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� Hot Dog,  Kumpir, salata, çiğ köfte, soğuk ve
sıcak içecekler ile yazın dondurma çeşitlerinin
yer aldığı ARPI’S açıldı. • 2 ve 4 de

Sait Köz damakları şenlendiriyor

■ Türkiye’nin meşhur
mutfaklarından biri olan
Adana’ya ait lezzetler artık
Hamburg’da  Köz Adana
Restaurant’ta yenilecek.
Gerçek Adana kebap
yemek isteyenlerin müda-
vimi olacağı  Köz Adana
Restaurant düzenlene bir
törenle açıldı.          • 3 de

Köz Adana açıldı

.de

6

■ Sait Köz, Hamburg’da, tadı damağınızda kala-
cak kebap, yemek çeşitleri ve  güler yüzlü hizmet-
leriyle büyük ilgi görüyor. • 11 de 

Yasin Akdağ uyarıyor;
‘CEZA ÖDEMEYİN’ • 3 de

Arpis’den Helal HOT DOG

Uçak bileti, konaklama ve transfer hizmetlerinin
hepsinin bir arada bulunduğu sistemimizde seya-
hat ürünlerini hızlı ve kolayca satın alabilirsiniz. 

REFERANDUM
27 Mart’da başlıyor

Türel; „Tatilinizi 
Türkiye’de yapın“

Çavuşoğlu 
Hamburg’da konuştu
■Çavuşoğlu, Hamburg daTürkiye’nin Ham-
burg Başkonsolosluğunun rezidansında Türk
vatandaşlarına hitap etti. Konuşmasını dinle-
mek için gelen vatandaşları selamlayan Ça-
vuşoğlu, Almanya’ya gelmeden önce İstanbul
ve Antalya’da olduğunu, bu toplantının yapıla-
cağını öğrenen oradaki vatandaşların da Ham-
burg’a selam gönderdiklerini söyledi.

■Vatandaşlarla daha geniş bir salonda bu-
luşmayı arzu ettiğini, ancak bunun mümkün ol-
madığını belirten Çavuşoğlu, “Sizleri bu açık ha-
vada, soğukta üşütmek istemezdik. Buradaki
komşularımızdan özür dilemek istiyorum. Onları
da akşamın bu saatinde rahatsız etmek istemez-
dik. Ama bunun sorumlusu biz değiliz. Bunun sor-
umlusu sizlerle salonlarda buluşmamızı
engelleyenlerdir.” diye konuştu.                  • 12 de

Tüm engellemelere
rağmen Dışişleri 

Bakanı 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Emin Sağlık’a Hamburg’da çok yoğun ilgi gördüğünü söyledi. 

� Ülkemizde 16 Nisan 2017 Pazar Günü
yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halkoy-
lamasında uygulanacak seçim takvimi
Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı.

Bu çerçevede yurt dışı temsilciliklerimizde
oy verme işlemi 27 Mart Pazartesi günü
başlayıp, 9 Nisan Pazar günü bitecektir.
Gümrük kapılarında ise 27 Mart Pazartesi
günü başlayıp 16 Nisan Pazar gününe
kadar devam edecektir.                       • 5 de

■ Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Türel ve beraberinde ki heyet,
ziyaretler kapsamında Hamburg’a da geldi.
Başkan Türel ve heyet Hamburg’da va-
tandaşlar, turizm şirketleri, acente yetki-
lileri ve basın mensupları ile bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Men-
deres Türel, Antalya turizmindeki gelişmeleri
ve yenilikleri anlattı. • 2 de
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• Türkses / Hamburg

HAMBURG Eyalet Parlamentosu
Milletvekili Güngör Yılmaz ta-
rafından her ayın son pazar gü-

nünde düzenlenen Hoşgörülü Kadınlar
Toplantısında bu kez alternatif tıp, başka
adıyla doğal tedavi, yöntemleri konu
edildi.

Bergedorf-Bille isimli konut şirketinin
etkinlik salonunda düzenlenen toplantıda
Bielefeldli doğal tedavi uzmanı Hülya
Giebel, kadınlara faydalı bilgiler verdi.
Hamburg’da Laservision güzellik salonu
ve sağlık hizmetleri servisi işleten Nafile
Keser’in aracılığıyla davet edildiği Hoşgö-
rülü Kadınlar Toplantısında bulunmaktan
memnunluk duyduğunu kaydeden Hülya
Giebel, başta Çin ve Japonya olmak
üzere Asya’da binlerce yıllık geçmişe
dayanan, çok yaygın ve kabul görmüş
tıp alanı olan doğal tedavinin Avrupa’da
da hızla yayıldığını söyledi.

ÖZ KAN TEDAVİSİ

Güngör Yılmaz’ın yönettiği toplantıda
doğal tedavinin ağrı tedavisinden kansere

kadar bir çok hastalıkta etkili olduğunu
belirten Hülya Giebel, klasik ilaç tedavisi
ile doğal tedavi yöntemlerini birbirne
zıt veya rakip olarak görmemek gerek-
tiğini, tersine tamamlayıcı olabileceklerini
söyledi.

Giebel, „Her insanın bünyesi farklı. Bu
nedenden de tedavilere her hasta farklı
tepki verir. Doğal tedavide çeşitli analiz
yollarıyla elde ettiğimiz verilerle, hastanın
bünyesine özel tedavi yöntemi uygu-
luyoruz. En yaygın olan tedavilerin başın-
da hücre yenilenmesini, aktifleştirilmesini
ve aynı zamanda vücudun zehirli mad-
delerden arınmasını sağlayan öz kan te-
davisi gelmektedir. Bunda hastanın ko-
lundan alınan kann çeşitli işlemlerden
geçirildikten arındırıldıktan sonra hastaya
tekrar enjekte edilir. Bu tedavi şekli hüc-
releri yenilediği için özellikle eklem
ağrıları, aşınma ve erkeklerde saç dö-
külmesine karşı etkilidir“ dedi.

Hülya Giebel açıklamalarından sonra
kadınların sorularını yanıtladı. Giebel
bir soru üzerine doğal kosmetik tedavi
ve metodları hakkında da bilgiler aktardı. 

• Türkses / Hamburg

Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Menderes Türel’e
Hamburg ziyaretinde eşlik

eden heyette, Antalya Ticaret ve Sa-
nayi Odası Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman,
Profesyonel Otelciler Derneği Başka-
nı ve Rixos Downtown Genel
Müdürü Hakan Duran, Barut
Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Barut, Türkiye Otelciler
Federasyonu Başkan Yardım-
cısı ve Serra Palace Hotel sa-
hibi Sururi Çorabatır, IC–Fra-
port Havalimanı Yönetim Ku-
rulu üyesi Yaşar Döngel ve
Antalya Büyükşehir Belediyesi
tanıtım şirketi ANSET Genel
Müdürü Gaye Doğanoğlu hazır
bulundular.   

“Antalya’yı Antalya’da 
yaşayan yabancılara sorun”
Antalya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Menderes Türel, Antalya turiz-
mindeki gelişmeleri ve yenilikleri
anlattı. Başkan Türel,   Türkiye ile
ilgili söylenen olumsuz ve yanlış
haberlere tepki göstererek bu ha-
berlerin turizmi baltalamak için ka-

sıtlı yapıldığını ifade etti.  Başkan
Türel, Antalya’da 100 bin yabancının
yaşadığını belirterek  “Antalya dü-
nyanın en güvenli kentlerinden biri”
dedi.  
Türel, fiyat, kaliteli hizmet, doğa
güzellikleri ve kültürü ile Antalya’nın

rakipsiz olduğunu ifade ederek  “Yan-
lı ve yanlış haberlere itibar etmeyin
ve Antalya’yı, Antalya’da yaşayan
50 binden fazla Alman vatandaşına
sorun. Onlarda Türkiye ile ilgili
çıkan bu haberlerden çok rahatsız”
diye konuştu.  
“2017’de turist sayısında 

artış bekliyoruz”
2017 turizm sezonu için beklentilerini
de açıklayan Başkan Türel bu sene
Antalya’ya üç milyon Alman turist
beklediklerini ifade etti Başkan Türel,
Rus turistlerin  sayısında da artış
beklediklerini dile getirdi.  

“Evlilik paketi ile gelenlerin 
nikahını ben kıyacağım”
Hamburg Başkonsolosluğu residen-
zinde STK başkanları ile kahvaltıda
buluşan Menderes Türel, STK
başkanlarına hitaben yaptığı ko-

nuşmasında, 2017 turizm sezonu
için yeniliklerinden bir tanesinin de
evlilik paketi olduğunu açıkladı.
“Çok özel bir düğün ve  balayı im-
kanları sunan evlilik paketimiz var.
Evlilik paketiyle  Antalya’ya evlen-
mek için gelen  çiftlerin nikahlarını
bizzat ben kıyacağım” sözünü verdi.  

“Tatilinizi Antalya’da  yapın”
Almanya’da yaşayan Türklere yö-
nelik olarak başlattıkları “Komşunu
al gel” kampanyasının çok iyi git-
tiğini belirten Başkan Türel,  gittiği
bir çok turizm tesisinde  komşusu,
iş ve okul arkadaşı ile tatile gelen
Türkleri görüp büyük sevinç ve
gurur yaşadığını aktardı. Başkan
Türel, yurt dışında yaşayan Türk
vatandaşlarının tatillerini Türkiye’de
Antalya’da yapmaları çağrısında bu-
lundu.  

“Tatilinizi
Antalya’da yapın”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve bera-
berinde ki heyet, ziyaretler kapsamında Hamburg’a da geldi.

Başkan Türel ve heyet Hamburg’da vatandaşlar, turizm şirketleri,
acente yetkilileri ve basın mensupları ile bir araya geldi.

Emin Sağlık ve Antalya 
Belediye Başkanı Menderes Türel

Hoșgörülü 
Kadınlar

Toplantısında“Doğal tedaviyöntemleri”
anlatıldı

Başkan Türel;

Eyalet Parlamentosu Milletvekili Güngör Yılmaz tarafından ayda bir
düzenlenen Hoşgörülü Kadınlar Toplantısına, Bielefeld’de tedavi merkezi
bulunan doğal tedavi uzmanı Hülya Giebel konuşmacı olarak katıldı.

Steindamm köşesindeki
Hansaplatz 14 adresinde

yeni açt	ğ	m	z ARPI’s
Kumpir ve Hot Dog salo-

numuzdan helal etten
ürettiğimiz Hot Dog çeşit-
lerini sizlere sunmaktay	z.

Ayr	ca leziz Kumpir çeşit-
lerimizi tadabilirsiniz 

Arpi 
ve

Saim 
Tunç

Ziyaretlerin
izi

bekleriz!..

Müjde... Müjde... HELAL HOT DOG Hamburg’da

YENİ AÇILIŞ İÇİN ÖZEL İNDİRİM

+ İÇECEK

+ İÇECEK
Bu indirimler 24 Mart’a kadar geçerlidir.

HELAL
HOT DOG’un

Hamburg’daki
adresi
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euroSES  Hamburg’lu
işverenlerimizi tanıtıyor

Doğan Öztürk; 
“Analar Ağlamasın
şarkısı büyük 
ses getirdi”

Glaserei Kaytan’dan 
24 saat cam servisi.
Miraj yeni mağazasını 
Nisan’da açıyor
Kurt kardeșler bașarıya 
doymuyor
TroPical’de kalite ve 
bol çeșit var
Urfam Kebap’da eșsiz lezzet
Limanda taze ve leziz balık
Öncü Süpermarket kalitenin öncüsü
Peugeot Avrupa’da ikinci sırada
Hesaplı alıș-verișin adresi Meydan
Analar ağlamasın șarkısı ses getirdi
Altona City Markt 27 yașında
Lindenbazar’a haftada 12 bin müșteri
Yeter Kasap büyümeyi sürdürüyor
Laures lezzet șöleni sunuyor

Maliye (Finanzamt) tarafından

müsadeli, hafıza kartlı, Yazar Kasa

sistemini en kısa zamanda kuruyor

ve eski kasalarınzı yeniliyoruz.

Üstelik uygun fiyatlarla

ACİL SERVİS
Yasin Akdağ

Mobil:
0172

56 66 219

Supermarket

Büfe, Fırın, Pastane, Restorant,

Lokanta, Kasap, vb gibi ișyerlerine

YAZAR KASA sistemi kurulur. 

Kasa sistemi,  Kamera izleme sistemi
Ses sistemi,  Güvenlik sistemi,         

Program geliştirme,  EC Cash Terminali 
Bilgisayar sistemi ve parçaları

Terazi sistemleri 
gibi hizmetlerimizi sizlere 

uzun yılların verdiği tecrübe ile uygun 
fiyatlara sunmakdan gurur duyarız.  

Co
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• Türkses / Hamburg

2015 yılında Yasin Akdağ ta-
rafından kurulan Ak Pos
Sytems, yazar kasa sistemleri

pazarlıyor. Ak Pos Systems ayrıca,
güvenlik kamerası  sistemi kuru-
lumu da gerçekleştiriyor. Hamburg,
Hannover, Bremen, Frankfurt gibi
Almanya’nın bir çok  bölgesine
hizmet veren Ak Pos Systems, uz-
man ekibi ile kaliteli, sorunsuz ve
zamanında iş teslimi gerçekleştiri-
yor. Ak Pos Systems, CASIO,
QUORİON,  VECTRON, OR-
DERMAN, METTLER TOLEDO,
GEOVİSİON, BIZERBA, DIGI,
LUPUS ve OHAUS gibi kaliteli
markaları bünyesinde barındırıyor. 

Almanya’da  1 Ocak 2017 tarihin-
den itibaren yazar kasalarda uygu-
lanan değişiklik nedeni ile yoğun
bir çalışma dönemi geçiren Ak Pos
Systems, müşterilerin mağdur ol-
maması için çalışıyor.  Yapılan de-
ğişiklikle artık yazar kasa bilgilerinin
elektronik ortamda saklanması ge-
rekiyor. Yazar kasalarını henüz
değiştirmemiş olan mükelleflere
25 bin Euro’dan başlayan  cezalar

kesiliyor.  Cezamiktarı işletmenin
büyüklüğüne göre daha da artıyor.
Maliyenin istediği formata uymayan
eski  yazar kasaların   mutlaka de-
ğiştirilmesi  gerektiğini söyleyen
Ak Pos Systems Sahibi Yasin Ak-
dağ,   işyeri sahiplerine uyarılarda
bulundu.  

Ocak 2017 tarihi itibari ile  tüm
yazar kasaların bilgilerinin elek-
tronik ortamda saklanması gerek-
tiğinin altını çizen Akdağ, “Yazar
kasaların  maliyenin istediği for-
matta, elektronik ortamda kayıt
yapması gerekiyor. Bunun yapılması
kanunen mecburi. İşletme sahipleri
eğer bu bilgileri  vermezlerse en
az  25 bin Euro’dan başlayan cezalar
ödüyorlar.   25 bin Euro küçük iş-
letmelere uygulanan en düşük ceza.
Cezayı ödedikten sonra da yeni
sisteme hemen geçmeleri gereki-
yor.” diye konuştu. 

Eski yazar kasaların eğer uygunluğu
varsa yenilenerek kullanılabileceğini
söyleyen Akdağ “Biz Ak Pos
Systems olarak  gidip isteyen iş-
letmelerin  yazar kasalarını kontrol
ederek,  imkan varsa  yeni sisteme

uygun hale getiriyoruz. Eğer uygun
değilse işletme sahiplerine yeni sis-
tem yazar kasa temin ediyoruz”
dedi.  

Yasin Akdağ,  Tüm bu işlemleri
sertifikalı kişilerin yapabileceğini
ifade ederek, “Herkes bu işlemleri
yapamaz. Kasa şirketlerinin mutlaka
sertifikası olması gerekiyor.  Serti-
fikası olmayan kişilere bu işlemleri
yaptıranlar mağdur oluyorlar. iş-
letme sahipleri  mutlaka yetkili ki-
şilerle çalışsınlar” dedi.  

Akdağ,  her bütçeye uygun yeni
kasa sistemlerinin olduğunu belir-
terek,  200 Euro’dan başlayan kasa
fiyatlarının 4 bin Euro’ya kadar
çıktığını ifade etti.  Ücretsiz servis
hizmeti verdiklerini aktaran Akdağ,
işletme sahiplerinin mağdur olma-
ması için mutlaka yeni kasa siste-
mine geçmeleri gerektiğini aksi
halde en az 25 bin Euro ceza öde-
mek zorunda kalacaklarını hatırlattı.    

Ak Pos Systems  schüttberg 2 D-
21502 Geesthacht adresinde hizmet
veriyor.  Telefon 0175 56 66 219

AK POS SYTEMS
işletme sahiplerini uyardı

“CEZA ÖDEMEYİN”

• Türkses / Hamburg

Türkiye’nin en meşhur
mutfaklarından biri
olan Adana’ya ait lez-

zetler artık Hamburg’da  Köz
Adana Restaurant’ta yenile-
cek. Gerçek Adana kebap ye-
mek isteyenlerin müdavimi
olacağı  Köz Adana Restaurant
düzenlene bir törenle açıldı.
Damaklara şenlik yaşatacak
olan Adana lezzetleri, artık
Wantsbeker Marktstr’de açılan
Köz Adana Restaurant’ta. 

Köz Adana Restaurant’ta,
Adana mutfağının öne çıkan
yemeklerinden Adana Kebap,
Beyti, Ali Nazik, saç kavurma,
patlıcan kebabı, vali kebabı,
kuzu pirzola, kuzu kaburga,
kuzu şiş, tavuk kanadı, sulu
yemek çeşitleri,  çorba çeşit-
leri, tava yemekleri, salata çe-
şitleri, lahmacun, pide ve pizza
çeşitleri ve usta eller tarafından
hazırlanan daha bir çok lezzeti
tadabilirsiniz.

Döner konusunda da çok id-
dialı olan Köz Adana Res-
taurant’ta et döner, bir çok
yerde bulamayacağınız kuzu
döner ve tavuk döner çeşitleri
de sizleri bekliyor.  Açılış ne-
deni ile bu lezzetli dönerler
gün boyu davetlilere  ücretsiz
olarak dağıtıldı. Davetliler ye-
dikleri  kebap çeşitleri ve  dö-
ner çeşitlerini çok beğendiler.   

