının yıllardır değişmeyen adresi!

28 yıldır hizmet sunduklarına vurgu
yapan evli üç çocuk babası ve iki
torun sahibi olan başarılı işadamı
Mehmet Yalçın, “Müşterilerimizin
memnun olması için yıllardır eli-
mizden geleni yaptık ve yapmaya
da devam edeceğiz. Kaliteden asla
ödün vermiyoruz gastronomi ala-
nında kalite, Lezzet ve servisin çok
iyi olması şart” dedi ve sorularımızı
şöyle yanıtladı.

Türkses: Sizi biraz yakından 
tanıyabilir miyiz? 

Yalçın: Tabi ki... Ben Almanya'ya
gelen ikinci kuşakdan biriyim. Biz
Uşak'lıyız ve bizim orada çoğun-
luğu ticaretle uğraşır. Ben ilk nesil
Almanya'ya çalışmaya gelen aile-
min yanına  aile birleşimi kapsa-
mında 1979 yılında Nordrhein-West-
fahlen eyaletine geldim. Burada
eğitimime devam edip meslek oku-
lunu bitirdim. Ardından  babam
inşaatta çalışıyordu bende inşaat
şirketinde çalışmaya başladım. Bu-
rada birkaç yıl çalıştım daha sonra
bir kriz oldu ve bizler işten ayrılmak
zorunda kaldık. Hemen ardından

Schleswig-Holstein Eyaleti'ne bağlı
Reinbek”te babamın bir arka-
daşının yardımıyla bir şirkette ça-
lışmaya başladık. Bu şirkette birkaç
yıl çalıştım daha sonra Hamburg'a
yerleştik dolayısıyla yaşamın iyi
ve kötü,  inişli ve çıkışlı yönlerini
yaşadık. 1988 yılında yine babamın
tanıdığının sayesinde Schanzevier-
tel semtinde Pamukkale Köz Res-
toranı açtık. Elbette büyük zorluklar
çektik. Bazı günler 18 saat ça-
lıştığım oldu. Ama başarıyı yaka-
lamak ve hedefi gerçekleştirmek
için çok çalışmak ve yapılan işin
en iyisini, kaliteden hiç ama hiç
ödün vermemek lazım. İşleri tut-
turduktan bir yıl sonra Bergedorf
semtindeki işyerlerimizi açtık aile
olarak.  Müşteri benim için mem-
nun olmalı, evinde gibi rahat or-
tamda lezzetli şekilde yemeğini
yiyebilmelidir. 

Türkses: Başarıyı nasıl yaka-
ladınız ve kaç personel ça-
lıştırıyorsunuz?

Yalçın: Önce küçük başladık ve
yoğun çalışmakla büyümeye karar

verdik. Bunları yaparken planlı,
projeli ve iyi bir temel üzerine inşa
ettik. Dönere başladığımız da bu-
nun imalatını da kendimiz yap-
maya karar verdik. Restoranın al-
tında bodrum katta kaliteli etten,
hijyen açısından çok temiz ve ge-
reken buz dolapları aldık döneri
kendimiz imalat etmeye başladık.
Bunu yaparken Bergedorf'ta bu-
lunan işyerlerimize de yetecek ka-
dar imalat yapıyorduk. Akşam ya-
pıyor sabah üretimi kullanıyorduk
ama bir numara kaliteli yapıyorduk.
Daha sonra döner üretimi üzerine
şirket kurduk yıllar sonra üretim
şirketini bıraktık. Dolayısıyla üç ye-

rimizde meslek eğitimi yapmakta
mümkün 12'si bayan olmak üzere
toplam 40 personel çalıştırıyoruz.
Başarılı olmak için saatine bak-
madan yoğun çalışacaksın, kali-
teden ödün vermeyeceksin, müşte-
riye güler yüzlü ve istediğini yerine
getirip memnun edeceksin. 

Türkses: 28 yıl gururu nasıl
bir duygu?

Yalçın: Bu yıl 28 yıldır Schanze-
viertel'de hizmet sunuyoruz müşte-
rilerimize. Müşterilerimiz çok mem-
nunlar. Çünkü müşterilerimizin da-
mak tadını biliyoruz. Türk mut-

fağının en le-
ziz damak ta-
dını sunuyo-
ruz. Ayrıca Hamburg'da ilk kahvaltı
servisini biz başlattık. Kahvaltı çok
iyi gidiyor. Haftasonu kahvaltı için
rezerve yaptırmayanları maalesef
alamıyoruz. Çok dolu geçiyor, zen-
gin ve çeşitli kahvaltı sunuyoruz.
Ramazan ayına özel menüler ha-
zırlıyoruz. Oruç tutanlar akşamları
gruplar halinde hep birlikte geliy-
orlar ve iftar yemeği yeniliyor. 'Ca-
tering-service' denilen 10 kişiden
başlayan evlere, şirketlere servis
yapıyoruz. Örneğin Schanze'ye ya-
kın yerlere Schanze'den, Berge-
dorf'a yakın yerlere Bergedorf'tan
servislerini zamanında götürüp
teslim ediyoruz. Yemek, tatlı çeşidi-
miz çok.  Böylece biz çok memnu-
nuz, müşterilerimizde memnunlar.
Hamburg çevresi ve Almanya'nın
değişik şehirlerinden dahi müşte-
rilerimiz var. Gelen müşterilerimiz
burada yedikleri yemeği anlatıy-
orlar arkadaşlarına ve çevrelerine,
du-yanlar Hamburg'a geldiklerinde
bize yemeye geliyor. Dolayısıyla
bizde çok memnun kalıyoruz. 28

yıl gururunu doya doya yaşıyoruz,
bunu gelen ve bizi tercih eden
müşterilerimize borçluyuz. 28 yıl
gururu ve onuru hepimiz için ge-
çerlidir. Piyasada yıllardır kalmak
ve kalabilmenin yolu yoğun ça-
lışmak ve kaliteden ödün verme-
mektir. Restoran üzerine geniş bilgi
HYPERLINK "http://www.pamuk-
kalerestaurant.de/"www.pamuk-
kalerestaurant.de internet sayfa-
mızda bulmak mümkündür.

Türkses: Hamburg Fenerbah-
çe Derneği kurucu başkanı
olduğunuz doğru mu?

Yalçın: Evet... Hamburg Fener-
bahçe Derneği kurucu başkanıyım
ve uzun yıllar derneğin başkanlığını
yaptım. Derneğin onursal başka-
nıyım ve kongre üyesiyim. Arka-
daşları her zaman destekliyorum
elimden geldiği kadar. Çalışmala-
rım yoğun olduğu için fazla vakit
ayıramıyorum ama destekliyorum
ve her zamanda destekleyeceğim.         

Pamukkale 28.yılında
Pamukkale işletmecileri Mehmet, İrfan, Uğur
Yalçın: “Müşterilerimizi memnun etmek için
elimizden geleni yapıyoruz”

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

Emin Sağlık
• Türkses / Hamburg 

Poppenbütteler Weg 5  adresinde
hizmet veren Mercedes Nord Ost-
see Automobile müşterilerine ver-

diği hizmetle başarılarını sürdürüyor.

Nord Ostsee Automobile, Alman
Otomotiv devi Mercedes’in, tasarım
ve özellikleri ile göz kamaştıran
araçlarını müşterileriyle buluştu-
ruyor. Özellikle Türk müşterilere
satış desteği veren satış danışmanı
Sevda Durak, 5 yıldır otomotiv sek-
töründe görev yapıyor. Mesleğine
bankacı olarak başlayan ve daha

sonra Otomotiv sektörüne adım atan
satış danışmanı Sevda Durak,  otomobil
tutkunlarına hizmet veriyor. 

Mercedes Nord Ostsee Automobile,
Hamburg’un tanınmış Televizyon prog-
ram yapımcı ve sunucusu Bedo lakaplı

Bülent Kayaturan’a sponsor oldu. Be-
do’ya büyük bir jest yapan Mercedes
Nord Ostsee Automobile, son model
Mercedes marka bir aracı kendisine tak-
dim etti.  Aracın teslimi için Mercedes
Nord Ostsee Automobile’de bir tören
düzenlendi. Basın mensupları ve firma
yetkililerinin de hazır bulunduğu araç
teslim töreninde Bedo’ya aracın anah-
tarını satış danışmanı Sevda Durak tak-
dim etti.  

Uzun yıllardır Hamburg 1 Televizyonunda
yapımcı ve sunuculuk yapan, Bedo ola-
rak tanınan Bülent Kayaturan, kendisine
sponsorluk desteği veren Mercedes

Nord Ostsee Automobile yetkililerine
teşekkür etti. Mercedes marka otomobilini
teslim aldıktan sonra direksiyon başına
geçen Bedo, araca hayran kaldı. Bedo
“Araçdan çok memnunum. Süper bir
araba.” dedi. 

Mercedes Nord Ostsee Automobile Satış
danışmanı Sevda Durak, Bülent Ka-
yaturan’a Mercedes marka bir araç tak-
dim ederek sponsor desteği verdiklerini
ve bundan memnuniyet duyduklarını
dile getirdi. Durak, otomobil severleri,
birbirinden güzel modelleri görmek için
Mercedes Nord Ostsee Automobile’ye
beklediklerinin de altını çizdi.  

Mercedes Nord Ostsee Automobile, Hamburg’un ünlü televizyoncusu Bedo lakaplı Bülent Kayaturan’a son
model Mercedes marka bir araba takdim ederek, sponsor desteği verdi. Mercedes Nord Ostsee Automobile’nin
Türk satış danışmanı Sevda Durak, son model aracın anahtarını Bedo’ya takdim etti. 