Köz Adana Restaurant’ta, sa-
bahları kahvaltı hizmeti de
veriliyor. Menüde yer alan
paşa kahvaltısı ve sultan kah-
valtısı,  çeşit ve lezzetleri ile güne
güzel başlamanızı sağlayacak.
Köz Adana Restaurant’ta ya-
kında zengin çeşitli açık büfe
kahvaltı hizmeti de sunulacak.  

Toplam 400 m2’lik
geniş alanı ile çok
sayıda davetliyi aynı
anda ağırlayabile-
cek olan Köz Ada-
na Restaurant’ta,
her türlü yemek or-
ganizasyonlarınızı
da rahatlıkla yapa-
bilirsiniz. 

Ailenizle ve sev-
diklerinizle birlikte,
gönül rahatlığıyla
gelebileceğiniz geniş ve ferah
salonunda müşterilerini en iyi
şekilde ağırlayan Köz Adana
Restaturant, dekorasyona da
büyük önem verdi. Köz Adana
Restaurant’ın şık mekanında
yemek yemek sizin için bir
ayrıcalık olacak. 

Otopark sorunu bulunmayan
Köz Adana Restaurant’ta ara-
cınızı  çevrede bulunan bir
çok otoparktan birine bırakıp,
rahatlıkla yemeğinizi yiyebi-
lirsiniz. Müşterilerin her türlü
konforunu düşünen Köz Ada-
na Restaurant’ta, ücretsiz wifi
ile zamanın nasıl geçtiğini an-
lamayacaksınız.  

Köz Adana Restaurant sahibi
Elazığlı Mehmet Aydın, işinde
tecrübeli bir isim.  37 yaşında
ki Mehmet Aydın, 2007 yı-
lından bu yana gastronomi
sektöründe yer alıyor. Gerçek
Adana lezzetlerini Ham-
burg’da sunmak için Köz Ada-
na Restaurant’ı hizmete açtı-
ğını söyleyen Mehmet Aydın,
restaurant’ta Adana yemekleri
ve tatlılarının ön planda ola-
cağını söyledi.

Tüm yemek çeşitlerini helal
kesim, taze ve kaliteli etlerle
hazırladıklarını dile getiren
Aydın,  “Gerçek Adana Ke-
babı herkes yapamaz.  Gerçek
kebap Adana’dan gelmedir.

Bizde bu lezzeti en iyi usta-
larımızla müşterilere sunmak-
tan gurur duyuyoruz. Lezzet-
lerimizle iddialıyız” diye ko-
nuştu. Aydın “Yemeklerde
gösterdiğimiz titizliği deko-
rasyonumuzda da uyguladık.
Restaurantımız İmbiss ve res-
taurant olmak üzere iki bö-
lümden oluşuyor. Toplam 400
m2’lik bir alana sahip” dedi.
Gece 12’ye kadar açık olduk-
larını hatırlatan Mehmet Ay-
dın,  gerçek Adana lezzetlerini
tatmak isteyenleri Köz Adana
Restaurant’a davet etti. Köz
Adana Restaurant, Wandsbe-
ker Marktstr 9- 22041 adre-
sinde sizleri bekliyor. Telefon
040 30 77 68 10

Köz Adana Restorant’da
GERÇEK ADANA LEZZETLERİ
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Ekrem SAĞIR 
• Türkses / İstanbul

Türkiye’de ve  yurtdışında sunduğu
uçak seferleriyle havacılık sektöründe
önemli bir yer edinen Atlasglobal, id-
dialı adımlar atarak girdiği Avrupa pa-
zarında 2017’de daha da büyüyeceğinin
sinyallerini verdi. İstanbul’daki Crowne
Plaza Otelinde Almanya’da görev ya-
pan Türk gazetecilerle bir araya gelen
şirket yöneticilerinden Hamburg Mü-
dürü Orhan Kabaoğlu, Satış ve Pa-
zarlama Başkanı Tuna Tunca, Kurumsal
İletişim Müdürü M.Semin Ateş ve De-
met Telkeş’in katılımıyla yapılan kah-
valtılı toplantıda, 2017 hedeflerini ta-
nıttılar.

Daha fazla noktaya uçacağız
Atlasglobal Satış ve Pazarlama

Başkanı Tuna Tunca, yurtdışında 40
noktaya uçtuklarını ve uçak sayılarının
27’ye çıktığını belirtirken şunları söy-
ledi: “Temmuz 2016 itibari ile Ham-
burg’dan İstanbul’a seferlerimizi başlat-
tık. 2017’de daha yüksek oranda yatı-
rımlarımıza devam edeceğiz. Frekans
sayımız ve destinasyonlarımız artacak.
Sunduğumuz yüksek hizmet kalitesiyle
de yolcularımıza en iyi servisi vermeyi
hedefliyoruz.

Müşteri değil misafir 
olarak görmekteyiz
Atlasglobal’ı tercih eden her müşte-

riyi evlerinde ağırladıkları birer değerli

misafir olarak gördüklerini dile getiren
Tunca, “Bildiğiniz gibi biz misafirliğe
oldukça fazla önem veren bir toplumuz.
Neyimiz varsa en iyisini misafirlerimize
güleryüzle, içten samimi bir şekilde
gönülden sunmaya gayret gösteririz.
Atlasglobal’ı tercih eden misafirlerimizi
gülerek uğurlamayı kendimize şiar
eden bir anlayışa sahibiz. Elbette ki
önemli  önceliklerimiz arasında güvenlik
ve hizmet kalitemiz gelmektedir.

Ağırlık Rusya ve Balkanlar
2017 yılında ağırlığı Rusya’ya ve-

receklerini anlatan Pazarlama ve Satış
Başkanı Tuna Tunca, ”2017 yılında
12 tane yeni Rusya hattı açılacak. Bal-

kanlar’da da 3-4 yeni hat açılacak.
Çok hızlı büyüyoruz. 2016’da doluluk
oranından yolcu sayısına kadar herşeye
rağmen başarılı bir yıl geçirdik. Hızlı
aksiyona geçebilen bir havayolu ol-
mamız, diğer şirketlere göre daha az
sıkıntı çekmemizi sağladı.”

Almanya’da 
görüşmelerimiz sürüyor
Air France ile imzalanan code share

anlaşması ile Paris’e günlük sefer sayı-
sını üçe çıkardıklarını hatırlatan Tunca,
“ Air France  gibi şirketler her önüne
gelenle masaya oturmazlar. Bizim bu
anlaşmaları yapmamız ve  devam ede-
cek olmasını önemli buluyoruz. Al-

manya’da da havayolu şirketleri ile gö-
rüşüyoruz.” dedi.

Yolcunun memnun kalması 
için herşey yapılıyor
Yolcu memnuniyetine büyük önem

verdiklerinin altını çizen Tunca şu ör-
nekleri verdi: “ Hiçbir hava yolu şir-
ketinde olmayan bir uygulamayı başlat-
tık ,sürdürüyoruz. Her uçuş sonrası
yolcular arasından beş kişiyi arayıp
uçuşun nasıl geçtiğini soruyoruz. Dö-
nüşümlere göre varsa eksiklerimizi
yeniden gözden geçiriyoruz. Bu da
bizim daha kısa zamanda mükemmel
hizmet sunmamıza katkı sunuyor. Ücret-
siz bisiklet veya kayak takımı taşıma
hizmetlerimiz de var.”

Uygun bilet için 
gidiş – dönüş alın
Türkiye’de uzun süre kalan emek-

lilere bileti daha uygun fiyata almaları
için tavsiyede de bulunan Tunca “7
günlük bilet ile 90 günlük bilet arasında
ciddi bir fiyat farkı var. Uzun süre
Türkiye’de kalacak emeklilerin sadece
gidiş bileti almak yerine gidiş-dönüş
bileti almasını tavsiye ediyoruz. Bu
şekilde fiyat daha uygun olacaktır”
dedi.

Yemek ikramı ve bagaj 
hakkı büyük avantaj
Atlasglobal Hamburg Müdürü Or-

han Kabaoğlu ise Hamburg – İstanbul
Atatürk Havalimanı uçuşlarına büyük
önem verdiklerini söyledi. Kabaoğlu,
şirketin yolcuyu memnun etmek için
sunduğu hizmetleri şu şekilde sıraladı:
“En önemli özelliğimiz koltuklar ara-
sındaki mesafe. Uçakta koltuk arası
mesafe 77 santim. Tüm ekonomi sını-
fındaki uçuşlarda yolculara yemek ve
içecek ikramı yapılıyor ve her yolcunun
30 kg serbest bagaj hakkı var. Olabi-
lecek en iyi servisi veriyoruz.” Şirketin

Kurumsal İletişim Müdürü Semin Ateş
ise gazetecilerin sorularını cevapladı.

Nitelikli 
bir eğitimden 
geçiyoruz
Atlasglobal’da

kabin görevlisi ola-
rak işe başladığını
söyleyen Duygu Gi-
zem Okan” Dört ay-
lık sıkı bir eğitim-
den sonra deneme
uçuşları yapıyoruz.
Daha sonra çek

uçuşları yapıyoruz. Tüm bunlardan
başarılı sonuç alabilenler kabin memuru

olarak göreve başlıyor. Uçağımızı evi-
miz gibi görüp,gelenleri de müşteri
değil,misafir olarak görüyor ve onun
da gereklerini yerine getiriyoruz.”

Daha ne isteyelim ki
Atlasgloballa ekonomi servisinde

uçan Furkan Akkuş ve Ebubekir İnan”
İlk defa Atlasglobal’la uçuyoruz.
Doğrusu bu hizmeti,konforu ve özel-
likle de yemeklerin bu kadar leziz ol-
masını beklemiyorduk. Umduğumuz-
dan fazlasını bulduk. Daha ne isteyelim
ki.” dediler.

Yurtdışında 40 noktaya uçan Atlasglobal uçak şirketi, ekonomi sınıfında bile fiyata dahil sunulan yemek ve 30 kilo bagaj hakkı ile dikkat
çekiyor. Satış ve Pazarlama Başkanı Tuna Tunca “Frekans sayımız ve destinasyonlarımız artacak” dedi.

Atlasglobal hedef büyüttü

Orhan Kabaoğlu, Tuna Tunca.

• Türkses / HAMBURG

Lezzete düşkün müşterilerin
uğrak yeri haline gelen Taka
Fisch Restaurant,  kısa sü-

rede Balık ve deniz mahsulleri
konusunda Hamburg’un önde gelen
restoranları arasında ki yerini aldı.
Taka Fisch Restaurant’ın  en önemli
özelliği taze balık  sunması. Taka
Fisch Restaurantt’ta her türlü küçük
ve büyük balık çeşitlerinin, ızgara
ve tavasını tatmak mümkün. Ordulu
Ercan Demir’in sahibi olduğu  Taka
Fisch Restaurant’ta taze ve lezzetli
balıkların dışında, hazırlanan meze
çeşitleri de yine en taze ürünlerle
yapılıyor.  Taka Fisch Restaurant’ta,
bütün soğuk mezelerin tadı damakta
kalıyor.
Taka Fisch Restaurant’ta hafta sonları
müzik ziyafeti de sunuluyor.  Mü-
zikseverler canlı müzik eşliğinde,
hem müzik ziyafeti hem de balık zi-
yafetini bir arada yaşıyor.  

Her cuma Grup Mavilim ve eski Trt
sanatçısı Kenan Koçkaya, müzik-
severlere geçmişten bu güne uzanan
unutulmaz saatler yaşatıyor. Cumar-
tesi günleri ise Sadık Bayram’ın söy-
lediği birbirinden güzel şarkılar  müş-

terilerin keyiflerine keyif katıyor.   

Taka Fisch Restaurant Sahibi  Er-
can Demir, her türlü taze balık
çeşidinin salata ve meze çeşitle-
rinin menülerinde yer aldığını
söyleyerek “Müşterilerimize en
iyi hizmeti vermek için büyük
titizlikle çalışıyoruz. Balık se-
verleri canlı müzik eşliğinde  zi-
yafete davet ediyoruz” dedi.  Taka
Fish Restaurant Harburger Ring
22 - 21073 Hamburg adresinde
50 kişilik salonunda hizmet ve-
riyor. Rezervasyon için telefon
numarası 0174 / 92 82 412. 

Taka Fisch’de canlı müzik
eşliğinde balık keyfi

Taka Fisch Restaurant,  açıldığı günden bu yana büyük ilgi görüyor. 2 Ocak 2017 tarihinde
açılan Taka Fisch Restaurant’ta müşteriler lezzetli ve taze balık çeşitlerini bulabiliyorlar.

• Türkses / HAMBURG

Hot Dog,
Kumpi r,
salata, çiğ

köfte, soğuk ve sı-
cak içecekler ile ya-
zın dondurma çeşitle-
rinin yer aldığı ARPI’S açıldı. 

2 Mart 2017 tarihinde  açılışı yapılan
Arpi’s de   aperatif yiyecekler, hij-
yenik kaliteli ve lezzetli ürünlerle
hazırlanıyor.  Özellikle gençlerin
ve çocukların çok sevdiği lezzet-
lerden biri olan Hot Dog, Arpi’s
de   helal olarak, rahatlıkla ve gü-
venle tüketilebilir. 

Helal olarak hazırlanan ve  alkolsüz
özel ekmek içinde  servis edilen
sosis, yine helal etten özel olarak
hazırlanmış.  Müşteriler Arpi’s de
gönül rahatlığı ile alkolsüz ekmek
ve helal et ürünlerinden yapılmış
sosisli hot dog’u güvenle yiyebi-
lirler.  Arpi’s de   ayrıca kumpir
çeşitleri de yer alıyor.  

Genç yaşlı herkesin yemekten keyif
aldığı Kumpir, Hamburg’da artık
Arpi’s de yenilecek. Patates özel
fırınlarda pişirildikten sonra isteğe
göre tereyağı ve kaşar peyniriyle
hazırlanıyor ve  ardından müşteri-
lerin seçtiği ağız tatlarına uygun
malzemeler eklenerek hazır hale
geliyor. Arpi’s de  kumpirlere aile
üyelerinin isimleri verilmiş. Böy-
lelikle  işyeri sahibinin lezzetleri
ne kadar özenle ve güvenle sundu-
ğunun da adeta bir göstergesi olmuş. 

Arpi’s de  haftasonları ise çiğ köfte
ziyafeti sunuluyor. Hafta sonlarına
özel olarak taze taze hazırlanan çiğ
köfteler en az diğer lezzetler kadar
iddialı.  

Arpi’s de  sadece yemeklerinizi
yemekle kalmayıp sıcacık bir kahve
veya çay  ile lezzetli molalar vere-
bilirsiniz.  Arpi’s de  tüm soğuk
içecekler, kahve çeşitleri, Türk kah-
vesi ve çay çeşitleri bulunuyor.
Arpi’s de  ayrıca açılışa özel olarak
15 Mart 2017 tarihine kadar
kumpir yada hot dog alan
müşterilere içecek bedava
kampanyası var. 

Yazın dışarıya konulacak olan
masalarda da hizmet verecek
olan mekana bir bayan eli
değdiği ilk bakışta anlaşılıyor.
Şık mekanın sahibi Ham-
burg’un tanınmış iş adamla-
rından Saim Tunç’un  eşi
Arpi Tunç.  

İşyeri sahibi Arpi Tunç,  müş-
terilere  temiz, sağlıklı ve
leziz ürünler sunmak için
hizmet verdiklerini belirterek,

tüm müşterileri mekanlarına
beklediklerini ifade

etti. Yiyecekleri ha-
zırlarken özellik-
le helal ürünler
olmasına ve lez-
zetine büyük

önem verdiklerini
ifade eden Arpi Tunç,

ilk günden itibaren müş-
terilerden büyük beğeni aldıklarını

ve bunun kendilerini çok mutlu et-
tiğini dile getirdi. 15 Mart 2017
tarihine kadar kumpir yada hot dog
alan müşterilere içeceklerin bedava
olduğunu hatırlatan Arpi Tunç, bu
kampanyadan faydalanmak için
müşterilerimizi bekliyoruz” diye
konuştu. 

ARPI’S   Hansaplatz  14   20099
Hamburg  adresinde hizmet  veriyor.
ARPIS’e  040 28 40 9009 numaralı
telefondan ulaşabilirsinz.

Arpis Kumpir &
Hot Dog açıldı

Bu vatan sizin eseriniz. Teşekkürler

Helal Kesim
Sağlıklı Besin
Herkes Yesin

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

Selam ET ve SÜT ürünleri
HAMBURG ANA BAYİİ

Ali GÜMÜŞ

Karadeniz HAMSİ’si gelmiştir
Balık 

çeşitleri 
bulunur

V           
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Pek yakında Hamburg Schlachthof da yeni  
büro ve depomuzu hizmetinize sunacağız. 

Berlin deki merkez 
imalathanemizde ürettiğimiz 

leziz döner çeşitlerimizi 
Hamburg ve çevresinde toptan 

ve uygun fiyatlara sizlere 
sunmakdan gurur duyarız.

Hamburg Müşteri Temsilcimiz:
Hasan Şimşek

Mobil: 0151 / 41481848

Galatasaray Hamburg Der-
neği’nin yaptığı 9. Genel Kurul da
başkanlığı Kamuran Pelek seçildi.

• Türkses / HAMBURG

Altona’daki TGH’nın dernek
binası salonunda gerçek-
leşen 9. Genel Kurula, Ga-

latasaray Hamburg Derneği yönetim
kurulu ve üyeleri’nin yanı sıra çok
sayıda iş adamı ve dernek başkanları
hazır bulundu.  

Abdullah Akar, Ali Kurtuldu ve
Bayram İnan’ın divana seçilmesinde
sonra, eş Başkanlar Ziya Toprak ve
Kamuran Pelek seçildikleri günden
itibaren çok sayıda sosyal, kültürel
ve sportif etkinlikler yaptıkların be-
lirtiler. Yapılan oylama sonucunda
tek aday olarak oyların tamını alan
Kamuran Pelek başkan seçilirken,

Aydın Aktürk, Sedat Akgündüz ve
Durak Demir de başkan yardımcı-
lığına getirdi. 

Dernek üyeleri ve davetlilere hita-
ben bir konuşma yapan Galatasaray
Hamburg Derneği başkanı Kamuran
Pelek; dernek faaliyetleri çerçeve-
sinde yeni projelerinin olduğun ifade
ederek, “Derneğin daha faal olma-
sına sağlayacağız. İlerde yapa-
cağımız etkinlik ve spor faaliyetleri
ile derneğimizin çalışmalarına hız
vereceğiz. İlk defa yönetim kurulu-

muza giren 5 kadın üyemizde ba-
yanlara yönelik özel çalışmalar yü-
rütecekler” dedi. 
Galatasaray Hamburg Derneği yeni
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Kamuran Pelek. Başkan
Yardımcıları: Aydın Aktürk, Sedat
Akgündüz, Durak Demir. Sekreter:
Önder Zeybek. Sayman: İlknur
Demir. Yönetim kurulu üyeleri:

Mustafa Kahraman,Volkan Varol,
Metin Tektekin, Çağdaş Melikoğlu,
Gülay Akçam, Ahmet Türkkan, Akif
Tan, Mehmet Gür, Musti Kann, Gül-
sen Demiş, Ayfer Suzan Saçlık,

Hülya Yalım. Denetleme Kurulu:
Esat Erverdi, Celal Pamukoğlu,
Ercan Uzunpınar. Disiplin Kurulu:
Esma Arslan, Abdullah Akar, Meh-
met Günyar.

GS Hamburg Başkanı Kamuran Pelek

Ülkemizde 16 Nisan 2017 Pazar Günü yapılacak
olan Anayasa Değişikliği Halkoylamasında uy-
gulanacak seçim takvimi Yüksek Seçim Kurulu
tarafından açıklandı.

Bu çerçevede yurt dışı temsilciliklerimizde oy
verme işlemi 27 Mart Pazartesi günü başlayıp,
9 Nisan Pazar günü bitecektir. Gümrük kapıla-
rında ise 27 Mart Pazartesi günü başlayıp 16
Nisan Pazar gününe kadar devam edecektir.

Seçim hakkında bir basın bildirisi yayımlayan
T.C. Hamburg Başkonsolosluğu’nun açıklaması
aynen şöyle:

“Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmak koşuluyla
vatandaşlarımız bağlı bulundukları temsilciliklerde
ya da oy verme günlerinde diğer temsilciliklerde ku-
rulan sandıklarda veya gümrük kapılarında oy kul-
lanabileceklerdir. Yurtdışındaki tüm temsilcilik-
lerimizde oy verme saatleri 09:00-21:00 olarak dü-
zenlenmiştir.

Anayasa Değişikliği Halkoylamasında oyunu
Başkonsolosluğumuzca kurulacak sandıklarda ver-
mek isteyen vatandaşlarımızın Yurtdışı Seçmen
Kütüğünde kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bu ne-
denle, görev bölgemizde ikamet eden tüm vatan-
daşlarımızın (önceki seçimlerde Başkonsoloslu-
ğumuzda oy kullanmış olsalar dahi), aşağıda yera-
lan Yurtdışı Seçmen Kütüğü sayfasından kayıtlarını
mutlaka kontrol etmeleri ve düzeltme yapılması ge-
rektiği takdirde YSK tarafından ilan edilen takvim
uyarınca Başkonsolosluğumuza müracaatta bulun-
maları önem arzetmektedir. Bu kapsamdaki başvu-
rular için randevu alınmasına gerek bulunma-
maktadır.

Anayasa Değişikliği Halkoylaması kapsamında va-
tandaşlarımızı aydınlatmak ve sorularını yanıtla-
mak amacıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
tarafından 00 90 444 99 75 numaralı telefon numa-
rası ile ‘’Yurt Dışı Seçmen Çağrı Merkezi’’ oluştu-
rulmuştur.
Anılan Çağrı Merkezi’nin 17 Şubat’a kadar hafta içi
hergün Türkiye saati ile 09:00 - 18:00, 17 Şubat -
17 Nisan 2017 tarihleri arasında ise 24 saat Türkçe
hizmet verecektir.

Referandum 
için oylama 
27 Mart’da 

başlıyor

İlanlarınız için doğru tercih: 

Türkses Gazetesi

26 
yıllık tecrübesiyle

İnternet: www.turkses.de
e-mail: 

tuerkses@t-online,de
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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

   
    

    
    

    
      

    
      

     
      
    

                                 

  
 

    
   

     
     
     

  

   
   
    

    
 

   
  

   
    

   
   
   

   
  

   
     

     
     

   
     
  

     
      

   
 

    
     

   
   

      
    

     
  

    
    

    
     

    
 

      
      
       

       
    

      
        
     

 

     
   

      
     

       
 

     
     

      
   

     
      

     
     

     
    

    
    

     
    

     
     

                        

   

   
    

    
   

    
   
   

   
   

   
    

  
   
   

   
    
   

     
   

  
    
    

  
    

   
   

     
     

     
 

     
    

     
    

      
     

     
     

       

  

Tel.: 040 - 416 22 128

25.03.2017

• Türkses /Hamburg

Sait Köz, Ham-
burg’da, tadı da-
mağınızda kalacak

kebap, yemek çeşitleri ve
güler yüzlü hizmetleriyle
büyük ilgi görüyor.  

Kebap ve yöresel yemek-
leri tatmak isteyenlerin
uğrak noktası olan Sait Köz, toplamda 180
kişilik büyük ve ferah salonunda kendinizi
evinizde gibi hissettiriyor. 

İçeride 100 kişi, bahçede ise yaklaşık 30
kişiye aynı anda hizmet veren Sait Köz’de,
50 kişilik salonda ise her türlü organizasyon,
iş yemekleri, toplantılar,  nişan ve nikah
yemekleri ile doğum günü yemeklerini ke-
yifle gerçekleştirebilirsiniz.

Aileniz sevdikleriniz ve dostlarınızla beraber
hoş sohbetler ederken en güzel  lezzetleri
tadabileceğiniz  Sait Köz, müşterilerden
gelen ilgiyle her geçen gün büyümeye
devam ediyor.  Aşçı olarak bir süre çalıştıktan
sonra 2000 yılında Altona’da  Sait Köz’ü
hizmete açan Sait Turgut, müşterilerin gös-
terdiği ilgiyle kısa sürede büyüyerek 2. şu-
besini Steindamm’da hizmete açtı. 

Altona’da bulunan Sait Köz’ü büyüterek
2010 yılında faaliyete geçiren Sait Turgut,
hizmetin sonu yoktur diyerek, 2014 yılında
dekorasyonu tamamen yenileyerek müşte-
rilerine yeni yüzüyle hizmeti sürdürüyor.
Müşterilere en iyi hizmeti vermek için
sürekli çalıştıklarını dile getiren Sait Turgut,
“Yeniliklere devam ediyoruz. Arka bahçe-
mizi biraz daha büyütmek için çalışmalarımız
sürüyor” dedi.  

Sait Turgut, “Hamburg’da Altona ve ikinci
şubemiz olan Steindamm’da Sait Köz’de
en iyi ve taze, helal etlerle, tüm közde et

çeşitleri, kebap çeşitleri, döner ve pide çe-
şitleri gibi daha bir çok lezzeti müşterileri-
mize sunuyoruz.  Gelen müşterilerimiz sa-
lonumuzdan memnun ayrılarak yakınlarına
bizi tavsiye ediyor ve ailemiz her geçen
gün genişliyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor”
diye konuştu. 

Öğle yemeğiyle de hizmet verdiklerini ifade
eden Sait Turgut,   “Sait Köz olarak öğle
yemeği sunuyoruz. Etli ve etsiz yemeklerden
makarnaya ve kebap çeşitlerine kadar tüm
yemeklerimizi öğle servisinde memur ve
işçilerimiz için düşük fiyatlarla sunuyoruz”
dedi. 

Hem Türk hem de Alman müşterilerinin
olduğunu ifade eden Turgut, “Herkese ka-
pımız açık. Aynı anda içeride ve dışarıda
toplam 180 kişiye hizmet verebiliyoruz.
Bahçeyi büyüttüğümüz zaman 50 kişilik
daha bir hizmet kapasitemiz olacak.  Çok
uzun zamandır bizimle birlikte olan çalı-
şanlarımız var. Müşteri memnuniyetini ön
planda tutarak kaliteli ve  güleryüzlü hizmet
veriyoruz” şeklinde konuştu. 

Pazar günleri brunch yani açık büfe kahvaltı
servisi  olduğunun da altını çizen Sait
Turgut, “Keyifli bir pazar sabahı için de
herkesi Sait Köz’e bekliyoruz” dedi. Sait
Köz  Große Bergstraße 165,   22767 Altona
Hamburg  ve Steindamm  4 - 20099 Ham-
burg adresinde ki şubesiyle hizmetlerine
devam ediyor.  

Sait Köz Restorant
damakları șenlendiriyor

• Türkses / Hamburg/  

Yeni ürün Dinamik Paket`in tanıtıl-
dığı toplantı ya Tan Reisen, Myra
Reisen, Burak Reisen, Reisebüro

Romancı, Biletix, Reisebüro Çetin, Bal-
tacı GmbH, Linden Reisen, Sıla Reisen,
Nur Reisen, Keskin Reisen, Kocaman
Reisen,  Karakaş Reisen, Bon Voyages
Reisen, Mr. Fernweh, Lübeck ̀ ten Koberg
Reise Welt, Hanseglobal Reisen, Kiel
`den Berdan  Reisen, Neumünster `den
Star Reisebüro, Elmshorn`dan LMC
Elmshorn seyahat büroları sahipleri ve
çalışanları da katıldılar.
Yeni ürünün tanıtımını yapan Murteza;
Turizmin  teknoloji sayesinde yeni bir
çağa girdiğini ekonomik açıdan tüketi-

cinin daha uygun fiyatlarla tatil yapmak
için arayışlar içerisinde olduğunu söyledi.
Rıdvan Murteza,  “IATÍ nin  bu durumu tes-
bit etmiş olup, en uygun fiyatlarla otel,
uçak ve transfer ürünlerini bir paketde
toplayıp sizlere sitesinden satış yapa-
cağınız yeni bir ürün yaratmıştır“ dedi.
Dinamik Paket´in  tatil bölgeleri dışında,
Türkiye de havalimanı bulunan tüm
şehirlerimizi de kapsadığını belirtti.  
IATI portalından önce tatil sonra aile
ziyareti veya önce aile ziyareti sonra
tatil seçeneklerinin mevcut oldugu ekran-
dan gösterildi. 
Yeni üründe tek gidiş uçak biletine veya
tek geliş uçak biletine de dinamik paket
imkanının (otel+uçuş+transfer = tek

fiyat) olduğu hatırlatılarak toplantıya ka-
tılan tüm acentelere teşekkür edildi.  
Sait köz personeli tarafından sunulan
açık büfe kahvaltıda buluşan seyahat
acentası sahip ve temsilcileri, kahvaltı
sonrası yapılan sunumu ilgi ile izleleye-
rek, görüş alış verişinde bulundular. 
Toplantıyı tertip eden İATI yetkilileri Rıd-
van Murteza ve Serkan Yıldız’a buluşma-
dan memnun olduklarını ifade eden ka-
tılımcılar, böyle bir toplantıda birlikte
olmanın kendileri için bir kazanç ol-
duğunu vurguladılar. 
Türk basınından sadece Türkses’in  hazır
bulunduğu toplantıda, seyahat acentaları
sahip ve temsilcileri toplu halde Türk-
ses’in objektifine gülümsediler. 

iati yeni ürünü ‘Dinamik Paket’i acentalarına tanıttı

IATI  Genel Müdürleri Rıdvan Murteza  ve  Serkan Yıldız` ın  ev  sahipliğinde
Hamburg acenteleri, Altona daki Köz Sait Restauranttında sabah kahval-
tısında bir araya geldi. Kahvaltıda IATI `in personeli de hazır bulundu.

Hamburg a 40 km uzaklıkda oturan Michael Usaker ve ailesi, sık 
sık Sait Köz’e yemek ve kahvaltı yapmak için geldiklerini söyledi.
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HFB’nin Kadınlar Kolu’ndan
mantı, müzik ve bit pazarı

etkinliğine yoğun ilgi
• Türkses /  Hamburg

Hamburg Fenerbahçeliler Derneği
(HFD) Kadınlar Kolu tarafından
Altona semtinde TGH Haus 7 Sa-

lonu'nda organize edilen mantı, müzik ve
bit pazarı üçü birarada düzenlenen etkinliğe
her kesimden yoğun katılım oldu..

Kadınlar güçlü
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan  HFD
Kadınlar Kolu Başkanı Ayşe Drebing, “Ka-
dınlarımız bir çok konuda çok daha güçlüler.
Kadın üyelerimiz ve üye olmayan çok
sayıda kadınlarımız büyük bir dayanışma
gösterdiler ve 30 kilo evlerinde mantı yapıp
getirdiler. Bunun yanı sıra pasta, kek gibi
bir çok konuda becerilerini ve güçlerini
gösterdiler. Ayrıca, bit pazarı kurduk ve
uygun ücretle tekstil gibi eşyalarımızı sattık
ve müzik eşliğinde aynı anda eğlendik.
Dolayısıyla üçü bir arada oldu. Etkinliğe
ilginin yoğun olması hepimizi çok sevin-

dirdi. İlk kez böyle bir projeyi hayata ge-
çirdik ve bunu geleneksel hale getirmek
hedefindeyiz” dedi.

Atatürk kadınlara önem verdi
Hamburg Muavin Konsolosu Meral Akbilek
Koray'da yaptığı konuşmada kadınları tebrik
etti, kadınların çok değerli olduklarının
altını çizdi ve Atatürk'ün kadınlara her za-
man değer verdiğini hatırlatarak sözlerini
tamamladı. SPD Hamburg Eyalet Parla-
mentosu Milletvekili Yılmaz Güngör'de
kadınların istediklerinde yapamayacakları
birşeyin olmadığını kaydetti. Güngör, bun-
dan böyle bunun gibi kadınların etkinlikler
yapmalarını ve sayının yüksek çıtalara çık-
masını dilediğini söyledi. Bağımsız Ham-
burg Parlamento Milletvekili Nebahat Güç-
lü'de bir selamlama konuşması yaptı ve
kadınlara övgüler yağdırdı. Katılımcılar
kısa konuşmaların ardından mantı yeme,
alış veriş yapma ve piyanist-şantör Safil'in
müziği eşliğinde eğlenme fırsatı buldu.   

Başarılı iki öğrenci
ödüllendirildi 

• TÜRKSES / Hamburg

Hamburg'da liseyi 1.4 notla bitiren
Hukuk Fakültesi öğrencisi Onur Çelik
ile 1.5 not ortalaması ile mezun olan
eğitimci olmak isteyen Selin Yörenç’e
Hamburg Başkonsolosu Fatih Ak Tak-
dir belgesi ve Vestel marka cep tele-
fonu hediye ederek ödüllendirdi. 

Hamburg Başkonsolosluğu August
Strasse 2 adresinde bulunan rezidansta
düzenlenen ödül törenine Hamburg
Başkonsolosu Fatih Ak, eşi Ayşen
Ak,  Hamburg ve Çevresinde görev-
lerini sürdüren veli derneği temsilcileri,
öğretmenler ve öğrencilerin aile üyeleri
katıldı.

Diğer öğrencilere 
örnek göstermek

Berlin Büyükelçiliği'nin uygun
gördüğü ve görev bölgesinde başarılı
öğrencilerin yetişmesinin sevindirici
olduğunu belirten Fatih Ak ‘Alman-
ya’da başkonsolosluklarımızın bu-
lunduğu bölgelerde Lise öğrencileri
arasında yüksek notla mezun olan iki
öğrencimizi her yıl ödüllendiriyoruz.
Öğrenciler arasında iki öğrencimiz

bu ödüle layık görüldü.
Amaç başarılı öğrencile-
rimizi örnek olarak teşvik
etmek, özendirmek ve li-
sede iyi derece ile mezun ol-
manın ne kadar önemli ol-
duğunu tüm öğrencilere an-
latmaktır. Stadtteil Schule am
Hafen okulundan başarı ile iki
öğrencimiz mezun olmuştur.
Kendilerini tebrik ediyorum
ve diğer öğrencilerimize örnek
olmalarını diliyorum. Ayrıca
öğrencilerimiz Türkçe Alman-
ca iki dil ile eğitim veren sı-
nıfta okumaları da büyük önem taşıyor.
Başarılı iki öğrencimize bundan son-
raki, hayatlarında başarılar diliyorum’
diyerek tekrar öğrencileri ve ailelerini
tebrik etti.

Başarılı olmanın 
yolu çok çalışmaktır

Onur Çelik ve Selin Yörenç,
“Başarı kendiliğinden olmuyor. Başarı-
nın yolu çok çalışmaktan geçiyor. İs-
tek, azim ve yoğun çalışılırsa herkes
başarılı olabilir. Biz bunu yaptık ve
başarılı olduk. Bu başarımız gelecekte

meslek hayatımızında temeli olacağına
inanıyoruz” dediler. Çocuklarıyla
gurur duyduklarını söyleyen Çelik ve
Yörenç aile üyeleri ise, “Aile olarak
her zaman çocuklarımızı destekledik
ve elimizden geleni yaptık yanlarında
olduk. Öğrencilerin başarılı olmaları
için aile, öğrenci, öğretmen ve okul
yönetimi ortak çalışmaları da büyük
önem taşıyor. Okulda velilere yönelik
yapılan toplantıları veliler mutlaka
takip etmeli ve katılmalıdır. Ne kadar
iyi çocuklarımızı desteklersek onlarda
o kadar başarı çizelgesini yükselte-
bilirler” diyerek faydalı tavsiyelerde
bulundular. 
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Yeni yönetim kurulunu belirleyen
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği
(UETD) Hamburg teşkilatı hız kes-
meden 16 Nisan’da yapılacak Ana-
yasa referandumu öncesinde
çalışmalarına başladı. Avrupalı Türk
Demokratlar Birliği (UETD) Ham-
burg Teşkilatı Başkanı Mustafa Bah-
tiyar ve yönetim kurulu üyeleri
UETD ve referandum çalışmalarıyla
ilgili Genel Yayın Yönetmenimiz
Emin Sağlık ile özel bir söyleşi ya-
parak, Türkses’in sorularını yanıtla-
dılar. 

Türkses: UETD hakkında bilgi ve-
rirmisiniz ?