Mercedes’den BEDO’ya sponsor desteği

• Türkses / HAMBURG

Erden Marketler Zinciri, müşterile-
rinden aldığı güç ve destekle büyü-
meye devam ediyor. Hamburg Ei-

delstedt, Steilshop, Neue Graben ve  Os-
dorf şubeleri ile bol çeşit ve uygun fiyatlı
ürünleri müşterilerine sunan Erden Market,
5. şubesini hizmete açıyor. 

Hamburg Altona’daki Teppich Çakı halı
mağazasının eski yerinde hizmet verecek
olan Erden Market,  Ocak ayında hizmete
açılacak. 

Erden Marketler zincirinde  yaklaşık 70
deneyimli kişi hizmet veriyor.  Erden Mar-
ket’te Türk ürünleri, Arap ürünleri, Yugoslav
ürünleri ve daha birçok ürünü bulabilmek
mümkün. A’dan Z’ye alışveriş sepetini

doldurmak isteyen müşteriler uygun fi-
yatlarla helal, taze ve kaliteli ürünlere
Erden Market’te sahip olabiliyorlar. Yıllardır
müşterilerin tercih ettiği marketlerin başında
gelen Erden Market büyümeye devam
ediyor.  Ocak ayında yeni şubesini hizmete
açacak olan Erden Market, açılış nedeni
ile bir çok üründe çok cazip indirimli fiyat
ve kampanyalar uygulayacak. 

Erden Marketler zinciri sahibi Ayhan Erden,
beşinci şubeyi açmaktan mutluluk duy-
duklarını söyleyerek, açılış nedeni ile şok
indirimler yapacakları müjdesini verdi.
Uzun yıllardır market sektöründe hizmet
verdiklerini ve müşteri memnuniyetini ön
planda tuttuklarını ifade eden Erden, “Her-
kesi yeni şubemize bekliyoruz. Bol çeşit
kaliteli uygun fiyat Erden Market Şubele-
rinde” dedi.   

Hamburg’da uzun yıllardır hizmet veren Erden Marketler zinciri 5. şubesini Nobistor 37• 22767 Hamburg (Altona) adresinde ocak ayında hizmete
açıyor. Şubelerine bir yenisini daha ekleyen Erden Market açılış nedeni ile  bir çok üründe şok indirimler sunacak. 

Erden Market Nobistor’ya geliyor

Erden Marketler zinciri 
sahibi Ayhan Erden
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Cumhuriyetimizin 93.yılını coşkuyla kutladık 

Emin Sağlık
• Türkses / Hamburg

Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 93. Yıl-
dönümü Hamburg’da yaşayan Türkler
tarafından da coşkuyla kutlandı. 29

Ekim Cumhuriyet Bayramının 93’üncü yıl dö-
nümü kutlamaları çerçevesinde
Hamburg Başkonsolosluğu ta-
rafından da bir resepsiyon dü-
zenlendi. Hamburg
Başkonsolosu Fatih Ak’ın ev
sahipliğini yaptığı 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı Resep-
siyonu, her yıl olduğu gibi
yoğun bir katılımla gerçekleşti-
rildi. Cumhuriyetimizin ilan
edilişinin 93. Yıldönümünü ne-
deni ile  Atlantic Otel’de düzen-
lenen resepsiyona, siyasiler ,
sivil toplum kuruluşu temsilci-
leri, işadamları, basın mensup-
ları, vatandaşlar ve Alman
davetliler katıldı. Vatandaşları-
mızın yoğun ilgi gösterdikleri davete, Ham-
burg Senatosunu temsilen katılan Müsteşar Dr.
Christoph Krupp bir konuşma yaptı ve bayram
coşkumuzu paylaştı.

Hamburg  Başkonsolosu  Fatih  Ak’da gecede
bir konuşma yaparak   Cumhuriyetimizin
93’üncü yıl dönümünü millet olarak büyük bir
gurur ve coşkuyla kutladığımızı dile getirdi. İs-
tiklal marşının okunması ile başlayan resepsi-
yonda Başkonsolos Fatih Ak, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim kutlama
mesajını okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı do-
layısıyla yayınladığı mesajında “En son 15
Temmuz 2016 gecesi yaşananlar, milletimizin
devletiyle ne kadar bütünleştiğini tartışmasız
şekilde bir kez daha teyit etmiştir. Bugün, Gazi
Mustafa Kemal’in önderliğinde ilan ettiğimiz,

Türkiye Cumhuriyeti’nin 93. kuruluş yıldönü-
müdür. Esarete ve dayatmalara rıza göster-
meyen Türk Milleti, istiklaline ve istikbaline
kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş
Savaşı’nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kah-
ramanlıkla zaferle taçlandırmıştır” açıklamala-
rına yer verdi.   

Başkonsolos Fatih Ak’da konuşmasına 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu anlatan
cümlelerle başladı. Başkonsolos Ak konuşma-
sında, ülkemizde yaşanan üzücü olay ve hain
saldırılara değindi. Yaşanan olayların kendile-
rini de derinden üzdüğünü dile getiren Ak,
terör örgütleri ile mücadelenin aralıksız devam
edeceğine olan inancını ifade etti. Türk mille-
tinin 15 Temmuz’da yaşanan hain saldırılara
karşı gösterdiği dik duruşun takdir topladığının
altını çizen Başkonsolos Ak, “Türk milletinin
29 Ekim Cumhuriyet Bayramını bir kez daha
kutladı. Resepsiyonda davetliler birbirleriyle
sohbet etme imkanı buldular. Başkonsolos
Fatih Ak ve eşi Ayşen Ak gece boyunca davet-
lilerle tek tek ilgilendi.       

Cumhuriyetimizin 93. yılı nedeni ile Hamburg Başkonsolosu Fatih Ak’ın
ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu 29 Ekim
Resepsiyonun’da Cumhuriyet coşkusu doyasıya yaşandı 

Hamburg Başkonsolosu Fatih Ak ve eşi Ayşen
Ak’ın ev sahipliğini yaptığı 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı Resepsiyonu, her yıl olduğu gibi yoğun
bir katılımla gerçekleştirildi.

ACILI GÜNÜNÜZDE YANINIZDAYIZ
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1932’den 2012’ye uzanan  zaman diliminde
bir pınar çağlayışı içinde büyük bir söz
deryası oluşturan değerli şairimiz
Abdürrahim Karakoç edebiyat
dünyamızda yerini almaya hep devam
edecektir. Zira şiirlerindeki yalın
söyleyişteki o kolaylık ve aynı zamanda
isabet arz eden anlam inceliği ona olan
ilgiyi hep taze tutmaktadır. 

Mihriban şiiri ile duygusallığın
en zirve örneğini verirken, bir çok
şiirindeki hiciv gücü ise onun çok
yönlü bir şair olduğuna
göstergedir. Şairliğinin ilk
yıllarında “Hasan’a Mektuplar”
başlığı altındaki şiirleri, daha o
vakit ilerideki başarısının işareti
olmuştur. Buradaki “Mektup
yazdım Hasan’a, Ha Hasan’a Ha
sana” ibaresi dillere pelesenk bir
söz ve anlam güzelliği olarak
yerini almıştır.

Nüktedanlığı sohbetlerine de
yansımıştır hep. Aslında siyaset
şair hassasiyetine uygun olmayan
bir alandır. Bir süre aktif siyasette
de yer almış, siyasetten ayrıldığı gün
durumu soranlara da, “Allah rızası için
girdim, Allah rızası için ayrılıyorum”
diyerek cevap vermiştir.

Anadolu insanının garipliğini
mahzunluğunu uzun yıllar önce yazdığı
“isyanlı sükut” başlıklı şiiri veciz bir
şekilde anlatır:

İSYANLI SÜKUT

Gitmişti makama arz-ı hal için,
“Bey” dedi,yutkundu,eğdi başını.
Bir azar yedi ki oldu o biçim...
“Şey” dedi,yutkundu,eğdi başını.

Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı,
Gözler çakmak çakmak,benzi sapsarı...
Bir baktı konağa alttan yukarı.
“Vay” dedi,yutkundu,eğdi başını.

Çekti ayakları kahveye vardı,
Açtı tabakasın,sigara sardı.
Daldı..neden sonra garsonu gördü,
“Çay” dedi,yutkundu,eğdi başını.

İçmedi masada unuttu çayı;
Kalktı ki garsona vere parayı,
Uzattı çakmağı ve sigarayı
“Say” dedi,yutkundu,eğdi başını.

Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş,
Sandım canevime döktüler ateş.
Sordum:”memleketin neresi gardaş?”
“Köy” dedi,yutkundu,eğdi başını.

Yürüdü,kör-topal çıktı şehirden,
Ağzına küfürler doldu zehirden;
Salladı dilini..vazgeçti birden,
“Oy” dedi,yutkundu,eğdi başını.

Şiirlerine baktığımızda her şiiri bir
kalem ustalığıdır. Aşağıdaki şiiri gizem ve
hayal içinde bir düşünce sarmalıdır adeta:

Çıkar çıkar uzaklara bakarsın
Yollarını beklediğin kim ola
Deli misin hasretlik mi çekersin
Mektubunu sakladığın kim ola

Dost diyorsun kimin dostu kapalı
Can canan diyorsun üstü kapalı
Türküler söylersin kastı kapalı
Mısralara yüklediğin kim ola

Anlatım gücünün anlaşılması ve
bölünmemesi için bütün olarak verdiğimiz
bir diğer şiiri de Hiciv örneği “Hakim Beğ”

isimli eseridir. Gelişen çağa rağmen  miras,
tapu, kadastro durumları hala yılan
hikayesi gibidir. Mevzuat kısır döngüsünü
keskin kalemiyle, ironi ustalığı ile müthiş
ifade eder Karakoç:

Gene tehir etme üç ay öteye 
Bu dava dedemden kaldı hâkim beğ. 
Otuz yıl da babam düştü ardına 
Siz sağ olun, o da öldü hâkim beğ. 