MUSTAFA BAHTİYAR: Avrupalı
Türk Demokratlar Birliği (UETD)
2004 yılında Almanya Köln’de ku-
ruldu. Şu anda 16 Avrupa ülkesinde
temsilciliklerimiz var. Hamburg
temsilciliği olarak bizde yeni bir olu-
şum içine girdik. 2014 yılında Ham-
burg’da açılan temsilciğimiz olarak,
12 Şubat 2017 tarihinde Genel
Kurul Toplantımızı gerçekleştirdik.
Üyelerimizin takdiri ile Başkanlık
görevini devraldık ve Yönetim Ku-
rulu üyelerimizi belirledik.  

Türkses: Genel kurulda başkan
seçildiniz. Sizi tanıyabilir miyiz ?

MUSTAFA BAHTİYAR: 1964 do-
ğumluyum. 1971’den beri Alman-
ya’da yaşıyorum. Hamburg’da
büyüdüm.  Eğitimimi burada aldım.
Araba tamirciliği mesleğini yaptım.
Daha sonra büyük bir firmada gö-
reve başladım.  28 yıldır burada
görev yapıyorum.  İşletme okudum.
Bu firmada şu anda 2-3 markanın
Almanya sorumlusuyum.

Türkses: UETD Hamburg olarak
geleceğe yönelik planlarınız neler-
dir?

MUSTAFA BAHTİYAR: UETD
Hamburg olarak geçmiş dönemlere
baktığımızda çok güzel faaliyetler
yaptık. Biz bu görevi fahri olarak ya-
pıyoruz. İşimiz dışında ki tüm za-
manlarımızı UETD’ye ayırıyoruz.

Çok başarılı işlere imza
attık. Başarılı bir ekiple
çalışıyoruz. Buradan
Türkses aracılığı ile  ken-
dilerine de teşekkür edi-
yorum. UETD Hamburg
olarak hakettiğimiz ko-
numda olduğumuzu dü-
ş ü n m ü y o r u m .
Hedefimiz bizim döne-
mimizde, tüm sivil top-
lum kuruluşları, kanaat
önderleriyle bir araya
gelip, tanışıp kaynaşmak.
Dertlerine derman
olmak, onlara faydalı
olmak istiyoruz. Şubeleş-
meyi çok önemsiyoruz.
Hamburg’da 5 şube aç-
mayı düşünüyoruz. Ham-
burg’da Türklerin yoğun
olarak çalıştığı bölge-
lerde şube açmayı düşü-
nüyoruz. Daha rahat daha iyi hizmet
verebilme arzusu içindeyiz. Yeni şu-
beler açmak için proje çalışmaları-
mız sürüyor. Öngörüşmeleri
yapıyoruz. Semtleri tespit edip, yeni
şubeler açmak için yoğun bir ça-
lışma içindeyiz.  

Türkses: Hamburg’da üye sayınız
yeterli mi ?

MUSTAFA BAHTİYAR: Maalesef
istediğimiz üye sayısına gelemedik.
Bu bizim için büyük bir eksiklik.
Üye sayımız yeterli değil.  Hedefi-
miz daha çok üye yapabilmek.
Ancak şunu söyleyebilirimki genel
kurulla birlikte üye sayımızı ikiye
katladık. 

Türkses: Herkes UETD’ye üye
olabilir mi ? 

MUSTAFA BAHTİYAR: Bizim
dönemimizde herkes UETD’ye üye
olabilir. Bunu için en önemli şartı-
mız gerçekten Türkiye’yi seven,
Türkiye sevdalısı insanlar ve samimi
dürüst insanlar olmaları. Kapımız
herkese açık. Ön araştırma ve ince-
leme yaptıktan sonra üye kabul edi-
yoruz. 

Türkses: Mevcut Dernek Binanız
yeterli mi ? 

MUSTAFA BAHTİYAR: Dernek
binası şu an önemli eksikliklerimiz-
den birisi. Maalesef Şu an ki dernek
binamız yetersiz. Küçük bir ofisimiz
var. Yeni, bize yakışır, ihtiyaçları-
mızı karşılayacak yeni bir ofis ara-
yışlarımız sürüyor. Umarım kısa
zamanda derneğimize yakışır yeni
bir ofis buluruz.  

Türkses: Diğer UETD Şubeleri ile
sivil toplum kuruluşları ve der-

neklerle işbirliğiniz var  mı ?

MUSTAFA BAHTİYAR: Diğer
UETD temsilcilikleri ile sürekli irti-
bat içindeyiz. Sivil  toplum kuruluş-
larıyla işbirliğini de çok
önemsiyoruz. Bu dönemde işbirlik-
lerimiz  olacak.  Birlik beraberlik
içinde olmak çok önemli. Sivil top-
lum örgütlerinin Hamburg’da daha
çok önemsenmesini istiyoruz. Bele-
diye Başkanının Hamburg’da ala-
cağı bir  karar öncesi  sivil toplum
örgütlerinin de görüşünü almasını is-
tiyoruz.  

Türkses: Türkiye’den destek alı-
yor musunuz ?

MUSTAFA BAHTİYAR: Türki-
ye’den manevi destek alıyoruz. Biz
burada kendi yağımızla kavrulmaya
çalışıyoruz. Burada ki bazı işadam-
ları derneğimize katkı sağlıyorlar.
Sponsorluk desteği veriyorlar. Uma-
rım işadamlarının destekleri daha da
artacaktır. Şu an için kendi  imkan-
larımızla faaliyetler yapıyoruz.

Türkses: UETD Hamburg olarak
hedefleriniz nelerdir ?

MUSTAFA BAHTİYAR: UETD
Hamburg olarak öncelikli hedefimiz
emin  adımlarla sağlam bir ekiple
yürümek.  Önümüze orta ve uzun
vadeli hedefler koyup  sistematik bir
şekilde çalışacağız. UETD Ham-
burg’da iyi bir ekip oluşturduğumu-
za  inanıyorum. Umarım güzel işler
yapacağız. Bizim dönemimizde her-
şey  farklı olacak. Herkesin birbirin-
den öğreneceği çok şeyler var. 

Türkses: 16 Nisan’da yapılacak
Referandum için ne gibi çalışma-
lar yapıyorsunuz ?

MUSTAFA BAHTİYAR: Anayasa

değişikliği Referandumu için çalış-
malara başladık. UETD Hamburg
olarak yoğun bir çalışma yapıyoruz.
Ekip olarak çok sıkı çalışıyoruz.
Umarım Almanya’da yaşayan Türk
vatandaşlarımızın seçimlere büyük
katılımını sağlayacağız. 

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği
(UETD) Hamburg Teşkilatı Genel
kurulu sonrası belirlenen Yönetim
Kurulu üyeleri de dernek çalışmaları
ve referandumla ilgili görüşlerini
okuyucularımızla paylaştılar. 

Türkses: Sizi Tanıyabilir miyiz ? 

COŞKUN AKGÜL: 1979 Mardin
doğumluyum. 6 senedir Ham-
burg’da ikamet ediyorum. Nakliye
işiyle uğraşıyorum. Siyasi Bilimler
Fakültesi mezunuyum. Ben UETD
Hamburg Seçim Koordinasyon mer-
kezi başkanıyım.

Türkses: Referandum çalışmala-
rından bahseder misiniz ? 

COŞKUN AKGÜL: UETD’de yeni
yönetimde görev almaktan mutluluk
duyuyorum. Referandum için çalış-
malarımız tüm hızıyla devam ediyor.
Seçim Koordinasyon merkezi olarak
üstümüze düşen bütün görevleri

yapmaya hazırız. Biz
çalışmalara başladık.
Şu an yönetim eki-
binde yedi kişi var
ancak  biz çok büyük
bir aileyiz. Geçen se-
çimlerdeki seçmenle-
rimiz hiç dağılmadı.
Belli bir ekibimiz var
zaten. Yönetim Ku-
rulu olarak  hep bir-
likte yoğun şekilde
çalışıyoruz. Allah’ın
izniyle öncelikle vata-
nımızın milletimizin
bayrağımızın bekası
için evet  diyeceğiz.
Yolumuzun reisin
yolu olduğunu belirt-
mek istiyoruz. Genel
merkezimizin hazırla-
dığı seçim materyal-
leri  var. Almanca ve

Türkçe olarak başkanlık sistemini
anlatan broşürlerimiz hazır. Seçimler
Konsolosluk binasında olacak. Biz
seçime olan katılımı artırmak için
çalışıyoruz.  Seçim günü oy kullan-
maya gidecek olan vatandaşlarımız
için otobüsler kaldıracağız. Vatan-
daşlarımız bu otobüslerden görüşleri
ne olursa olsun ücretsiz faydalanabi-
lirler. İnsanların seçme ve seçilme
hakkı özgür iradeleridir. Tek dileği-
miz referandum ortamının sağlıklı
şekilde sonuçlanması. Herkesin
özgür iradesini sandığa yansıtmasını
istiyoruz. ilk hedefimiz seçme ve se-
çilme hakkı olan tüm vatandaşları-
mızın sandığa gidip oylarını
kullanmalarıdır. Allahın  izniyle
bizim düşüncemiz inşallah yüzde 90
evet çıkar. Ancak biz yüzde 61 diye
bir hedef çizdik.  

Türkses: Sizi Tanıyabilirmiyiz ? 

ÖMER POLAT: Ağrılıyım.10 se-
nedir Hamburg’da yaşıyorum.
UETD Başkan Yardımcısı ve Teşki-
latlanma Başkanıyım.

Türkses: Hedefleriniz nelerdir ?

Öncelikli  hedeflerimiz Hamburg’da
hem üye sayımızı çoğaltmak hem de

Hamburg’un bazı semtlerinde şube-
ler açmak. Biz UETD olarak  her-
kese kolayca ulaşabilmek istiyoruz.
Ticaret yaptığımız için işverenlerin
neredeyse hepsini tanıyoruz. Tüm
esnaflarımızla faydalı çalışmalar
yapmak amacındayız.   

Türkses: Referandum için düşün-
celeriniz nelerdir ?

ÖMER POLAT: 16 Nisan’da yapı-
lacak olan refarandumda herkes oy-
larını kullanacak. Anayasada deği-
şen maddelerin hepsini okudum.
Ben olumlu buldum. Şahsi olarak
mantıken ben evet oyu kullanaca-
ğım. Bizim Dernek olarak  ortak gö-
rüşümüz de zaten evet yönünde.
Bugüne kadar anayasa değişikliği
yapmaya kimse cesaret edememiş.
Şu anki hükümete nasip oldu. Ana-
yasa değişikliği teklifi halka sunula-
cak halk ne derse o olacak. Ama
benim kanaatim olumlu bir sonuç çı-
kacağı yönünde.  Anayasa maddele-
rinin hepsine baktım bence yeni
değişiklikler daha iyi olacak.  

Türkses: Sizi tanıyabilir miyiz ?

YAŞAR OKTAY: Batmanlıyım.
Hamburg’da restaurant işletiyorum.
UETD’nin 2004 yılında kuruldu-
ğunda üyesi olmuştum. Yeniden ya-
pılanmasında 2014’de yönetim
kuruluna girdim ve o günden bu
yana devam ediyorum. Yeni yöne-
timde Başkan Yardımcısı ve Halkla
İlişkiler ve STK Başkanıyım.

Türkses: UETD olarak üye sayı-
sında artış yapmak için planları-
nız nelerdir ?  

YAŞAR OKTAY: Hedefimiz daha
çok üye. Bunun için de  üye çalışma-
larına başladık. Genel kurulla bir-
likte üye sayımızı ikiye  katladık.
Sadece bugün  12 üyeyi derneğimize
kaydettik.  Dernek olarak faydalı iş-
lere imza atmak için yoğun şekilde
çalışıyoruz. Bundan sonra da hız
kesmeden çalışmalarımız sürecek. 

UETD Hamburg’da yeni dönem
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Hamburg Teşkilatı, 12 Şubat 2017 tarihinde Genel
Kurul toplantısını gerçekleştirdi.  Seçimlerde tek aday olan  Mustafa Bahtiyar başkan seçildi.
Genel kurulda UETD Hamburg Teşkilatı yeni yönetiminde şu isimler yer aldı.  Mustafa Bahtiyar
( Başkan) Ömer Polat (Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı) Yaşar Oktay (Başkan Yardım-

cısı ve Halkla İlişkiler ve STK Başkanı) Bülent Arlıoğlu (Başkan Yardımcısı ve Bölge Sekreteri)
Güngör Poyraz (Siyasi İşler Başkanı) M. Akif Polat (Muhasip) M. Nurullah Yılmaz (Gençlik Kol-
ları Başkanı) Arzu Hadice Altunova (Kadın Kolları Başkanı) Diğer üyeler ; Ali Gök,  Ferhat Tatar,
Ahmet Akdağ, Vural Yıldız, Murat Kavuşan, Yüksel Özkartal ve Sümeyye Lambrecht oldular.

Röportaj: Emin SAĞLIK 

Emin 
SAĞLIK

AK Parti Yurtdışı Bölge Seçim
Koordinasyon Merkezleri (BSKM)
toplantısı Rheinberg’de gerçek-
leşti. Bölge yönetim kurulları üye-
lerinin katıldığı programda İstan-
bul Milletvekili ve TBMM Anayasa
Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mus-
tafa Şentop Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi hakkında konuşma
yaptı. AK Parti Yurtdışı Seçim Ko-
ordinasyon Merkezi Başkanı Mus-
tafa Yeneroğlu açılış konuşma-
sında, “Ulaşmadığımız insan, kapı-
sını çalmadığımız seçmen kalma-
yacak. Argümanlarımız çok güçlü.
Dezenformasyon kampanyasına
karşı hikmetle doğrularımızı anla-
tacağız. İnşallah en az 1 milyon
yurt dışı seçmenimizin desteğini
alarak Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi’nin kabul edildiği bir
Türkiye’ye şahit olacağız” dedi.

Yeneroğlu konuşmasında özetle
şunları ifade etti:“Dünyanın dört bir
yanında yaşayan diasporadaki insan-
larımızın varlığının ve geleceğinin ko-
runmasının teminatı olan ülkemizde
anayasa değişikliği halk oylaması ya-

pılacaktır. Bunun için dünya çapında
57 ülkede yaşayan vatandaşlarımız
da sandığa gidecektir. Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi siyasi is-
tikrarını koruyan, hızlı ve etkili
icraatları gerçekleştiren daha güçlü
bir Türkiye’ye vesile olacaktır.
Sandıklarda oy kullanmak, yurt
dışında yaşayan vatandaşlarımız açı-
sından anavatana sahip çıkmanın
somut bir göstergesidir. Katılımın 1
Kasım seçimlerinden daha fazla ol-
ması yurtdışı Türklerin Türkiye siya-
setinde daha fazla merkeze
alınmasını beraberinde getirecektir.
Halk oylamasına katılım ayrıca yurt-
dışında doğup büyüyen gençlerimizin

Türkiye’ye yönelik duyarlılığının art-
masını da sağlayacaktır.

Avrupa ülkelerinde yapılan tar-
tışmalar ‘Hayır Kampanyası’nın sa-
dece Türkiye’deki siyasi partiler
tarafından yürütülmediğini gösteriyor.
Bu ülkelerdeki bazı medya organları
ve siyasetçiler de bu kampanyaya
güçlü destek veriyor. Sözde Tür-
kiye’nin iç meseleleri buralara taşın-
masın diye bağıranlar, Türkiye’nin iç
işlerine nüfuz etme çabası içerisinde.
Siyasallaşıyor iftirasıyla dini cemaat-
lerimizin üzerinde kamuoyu baskısı
oluşturanlar, resmi dini cemaat olarak
kabul ettikleri bir organizasyonun
üzerinden ‘hayır’ kampanyası or-
ganize ediyorlar. Bu durum bizlerin
sorumluluğunu daha da artırıyor.

Yurtdışında kullanılan oyların so-
nucu doğrudan etkilediğini dikkate al-

dığımızda yurtdışı seçmenler bu sü-
reçte tarihi bir rol oynayacaklardır.
Bizler de bu süreçte ulaşmadık insan,
kapısını çalmadığımız seçmen bırak-
mayacağız. Argümanlarımız çok
güçlü. Dezenformasyon kampanya-
sına karşı hikmetle doğrularımızı an-
latacağız. En az 1 milyon yurt dışı
seçmenimizin desteğini alarak 16
Nisan gecesi Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’nin milletimizin büyük
çoğunluğu tarafından kabul edildiği
bir Türkiye’ye şahit olacağız.”

İstanbul Milletvekili ve TBMM
Anayasa Komisyonu Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop katılımcılara Türk
siyasi tarihi bağlamında Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi hak-
kında bilgi verdi. Şentop
konuşmasında, “Parlamenter sis-
temle ilgili doğru bir değerlendirmede

bulunmak için siyasi tarihimize bak-
mamız yeterli. Bu sistemde millet
Meclis üyelerini seçiyor ancak Hükü-
meti seçemiyor. Yüzde 20-25 oy alan
bir parti hükümeti kurabiliyor. Tabi ki
sistem koalisyon kurmayı zorunlu kı-
lıyor. Dolayısıyla Meclis içerisindeki
dengelere göre şekillendiği için gücü
yetenler hükümetin oluşumuna mü-
dahale ediyor. 33 yılda 21 Hükümetin
kurulduğu dönemleri yaşadık. Bu dö-
nemlerde ne siyasi-ekonomik istikrar
sağlandı ne de ülkemize uluslararası
itibar sağlandı. Aksine 2. Dünya
Savaşı’ndan sonra ülkemiz siyase-
tinde kronik bir şekilde dış müdaha-
lelerin şekillendirdiği bir vesayet
düzeni hâkim olmuştur. Bu düzenin
sonuçlarını son olarak 15 Temmuz
darbe girişiminde yaşadık. 