Kırk yıl önce; yani babam ölünce 
Kadılıklar hâkimliğe dönünce 
Mirasçılar tarla, takım bölünce 
İrezillik beni buldu hâkim beğ. 

Yaşım yetmiş iki, usandım gel-git 
Bini buldu burda yediğim zılgıt 
Eğer diyeceksen: bana ne, öl git! 
Oğlumun bir oğlu oldu hâkim beğ. 

Sekiz evlek tarla, bir geverlik su 
Yüz yılda höküme bağlanmaz mı bu? 
Kazanmasam da hu, kazansam da hu! 
Canım ta burnuma geldi hâkim beğ. 

Keşife-meşife, damgaya, harca 
Kanımız kurudu harca da, harca.. 
Sayenizde avukatlar yıllarca, 
Fakiri yoldu da yoldu hâkim beğ. 

Mübaşir itekler, kâtip zavırlar 
Değişti bizde de göya devirler 
Yüz yıl önce adam yiyen gâvurlar 
Tapucuyu aya saldı hâkim beğ. 

Kabahat sizde mi, kanunlarda mı? 
Şaşırdım billâhi yolu yordamı.. 
Kızma sözlerime alam kadanı 
Sıkıntıdan içim doldu hâkim beğ. 

Mülkün temeliydi adalet hani? ... 
Bizim hak temelde saklı mı yani? 
Çıkartıp ta versen kim olur mâni? 
Yoksa hırsızlar mı çaldı hâkim beğ? 

Hem davacı pişman, hem de davalı.. 
Bu yolda tükettik çulu, çuvalı. 
Sabret makamından çalma kavalı, 
Sürüler ekine daldı hâkim beğ. 

Ozan Yusuf PolatoğluSi
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Sonbahar Lunapark’ı
2 gün daha uzatıldı

BIELEFELD (Öztürk) 

Her sene Bielefeld
Radrenbahn’da kurulan

sonbahar Lunaparkı 1 Kasım 16’a
kadar uzatıldı. 21 Ekim Cuma günü
başlayan lunapark eğlenceleri,
hanımlara özel yapılan
kampanyalarla dolu dolu geçti.
Hanımlar için düşünülen
kampanyaya dikkat çekmek için
girişte tam binbeşyüz çiçek
dağıtıldı.

Ücretsiz araç parkının da
bulunduğu lunapark’da bu defa
havaların da kısmen iyi olması
canlılığı artırdı. Her yaştan insanın
iştirak ettiği ve gezdiği panayır
ortamındaki sunni otantik yerlerde
eğlenildi. 1 Ekim’in tatil günü
olması münasebetiyle 2 gün daha
uzatılan lunapark, havai �işek ile
açıldığı gibi havai �işek ile kapanışı
yapılacak. 31 Ekim Pazartesi
yapılacak havai �işek gösterisiyle
davetlilere üç boyutlu gözlükler
dağıtılacak.

Devren satılık fırın
% 80 Alman müşteri, tam
teşkilatlı, sağlık sorunları

nedeniyle devredilecektir.
Tel: 0176 41 50 11 23

BIELEFELD (Öztürk) 

Sigaraya bir dost gibi, bir sırdaş gibi, bir
yoldaş gibi sarılarak 17 yaşından beri

tellendirdiği sigaraya hasta olduktan sonra
veda etti.

Sigara tellendirdiği için zor günler
yaşadığını anlatan 46 yaşında, 25 senedir
Almanya’da ikamet eden Adıyamanlı Cuma
Öztürk, günde üç paket sıgara tüketiyordum.
Hiç işime yaramadı. Aksine sağlığımı
kaybettim, diye pişmanlığını anlattı. 

Damar tıkanıklığı yaşadığını sözlerine
ekleyen Cuma Öztürk, “Sıkıntılarımı sigara ile
bölüşüyordum güya.. Zamanla sigaranın
sıkıntıları gidermediğini, daha da çoğalttığını
gördüm. Hastalandım. Bundan dolayı 2 ay
Bethel’de hastanede kaldım. Damarlarıma
anju taktılar. 

Akçiğerimde yırtılma oldu. Ağazımdan
kanlar geldi. Zor ve sıkıntılı günler geçirdim.
Hemen sigarayı bıraktım. Şuan 4 sene oldu.
Sigaranın açtığı yaraları sarmaya çalışıyorum.
Şimdi arkadaş olarak sigaranın çok kötü birisi
olduğunu düşünüyorum ve bu arkadaşlığı hiç
kimseye tavsiye etmiyorum” dedi.

“Sigara iyi bir arkadaş değilmiş” 

ABD’de önemli bir sürprize
imza atan Cumhuriyetçi Do-
nald Trump, Demokrat ra-

kibi Hillary Clinton’dan yaklaşık 200
bin daha az oy almasına rağmen, baş-
kanlık için gereken 270 seçici kurul
üye sayısını geçerek başkan oldu.
Cumhuriyetçi Trump, rakibi Demo-
krat Parti adayı Hillary Clinton’a
karşı birçok kritik eyalette beklentile-
rin ve anketlerin aksine büyük başarı
elde etti. 

Başta Florida olmak üzere Ohio, Pen-
silvanya ve Kuzey Carolina gibi “sa-
lıncak eyaletler (swing states)” olarak
tanımlanan yerlerde Clinton’a üstün-
lük sağlayan Trump, Arizona ve Wis-
consin gibi oranları birbirine çok
yakın yerlerde de rakibini geride bı-
raktı.

Trump 29 eyalette güldü, 
Clinton 19’da kaldı
Amerikan medyasında yer alan haber-
lere göre Trump 29 eyalette seçimleri
kazanırken, seçici kurul delege sayı-
sını da 290’a yükseltti. Böylece Cum-
huriyetçi aday, Beyaz Saray’a çıkması
için gerekli olan 270 delege sayısını
aşmış oldu. 

ABD’nin eski Dışişleri Bakanı olan
Hillary Clinton ise toplamda 19 eyalet
ve başkent Washington DC’de seçim-

leri kazandı. Clinton’ın delege sayısı
228’de kaldı.

ABD seçimlerinde adaylardan birinin
başkan olabilmesi için 538 seçici
kurul delegesinden 270’ini garantile-
mesi gerekiyordu.

200 bin az oy 
alarak başkan oldu
Bu başarısıyla siyasi kariyeri olmadan
60 yılın ardından başkanlık koltuğuna
oturan ilk kişi olan Trump, ülke gene-
lindeki sandıklarda rakibi Clinton’dan
200 bin az oy almasına rağmen se-
çimleri kazandı.

Ülke genelinde 59 milyon 440 bin ci-
varında oy alan Trump, 59 milyon
650 bin civarında oy alan Clinton’dan
az oy almasına rağmen başkanı belir-
leyen seçici kurul üyeleri sayısında
270’i geçerek koltuğa oturmaya hak
kazandı.

ABD’de nüfus ağırlıklarına göre her
eyaletin farklı sayıda seçici kurul
üyesi bulunuyor ve toplam sayısı 538
olan kurulun salt çoğunluğuna ulaşan
aday başkan oluyor.

Trump’ın daha az oy alarak başkan
olmasında, bir eyaleti kazanan adayın
o eyaletteki tüm seçici kurul üyelerini
kazanması da çok önemli rol oynadı.

Örneğin küçük farkla bile olsa Flo-
rida, Ohio ve Kuzey Carolina gibi
eyaletleri kazanan Trump, bu eyalet-
lerdeki tüm seçici kurul üyelerini ha-
nesine yazdırdı.

Trump’a seçimi 
“beyazlar” kazandırdı
Trump’ı başkanlığa taşıyan en önemli
unsurun, ülkedeki kayıtlı seçmenlerin
yüzde 70’ini oluşturan beyazların
yüzde 58’inin Trump için oy kullan-
ması olduğu belirtiliyor. Clinton ise
beyaz Amerikalıların sadece yüzde
37’sinin oyunu alabildi.

Kayıtlı seçmenlerin yüzde 12’sini
oluşturan siyahiler arasında Clinton
yüzde 88 ile Trump’a fark atarken,
kayıtlı seçmenlerin yüzde 11’lik bö-
lümünü oluşturan Hispanikler ara-
sında bile Trump’ın yüzde 29 oy
oranına ulaşması sürpriz olarak değer-
lendirildi.

Kampanya döneminde birçok kez
“Meksika sınırına duvar örmekten”
bahseden Trump’ın Latino kökenlile-
rin yaklaşık yüzde 30’unun oyuna
ulaşması ayrıca değerlendirilmesi ge-
reken bir konu olarak görülüyor.

ABD’nin yeni başkanı 20 Ocak
2017’de yapılacak yemin törenin ar-
dından görevine başlayacak.

ABD’de 
Trump 
dönemi
ABD’nin 45. başkanı seçilen Cumhuriyetçi
Trump, rakibi Demokrat Clinton’dan 200 bin
daha az oy almasına rağmen 270 seçici kurul
üye sayısını geçerek başkan oldu.
Güncel rakamlara göre Trump 29 eyaleti ka-

zanıp 290 seçici kurul üyesine ulaşırken, Clin-
ton 19 eyalette kazanıp 228 üyede kaldı.
Trump’ın başkan seçilmesinde, kayıtlı seç-
menlerin yüzde 70’ini oluşturan beyazların
yüzde 58’inin oyunu alması büyük rol oynadı.