Öte yandan yeni sistemle tek adam
hâkimiyetinin kurulacağı iddia edi-
liyor. Yine siyasi tarihimize bak-
tığımızda bir yanda Cumhurbaşka-
nının diğer yanda da Başbakanın ol-
duğu parlamenter sistemin, ülkemiz
için ciddi kayıplara neden olan çift
başlılığı ürettiğini görüyoruz. Bu çift

başlılık nedeniyle Demirel-Özal veya
Sezer-Erdoğan örneklerinde görül-
düğü gibi geçmişte birçok siyasi ve
ekonomik krizler meydana gelmiştir.
AK Parti olarak 2002 yılından bu
yana siyasetin alanını genişletmeye
çalışıyoruz. 16 Nisan’daki oylamanın
en önemli özelliği vesayeti kaldıracak
olmasıdır. AK Parti iktidarıyla birlikte
ülkemizde siyasi ve ekonomik istikrar
hâkim olmuştur. Ancak bu durum,
parlamenter sistemin ortaya çıkardığı
bir sonuç değil, Cumhurbaşkanımızın
güçlü liderliği ve AK Parti teşkilatlan-
masıyla elde edilmiş bir başarıdır.
Tam da bu noktada savunduğumuz
sistem, siyasi ve ekonomik istikrarı
üretecek bir sistemdir. Yeni sistem,
güçlü bir siyasi parti veya lider ol-
masa da istikrarlı bir hükümetin
oluşmasını sağlayacak, ülkemizin
uluslararası itibarını artıracaktır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi’nde millet hem Meclisi hem de
Cumhurbaşkanını seçecek. Hükümet
olmak için yüzde 20-25 oy almak ye-
terli olmayacak, milletin en az yüzde
50 desteğini almak gerekecek.   

Yeneroğlu: “En az 1 milyon yurt 
dışı  seçmenimizin desteğini 
almayı hedefliyoruz”
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Lüks ve nezih bir ortamda Anadolu mutfağının eşsiz lezzetini
keşfedeceğiniz Köz Adana Restorant, geçmişin zerafetini ve günümüzün modernitesiyle yeniden tanımlıyor.

Kömür ateşinde ızgara keyfinden ızgara çeşitlerine, soğuk-sıcakmeze çeşitlerinden tatlılara kadar 
Türk mutfağının 1001 çeşit lezzetini Köz Adana Restoranın sıcak ve farklı atmosferinde keşfedin.

Güleryüzlü ve deneyimli personelimizle siz de bu farkı fark edin...

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

Hamburg 
Wandsbek’de 

Yeni 
Açıldı!.

Wandsbeker Marktstraße 9 • 22041 Hamburg • Mehmet Aydın: Mobil: 0152 / 55 32 56 57

Hamburg Adana’sına kavuşdu

AÇIK TEŞEKKÜR: 10 Mart Cuma günü açılışını gerçekleştirdiğimiz Köz Adana Restorantımıza  
gösterilen yoğun ilgiden dolayı, bütün dost ve müşterilerimize sonsuz teşkkür ederiz.  Mehmet Aydın



     2016 S          

                      

  
 

1988 - 2016
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BERGEDORF: Alte Holstenstr. 56 • 21029 Hamburg  • Tel: 040 / 724 59 82 

14 9 7

Türk mutfağının yıllardır değişmeyen adresi!
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Başbakan Binali Yıldırım, yurt
dışında yaşayan vatandaşlara
seslenerek, „Hiç merak etmeyin.

Türkiye’nin gurbetteki vatandaşlarımızı
döviz makinası olarak gördüğü günler,
unuttuğu günler artık geride kaldı. Sivil
toplum örgütleri olarak fert fert hepinizin
başı hep dik olsun, özgüveniniz yüksek
olsun.“ dedi.
Askeri ve güvenlik alanında önemli ulus-
lararası forumlardan biri sayılan 53.
Uluslararası Münih Güvenlik Konferan-
sı’na katılmak ve bazı temaslarda bulun-
mak için Almanya’da bulunan Başbakan
Yıldırım, Münih’teki bir otelde sivil top-
lum kuruluşlarıyla istişare toplantısın-
da bir araya geldi.
Yıldırım, Avrupa’da yaşayan vatan-
daşlara, „Sizler Avrupa’daki Türk var-
lığının temelisiniz, temel taşlarısınız.
Buradaki başarılarınızı görüyor, duyuyor
ve sizlerle daima iftihar ediyoruz. Sizler
Avrupa’daki gelecek nesillerimiz için de
örnek ve gurur kaynağı oldunuz“ diye
hitap etti.
Avrupa’da yaşayan vatandaşların, haya-

tın her alanında yürüttükleri çalış-malarla
bu ülkelerde Türkiye’nin gönüllü elçileri
olarak faaliyet gösterdiklerini vurgulayan
Yıldırım, yurt dışındaki her vatandaşın,
ülkesinin değerlerini ve kimliğini temsil
ettiğini bildirdi.
Yıldırım, şöyle devam etti:
„Unutmayın, kalbimiz 80 milyon vatan
evladının kalbi sizlerle birlikte çarpıyor.
Üç hatta dördüncü nesli geride bıraktık,

burada yaşıyorsunuz. Ailelerinizin, baba-
larınızın, annelerinizin bir zamanlar gur-
bet olarak gördüğü bu yerler artık vatan
haline geldi. Gençlerimiz, çocuklarımız
için vatanımız haline geldi. Kökleriniz
Türkiye’de ama burada kök salmaya
başladınız. Kültürel varlığınızla Av-
rupa’yı zenginleştiriyorsunuz. Avrupa’da
artık misafir değil ev sahibisiniz. Ev sa-
hibi olarak düşünmeniz ve davranışları-
nızı buna göre belirlemeniz çok büyük
önem arz ediyor. 
Biliyorsunuz, misafir olmak her an git-
meye hazır olmak demektir. Tedirginlik
getirir, kaygı getirir ama unutmayın sizin
arkanızda Türkiye var, 80 milyon vatan-
daşımızın duası ve desteği var. Bu özgü-
veni çocuklarınıza, torunlarınıza, gelecek
nesillere mutlaka vermenizi istiyoruz.“
Yıldırım, bir zamanlar işçi olarak gelen
anne ve babaların çocuklarının, bugün
Almanya ve başka ülkelerde, iş güç sa-
hibi olduğunu, bulundukları ülkenin eko-
nomisine katkı sağladıklarını ve işsizlere
iş verdiklerini belirtti.
Avrupalı Türklerden, bu başarıyı anava-
tan Türkiye ile daha çok paylaşmalarını
isteyen Yıldırım, „Türkiye’de biz her
zaman yüzümüzü size çeviriyoruz, sizle
beraberiz. Hiç merak etmeyin. Tür-
kiye’nin gurbetteki vatandaşlarımızı
döviz makinası olarak gördüğü günler,
unuttuğu günler artık geride kaldı. Sivil
toplum örgütleri olarak fert fert hepinizin
başı hep dik olsun, özgüveniniz yüksek
olsun.“ diye konuştu.

„İyi bir diyalog, özgüven birçok
yanlışı bertaraf edecektir“

Dünyanın ve Avrupa’nın değiştiğini
ancak Avrupa’daki bazı ülkelerin maale-
sef bu değişime ayak uyduramadıklarını
vurgulayan Yıldırım, „Değişime ayak
uyduramayanların bir kısmı hıncını ya-
bancılardan, Müslümanlardan çıkarmaya
çalışıyor. İslam düşmanlığını, ırkçı akım-
ları körüklemek suretiyle tırmandırıyor-
lar, aman aman. Değerli vatandaşlarımız
bu oyuna gelmeyin. Hakkınızı hukukun-
uzu hukuk içinde mücadele ederek, aynı
zamanda da geçimli olarak sürdüreceğiz.
İyi bir diyalog, özgüven birçok yanlışı
bertaraf edecektir.“ ifadesini kullandı.
Yıldırım, yurt dışında yaşayan vatan-
daşlardan, dayanışma ruhunu her alanda
göstermesini, imkanı, gücü olanların
mutlaka zayıfların yanında yer alarak
destek vermesini istedi.
„Bazen gençlerimiz heyecanlı olabiliyor,
onları yatıştırmak, yol göstermek, ihti-
yaçları olan eğitimi vermek, hepimizin,

sizlerin, bizlerin en temel görevi. Başarı-
nın kaynağı iyi bir eğitimdir. Ne diyoruz?
Bulunduğunuz ülkenin dilini, ana diliniz
gibi öğrenmeniz gerekir. Bulunduğunuz
ülkenin vatandaşı olun ve o ülkede sağla-
nan haklardan yararlanın. Siyasetin
içinde olun, toplumsal hayatın her ye-
rinde aktif bir katılım sağlayın. Bir araya
gelin. Birlikte hareket etmek gücünüze
güç katacak.
Her vesileyle birbirimizle dayanışma-
mızı daha da güçlendirelim. Bu noktada
sivil toplum kuruluşlarına çok büyük gö-
revler düşüyor. İdareciliğin en iyi öğre-
nildiği yer sivil toplum kuruluşlarıdır. Bir
anlamda siyasetin mutfağı da sivil top-
lum kuruluşlarıdır. Gençlere sosyal ha-
yatta, siyasette, hayatın birçok alanında
daha fazla şans vermeliyiz ve gençleri-
miz geleceğimiz, onlara güvenmeliyiz.
Onların burada kazanacağı, tecrübe ve
özgüven sayesinde yaşadıkları ülkenin
toplumundaki başarıları da artmaya
devam edecektir.“

„İşte bizim farkımız bu“
Avrupa’nın, yurt dışında yaşayan vatan-
daşlara çok şey borçlu olduğunu belirten
Yıldırım, „Elbette Türkiye de size çok
şey borçlu. Dünyada olup bitenleri siz-
den öğreniyoruz. Sizler sayesinde Tür-
kiye’nin yalnızca 780 bin kilometre kare
Anadolu toprakları olmadığını, istersek
gücümüzü bütün dünyada gösterebile-
ceğimizi öğrendik, gördük.“ dedi.
Birkaç gün içinde Almanya’nın Ober-
hausen kentinde onbinlerin bir araya gel-
diğini, memleket sevdalılarıyla kucaklaş-
tıklarını, hasret giderdiklerini hatırlatan
Yıldırım, „Bunu birçok ülke anlaya-
mıyor, birçok ülke bunu bir türlü özüm-
seyemiyor. Nasıl olur? Burada onbin-
lerce insan bir araya geliyor, İsveç’ten,
İtalya’dan, Norveç’ten geliyor, saatlerce
yolculuk yapıyor, niçin geliyor? İşte
bizim farkımız bu. Bizim farkımız, vatan
sevgisi, millet sevgisi ve yüreğimizdeki
bayrak sevgisi.“ ifadesini kullandı.
Yurt dışında yaşayan vatandaşların, Tür-

kiye’nin ekonomisine geçmiş yıllarda
yaptıkları desteklerle gönderdikleri dö-
vizlerle can ve güç verdiğine dikkati
çeken Yıldırım, şu değerlendirmelerde
bulundu: „Bunlar asla unutulamaz. Çok
şükür bugün Türkiye bölgesel bir güç,
dünyada gittikçe itibarı artan bir ülke.
Milyonlarca mazlumun yaralarını saran,
onların haya-ta tutunmasını sağlayan ül-
kenin adı Türkiye. 3 milyon Suriyeliyi
biz 5 yıldır misafir ediyoruz. Ekmeğimizi
paylaşıyoruz, onların hayata tutunmasını
sağlıyoruz. İnsanlığın ölmediğini bütün
dünyaya gösteriyoruz. Türkiye’nin bu
yaptıklarını birçok ülke anlayamıyor.
Çünkü yetiştikleri değerler onlara bu im-
kanı vermiyor. Her şeyi makine olarak,
para olarak gören bir anlayışın başarılı
olmayacağı 2009 dünya krizinde gö-
rüldü. İnsanı ihmal eden, yok sayan, mer-
keze almayan anlayış iflas etti.“
AK Parti’nin 15 yıllık iktidarında, „İn-
sanı yaşat ki devlet yaşasın.“ anlayışını
temel aldığına işaret eden Yıldırım,
bunun, 619 yıllık Osmanlı’nın yola çı-
karken ortaya koyduğu bir prensip ol-
duğunu belirtti. Bu anlayışın günümüzde
daha da önemli hale geldiğini vurgulayan
Yıldırım, „Bölgemizde, Suriye, Irak,
Yemen, Libya, Tunus ve Kırım’da
yaşananlar ortada. İşte Türkiye bütün bu
karışıklıkların ortasında özgüveni yüksek
bir istikrar adası ve buradaki mazlumlara,
çaresizlere yardım etmek için seferberlik
yapmış ve elinden gelen bütün gayreti
gösteriyor.“ diye konuştu.

Yıldırım, Münih’te STK temsilcileriyle buluştu
Başbakan Yıldırım: „Türkiye’nin gurbetteki vatandaşlarımızı döviz ma-
kinası olarak gördüğü günler, unuttuğu günler artık geride kaldı. Sivil top-
lum örgütleri olarak fert fert hepinizin başı hep dik olsun, özgüveniniz
yüksek olsun.“

„Değişime ayak uyduramayanların bir kısmı hıncını yabancılardan, Müs-
lümanlardan çıkarmaya çalışıyor. İslam düşmanlığını, ırkçı akımları kö-
rüklemek suretiyle tırmandırıyorlar, aman aman. Değerli vatandaşlarımız
bu oyuna gelmeyin“

„Suriye’de, Irak’ta yaşanan krizler nedenini bahane ederek, ‘Türkiye’de
yeterince güvenlik olmadığı’ yönünde kara propaganda geliştiriliyor. Bu,
aslında Türkiye’nin güvenli olmadığından değil, turizmde bir adım öne
geçmek için geliştirilen bir algı operasyonudur. Bunu biliyoruz“

Başbakan Binali Yıldırım 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere geldiği Münih’de, sivil toplum kuru-
luşlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de katıldı.
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Emin SAĞLIK
Türkses / Hamburg 

Vatandaşlarla daha geniş bir sa-
londa buluşmayı arzu ettiğini,
ancak bunun mümkün olma-

dığını belirten Çavuşoğlu, “Sizleri bu
açık havada, soğukta üşütmek istemezdik.
Buradaki komşularımızdan özür dilemek
istiyorum. Onları da akşamın bu saatinde
rahatsız etmek istemezdik. Ama bunun
sorumlusu biz değiliz. Bunun sorumlusu
sizlerle salonlarda buluşmamızı engel-
leyenlerdir.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
“Bakınız 3 tane sizlerle buluşacağımız
düğün salonunu iptal ettiler. Aynı şekilde
otelde bu toplantıyı yapacaktık, oteldeki
salonu da iptal ettiler. Bir vatandaşımız,

arkadaşlarımızla bir sözleşme imzaladı.
O vatandaşımıza sistematik baskı yaptılar.
Polis, istihbarat, çok açık konuşacağım,
herkes geldi, ‘iptal et’ dediler. Vatan-
daşımız delikanlı mert bir vatandaşımız,
‘hayır ben iptal etmem’ dedi. Ama dün
akşamüstü, vatandaşımızın yerini mü-
hürlediler, yangın gerekçesiyle. 20 yıldır
çalışan işletmeyi yangın gerekçesiyle
iptal ettiler. Bugüne kadar nerdeydiniz?

Maalesef bu sistematik 
bir engellemedir.”
Türkiye’nin Almanya’yı her zaman dost
gördüğünü ve dost görmek istediğini
aktaran Çavuşoğlu, “Bizim Almanya’ya
yönelik hiç bir husumetimiz olmadı ve
olmaz da. Ama Almanya’nın sistematik
bir şekilde Türkiye karşıtlığı ve Alman-
ya’da yaşayan vatandaşlarımıza özellikle
sistematik bir şekilde yaptığı baskı kabul

edilemez. Madem dostsak, bu dostluğa
yakışmaz. İkili ilişkilerimize yakışmaz”
dedi.
“Bu engellemeler bizi 
sindiremez, bizi korkutamaz”
Çavuşoğlu, Avrupa’da 5 milyondan fazla
Türk vatandaşının yaşadığını ve bir-
çoğunun Almanya vatandaşlığına kabul
edilmediğini hatırlatarak, “Hem vatan-
daşlığa kabul etmeyeceksin hem de Tür-

kiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla bizim
buluşmamızı engelleyeceksin. Bu in-
sanlığa, demokrasiye, insan haklarına,
toplanma özgürlüğüne sığar mı? Lütfen
bize insan hakları demokrasi gibi konu-
larda ders vermeye kalkmayın.” şeklinde
konuştu.
Dünyanın her yerinde vatandaşlar ve
soydaşlarla bir araya gelindiğini belirten
Çavuşoğlu, “Bu engellemelerle bir yere
varamayız. Herkes bilsin. Bu engelle-
meler bizi sindiremez, bizi korkutamaz.
Vatandaşlarımızla aramızdaki bağı hiç
kimse koparamaz.” ifadesini kullandı.

“Referandumda evet diyenler 
engelleniyor, hayır diyenlere 
yardımcı olunuyor”
Çavuşoğlu, Türkiye’nin Avrupa’daki
vatandaşlarına bulundukları ülkeye kendi

kültürlerini koruyarak entegre olmaları
tavsiyesinde bulunduğunu anımsatarak,
“Hiçbir yerde sığıntı olmayız. Alman-
ya’da yaşayan Türkleri biz Almanya ile
aramızdaki en önemli güç, en önemli
bağ olarak görüyoruz. İlişkilerimize
katkı sağlayan kardeşlerimiz olarak gö-
rüyoruz. Fakat Almanya’nın da bizdeki
referanduma karışmaması gerekir.”
şeklinde konuştu.
Referandumda ‘evet’ diyenlere de ‘hayır’
diyenlere de fırsat eşitliği verilmesi ge-
rektiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Refe-
randumda evet diyenler engelleniyor,
hayır diyenlere yardımcı olunuyor. Bu
doğru değil.” diye konuştu.
Çavuşoğlu, “Hayır etrafında birleşmek,
bir ülkenin bir başka ülkenin referandu-
muna, seçimine müdahale etmek kim-
senin haddine değildir. Demokratik de
değildir.” dedi.  AA

Çavuşoğlu 
Hamburg’da konuştu
Çavuşoğlu, Hamburg daTürkiye’nin Hamburg Başkonsolosluğunun rezidansında Türk
vatandaşlarına hitap etti. Konuşmasını dinlemek için gelen vatandaşları selamlayan

Çavuşoğlu, Almanya’ya gelmeden önce İstanbul ve Antalya’da olduğunu, bu toplantının
yapılacağını öğrenen oradaki vatandaşların da Hamburg’a selam gönderdiklerini söyledi.

Tüm engelleme-
lere rağmen

Dışişleri Bakanı 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Emin Sağlık’a 
basından yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

• Türkses / Hamburg 

Ali Baba Grillhaus, düzenlenen
bir törenle hizmete açıldı. 9
Mart 2017 tarihinde yapılan

açılışa yoğun katılım vardı.  İşyeri sa-
hipleri Ali Tongar ve Hüseyin Dökmeci,
açılışta gün boyu davetlilerle yakından
ilgilendiler.  Açılışa katılan ve yiye-
ceklerin tadına bakan davetliler, Ali
Baba Grillhaus'dan büyük mennuniyetle
ayrıldılar. 

45 kişilik hizmet kapasitesine sahip
olan Ali Baba Grillhaus'da müşterilere
zengin bir menü sunuluyor.  İşinde uz-
man ustalar tarafından hazırlanan lez-
zetler, en kaliteli malzemelerle birleşince
ortaya mükemmel bir ziyafet sofrası
çıkıyor.

Ali Baba Grillhaus'da, helal kesim
etlerle yapılan ızgara çeşitleri ve et
yemekleri, yiyenlerin birdaha vazge-
çemeyeceği lezzetler olacak.   

Ali Baba Grillhaus'da,  Adana kebap,

Urfa kebap, şiş kebap, beyti kebap,
yoğurtlu kebap, dana şiş, hindi şiş, ka-
burga, pirzola, köfte ve döner, menüde
yer alan çeşitlerden sadece birkaç tanesi.      
Ali Baba Grillhaus'da ayrıca çorba
çeşitleri, tava yemekleri, sebze yemek-
leri, kızartma gibi Türk mutfağının
vazgeçilmez tatları da menüde yer alı-
yor. Tüm bu güzel yemeklerin ardından
sunulan tatllı çeşitleri de yemeğe güzel
bir nokta koymanızı sağlıyor. Ali Baba
Grillhaus'da Türk mutfağının seçkin

tatlı çeşitlerini yiyebilirsiniz.  
Zengin kahvaltı çeşitlerinin yer aldığı

Ali Baba Grillhaus, sabah 08:00 gece
01:00 saatleri arasında  hizmet veriyor. 
İşyeri sahipleri  Ali Tongar ve Hüseyin
Dökmeci, açılışın güzel geçtiğini söy-
leyerek kendilerini yalnız bırakmayan
dost ve yakınlarına  teşekkür ettiler.
Tongar ve Dökmeci, en iyi lezzetleri
güleryüzlü hizmetle birleştirdiklerini
söyleyerek "Tüm misafirleri yemekle-
rimizi tatmaya bekliyoruz" dediler. 

Ali Baba Gillhaus aç�ld�

• Türkses / Hamburg 

Hamburg’da restaurant sek-
töründe fark yaratacak olan
Köz İstanbul, yakında açı-

lıyor. Bir yıla yakın zamandır ha-
zırlıkların sürdüğü Köz İstanbul,
yemek sektörüne iddialı giriyor. 

Selahattin Sis, Ahmet Arslan ve
Hasbi Çelik’in sahipleri olduğu
Köz İstanbul, Nisan ayının ilk haf-
tasında kapılarını açacak. Açılış
öncesi Köz İstanbul’da hazırlıklar
hummalı şekilde sürüyor. 

Müşterilerine lezzet şöleninin yanı
sıra, nezih ve kaliteli bir mekan
sunmayı hedefleyen Köz İstanbul
sahipleri, A’dan Z’ye herşeyle  ya-
kından ilgileniyorlar. Aynı anda
100 kişiye hizmet verebilecek olan
Köz İstanbul’da yazın açık havada
yemek yemenin keyfi bir başka
olacak. Şık bahçesi ile yaz günle-
rinde yemek keyfinin adresi  yine
Köz İstanbul olacak.  Müşteriler
yaz bahçesinde tavana yerleştirlen
ısıtmalar ve üstü kapanabilen bö-
lümde, kışın da bahçe keyfi yapa-
bilecekler.  Müşterilerin rahatı için

her türlü konforu sağlayan ve de-
korasyonunda Türk motiflerinden
esinlenen Köz İstanbul, sunduğu
birbirinden güzel lezzetlerle de id-
dialı. Müşterilerine Türkiye’nin her
yöresinden geleneksel yemekler
sunacak olan Köz İstanbul, tadı
damaklarda kalacak olan lezzetleriye
Hamburg’da bir numara olmayı
hedefliyor.  

Tüm kebap çeşitleri, pide çeşitleri,
döner, lahmacun, çiğ köfte, sulu
yemekler, ve daha bir çok yemek
çeşidiyle zengin bir menü sunan
Köz İstanbul, sabahları da zengin
açık büfe kahvaltı servisiyle  güne
güzel başlamanızı sağlayacak.  35-

40 kişilik bir ekiple hizmet vermeye
hazırlanan  Köz İstanbul, Ham-
burg’da ağzının tadını bilenlerin
uğrak yeri olacak. İşyeri sahipleri
açılış öncesi oldukça heyecanlı.
Son hazırlıkları yapan işyeri sa-
hipleri herkesi açılışlarına davet
ettiler.  İşyeri sahiplerinden Sela-
hatttin Sis, Nisan ayının ilk hafta-
sında açılışlarını yapacaklarını söy-
leyerek, “Ortaklarımla beraber Köz
istanbul için bu binayı devraldık.
Yaklaşık bir senedir büyük emek
harcadık. Mekanı komple A’dan
Z’de yeniledik. Ortaya çok güzel
bir mekanın çıktığını düşünüyoruz.
Tüm Türkiye  İstanbul’da  nasıl
bir araya geliyorsa,  Hamburg’da

da insanlarımız Köz İstanbul’da
bir araya gelecek” dedi. 

Selahattin Sis, “Urfa,  Adana, Elazığ,
Antep, Karadeniz yani tüm Türk
yemek kültürünü Köz İstanbul’da
tanıtacağız. Türk mutfağında ne
varsa Köz İstanbul’a getirdik. 10
aydır hazırlıklarımız sürüyor. Müş-
terilerimiz de merakla açılışı bek-
liyorlar. Beklediklerine değecek”
diye konuştu. Köz İstanbul, Stein-
damm 5- 20099 Merkez tren istas-
yonu karşısında Nisan ayının ilk
haftasında müşterilerini ağırlamaya
başlayacak.  

Köz İstanbul açılıyor
• Türkses / Hamburg 

Lübeck Türkçe ve Türk Öğretmen-
leri ve Lübeck Türk Veliler Birligi
organizesiyle „Üniversite Yolu“

adli egitim ve bilgilendirme toplantısı
yapılmaktadır.

İlk Seminer Lübeck DİTİB Diyanet
Camisi Konferans salonunda ve İkinci
olarak Lübeck 1001 Gece düğün salon-
unda yapıldı. Seminerlere T.C. Hamburg
Başkonsolosluğu yeni göreve başlayan
eğitim ateşesi Seyfullah Kara ve Hamburg
Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu ve
aynı  zamanda Eğitim Ataşe
Vekili Meral Akbilek Koray
açılış konuşması yaptı ve
semineri yönetti. 

Hamburg Eğitim
Ataşeliğinde Eğitim Uzmanı
ve Mahalli Katibi olarak
görev yapan  Dilek Tabak'ın
hazırladıkları sunu ile ve-
lillere bilgi verildi. 

Lübeck Türk Veliler Bir-

liğinin de des-tekleği bu seminerde; Türk
Okullarının önemi, BAP Açık Lise- BAP
Açık Öğretim Fakültesi- YÖS sınavları
ve Mesleki Eğitim hakkında bilgi veri-
lirken, Abitur yapan ve yapmayan öğren-
cilerinin "Üniversite Yolunun" her zaman
açık olduğu ve bunun için  Üniversite
Eğitim görme isteğinin olmasının yeterli
olduğu anlatıldı. Ayrıca iki dillilik oku-
larının Schleswig Holstein da başlatılması
üzere bilgi verildi. 

Toplantılarda ve seminerlerde lübeck
halkı büyük ilgi gördü. Seminer velilelerin
soruları ile son buldu.

Almanya’da
Türkçe kampanyası

Hasbi Çelik            Selahattin Sis           Ahmet Arslan
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Kahraman FATiH

Hamburg’da kimliği belirlenemeyen yüzleri maskeli
ve silahlı 2 kişi  Ekol Kuyumculuğa girdi. Vitrindeki
altınları alarak kaçmaya çalışan soyguncuların elindeki
altın dolu poşeti komşu esnaf  Metin Özpolat almayı
başardı. 

• Türkses / Hamburg

Olay 15 Şubat 2017 tarihinde  Billstedt, Hamburg
adresinde Osman Koçyiğit’e ait Ekol Kuyum-
culuk’ta meydana geldi.  Yüzleri maskeli 2 kişi

Osman Koçyiğit’in oğlu Fatih Koçyiğit’in mağazada
tek başına olduğu bir zamanda ellerinde silahla içeri
girdi. Eli silahlı soyguncu içeri girer girmez bankonun
arkasına geçerek Fatih Koçyiğit’in üstüne atladı.  Bu
sırada diğer soyguncu vitrindeki altın bilezikleri elindeki
poşete doldurmaya başladı. Koçyiğit silahlı soyguncuya
direnince boğuşma yaşandı. Kuyumcu ile soyguncu
arasında yaşanan boğuşma, güvenlik kameralarına da
saniye saniye yansıdı.

Kuyumcu Fatih Koçyiğit, soyguncuya direnerek elindeki
silahı almayı başardı. Saldırgan sonunda pes etti ve kaç-
maya başladı. İki soyguncu ellerinde poşetle dışarı çıktığı
sırada komşu Metin Özpolat hırsızın üzerine atlayarak
elindeki poşeti almayı başardı. Güvenlik kameralarına
da yansıyan olayda soyguncular ellerindeki poşeti
bırakarak olay yerinden kaçtı. Fatih Koçyiğit olay sonrası
hemen polisi aradı. Olay yerinde detaylı inceleme yapan
polis ekipleri, delil toplarken işyeri ve bölgede bulunan
güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 

Soygun girişimi sırasında soğukkanlılığını koruyarak
elinde silah olan soyguncuya direnen 20 yaşında ki
Fatih Koçyiğit olayı anlattı.  İstanbul’da yaşayan ve ba-
basını ziyaret için Hamburg’a gelen Koçyiğit, mağazada
oturduğu sırada yüzleri maskeli 2 kişinin içeri girdiğini
söyledi. Koçyiğit “Elinde silah olan kişi üzerime atladı.
Altınları vermemek için kendisiyle boğuşmaya başladım.
Silahı elinden alıp kafasına vurunca kaçmaya başladı.
Komşumuz Metin abi olayı fark ederek soyguncunun
elindeki poşeti almayı başardı. Hırsızlardan biri kaçarken
maskesini çıkarmış. Çevrede bulunan bir esnaf arkadaşımız
kendisini gördü ve polise ifade verdi. Umarım en yakın
zamanda yakalanırlar” dedi 

• Türkses / Hamburg

Hamburg'un Altona semtinde bağlı
Perspektive-İnterkulturelle Kom-
munikasion und Bildung e. V. adlı

dernek tarafından Bornpark adını taşıyan
parka elma, armut, erik, ayva gibi toplam
16 meyve ağacı düzenlenen törenle dikildi.

Perspektive-İnterkulturelle Kommuni-
kasion und Bildung e. V. Başkanı Hüseyin
Atay,   Hamburg Eyalet Parlamentosu
Yeşiller Milletvekili Filiz Demirel, Altona
İlçesinden Thomas Layer'in yanı sıra Şahin-
de Acan, Erdinç Atay, Pakize-Kaya-Atay,
Tülay Kaya, Janna Geiken, Eren Canıbek
törende hazır bulundu.

16 ağaç törenle toprağa dikildi
Almanya'da meyve ağacının parklarda

fazla görülmediğine işaret eden başkan
Hüseyin Atay, “Ağaç dikip yetiştirmek
çok önemli ama meyve ağacı dikmek çok
daha önemlidir. Biz dernek çalışmaları
kapsamında böyle bir proje geliştirdik ve
bunu hayata geçiriyoruz. Elma, armut,

erik, ayva gibi beş  çeşitten oluşan 16
meyve ağacını Bornpark adlı bu parka di-
kiyoruz. Bu ağaçlar iki yıla kadar meyve
verecek hale gelecekler. Ağaçların mey-
velerini bu çevrede oturanlar, çocuk yu-
valarından, okullardan gelen çocuklar, park
ziyaretçileri, buradan geçen herkes yiye-
bilecek. Bunun güzel bir proje olduğuna
inanıyorum” dedi.

İnsanlar arasında 
dialoglar gelişmesi
Her ağacın gelecek için insanlar açı-

sından “umut” olduğunun altını çizen Atay,
“Bir ağaç, bir fidan dikmek çocuklarımız,
insanlar ve tüm canlılar açısından oldukça
umut verici iyi bir gelecektir. Bu ağaçlar
burada yetişirken dolayısıyla büyürken
bunu çocuklar görecekler ve öğrenecekler.
Yediğimiz meyvelerin kolayca yetişme-
diğini çocuklarımız bilecekler ve ağaçlara,
ormanlara, yeşilliğe daha da önem ver-
eceklerdir. Biz yetişkinler bunu çocukla-
rımıza çok iyi anlatmalıyız ve göstermeliyiz.
Ayrıca çocuklarımız biz büyüklerini örnek

olarak görüyorlar bizde onlara iyi örnek
olarak doğru yönlendirmeliyiz” açıklama-
sında bulundu.

Doğa ve çevre temizliği 
Semtte oturan insanların arasında

komşuluk ilişkilerini daha iyi gelişmesinde
farklı projeler kapsamında yardımcı oldu-
klarını kaydeden Atay, “Derneğimizin çok
yönlü çalışmaları var. Farklı semtlerde
komşuluk ilişkilerinin pekişmesi, çocukların
tanışmaları ve doğa, çevre temizliğinin

çok önemli olduğunu her insanın buna bir
katkı yapabileceğine inanıyoruz. 'Semti-
mizin daha iyi olması kendi elimizde
Semtte yaşamayı birlikte iyileştirebiliriz'
adı altında bir kampanyamız var. Elbette
herkes  fikirlerini, eleştirilerini bizimle
paylaşabilir. Projelerimiz farklı kurum ve
kuruluşlar tarafından maddi destekleniyor.
İsteyenler  www.perspektivehamburg.de/
"www.perspektivehamburg.de internet say-
fasında geniş bilgi bulabilirler ve bize
ulaşabilirler”     

Bornpark’a meyve ağaçları dikildi

Muhteșem
fasıl 

gecesinde
koro üyeleri

Ayakta 
alkışlandı

Hamburg Klasik Türk
Müziği Korosu tarafından
düzenlenen “Fasıl Gecesi”
muhteşem geçti.

• Türkses / Hamburg

Kentin Altona sem-
tinde Hospital Stras-
se 111, TGH Haus

7 adresinde gerçekleşen fasıl
gecesi etkinliğine yoğun ka-
tılım oldu salona yedek san-
dalyeler ilave edildi.

Müziğe doyurdular
Hamburg'da müzisyen Erol

Arslan yönetiminde 1986
yılında kurulan ve çok sayıda
konserler ve müzik etkin-
liklerinde sahne alan Ham-
burg Klasik Türk Müziği
Korosu üyeleri müziksever-
lere  uzun süre unutamaya-
cakları bir fasıl gecesi yaşat-
tılar. Üç bölümden oluşan
fasıl gecesinde koro, “Safalar
Getirdiniz Safa Geldiniz
Dostlar” adlı parçayla başla-
dı. Koro üyeleri birbirinden
güzel parçaları seslendirir-
ken, Eyüp Dohman, Cemile
Sungar gibi bazı üyeler solo
parçalar söyledi. “Eski Dost-

lar” parçası ile muhteş fasıl
gecesi programı sonunda,
koro üyeleri uzun süre ay-
akta alkışlandı.

Kulakların 
pası silindi

Fasıl gecesinde müziğe do-
yan müzikseverler kulakla-
rının pasının silindiğini dile
getirdiler. Erol Arslan yö-
netiminde çalışmalar yürü-
tülen koroda sazendeler şu
isimlerden oluştu: Erol Ars-
lan (Ud), Enis Arslan (Ney),
Ayhan Yörük (Keman), Ha-

san Koç (Darbuka), Orhan
Benli (Bendir). Koro üyeleri
ise; Ayşe Aykuş-Günsoy,
Nurten Muştu; Ayşe Sarıcan,

Suna Ünlü, Filiz Heringlake,
Zekiye Tan, Nigar Yaşar,
Mukadder Traç, Ayşe Polat,
Ayten Tuner, Ayşe Nur Su-

vatlar, Mehtap Özgüler, Ce-
mile Sungar, Sadık Gürel,
Eyüp Dohman, Olgay Sadak
ve Osman Gürses.
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“Uluslararası Anadili Günü”,
bugün “Bangladeş” olarak bildiği-
miz,  1969 yılına kadar “Doğu Pa-
kistan” olarak adlandırılan
bölgede gerçekleşen bir olaya da-
yanır: Hindularla Müslümanlar
arasındaki ayrılık, 1947’de bölge-
nin Hindistan ile Pakistan arasında
paylaşılmasına yol açar. 1948’de
Pakistan hükümetinin Urducayı
tek ulusal dil ilan etmesinin ardın-
dan Bengalce konuşanların protes-
toları başlar. 21 Şubat 1952
tarihinde Dhaka Üniversitesinde
öğrenciler anadilleri için gösteri
düzenlerler, bu gösteride polisin
göstericilere ateş açması sonucu
pek çok öğrenci yaşamını yitirir.

Bu olayda  yaşamını yitiren öğren-
cilerin anısına bu günü, 1999 yı-
lında UNESCO, Uluslararası
Anadili Günü ilan eder. Bu günün
anlamı, sadece dilsel ve kültürel
çeşitlilik, karşılıklı hoşgörü konu-
larında farkındalık yaratmak de-
ğildir, aynı zamanda çokdilli
eğitimin de özendirilmesi amaç-
lanmaktadır. Anadilinde eğitim
yapılması bu dillerin yaygınlaşma-
sını da beraberinde getirecektir.
Ancak bugünkü duruma baktığı-
mızda pek çok ülkenin, anadilinde
eğitim konusunda sınıfta kaldığını
görürüz.