• Türkses / Hamburg

Hamburg da yak-
laşık 10 bin civa-
rında yabancı

kökenli işyeri sahibini ol-
duğunu biliyormuydunuz.
Gewerbe adı altında işyeri
müsadesi alıp, ticaretle
uğraşan her işveren eninde
sonunda ticaret odası  yani
Handelskammer ile tanışır. 

İşte bu durumu göz ardı
etmeyen Handelskammer
Basın bölümü yöneticisi
Dr. Jörn Arfs’da, Hamburg

da faaliyet gösteren ya-
bancı kökenli basın men-
supları ile bir tanışma
toplantısı düzenledi. 
Hamburg Ticaret Odası
şefi Dr.Jörn Arfs’ın dave-
tine Türkses’den Emin
Sağlık, Sabah dan İkbal
Özakıncı, Zaman’dan
Ramis Kılıçarslan’a ek
olarak İran ve Rus basının-
dan da iki gazeteci iştirak
etti. 

Hamburg’daki yabancı
kökenli basın mensupları
ile buluşmakdan memnun

kaldığın ifade eden halkla
ilişkiler bölümünden bay
Christoph Herting,  gele-
cekde basın ile sık sık bu-
luşarak, faaliyetleri hak-
kında daha detaylı bilgi
aktarmayı arzu ettiğini be-
lirtti.  
Handelskammer bünye-
sinde Yabancı kökenli
işverenlere yönelik ça-
lışmalar yürüten Dr Toufic
El Masri, faaliyetleri hak-
kında detaylı bilgi vererek,
yabancı uyruklu işveren-

lerle daha yakın kontakt
kurarak, onların sorunla-
rına hızlı bir şekilde
çözüm bulmak için, çaba
harcayacaklarını vurgu-
ladı. 
Türkiye veya diğer ülke-
lerden gelen ve Hamburg
da faaliyet gösteren yüz-
lerce işverenin Ticaret
odası  faaliyetleri hak-
kında geniş bilgilerinin ol-
madığı dile alınan toplantı,
sıcak bir ortamda son
buldu.

Hamburg Handelskammer’da
(Ticaret Odası’nda) yabancı 

kökenli basın mensupları buluştu
Handelkammer adı ile tanıdığımız Hamburg Ticaret odası genelde işverenlere bilgi verip
işyerlerinin daha faal olması için gereken yardımı yapmak için faaliyet gösterirler.

--

İstanbul Milletvekili ve TBMM İn-
san Haklarını İnceleme Komisyonu
Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Türki-
ye ile Almanya arasında imzalanan
işgücü anlaşmasının 55. yıldönümü
nedeniyle yaptığı basın açıklama-
sında, “Türkiye ile Almanya arasın-
daki köklü bağ bu anlaşmayla daha
da güçlenmiş, ortak meseleler çoğa-
larak işbirliği daha da kaçınılmaz
hâle gelmiştir. Bu güçlü bağ kon-
jonktürel gelişmelere kurban edile-
meyecek kadar önemlidir.” dedi.
Yeneroğlu açıklamasında şunları
kaydetti:

“30 Ekim 1961 tarihinde Almanya
ile olan ilişkilerimiz yeni bir boyut ka-
zanmıştır. Bu tarihte Bad Godesberg’-
de imzalanan işgücü anlaşmasıyla
kitlesel işgücü göçü resmî olarak başla-
mıştır. Bugün Almanya’da toplam nü-
fusun yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturan
3 milyon Türkiye kökenli göçmen bu-
lunmaktadır. Almanya ile kapsamlı
ilişkilerimizi oluşturan unsurların
başında gelen ve iki ülke arasında or-
ganik bir bağ oluşturan Türkiye kö-
kenli insanlarımız Alman toplumunda
eğitimden iş hayatına, siyasetten sivil
topluma kadar farklı alanlarda toplum-
sal hayatın içerisinde yer almaktadırlar.
Yaklaşık 600 bin öğrencimiz Alman-
ya’da öğrenim görmektedir. Bununla
birlikte pek çok farklı sektörde yaklaşık
100 bin civarında Türk girişimci

Alman ekonomisine katkıda bulun-
maktadır. Yaklaşık 500 bin kişinin ça-
lıştığı bu işletmeler ayrıca 50 milyar
Avro ciroyla ülkelerimiz arasındaki
ekonomik işbirliğinde de önemli rol
oynamaktadır. Ayrıca bugün Almanya,
Avrupa Birliği ile ihracatımızda en
büyük ticaret ortağımız konumundadır.
Öte yandan Almanya’da yerel, eyalet
ve federal düzeyde farklı mecralarda,
parlamentolarda ya da belediye meclis-
lerinde Türkiye kökenli insanlar etkin
aktörler olarak Almanya’nın siyasi kül-
türünde önemli bir yer edinmektedirler.
Bir diğer yandan ise Almanya gene-
linde vatandaşlarımız tarafından kuru-
lan 2.500’ü aşkın faal sivil toplum
kuruluşu ile bu kesimin kültürel ve sos-
yal ihtiyaçlarına cevap verilmektedir.
Bütün bu veriler Türkiye ile Almanya
arasındaki dayanışma ve işbirliği zemi-
ninin ne kadar geniş ve verimli ol-
duğunu göstermekte ve şu gerçeğe
işaret etmektedir: Türkiye ile Almanya
arasındaki ilişkiler bir takım konjonk-
türel gerginliklere kurban edilecek
kadar önemsiz olamaz.

Bu köklü ilişkilerin odak noktasında
Almanya’da yaşayan vatandaş ve soy-
daşlarımız bulunmaktadır. Bu vatan-
daşlarımızın en önemli sorunlarının
başında ise yabancı düşmanlığı, ayrım-
cılık, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gel-
mektedir. Bu konularda etkin
politikaların geliştirilmesi bir arada

yaşama kültürüne yapılacak en önemli
yatırımdır. Son zamanlarda göçmenlere
ve camilere yönelik artan saldırılar
kaygı vericidir. Türk ve Müslüman top-
lumu bu tarz tehlikeli eğilimlerden
doğrudan etkilenmektedir. Bu kap-
samda toplum içerisinde anlayış ve
hoşgörünün tesisinde yapıcı bir rol oy-
nama potansiyeli bulunan siyasi aktör-
lerin ve medyanın sorumlu bir tutum
benimsemeleri beklenmektedir. Ya-
bancı düşmanlığını kışkırtacak ve tır-
mandıracak söylemler değil,
göçmenlerin içinde yaşadıkları toplum-
larla geliştirecekleri aidiyet hissine ya-
tırım yapılmalıdır. Yine göçmenlere
uygulanan ayrımcılık çerçevesinde
meslek yeri başvurularında Türk veya
Müslüman isminden dolayı ret cevabı
alan binlerce öğrenci bulunduğu ra-
porlanmaktadır. Oysa eğitimde fırsat
eşitliğinin sağlanması aktif toplumsal
katılım için gereklidir. Bu eksikliklerin
giderilmesiyle Almanya ile ilişkileri-
mizdeki derinlikli bağ daha da güçle-
necektir.

Bu düşüncelerle Türkiye-Almanya
işgücü anlaşmasının 55. yılında
Almanya’daki tüm soydaşlarımızı se-
lamlıyor ve zorlu göç tarihini bizzat
kendileri yazarak ikinci bir vatan edi-
nirken önlerine konulan güçlüklere ka-
rarlılıkla göğüs geren insanlarımıza
şükranlarımı sunuyorum.”

Mustafa Yeneroğlu:“Almanya ile
55 yıl önce yaptığımız işgücü 
anlaşmasıyla ikili ilişkilerimiz

yeni bir boyut kazandı”
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BÜTÜN HALILARIMIZDA %70 İNDİRİM

500 metrekarelik
mağazamızda

her zevke ve her
keseye uygun halı

çeşitlerimiz
mevcuttur.

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

• Teppichböden
• PVC - Bodenbeläge
• Teppiche
• Lieferung

Hamburg’un en büyük Türk halı mağazası

KAPANIŞ DOLAYISI İLE 01.12.2016 TARİHİNE KADAR

Tanınmış 

markaların
halılarını
bizden
temin

edebilirsiniz.

TEPPICH ÇAKI 
KAPANIYOR

MAĞAZA VE 
DEPOMUZU BOŞALTIYORUZ!

ACELE EDİN!
KAPIŞAN DEĞİL 

YETİŞEN ALIYOR!
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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

Sigara iyi 
bir arkadaș

değilmiș
BIELEFELD (Öztürk) 

Sigaraya bir dost gibi, bir sırdaş gibi, bir
yoldaş gibi sarılarak 17 yaşından beri

tellendirdiği sigaraya hasta olduktan sonra
veda etti.

Sigara tellendirdiği için zor günler
yaşadığını anlatan 46 yaşında, 25 senedir
Almanya’da ikamet eden Adıyamanlı Cuma
Öztürk, günde üç paket sigara tüketiyordum.
Hiç işime yaramadı. Aksine sağlığımı
kaybettim, diye pişmanlığını anlattı. 

Damar tıkanıklığı yaşadığını sözlerine
ekleyen Cuma Öztürk, “Sıkıntılarımı sigara ile
bölüşüyordum güya.. Zamanla sigaranın
sıkıntıları gidermediğini, daha da çoğalttığını
gördüm. Hastalandım. Bundan dolayı 2 ay
Bethel’de hastanede kaldım. Damarlarıma
anju taktılar. 