Yaşadığımız Almanya’nın da çok
kültürlü bir toplum olmanın gerek-
lerini tam olarak yerine getirdiğini
söyleyemeyiz. Sekiz milyon civa-
rında göçmenin yaşadığı Al-
manya, ne yazık ki eğitim başta
olmak üzere bir çok konuda farklı
etnik ve kültüre sahip olanlara

karşı eşit davranmamakta; çok
kültürlülüğün gereklerini yerine
getirmemektedir.

Bütün eyaletlerde anadili dersleri
kan kaybediyor. Dersler beşinci
sınıf sonrasında  genellikle öğle-
den sonra okul ders saatlerinin bi-
timinden sonra haftada bir kaç
ders saati olarak verdirilmektedir.
Verilen bu dersler sınıf geçmeye
etki etmediği içindir ki gerektiği
kadar ilgi de görmemektedir. Gi-
derek azalan ilgi dolayısıyla da
yetkililere “veliler istemiyor ki”
haklı söylemlerini dillendirmele-
rine yol açmaktadır.

Bilim insanlarının bizlere söyle-
diği ve artık bir çok Alman  eği-
timci ve yöneticilerinin de kabul
ettiği bir bulgu var. “Anadilini iyi
öğrenen bir çocuk; diğer dilleri
daha kolay öğrenir” Yani; anadili-
nin iyi derecede öğrenilmesi Al-
manca’nın ve diğer yabancı dil-
lerin daha iyi öğrenilmesine de
katkı sunacaktır. Tüm velilerimi-
zin  bu bilinçle hareket etmesi ge-
rekir. Zira dil, kültürün de
taşıyıcısıdır. Yurt dışında yaşayan
göçmenler kendi kimliklerini ve
kültürlerini ileri kuşaklara taşımak
istiyorlarsa mutlaka anadillerine
sahip çıkmalıdırlar. Anadillerini
çocuklarına iyi derecede öğretme-
lidirler. Bunun yolu da anadili
derslerinin okullarda yeteri kadar
ders saatiyla, sınıf geçmeye etki
edecek şekilde, ders müfredatları
içerisinde yer alacak şekilde isteğe
bağlı olmaksızın verdirilmeli. 
Anadiline sahip çık, geleceğini
kurtar. 

Dar alanda paslaşmalar
Ekrem Sağır

Uluslararası Anadili
Günü’nüz kutlu olsun

Ekrem SAĞIR 
• Türkses / HANNOVER

Kuzey Almanya´nın önemli
merkezlerinden ve aynı za-
manda da Aşağı Saksonya

Eyaleti´nin başkenti olan Hanno-
ver´de düzenlenen „Serbest Zamanı
Değerlendirme“ fuarında en çok
dikkati üzerine çeken stantlardan 16
Türk otelinin de katıldığı „Ortak
Türkiye Standı“ oldu. Toplam 800
katılımcı şirketin stant kurdukları
fuarı beş gün içerisinde 92,500 kişi
ziyaret etti.

Stant´ta Türkiye´den 16 otel
Benzer Touristik, Türkiye Büyük-

elçiliği Kültür Ataşeliği, abf Hanno-
ver Messe ve Tourexpi tarafından
organize edilen „Ortak Türkiye
Standı“na Paloma Hotels, Otium
Hotels, Xanadu Hotels, Limak Ho-
tels, Nirvana Hotel, Crystal Hotels,
Barut Hotels, Trendy Hotels, Gloria
Hotels, Voyage Hotels, Maxx Royal
Hotels, Sunis Hotels, Horus Para-
dise Hotel, Titan Hotels, Aydınbey
Hotels, Aska Hotels, Gold Hotels,
Turan Prince Hotels gibi otellerin
yanısıra bir de Dalaman Havali-
manı, Didim Bölgesi, The LifeCo
adlı detox merkezleri ve Benzer
Touristik de kendilerini gösterdi.

Seyahat Acentaları Toplantısı ve
muhteşem „Antalya Day“ Gecesi
Ortak Türkiye Standı vesilesi ile ay-
rıca 3 Şubat gününde „Seyahat
Acentası Sektör Buluşması“ ve
„Antalya Day“ gecesini organize
eden Benzer Touristik ve Tourexpi,
gelen yaklaşık 250 seyahat acentası

sahibi ve ça-
lışanların gös-
terdikleri ilgi-
den memnun
oldular.

Aynı günün
a k ş a m ı n d a
güzel Türk ye-
meklerin ve
herkesin beğenisini kazanan müzik-
lerin eşliğinde yapılan „Antalya
Day“ gecesi başlamadan önce yapı-
lan kısa demeçlerde abf Hannover
Messe Fuarı´ndan gelen Carola
Schwennsen, Türkiye´nin önemli
bir tatil destinasyonu olduğunu vur-
guladıktan sonra ilk defa Türkiye´yi
temsil eden böylesi büyük ve gör-
kemli bir standının organize edilme-
sinden dolayı son derece memnun
olduklarını ifade etti.

Carola Schwennsen´den sonra
sözü alan UNWTO başkan yardım-
cısı ve TUI´nin eski üst düzey yöne-
ticilerinden olan Günter Ihlau,
Türkiye´nin turizmdeki hızlı ve et-
kileyici yükselişini hatırlattıktan
sonra “Türkiye özellikle eşsiz bir
denizi ve plajlar sunmakla birlikte
yine hiç bir yerde eşi bulunmayan
bir kültürü ve son derece etkileyici

bir tarihi sunuyor” dedi. Türkiye´nin
şu anda Batı Avrupa´da yaşadığı
imaj sorununa da değen Ihlau, elbir-
liği ile bu imajın düzelmesi için ça-
lışılmasını istedi ve “Türkiye,
Al-man turizm sektörü için vazge-
çilmez bir destinasyon” olduğunu
söyledi.

abf Hannover Messe Fuarı´ndaki
standı ile ona eşlik eden programı
düzenleyenlerden Osman Benzer,
yaptığı kısa konuşmasında Tür-
kiye´nin en iyi elçilerinin Alman-
ya´da faaliyet gösteren seyahat
acentalarının olduklarına dikkati çe-
kerek „bu zor dönemi hep birlikte
aşabileceğiz“ mesajını vermeyi
ihmal etmedi ve Berlin´deki Tür-
kiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği
Kültür Ataşeliği´ne 300 seyahat
acentası temsilcinin katıldığı Antal-
ya Day gecesi ve bütün organizas-
yona verdikleri katkılarından dolayı

teşekkür etti.
Verilen bu sevindirici mesajların

yanısıra ziyaretçiler tarafından
„Ortak Türkiye Standına“ gösterilen
yoğun ilgi özellikle Türkiye´den
gelen otelcilerin yüzlerini güldürdü.
Yeni fuar sezonunun başlamasıyla
büyük fuarlardan genelde ümitsizce
dönen otelciler insanların stantlarına
gelip büyük bir ilgi ile sorular sora-
rak bilgi almalarından, kendileri ile
randevu yapılmasından, hatta birçok
direkt satışın da yapılmasından do-
layı son derece mutlu oldular. 

Bir sonraki abf Hannover Messe
31 Ocak ile 4 Şubat 2018 tarihinde
düzenlenecek. Bu yılın güzel „Ortak
Türkiye Standının“ başarısından
mutlu olan organizatörler önümüz-
deki yılda daha büyük bir stant ve
daha da kapsamlı bir program ile
yeniden katılmayı planlıyorlar.

Yüzleri güldüabf Hannover 
Messe Fuarı´nda 
Türk otelcilerin 

abf Hannover Messe Fuarı´nda organize edilen „Ortak Türkiye Standı´nda“ Türkiye´den katılan otelcilerin kendilerine
gösterilen yoğun ilgiden dolayı yüzleri gülerken, bir taraftan da 250 Alman seyahat acentasının katılımı ile muhteşem
bir „Antalya Day“ gecesi yaşandı.

ayağınıza getirdik...
eşsiz lezzetini

Restoranımız
alkolsüzdür.

Neue Straße 9 • 21073 Hamburg (Harburg)

Tel: 040 / 55 89 22 76
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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
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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

alınacaktır.

• 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

Toplumca gergin, endişe
dolu ve soru işaretlerinin
bol olduğu dönemlerden

geçiyoruz son zamanlarda. Ülke-
mizde ve bölgemizde, hatta nere-
deyse tüm dünyada insanı
geleceğe korkuyla bakmaya iten,
yarın nasıl uyanacağımızı bileme-
diğimiz bir psikoloji hakim. Bu
durumun sebeplerinin neler ol-
duğu, hangi kararların, hangi se-
beplerle ülkemizin kısa süre
içerisinde insanların yaşamaktan
korku duyacağı bir duruma geti-
rilmesinin nedenleri detaylı bir
şekilde incelenmeli ve anlaşılma-
lıdır.  Ülkenin içinde bulunduğu
durumun analizinin neden bu
kadar önemli olduğunu şu şekilde
açıklamaya çalışayım:

Bir ülkede yaşanan siyasi, sosyal,
ekonomik ve askeri her türlü ge-
lişme kısa veya uzun vadede top-
lumun tüm kesimini etkiler. Bu
gelişmelerden etkilenmeyeceğini
düşünenleri bile etkiler çünkü bu
durum fiziki bir gerçektir ve
„etki-tepki“ yasası ile açıklanır.
Toplumun her kesiminin etkilene-
ceği gelişmeleri doğal olarak yine
toplumun her kesiminin bilme ve
öğrenme hakkı vardır. Aksi halde
toplum yani o ülkeye bağlı insan-
lar olumsuz durumlara karşı ön-
lemlerini alamaz ve felaketle
sonuçlanacak olaylar engellene-
mez. Peki biz insanları ülkede
neler olup bittiğiyle ilgili bilgilen-
dirmesi gereken kişiler kimler? 

• Milleti temsil etmesi için mille-
tin içerisinden seçilen, yüksek
eğitimli, kişiliği ve dünya görüşü
açısından donanımlı, milletin çı-
karlarını kendi çıkarlarının
önünde tutması gereken, milli
değerlere ve milli hedeflere bağlı
olması gereken ve millet tarafın-
dan seçilmesi gereken Milletve-
killeri

• Geniş çaplı bilimsel araştırma-
larla tarihi ve güncel bilgileri ana-
liz ve sentezleyebilen, milli

çıkarlar konusunda engin bilgiye
sahip, ülke sevgisi ile dolu olan,
milleti olası milli tehditlere karşı
erkenden uyaracak kişiliğe sahip,
dürüst ve cesur aydınlar (Araştır-
macı gazeteciler, yazarlar)

• Milli çıkarları ve hedeflerini
bilen, milli tarihi konusunda do-
nanımlı, ülkesinin diğer ülkelerle
olan ilişkilerini ve tarihi süreci bi-
limsel bakış açısıyla inceleyen,
milletine, değerlerine gönülden
bağlı herkes

Dünya çeşitli nedenlerle yoğun
haksızlıkların, zorbalıkların, insan
hayatının kasıtlı bir şekilde tehli-
keye sokulması için kirli oyun-
larla çaba sarfedildiği bir dönem
içerisinde. Dünyanın kuruluşun-
dan itibaren geriye baktığımızda
benzer dönemlerden geçildiğini
görüyoruz. Zulmün, zorbalığın,
işkencenin ve katliamların hat
safhada yaşandığı dönemlerin
varlığını  din (Kur’an- ı Kerim,
İncil, Tevrat)  ve tarih kitapların-
dan biliyoruz. İçinde bulundu-
ğunuz zulüm döneminin geçmi-
şinin 1600’lü yıllara dayandığını,
400 yıllık alt yapı hazırlıklarının
etkilerini son 100 yıl içinde
yaşanan savaşlarda ve onların so-
nucunda alınan kararlarla günü-
müzde yaşananlarda görüyoruz.

Son 10 yıldır sosyal yaşamın ka-
sıtlı ve planlı bir şekilde içine so-
kulduğu hale bakarsak insanların
birbirlerine nefretle yaklaştığı,
güzel ahlaki değerlerin çiğnen-

diği, ahlaksızlığın moda haline
getirilerek yaygınlaştırıldığı çok
tehlikeli bir manzara görüyoruz.
Kitle iletişim araçları bu ahlaksız-
lığın ve yozlaştırılmanın geniş
kitlelere yayılması için giderek
çeşitlendirildi; artık sadece tele-
vizyon, gazete veya radyodan
değil, Facebook’tan, Twitter’dan,
Instagram’dan, Youtube’dan,
Google’dan, Wikipedia’dan
alıyoruz haberleri. Bu gelişme ilk
etapta cazip gelebilir, bilgiye daha
çabuk ve kolay şekilde erişebil-
diğimizi düşünebiliriz. Bilinmesi
gereken ancak bizlerden saklanan
önemli detay ise, bu sosyal medya
ile bizlerin bugünkü psikolijik
karmaşaya sürüklendiğidir. Yalan
ve yanlış haberler, manipulatif,
yozlaştırıcı, uyuşturucu, bölücü
ve yıkıcı haberler, hatta sık bir
şekilde suni/organize edilen ha-
berler bu yollarla bizlere ulaştırı-
lıyor. Rusya ve Çin tam da bu
nedenlerle ülkelerinde bu sayfala-
rın kullanımını sınırlamış veya
yasaklamıştır.

Çok çeşitli yöntemlerle korku
içinde yaşamamız sağlanıyor
bugün. Bunun nedeni korkan in-
sanların ve toplumların boyunla-
rının rahat bükülebilmesi ve
korkak milletlerin rahatça sömü-
rülebilmesidir. Tarih bunun ör-
nekleriyle doludur.

Bir sonraki yazımda bu konuyu
ele almaya devam edeceğim.

Psikiyatri ve Psikoterapi 
Uzmanı Doktoru

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

Korku toplumu

www.turkses.de

Ekrem SAĞIR 
• Türkses / HANNOVER

AŞAĞI Saksonya Eyalet
Başkenti Hannover’de ça-
lışmalarını sürdürmekte

olan “Karadeniz Kültür Derneği”nin
13.kez düzenlediği ‘Hamsi Gece-
si’ne ilgi yoğun oldu.

Hannover Başkonsolosluğunda gö-
revli Konsolos Yardımcılarından
Erol Odabaş, Cemal Alsulu, Ticaret
Ataşesi Ruhi Deniz, Sosyal Bakanlık
daire amirlerinden Melike Dursun,
çok sayıda işadamı ve STK temsil-
cilerinin  katılımıyla gerçekleştirilen
Hamsi Gecesi’nde selamlama ko-
nuşması yapan Dernek Başkanı
Mehmet Genç” Ben 1961 yılında
Hannover’e geldim. O günden
buyana neler değişti hepsini gözlem-
ledim. Bir çok işadamımız var, iyi

yerlere de geldik,
geliyoruz. Sizden
ricam bizlerin de
rahat içinde kalabi-
leceğimiz uygun
bir huzurevinin ya-
pılmasıdır.”

Muavin Konsolos
Erol Odabaş’da kısa bir konuşma
yaparak “ Hannover’e ikinci gelişim.
Burada ki çalışmaları yakından bilen
biriyim. Huzurevi projesi mutlaka
değerlendirilmeli.Esas üzerinde dur-
mamız gereken eğitim konusudur.
Burada eğitimli bir gençlik yetiştire-
bildiğimiz ölçüde kendi kimliğimizi,
kültürümüzü de ebediyen yaşata-
cağız demektir. En büyük yatırım
çocuklarımıza yapılan yatırımdır.

Geceye Sosyal Bakanı Cornelia
Rundt adına katılan Melike Dursun”

Bir bireyin içinde yaşadığı toplumun
sosyo-kültürel değerlerine saygı
duyması, o toplumla barışık uyum
içerisinde bir soyo-kültürel kimlik
geliştirmesi ;içinde bulunduğu top-
lumda kendisine yer bulmasını
sağlar. Biz bakanlık olarak uyum
için her türlü desteği sunmaya
devam edeceğiz” dedi.
Menüsünda hamsi tava, hamsili
pilav, hamsi çorbası, mısır ekmeği
ve dondurmalı revani bulunan ye-
mekler geceye iştirak edenlerce
beğeniyle tüketildi. 

Hamsi gecesi gelenekselleşti
HANNOVER şehir merkezinde bulunan
Kumkapı Restorantında karadeniz Kültür
Derneği’nin organizesiyle düzenlenen ‘Hamsi
Gecesi’ne katılım yüksek oldu.

Sağ baştan Muavin Konsolos Erol Odabaş, 
3. Melike Tekdurmaz
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• Türkses / Hamburg 

Hamburg'da Tiyatro Asmin ta-
rafından sahnelenen yazan ve
yönetmenliği Ferman Fermo

Karayiğit'in yaptığı “Cüppeli Mah-
mudoski” oyuna tiyatroseverler yoğun
ilgi gösterdi salon doldu.

Kulturhof Dulsberg, Alter Teichweg
200 adresinde sahnelenen oyun iz-
leyicileri hem düşündürdü hem de
güldürdü. 

İzlemeden olumsuz yorumlar
Oyun öncesi yazar ve oyuncu Gülsün
Gülbeyaz 2006 yılında bir grup tiyat-
rosever tarafından “Töre” Oyunuyla
kuruluşunu ilan eden Tiyatro Asmin,
hiç bir kurumun desteği olmadan

çoğunluğu Ferman Karayiğit'in yazdığı
oyunlarla, 10 yılı geride bıraktığını
kaydetti. Gülbeyaz, her zaman olduğu
gibi yine yoğun ilgiden dolayı memnun
olduklarını dile getirdi. Ardından yö-
netmen Ferman Fermo Karayiğit, iz-
leyicilere hitap ederek, “Oyunu daha
izlemeden bir çok kişi tarafından olum-
suz yorumlar geldi bana. Bende ken-
dilerini oyunu izlemeye davet ettim.
Ardından isterlerse elbette yorumlara
açığım. Bu oyunu yazan benim ve
tüm sorumluluğu benimdir” açıkla-
masında bulundu.