Akçiğerimde yırtılma oldu. Ağzımdan
kanlar geldi. Zor ve sıkıntılı günler geçirdim.
Hemen sigarayı bıraktım. Şuan 4 sene oldu.
Sigaranın açtığı yaraları sarmaya
çalışıyorum. 

48 yıl sonra babasıyla tanışacak
Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan gerçek babasını hiç tanımayan 48 yaşındaki Michaela Aynur Schwab, hiç görmediği babası
74 yaşındaki Turan Demirci ile tanışmak için 2 Aralık 2016 tarihinde kızı ile birlikte İstanbul'a uçacak.

• Türkses / Hamburg

Gerçek babasının bir Türk ol-
duğunu 14 yaşında ilk kez
öğrenen Michaela Aynur

Schwab, babasının izini aramaya
başlar ve bulamaz. Bundan üç yıl
önce Hürriyet Gazetesi muhabiri
Emine Sonugür'e babasını ara-
dığını anlatır ve Emine Sonugür'ün
yazdığı Hürriyet'in yayımladığı ha-
berden sonra babası bulunur.

“Görmek istemiyor”
Baba Turan Demirci bulunur ve te-
lefonla kendisine ulaşan gazete-
ciye baba Turan, “Benim ilgim
alakam olsun istemiyorum. Benim
yakamdan düşsün görmek iste-
miyorum. Aradan yıllar geçmiş ma-
zimle uğraşmayınız” der ve
telefonu kapatır. Bu konuşmadan
sonra büyük bir hayal kırıklığı
yaşayan Michaela Aynur Schwab,

“Hiç sevgi ve saygı yokmuş. Bense
yıllarca babamı merak ettim ve
araştırmalar yaptım. Oysa hiç
değmezmiş. Ben gerçek babamla
yalnız yakından görüşmek iste-
miştim. Yapacak bir şey yok ama
benim vicdanım rahat” diyerek ko-
nuyu unutmaya çalıştığını kaydetti.

Üç yıl sonra sürpriz
Schwab, hayat öyküsünü şöyle an-
lattı: “Bundan birkaç hafta önce
benim Facebook sayfama bir arka-
daşlık teklifi geldi fazla ilgilenme-
dim. Yaklaşık üç hafta önce gelen
arkadaşlık teklifinde bulunan şah-
sın soyadı 'Demirci' olduğu dikka-
timi çekti. Bunun üzerine
arkadaşlık teklifini kabul ettim.
Hemen bana yazmaya başlayan
kişi gerçek babamın eşi olduğunu
yazdı. Babam ve bütün aile üyele-
rinin benimle görüşmek istediklerini
yazdı ve resimler gönderdi. Babam

telefonda be-
nimle görüştü ve
Almanca ko-
nuşuyor.”

İlk kez babasını görecek
Üç yıl sonra olaya çok şaşırdığını
belirten Schwab, “Babam ve ailesi
benimle tanışmak istediklerini belir-
terek İstanbul Silivriye davet ettiler.
Benim 24 yaşında Calina adında
kızım var. Kızıma konuyu anlat-
tığımda 'birlikte gideriz' dedi.
Hemen uçak biletlerimizi aldık ve 2
Aralık 2016 tarihinde gerçek ba-
bamı 48 yıl sonra görmeye hazırla-
nıyorum. Ben babamı kızımda
dedesini tanıyacak. Önce çok
heyecanlandım ama hala merak
ediyorum neden görüşmeyi ret
eden  babam üç yıl sonra beni ara-
dığını. Buna benzer birçok sorula-
rıma cevaplar arıyorum inşallah
karşılıklı uzun uzun sohbet ederiz
babamla da benim sorularıma
cevap verir. Zaman zaman kendi
kendime babamın kim?, nasıl biri?
olduğunu sordum. Hava limanın-
dan alacaklar bizi böylece gerçek
babam ve ailesiyle tanışacağım.
Oldukça heyecanlıyım” açıklama-
sında bulundu.

Gröpelinger Heerstr. 213 
28237 Bremen • Tel 0421/39094188
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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

300 davetiye

www.meinehochzeitseinladungen.de

dahil 150,-€

KAMPANYASIKAMPANYASI

Her zevke

3119 3123 3187 3132 3273

Kampanyamıza dahil olan diğer davetiyeler

3152, 3143, 3158, 3124, 3164, 
3154, 40159, 40052, 40128

Internetten siparişlerde de bu �yatlar geçerlidir.

3188 3196 3197 3253 3264 3265

dahil 150,-

0,50-€

Bu kampanya 31 Aralık 2016‘ya kadar geçerlidir.

Cuma 
Öztürk 
hasta 
oldu, 
farklı 

düșünüyor
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Holzkohle Steinofen
Restaurant

Holzkohle Steinofen
Restaurant

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

KAHVALTININ ADRESİ SAİT KÖZ

Hamburg - Altona’da
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TÜRK MUTF
HELAL BELGELİ 

OREDİYOR
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Çocuk oyun yerimiz mevcuttur•
Özel iklimlendirmeli Klima Sistemi•
En son sistem ses ve ışık sistemi•
Etkinlerinizi büyük ekrandan izleme•
Engelli T•
Gelin ve Damat Odası•
Konforlu Lounge (bay-bayan ayrı)•
Bay ve bayan mescitleri•

Salonumuzd
AĞITÜRK MUTF

otopark vardır
ücretsiz kapalı
800 araçlık

 katlı,üstünde 4 katlı,
Salonumuzun 
üstünde 4

  

..
Özel iklimlendirmeli Klima Sistemi
En son sistem ses ve ışık sistemi
Etkinlerinizi büyük ekrandan izleme

uvaletiuvaleti
Gelin ve Damat Odası
Konforlu Lounge (bay-bayan ayrı)
Bay ve bayan mescitleri
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Engelli T
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„YAYLA ANNELER DEPARTMANI“ GÖREVE BAŞLIYOR
YAYLA anneleri bundan sonra kurumda söz sahibi olarak, ürün geliştirmede ve yeniliklere katkı sağlayacaklar. 

Türk ve Akdeniz mutfağından gelen
ürünleriyle Avrupanın en önemli mar-
kalarından olan YAYLA, süt ve et ürün-
leri sektörünün en yenilikçi aktör-
lerinden. Tüketicilerin nabzını çok iyi
analiz eden şirket, portföyüne eklediği
lezzetlerle pek çok üründe pazar lider-
liğini sürdürüyor.

• Türkses / Krefeld

ANNELER ODAKTA

YAYLA’nın bayan elemanları, personel eşleri
ve anneleri zaten hep kalite kontrol mekaniz-
malarına ve ürün geliştirme prosedürlerine da-
hildi. YAYLA şirketi tüm bu fahri görevlere
kurumsal bir boyut katarak markanın gele-
cekte annelerin beklentilerine daha fazla cevap
vermesini hedefliyor. YAYLA’dan Fulya Ya-
semin özetliyor „YAYLA olarak tüm annelerle
zaten güçlü bir bağımız var, bu bağları daha da
geliştirmek ve aktif bir iletişimle tamamlamak

istiyoruz“.
Yoğun bir pazar araştırmasının ardından uzun
yıllardır YAYLA’nın ajansı olarak görevli
BEYS marketing & media tarafından kapsamlı
bir iletişim stratejisi geliştirildi. Tüm sektör
için yeni yollar kullanan ve YAYLA ile müşte-
rilerinin ilişkilerinde yeni bir başlangıç noktası
oluşturan kampanya detaylarını BEYS’den
Burhan Gözüakça anlatıyor „Anneleri iletişim
stratejisinde merkeze alma fikri tabii ki yeni
değil, ama bunu yaparkan klasik klişeler kul-
lanmıyoruz ve uygulamalarımızda daha hiç bir
gıda markasının cesaret edemediği oranda
hedef kitlemize yoğunlaşıyoruz.“

YENİ KAMPANYA

Kampanya YAYLA’nın başarısının sırrının
açıklandığı 66 saniyelik bir televizyon spo-
tuyla başlıyor. Büyük bir prodüksiyon ekibiyle
çekilen spotun içerisinde YAYLA anneler de-
partmanının görev aldığı farklı deney istas-

yonları var. Mesela süt ineklerinin casting
usulü seçilme prosedürü gibi farklı sahnelerle
annelerin özenli çalışmaları biraz abartılı ve
eğlenceli bir yolla gösteriliyor.

Ayrıca hem online hem de offline iletişimle
yeni göreve başlayan YAYLA ANNELER DE-
PARTMANI’na üye olmak isteyen annelere
ulaşılacak. Belirli aralıklarla bir araya gelecek
sanal departmana üye annelerin  müşteri mem-
nuniyeti, kalite kontrol ve ürün geliştirmede
YAYLA bünyesindeki görevleri geliştirilecek.
Krefeld merkezli YAYLA-TÜRK GmbH süt
ve et ürünleri üzerine yoğunlaşmış bir işletme-
dir. 1970’li yıllarda kurulan YAYLA Alman-
ya’daki en önemli 10 türk gıda şirketinden
birisi olarak kendisine ait üç marka YAYLA,
FULYA ve DOĞAL ile hizmet vermektedir.
Almanya çapında ve Avrupa’nın pek çok ülke-
sinde bayiileri ve temsilcilikleri bulunan
YAYLA 250’den fazla ürünle marketlerde yer
alıyor.

Merkel 4. kez
başbakanlığa aday

ABD’de başkan seçilen Donald Trump’un dedesi Friedrich
Trump’un 1905 yılında Almanya’dan sınır dışı edildiği be-
lirtildi. Bild gazetesinde yer alan haberde, Donald
Trump’un dedesi Friedrich Trump’un Almanya’dan sınır
dışı edilmesine ilişkin Rheinland-Pflaz eyaletindeki Speyer
kent arşivinden 27 Şubat 1905 tarihli bir belgeye yer verildi.
Dürkheim Kaymakamlığı tarafından söz konusu tarihte
Kallstadt Belediye Başkanlığına gönderilen belgede, Kall-
stadt’ta bulunan Amerikan vatandaşı emekli Friedrich
Trump’un 1 Mayıs’a kadar Bavyera topraklarından ayrıl-
ması, aksi takdirde sınır dışı edilmesinin sağlanması gerek-
tiğinin yazılı olduğu kaydedildi.
Pflaz Tarihi ve Halk Bilimi Enstitüsü eski Direktörü Roland
Paul, Friedrich Trump’un Almanya’da kanunlara uygun bir
şekilde kaydını sildirmeden ve askerlik hizmetini yapmadan
1885’te ABD’ye gittiğini ifade ederek bundan dolayı
Alman makamlarının 1905’te Trump’un yeniden Alman
vatandaşlığına geçmesini reddettiğini söyledi.
ABD’ye gittikten sonra zengin olan Friedrich Trump’un
1901’de Almanya’ya yaptığı ziyareti sırasında tanıştığı Eli-
sabeth’e aşık olduğu ve bir yıl sonra evlenerek yeniden
ABD’ye gittiğini anlatan Paul, ancak Trump’un, eşinden
dolayı yeniden Almanya döndüğünü dile getirdi.
Paul, Friedrich Trump’un Almanya’da oturma izni almak
için elinden geleni yaptığı ve Prens Luitpold’da mektuplar
yazdığı ancak Luitpold’un bunu reddettiğini ifade etti.
Roland Paul, Friedrich Trump’un 1 Temmuz 1905 tarihinde
hamile eşi Elisabeth ile Hamburg’dan gemiye binerek Al-
manya’yı terk ettiği, 3 ay sonrada da Donald Trump’un ba-
basının New York’ta dünyaya geldiğini kaydetti.
Friedrich Trump’un daha sonra ismini Frederick olarak
değiştirdiği belirtildi.

Trump’un dedesi Almanya’dan 
sınır dışı edilmiş
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300 davetiye

www.meinehochzeitseinladungen.de

dahil 150,-€

KAMPANYASIKAMPANYASI

Her zevke

3119 3123 3187 3132 3273

Kampanyamıza dahil olan diğer davetiyeler

3152, 3143, 3158, 3124, 3164, 
3154, 40159, 40052, 40128

Internetten siparişlerde de bu �yatlar geçerlidir.

3188 3196 3197 3253 3264 3265

dahil 150,-

0,50-€

Bu kampanya 31 Aralık 2016‘ya kadar geçerlidir.

Baş sayfadan devam

Hazırlayan: Yasin Baş

2010 senesinde Almanya’da sağ
popülist bir çevrenin oy potan-
siyeli yüzde on ile onbeş arasında
bulunduğu söyleniyordu. Solcular-
dan tutun da aşırı sağ ve muhafa-
zakar çevreler küreselleşme karşıtı
ve yabancı düşmanı tezleri onay-
lıyorlardı. Alman toplumunda var
olan sağ popülist potansiyel Pegida
(Batının İslamlaşmasına Karşı
Yurtseven Avrupalılar) ve AfD
(Almanya İçin Alternatif) gibi
İslam düşmanı ve sağ popülist
oluşumlar tarafından kanalize edil-
meye başlandı.

AfD dengeleri değiştirecek
En son Eylül 2016’da Berlin ve
Mecklenburg-Vorpommern’da
eyalet seçimleri oldu. Büyük
başarı gösteren AfD artık 16
Alman eyalet meclisinin 10’unda
yer alıyor. Irkçı parti Hamburg’da
yüzde 6.1, Bremen’de yüzde 5.5,
Rheinland-Pfalz’de yüzde 12.6,
Baden-Württemberg’de yüzde
15.1, Mecklenburg-Vorpom-
mern’de yüzde 20.8, Branden-
burg’da yüzde 12.2, Berlin’de
yüzde 14.2, Saksonya-Anhalt’de
yüzde 24.3, Saksonya’da yüzde
9.7 ve Thüringen’de yüzde 10.6 ile
son seçimlerin hepsinde parlamen-
tolara girme başarısı gösterdi.
2017’de yapılacak 26 Mart Saar-
land, 7 Mayıs Schleswig-Holstein,
14 Mayıs Kuzey Ren Vestfalya
Eyalet seçimlerinde ve en önemlisi
17/24 Eylül’de yapılacak olan Fe-
deral Meclis Seçimlerinde parla-
mentoya girmesine kesin gözüyle
bakılan AfD, Almanya’nın parti ve
koalisyon aritmetiğinin dengesini
bozmuş durumda.
AfD Federal Meclise girecek

 Almanya Birinci
Kanalı (ARD)’nin düzenli olarak
yaptırdığı “Deutschlandtrend”
isimli kamuoyu  araştırmasının so-
nuçlarına göre bu Pazar
(03.11.2016) seçim olsa AfD’nin
ilk kez gireceği genel seçimlerde
yüzde 13 oy alabileceği saptandı.
2013 Federal Alman Gernel Se-
çimlerinde yüzde 4.7’lik bir oy
oranı ile yüzde 5’lik seçim barajını
kıl payı kaçıran AfD artık Alma-
nya’da ki parti yelpazesinin ol-
mazsa olmazları arasında yer
alacak. AfD, korsanlar gibi veya
başka tek hedefli partiler gibi kısa
vadede kaybolmayacak gibi.
Neden mi? Avrupa genelinde sağ
popülist partiler on yıllardır
mevcut. Almanya’nın özel tarihi
sebebinden dolayı aşırı sağ toplum
tarafından reddedilmekteydi.
Ancak İslam düşmanlığı, mülteci
akımları, gelir adaletsizliği, Avro
ve Avrupa kuşkuculuğu, korku ve
endişe hissi, tepki oyları vs. bunlar
aşırı sağ ve popülist bir partinin
gelecek 20-30 yıl güç kaybetmeye-
ceğini, tam tersine güç kazana-
cağını gösteriyor.

Küreselciler ile ulusalcıların 
mücadelesi 
Diğer bir konu ise sözde huzur ve
refah garantisi diye pazarlanan kü-
reselleşmenin aslında toplumun
bütün kesimlerini tedirgin etmesi.
ABD seçimleri de bunu açıkça
gösterdi. Başkan seçilen Cumhu-
riyetçi Donald Trump küresel-
leşme karşıtı söylemler ile seçimi
kazandı. İngiltere’nin AB’den çık-
ması da ulus devletin küresel sis-
teme karşı bir kararıydı. Fransa’da
Le Pen liderliğinde ki Ulusal
Cephe (FN), Hollanda’da Wil-
ders’in Özgürlükçü Partisi, Belçi-
ka’da Flaman Partisi, Avusturya’da
Özgürlük Partisi, Almanya‘da
AfD, İskandinav ülkelerinde ve
güney Avrupa’da yükselen popü-

list küreselleşme karşıtı partiler
Avrupa Birliği ve diğer küresel ve
çok uluslu oluşumlara karşı bir
tepkinin habercileri olarak değer-
lendirilebilir. Gelecek yıllar ulusal
(milli) çıkarların küresel (çoku-
luslu) çıkarlar ile mücadele ede-
ceği bir dönem olacak. Bu
bağlamda Avrupa Birliği’nden
daha çok çıkışlar (exit) yaşanabilir.
Türkiye AB arasında ki Vize an-
laşması yürürlüğe girmezse, Tür-
kiye muhtemelen Nisan 2016’da
AB’ye katılıp katılmama sorusunu
referanduma götürebilir. Sonuçlar
büyük bir ihtimalle AB ve küresel
sistem için bir şok olacaktır. Sa-
dece Trump, Putin ve Erdoğan
değil, bütün Avrupa ülkelerinde
küresel adaletsizliğe ve onun getir-
diği savaş ve hırsızlık sistemine
karşı bir tepki olduğu aşikar. Küre-
sel sermayenin temsilcileri ara-
sında gösterilen büyük medya
patronları ve çeşitli sektörlerde ki
tüccarlar artık kendilerine gelmez-
lerse ellerinde olan paraları bırakın
mezara götürmeyi, bir köyden
başka bir köye dahi götüremeyek-
ler. Bu sermaye patronlarının işbir-
likçileri olan bazı siyasi partiler,
sözde dini tarikatlar, bilim insan-
ları, güvenlik ve emniyet mensu-
pları vs. de artık gerçekten insan
hakları, özgürlük, demokrasi, ada-
let, refah, paylaşım, barış, saygı ve
hoşgörünün yaygınlaştırılmasına
yönelik programlara destek verme-
leri gerekir. Yoksa popülist çevre-
ler yeni bir devrim
gerçekleştirmede fazla zorlanmaz.
Birçok analiste göre küresel sistem
insanlığı bir arada tutabilecek bu
söz ettiğim ideallerden son yıllarda
tamamen vaz geçmiş durumda.
Savaşlar, yoksulluk, güvensizlik,
adaletsizlik küresel sisteme fatura
ediliyor. Bu da iç ve dış barış için
bir tehdit oluşturuyor.

Küresel sistemin pili daha ne kadar dayanır?

www.turkses.de
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Kendimizi kandırmayı bı-
rakalım. Zira gerçek
artık gün gibi açık. Al-

manya’da Türkçe dersleri okul-
lardan kaldırılıyor. Birileri hala
bu derslerin verildiğini söyleye-
bilir, bu gün için doğrudur da.
Bu durumla ilgili hemen herkes
biliyor ki önümüzdeki beş yıl
sonrasında ders verecek öğret-
men kalmayacaktır. Görünen o
dur ki, kimse de buna ses çıkar-
mıyor gibi. Bazı Tv. Kanalla-
rında yapılan yayınlar, Türkçe
yayınlanan yayınların yanında
Almanya Veli Dernekleri Fede-
rasyonu, Öğretmen Federasyonu
gibi STK’lar Türkçe’nin unutul-
maması, yaygınlaşması, gelecek
kuşaklara sağlıklı bir şekilde ak-
tarılması için yeterli olmasa da
uğraş veriyorlar.Toplumun gerisi
sessiz. Özellikle de velilerimiz
en yüksek perdeden kazanılmış
bu hakları için haykırmazlarsa;
“sukut ikrardandır” deyip önü-
müzdeki beş yıl sonrasında
Türkçe derslerini o çok istedik-
leri tarihin labirentlerine haps
edecekler. Anadillerinin süreç
içerisinde unutulmasına kendi-
leri büyük katkı sunmuş olacak-
lar; geleceklerini kendi elleriyle
yok etmiş olacaklardır.

Anadili Türkçe olan çocuklar da
Almanya’nın bir parçasıdırlar ve
onların geleceği de Almanya’da
yatmaktadır. Bir anlamda Al-
manya’nın da geleceği bu ço-
cukların geleceğiyle doğru
orantılıdır. Anadilini iyi kullana-

bilen öğrenci, diğer dilleri daha
kolay öğreneceği içindir ki; bu
çocukların okul başarılarıyla
bire bir ilişkisi vardır. Bu du-
rumda başarılı, nitelikli öğrenci-
lerin sayılarının artması Alman-
ya’nın da yararına olacaktır.

AB’ne üye devletlerin dil politi-
kası ülke içinde ve dışında eşit-
lik, çeşitlilik ve çok dillilik
prensibine dayanmaktadır.
“Avrupa Konseyi “(Rat der EG)
25.07.1977 ‘de AT’na üye olan
devletlerde 3. Ülkelerden gelip
çalışanların çocuklarının okul
eğitimi ile ilgili bir talimatname
çıkarmış ve üye devletlerin ana-
dilinin/ aile dilinin ve devlet di-
linin/ toplum dilinin öğretilme-
sine mutlaka dikkat etmelerini
ve bunun için kendi bünyele-
rinde kurumlar oluşturmalarını
önermiştir.”
(1) Almanya’da yaşayan tüm
Türk kökenlilerin hemen hiç
zaman kaybetmeden kendi di-
line dolayısıyla geleceğine, kül-
türüne sahip çıkması
gerekmektedir. Bunun için Veli
ve öğretmen dernekleriyle bir-
likte hareket etmeliyiz. Zira;
ancak örgütlü güç , güçtür. Bi-
reysel mücadele kalıcı ve etkili
olamayacaktır. Asgari müşterek
olarak dilimizi belirleyip; burada
birlikte hareket etme becerisini
gösterebilirsek inanın hepimiz
kazanmış olacağız.
Türkçe için el ele. Saygılarımla.
Kaynak  Dr.Esin İleri. Al-
manya’da Türkçe

Dar alanda
paslaşmalar

Ekrem Sağır

TÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIM

Almanya’daki Türkler,
başkent Berlin’de te-
rörü lanetlemek ve de-

mokrasiyi desteklemek için bir
gösteri düzenledi.

Federal Meclis’in yakının-
daki tarihi Brandenburg Kapı-
sı’nın önündeki Pariser Platz
Meydanı’nda gerçekleştirilen
gösteri, “Teröre Lanet, Demo-
krasiye Davet” sloganıyla ya-
pıldı.

İstiklal Marşı’nın ve Alman
milli marşının okunduğu gös-
teride, Türk ve Alman bayrak-
ları ile Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı-
nın yanı sıra üzerinde “Terör
insanlık suçudur”, “Türkiye 3
milyondan fazla sığınmacı
barındırıyor”, “Terörün rengi,
dini, ırkı yoktur” ve “Avrupa te-

rörizme destek vermeyi dur-
dur” yazılı dövizler taşındı.

Kurulan sahneye, üzerinde
“ Te r ö r = Te r r o r = Te r r e u r   P k k = D
AESH=YGP=YPG=FETÖ”
yazan büyük bir pankart asıldı
ve gösteride terör örgütlerinin
lanetlendiği sloganlar atıldı.

Gösteride okunan basın bil-
dirisinde, Türkiye’nin Avru-
pa’nın ayrılmaz bir parçası
olduğu vurgulanarak “Avrupa
değerlerinin sembolü olan un-
surların önemli bir bölümünü
topraklarında barındıran bir
ülkenin, Avrupa’ya ait olma-
dığını iddia etmek, kendi ken-
dini inkardır. Hele terör gibi
örgütleri, tüm insanlığın ortak
düşmanı olan, olması gere-
ken bir konunun Türkiye ile
Avrupa’nın arasına girmesini

asla kabul etmiyoruz.” ifade-
lerine yer verildi.

Türkiye’nin 3 milyon Suriyeli
ve Iraklı sığınmacıyı yıllardan
beri barındırdığı ve bu ağır
yükün maddi ve manevi be-
dellerini sırtına aldığı aktarı-
lan bildiride, “Böyle bir ülkenin
terör örgütleriyle, teröristlerle
yürüttüğü amansız mücade-
lede yalnız bırakılması Av-
rupa değerlerine taban
tabana zıttır” değerlendirmesi
yapıldı.

Gösteriye katılanlardan Ali
İhsan Alacun, 36 yıldan beri
bu ülkede yaşadığını  ve Al-
manya’nın teröre destek ver-
meyi durdurmasını istediği
için etkinlikte yer aldığını be-
lirterek “Hiç değişmediler, hep
iki yüzlülük yaptılar.” dedi. (AA)

Hamburg’un başarılı spor klüple-
rinden Harburg Türkspor, uzun  bir
aradan sonra dostluk ve Daya-
nışma gecesi düzenledi. Yoğun bir
katılımla gerçekleşen dayanışma
gecesinin  bundan böyle gelenek-
sel olarak düzenleneceği belirtildi.
Muhteşem gece spor ve siyasetin
ünlü isimlerini de bir araya getirdi. 

• Türkses / Hamburg   

Hamburg’un en eski Türk spor
kulüblerinden birisi olan Har-
burg Türkspor dostluk ve

dayanışma gecesi düzenledi.  Har-
burg’daki  Masal Düğün Salonu’nda
gerçekleştirilen dostluk ve daya-
nışma gecesine Hamburg Eyalet
Parlementosu Milletvekili Güngör Yıl-

maz, Harburg Türkspor kulübü
başkanı Kemal Kiremitçioğlu, Har-
burg Türkspor kulübü Başkan Yardımcısı
Ahmet Çetin, HAAK-BİR takımı baş-
kanı Murat Comart, kulüp yöneticileri,
sporcular ve sporseverler katıldı. 

1979 yılında kurulan Harburg Türk-
spor Kulübü başkanı Kemal Kiremit-
çioğlu gecede bir konuşma yaparak
2002 yılından bu yana bu tarz bir
gece tertip etmediklerini söyleyerek,
moral ve motivasyon açısından böyle
gecelerin önemine değindi. Gecede
emeği geçenlere teşekkür eden Kire-
mitçioğlu, bundan sonra ki yılllarda
da geleneksel olarak dayanışma ge-
cesini düzenleyecekleri müjdesini
verdi.  Geceye katılan Hamburg Eya-
let Parlementosu Milletvekili Güngör

Yılmaz’da yaptığı konuşmada sporun
ve derneklerin öneminden bahsetti.  

Konuşmaların sonrasında gece için
özel olarak hazırlanan pasta kesildi.
Gece için özel olarak hazırlanan
pasta, harburg Türkspor kulübü
başkanı Kemal Kiremitçioğlu, Başkan
yardımcısı Ahmet Çetin, ve Masal
Düğün Salonu sahiplerinden Mustafa
Özcan ile Sezer Atılanok tarafından
birlikte kesildi.  Davetliler gece bo-
yunca gönüllerince eğlendiler. Ay Yıl-
dız Orkestrası’nın çaldığı parçalar
eşliğinde  gece boyunca pistten in-
meyen davetliler, bol bol eğlendi. Dü-
zenlenen etkinlikte ayrıca tombala
çekilişi de yapıldı. Çekilişte çeşitli he-
diyelerin yanı sıra sponsorların he-
diye çekleri de verildi. 

Berlin’de “Teröre Lanet, 
Demokrasiye Davet” gösterisi

TÜRKSPOR’DAN
MUHTEŞEM GECE 

Möbel Desing & Polstereiwerkstatt 54

Luisenweg 137 • 20537 Hamburg
Tel: 040 / 21 90 48 41 • 46 63 37 997 • Fax: 040 / 30 39 89 62

Mobil: 0172 / 163 77 69 • 0176 / 574 55 900
İlyas Kulaksız: polstereiwerkstatt@hotmail.de • www.polsterei-werkstatt.com

andreas.pahl@eurostocklots.net • www. euro-stocklots.net
Açılış saatlerimiz: Hergün 10:00 - 17:00 (Pazar hariç)

Import - Export 
Sonderposten

• KUMAŞLAR
• LAMBALAR
• EV EŞYALARI
• BAHÇE 

MOBİLYALARI
• KOLTUKLAR
• YATAKLAR
• ÇEKYATLAR
• SANDALYELER
• MASALAR
• MUTFAK EŞYALARI
• ELEKTRONİK  

MAKİNALAR
• TAMİRAT ALETLERİ
• BANYO EŞYALARI
• DEPO RAFLARI
ve benzeri gibi birçok 
yeni ve ambalajlı 
ürünlerimizi sizlere 
inanılmaz uygun fiyatlara 
sunmaktayız.

DEPODAN ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE 
TOPTAN FİYATINA PAREKENDE SATIŞLAR

Euro Stocklots GmbH
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Bu teklifimiz sadece ticari işyerleri için geçerlidir:

Resimde aksesuarlar mevcuttur.

Örneğin: Yeni PEUGEOT EXPERT PRO L1  1,6 L  BlueHDI 95
• Klima, Audio cihazı pençereli iç bölme duvarı dahildir
• Modern ve tasarruflu BlueHDI - Motoru ( Euro 6 )
• ModuWork yükleme ve bagaj bölme duvarı. 4 metreye kadar yükleme imkanı2

1 Bu teklif PEUGEOT BANK, Geschäftsbereich der PSA Bank Deutschland GmbH,
Siemensstraße 10, 63 263 Neu-Isenburg  tarafından sadece işverenler için bağımsız
bir teklifdir. Yeni PEUGEOT EXPERT PRO L1 1,6 L  BlueHDI 95 için  vergi (MwSt) 
eklenir. Trafiğe açılış ve teslimat ücreti extradır. 0,- € hiç peşinatsız. Kiralama süresi 48
aylık olup, yıllık Km 15.000 ile fiyata dahildir.  Bu teklifimiz 31.10.2016 tarihine kadar
verilen siparişler için geçerlidir.  2 Aksesuarların siparişine bağlı

Satıș Danıșmanı:
Ümit YILDIZ
Tel.: 040-416 22-128

Pamukkale Turizm Derneği Başkanı
Adem Kaya, Pamukkale’ye gelen Rus
turist sayısının eylül ayından itibaren

yeniden artışa geçmesini beklediklerini bildirdi.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada
termal suları ve bu suyun oluşturduğu görsel
zenginlikle UNESCO Dünya Mirası Liste-
si’nde yer alan Pamukkale’nin bu yıl özellikle

Almanya, Fransa, Belçika gibi Avrupa ülkeleri
ile Çin, Güney Kore, Endonezya ve Japonya
gibi Uzakdoğu ülkelerinden gelen ziyaretçileri
ağırladığını aktardı.                                (AA)

Pamukkale’de
Rus turist 
beklentisi 

Dünyanın en büyük kargo 
uçağı Antonov An-225 Mriya

Teknoloji devi Apple, yeni akıllı te-
lefon modelleri iPhone 7, iPhone 7
Plus, yeni Apple Watch ve diğer
ürünlerini tanıttı. 

Apple’ın merkezi San Francis-
co’da yapılan sunumda, iPhone
7’nin 12 megapiksel arka kame-

rası ve 7 megapiksel ön
kamerası bulunduğu
ifade edilirken, iPhone 7
Plus’ın ön kamerasına
ek olarak arka bölümün-
de geniş açı ve telefoto
özelliğine sahip iki ka-
merasının olduğu ve kul-
lanıcıların 2x optik zoom
ve 10x dijital zoom
yapabileceği belirtildi. 

Sunumda, 4,7 inch (11,9
cm) ekran boyutu ile 1334x750 ekran çö-
zünürlüğüne sahip iPhone 7’nin ve 5,5
inch (14 cm) ekrana boyutu ile
1920x1080 ekran özünürlüğüne sahip
iPhone 7 Plus’ın su geçirmeyen özellikte
olduğu bilgisi paylaşıldı.

Telefonların siyah, gümüş grisi, altın sa-
rısı, kırmızı altın ve “jet black” adında
siyah renkler arasından seçilebilece-
ği kaydedildi.

Alüminyum gövdeye sahip yeni iPho-
ne’larda eski modellerde olduğu gibi ku-
laklık girişinin olmayacağı, Apple’ın
telefonların yanında kablosuz kulaklık
vereceği ve “AirPods” adı verilen bu ku-
laklıkların kendi çipleri sayesinde Blue-
tooth teknolojisinden daha iyi iletişim ve
verimlilik sağlayacağı bildirildi.

Öte yandan, kendi kablolu kulaklıklarını
kullanmak isteyen kişilerin bir adaptör
sayesinde yeni modellere bağlantı gerçek-
leştirebileceği, iPhone 7 ve iPhone 7
Plus’ın stereo hoparlörlere sahip olacağı
belirtildi. 

Sunumda, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın
yeni A10 çip sayesinde, bir önceki model
olan iPhone 6’ya göre işlem hızının 2 kat,
grafik hızının da 3 kat daha hızlı olacağı,
yeni modellerin “3D Touch” özelliklerine
ve daha önceki iPhone’lara göre en uzun
pil ömrü ne sahip olacağı ve 32 GB, 128
GB ile 256 GB kapasitelerinde piyasaya
sunulacağı duyuruldu.

Apple’ın akıllı saati Apple Watch’ın da
yeni modellerinin tanıtıldığı sunumda,
söz konusu saatin 50 metreye kadar suya
dayanıklı kaldığı, eski modele göre yüzde
50 daha hızlı ve seramik kaplı olduğu bil-
gisi paylaşıldı.

Şirket, ayrıca, spor giyim markası Nike
ile bir anlaşma yapıldığını ve Nike+
adında özel bir Apple Watch modelinin de
piyasaya sunulacağını duyurdu. 

Sunumda, 32 GB hafızalı iPhone 7’nin
649 dolardan, 32 GB hafızalı iPhone 7
Plus’ın da 769 dolardan, AirPods kulak-
lıkların 159 dolardan, yeni Apple Watch
ve Nike+ modellerinin 369 dolardan sa-
tışa sunulacağı ifade edildi. 

Apple’ın yeni akıllı telefonlarını almak
isteyen Amerikalı tüketiciler, 9 Eylül’de
ön sipariş verebilecek. Telefonlar 16 Ey-
lül’de satışa sunulacak. Yeni Apple
Watch’a da 16 Eylül’den itibaren, Nike+
modeline ise ekim ayında sahip olunabi-
linecek.                      NEW YORK (AA)

Apple, iPhone 7’yi tanıttı

Muğla’da Büyükşehir Belediyesi tara-
fından düzenlenen ve zurna üstatlarını
bir araya getiren Uluslararası Zurna
Festivali’nin ikinci gününde sanatçılar
Fethiye’de sahne aldı. Beşkaza Meyda-
nı’nda düzenlenen etkinliğe, Muğla,
Aydın, Manisa, Artvin, Erzurum,
Kırşehir, Kırklareli, Trabzon, Gazian-
tep, Azerbaycan, Ermenistan, Fransa,
İngiltere, Bulgaristan ve Yunanis-
tan’dan 17 zurna üstadı katıldı.

Muğla’da Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen ve zurna
üstatlarını bir araya getiren

Uluslararası Zurna Festivali’nin ikinci
gününde sanatçılar Fethiye’de sahne aldı.
Beşkaza Meydanı’nda düzenlenen etkin-
liğe, Muğla, Aydın, Manisa, Artvin, Erzu-
rum, Kırşehir, Kırklareli, Trabzon,
Gaziantep, Azerbaycan, Ermenistan,
Fransa, İngiltere, Bulgaristan ve Yunanis-
tan’dan 17 zurna üstadı katıldı.

Sanatçıların performanslarını sergilediği
sırada bazı vatandaşlar da zurnalar

eşliğinde oynadı. Sanatçıların perfor-
mansı izleyicilerin beğenisini topladı.

Festivalin sanat danışmanı Yrd. Doç. Dr.
Ercan Kılkıl, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada festivalin her yıl giderek büyü-
düğünü söyledi.

Dünyada ilk kez Muğla’da zurna festival
düzenlendiğini ileri süren Kılkıl, “Vatan-
daşlar festivale çok büyük ilgi gösterdi.
Fethiye’de bu ilgiyi bekliyordum. Perfor-
mansları sonuna kadar da izlediler ve bizi
yanız bırakmadılar. Çok mutlu olduk” dedi.

Kılkıl, festivali gelecek yıllarda da sürdü-
rerek gelenekselleşmesini ve daha da büyü-
mesini sağlayacaklarını ifade etti.   (AA) 

2. Uluslararası Zurna Festivali

Tel.: 040 - 416 22 128
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euroSES  Hamburg’lu
işverenlerimizi tanıtıyor

�Pamukkale 28 yaşında
�Anıl Altıntaş’tan altın 

gibi sözler
�Vatan’da 200 çeşit ürün
�Avukat Sultan Maden 

Çelik yeni ofisinde
�Störtebeker’de manzara 

bahane, balık şahane
�M. Emin Süzen 18 yıldır
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Satpoint’de
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dönderiyor
�Reeperbahn’ın gözdesi

Steinbock restoran
�37 yıllık işverenimiz

Salih İnce
�Sait Köz’de lezzet başka
�Torku ürünleri Almanya da
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Kuzey Almanya'da
kesintisiz yay�nlanan
tek Türk gazetesi...

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

verdiğiniz güçle 22 yıldır yoluna devam ediyor. 

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

Türkses erscheint seit 1991
in Nord Deutschland
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Galerimizde mevcut olan bütün araçlar için extra 1.000 Euro’ya kadar + indirim yapılır.
Bu özel indirim 31.12. 2016 tarihine kadar  geçerli olup, üzerinize kayıtlı olması şarttır. 
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