İki bölümlük oyun
Oyunun ilk bölümünde çocuğu ol-
mayan evli bir kadının üzerine kay-
nanası ve eşi tarafından baskı yapılarak

gelenek ve göreneklere  göre,
ailenin devam etmesi için çocuk
doğuracak genç bir kadının daha alın-
masına karar verilir. Eve davet edilen
Cüppeli Mahmudoski adlı hoca, sözü
geçen ülkenin geleceğinde söz sahibi
olan biridir. Çocuğu olmayan, hasta-
lanan herkesin yardımına koşan, sözü
geçen asıl zampara parlak bir politi-
kacıdır. Yine Cüppeli  ve yardımcısı
Mürid Hamza eve aldıkları “Çete
bağlantılı” Rumen, Rus, ve Arap ha-
tunlarla  güzel bir gün geçirmeyi plan-
larlar. Ama beklenmedik bir hayli so-
runlar çıkar ve evi polisler basar. Canlı
bomba ihbarı alan polisler harekete
geçer ve evde saklanan kadınlar,  kıya-
fetleri çalınan Cüppeli ve Mürid Hamza
hareketli anlar yaşar.

Yoğun alkışlandılar
Oyunda son zamanlarda Türkiye'de
yaşanan Fetö olayları, referandumla
ilgili “Hayır” ve “Evet” olayları da ir-
delenirken, oyunun detayları izleyiciyi

hem güldürdü hem de düşündürdü.
İki bölümden oluşan oyunun sonunda
izleyiciler tarafından oyuncular uzun
süre alkışlandı ve güller takdim edildi.
Ferman Fermo Karayiğit'in yazıp yö-
nettiği oyunda şu isimler rol aldı;

Sevgi Polat, Haydar Bakay, Nurcan
Keskin, Mehmet Koca, Canan Yılmaz,
Nuhmettin Karagül, Kara Sibel, Kasım
Palabıyık, Veli Asan, Handen Yılmaz,
Ferman Fermo Karayiğit.

“Cüppeli Mahmudoski”
adlı oyuna yoğun ilgi

• Türkses / Hamburg 

Hamburg'da Şeref Çetin Tiyatro-
su’nun sahneye koyduğu „Ölü
Kuşlar“ isimli oyun yoğun alkış

topladı. Bergedorf semtindeki Theater
Haus’da gerçekleşen tiyatro etkinliğine
Hamburg'dan tanınmış  simaları yoğun
ilgi gösterdi. Savarona Yat ve Yelken
Kulübü tarafından düzenlenen aktivist
Ali Akdemir’in öncülüğünde gerçekleşti-
rilen etkinlği CHP Hamburg ve Schles-
wig-Holstein Birliği, Hamburg ve Çevresi
Atatürkçü Düşünce Derneği, Bergedorf
Emekli ve Yaşlılar Derneği ile Hamburg

Gönüllüler Dayanışma Gru-
bu tarafından destek-
lendi.

Trajik ve komik
Şeref Çetin’in yazıp yönet-
tiği ve başrolünü Esin Yük-
sel ile paylaştığı Ölü Kuşlar isimli
oyunun içeriği, HIV virüsü taşıyan iki
sevgili Hazar ve Armin’in intihar etmeden
önceki son zamanları trajik komik bir
dilde anlatılıyor. Oyunda ikilinin per-
formansları büyük beğeni gördü. Oyun,
HIV virüsü taşıyan iki sevgili Hazar ve
Armin’in tutkulu bir o kadar da birbirine

zıt karakterin aşkını an-
latıyor. Seyirciyi kimi za-
man güldüren kimi za-
manda duygusal anlar
yaşamasını sağlayan Ölü
Kuşlar, kendi deyimleriyle
“Kimseye günahlarımızı
vermeden gitmek istiyo-
ruz“ Armin ve Hazar’ın
birbirlerine vedasını an-
latıyor.

Aşk çok farklı
Sevgililer intihar etmeden önce Sağlık
Bakanlığını arayıp ötenazi haklarını ol-
duğuna ikna etmek için şanslarını bile
denerler. Cenaze işlemlerini yapmak is-
terler ama yine de başarılı olamazlar.
Ölmeden önce evlenmek isteyen Armin,

Hazar’ı bir türlü ikna edemez. Annesine
duygu yüklü bir mektup ile veda eden
Armin, oyunun sonuna doğru Hazar’ın
süpriz evlenme teklifiyle çok mutlu olur.
Çift için veda vakti gelmiştir. Aldıkları

ölüm haplarıyla yaşamlarına mutlu olarak
son verirler. Oyunun sonunda Şeref
Çetin ve Esin Yüksel uzun süre alkışlandı.
Ali Akdemir iki oyuncuya bir demet
çiçek takdim etti.  Akdemir, Oya Pervin

Pelit, Güngör Yılmaz, Ali Rıza Al, Zey-
nep Arslan, Meryem İpek, Ayşe Öztürk,
Özgül Karık, Asım Kılıç, Aytül Kılıç,
Gevher Ağbudak ve Celal Boyraz’a
teşekkür edip çiçekler verdi.

“Ölü Kuşlar” alkışlandı
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Hamburg'da Mustafa Çelik, Raci
Çapacı adlı işadamları ortaklaşa
Beyoğlu Kebap House adında
muhteşem bir restoran açtılar.

• Türkses / Hamburg 

Farklı kebap çeşitleri

Kentin en önemli lüks semt-
lerinden Neustadt semtinde
Grossneumarkt 38 adresinde

bulunan Beyoğlu Kebap House Res-
toran'da gerçekleşen açılışa farklı
basın kuruluşlarından çok sayıda
basın mensupları katıldı. Tarsuslu
Raci Çapacı özellikle kendi yörele-
rinin önemli kebap çeşitlerini müşte-
rilerine sunmaktan mutluluk duy-
duğunu belirterek, “Farklı ve çok
çeşit kebaplarımız bulunuyor. Kebap
çeşitlerimizi damak tadında ve lez-
zetinde hazırlıyoruz. Özel kebapcı
ustalarımız bulunuyor  kendileri

büyük bir itina
ve özenle hazır-
lıyorlar. Dolayı-
sıyla her müşte-
rinin damak ta-
dına göre kebap
ç e ş i t l e r i m i z
mevcuttur. Ayrı-
ca helal et kesi-
mi kullanıyoruz
altı hafta beklet-
tiğimiz etten  far-
klı Steak hazır-
lıyoruz. Bir nevi

adana gibi herkesin damak tadına
uygun çeşitlerimizle hitap etme he-
defimizdir. Havuç dilimi gibi farklı
tatlı çeşitlerimizde mevcuttur” dedi.

Kendin pişir kendin ye
Restoranın bir başka özelliğinin
kendin pişir kendin ye olduğunu
kaydeden Raci Çapacı, “Amacımız
burada yüksek kaliteli hizmet sun-

maktır. Kendin pişir kendin ye hiz-
meti de sunuyoruz isteyen müşteri-
lerimiz elbette masalarında kendileri
pişirip kendileri yiyebilirler. Asıl
isteğimiz restoranımız ziyaret edenler
kendilerini evlerinde gibi rahat et-
melerini sağlamaktır. Müşterilerimizi
mutlu etmek için en iyi hizmeti su-
nuyoruz” açıklamasında bulundu.
150 metrekare genişliğinde 75 kişilik
restoranda yaz mevsiminde 60 kişilik
yerinde dışarıda olacağı aktarıldı.
12 personelin çalıştığına da değinen
Çapacı, “Restoranımızın adını
'Beyoğlu Kebap House' koymamız
İstanbul Beyoğlu'nda her renkten,
dinden, kültürden insanlar iç içe
yaşıyorlar. Bizde burada çok kültürlü
bir toplumuz ve bu toplumun önemli
olduğunu her birimizin güzel birer
renk olduğunun altını çizmek iste-
dik” dedi. Özel davetlilere lezzetli
kebap çeşitleri, içecekler ve tatlılar
ikram edildi.   

Dermastil Güzellik 
Merkezi görkemli bir

açılışla hizmete başladı
• Türkses / Hamburg

Hamburg'un tanınmış
semtlerinden Altona
Mercado alış veriş

merkezi karşısı Ottenser
Haupt Strasse 17, girişi
Stange Strasse 6 adresinde
3. katta Dermastil adlı gü-
zellik merkezi görkemli
ve yoğun katılımla kapıla-
rını hizmete açtı.

YOĞUN KATILIM OLDU
Açılışa Güzellik Uzmanı Emine Ko-
cabıyık, eşi Bülent Kocabıyık, aileleri,
elemanları ve her kademeden yoğun
katılım olduğu görüldü. Emine ve
Bülent Kocabıyık çifti, açılışa iştirak
eden davetlilerle tek tek yakından
ilgilenip açık büfe ikramında bulun-
dular. A'dan Z'ye kadar bakım, gü-
zellik üzerine hizmet sunduklarını
belirten Emine Kocabıyık, “Daha
önce yıllarca müşterilerime bakım

ve güzellik üzerine çalışmalar sun-
dum. Çok sayıda müşterilerimiz vardı
ve kira sözleşmesi bittiği için 183
metrekare genişliğinde daha geniş
bir yere geçtik. Dolayısıyla hizmet
alanlarımızı genişlettik ve daha rahat
ortamda iyi hizmet sunabileceğiz
müşterilerimize” dedi.

EN SON MODERN TEKNİKLE
Piyasada tekniğin devamlı

yenilendiğine işaret eden
Emine Kocabıyık, “Lazer

gibi en son modern te-
knikle çalışmalarımızı
yapıyoruz. Manikür,
pedikür, ağda, isten-
meyen tüyleri yok
etme, uzun, dolgun

kib-rik farklı çalışma-
ları. Kalıcı makyaj,

dövme bayanlara ve bay-
lara hizmeti sunuyoruz. Ay-

rıca kaliteli patentini aldığımız
kendi ürünlerimizden oluşan bakım

ekipmanı müşterilerimizin hizmetin-
de. Ben, eşim ve iki uzman personelle
müşterilerimizin emrindeyiz. Bakım
yaptırmak iste-yenlerin 040-89067950
numaralı telefondan randevu alma-
larını rica ediyoruz. Ayrıca fiyatları-
mız uygun ve www.dermastil.de
www.dermastil.de internet adresinden
geniş bilgi almak mümkündür” açı-
klamasında bulundu.

Beyoğlu Kebap House
hizmete açıldı

İlanlarınız için doğru tercih: Türkses Gazetesi
26 yıllık tecrübesiyle
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Oststeinbek de 
kiral�k büro
2 kat her biri 270 metre kare

Alman’ya da en düşük Gewerbesteuer 
Kirası metre kare 7,5 Euro  Soğuk kira

Ayrı giriş, ücretsiz park yerleri

Telefon: 0172 / 5468334

“Türkiye tatil için 
alternatifsiz bir ülke”

ÖGER Tours Genel Müdürü Songül Göktaş
Rosati hem Öger Tours hakkında bilgi  verdi
hem de turizm sektörüyle ilgili sorularımızı iç-
tenlikle yanıtladı.   

TÜRKSES: Songül Göktaş Rosati Kimdir?
Sizi tanıyabilirmiyiz ?

Öger Tours Genel Müdürü
Songül Göktaş Rosati:  47 ya-
şındayım. Ankaralıyım. Evli-
yim bir kızım var. 

TÜRKSES:Turizm sektörüne
ve Öger Tours’da ki görevi-
nize ne zaman başladınız ?

Songül Göktaş Rosati:  Türki-
ye’de bir kaç yıl bir hava yolu
şirketinde Hostes olarak ça-
lıştım. Turizm sektöründe ça-
lışmak hep hayalimdi. Öger
Tours’dan önce  bir ingiliz şir-
ketinde çalışıyordum.  2001
yılından bu yana Öger
Tours’da görev yapıyorum.
İlk görevim rezervasyon bö-
lümü sorumluluğu oldu. Ar-
dından tüm havayolu
ofislerininde sorumluluğunu
üzerime aldım. Daha sonra
2008 senesinde ürün koordi-
natörlüğü göre-vini yaptım.
Öger Tours’daki Genel Mü-
dürlük görevine ise 2015 yılı Ekim ayında
atandım.  Kısacası Öger Tours’da bir çok bi-
rimde 2001 yılından bu yana aktif olarak görev
aldım. Birikimlerimi ve tecrübemi bilgimle bir-
leştirerek faydalı işler yapmayı amaç edindim.  

TÜRKSES: Öger Tours hakkında genel bilgi
verirmisiniz ?

Songül Göktaş Rosati: Öger Tours bugün Al-
manya’nın en büyük en geniş kapsamlı Türk
tur operatörüdür.  1969 yılında Vural Öger bey
Öger Türk Tur’u kurdu. Öger Tours olarak
bizim 30 yıllık deneyimimiz var. O günden bu
yana  her zaman için liderliğimizi korumayı
başardık.  2010 senesinde de Vural bey şirketi
Thomas Cook isimli  İngiliz şirketine sattı.
2012 yılında da bütün Thomas Cook’un Tür-
kiye  ürün sorumluluğunu bize devrettiler.
Geçen sene de sadece Almanya’nın değil Av-
rupanın da Thomas Cook bazındaki Türkiye
lideriyiz. Thomas Cook Grup bu alanda faali-
yet gösteren dünyada 2. büyük şirket.  Tür-
kiye turizminde en büyük piyasa payı Thomas
Cook şirketine ait.  Öger Tours olarak sadece
Türkiye’ye değil,  Avrupa, Asya, Orta doğu ül-
keleri, Dubai, Mısır, Tunus, Ürdün gibi ülkelere
de seyahat planları yapıyoruz. Ancak satışla-
rımızın yüzde 90’ı Türkiye’ye ait.  Bizim 5 ka-
taloğumuz var. Bütün Türkiye’de ki
seyahatleri satıyoruz. Ailelere yönelik tatil

programlarımız var, uçuş programlarımız var.
Özel seyahatlerimiz var. Yani Öger Tours’da
yok yok.  Öger Tours’un buradaki merkezinde
60 kişi çalışıyoruz. Elemanlarımızın yüzde
50’si  Türk. Ayrıca  Almanlar , Polonyalılar ve
Ruslarda çalışanlarımız arasında.

TÜRKSES: Birlikte çalıştığınız uçak şirketleri
ve oteller hangileri?

Songül Göktaş Rosati: Thomas Cook’ a ait
Condor uçak şirketi var. En büyük kapasite-
miz Condor’a ait. Sun Expres ve Türk Hava
Yolları’yla çalışıyoruz.  Türkiye’ye uçan bütün
iyi uçak şirketleriyle işbirliğindeyiz. Nere-
deyse Türkiye’de ki bütün otellerle çalışıyo-
ruz.  Thomas Cook’ a ait otellerimiz de var.
Bünyemizde bir çok otel zinciri bulunuyor.
Kataloğumuzda 500’ün  üzerinde otel bulabi-
lirsiniz. Sistem üzerinde de bütün otelleri ala-
bilirsiniz.

TÜRKSES: Geçtiğimiz yıl Türkiye’de yaşanan
terör olayları nedeni ile tatil için Türkiye’yi ter-
cih eden Alman turist sayısında düşüş ya-
şandı mı?  

Songül Göktaş Rosati: Geçen yıl yaşanan
terör olayları nedeni ile Türkiye seyahatle-
rinde azalma oldu. Yüzde 35 civarında düşüş
yaşandı.  Bu Türkiye için  büyük kayıp oldu.
İnsanlar yaşanan olaylar nedeni ile Türkiye’ye
gitmek istemedi. Zor bir sene geçirdik.  Ülke-
lerde yaşanan olaylar turizm sektörünü büyük
ölçüde etkiliyor. Siyasi olaylar nedeni ile de
Türkiye tercih edilmedi. insanlara bunun yan-
lış olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. 

TÜRKSES: Avrupada yaşayan Türkler
tercihlerini Türkiye’den yana kullandı-
lar mı? Bunun nedeni sizce nedir? 

Songül Göktaş Rosati: Geçen sene Ege
Bölgesi çok iyi yürüdü. Orada bir topar-
lanma oldu. Son satışlar pozitif geçti.

Çünkü bizim sadık Türk müşterilerimiz var.
Yaşanan terör olayları ve siyasi gelişmelere
bakmadan seyahatlerini yaptılar.  Onlar bizim
için önemli bir kitle.  Avrupada yaşayan Türk-
ler tatil için Türkiye’yi seçiyor. Türkiye’ye des-
tek vermek istiyor. Geçtiğimiz aylarda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la tur
operatörleri olarak bir toplantıda bir araya gel-
dik. Sayın Erdoğan, yurtdışında yaşayan aile-
leri Türkiye’de tatil yapmaya davet etti. Güzel
bir kampanya oldu. Faydasını gördük.    Bizim
de Öger Tours olarak “Gönlünüzce tatil” adlı
bir kampanyamız var.  Kişiler aile  ziyaretlerini
yapıp Ege veya Akdenizde istedikleri otelde
tatillerini yaptıktan sonra dönüşlerini bulun-
dukları şehirden yapabiliyorlar. Bu 20 yıldır
yaptığımız bir kampanya. Bir Türk olarak
bende Türkiye’de ailemi ziyaret edip, tatilimi
yapıyorum. Ayrıca Türkiye’de ki  30 otelde  ge-
çerli olan, yurtdışından  sizin aldığınız fiyata
Türkiye’de yaşayan bir yakınınız aynı imkan-
larla   konaklayabilecek. Beş saate kadar
giden uçuşlarda Türkiye alternatifsiz. Bizim
ürünlerimiz kadar kaliteli ve fiyatı uygun olan
ürün yok. Türkiye’de ki misafirperverliği ve
kaliteli otelleri  hiçbir ülkede bulamazsınız.
Herkese canıgönülden Türkiye’nin ne kadar
güzel,  ne kadar kültürü zengin bir  ülke oldu-
ğunu anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin gü-
zelliğini anlatıyoruz ve gidip  kendilerinin
yaşamasını tavsiye ediyoruz.  

TÜRKSES: Günümüz şartla-
rını dikkate alırsak gelecek
yıllarda ülkemizde turistik
alanda büyüme olabilir mi?

Gelecek yıllar için nasıl bir tablo görüyorsu-
nuz? 

Songül Göktaş Rosati: Tam olarak  önümüzü
göremiyoruz. Ocak ayı satış açısından önemli
bir ay. İstanbul’da yılbaşında  yaşanan   olay-
dan sonra zaten beklediğimiz gibi bir durgun-
luk oldu. Ancak bu son haftalarda  satışlar iyi
gidiyor. Umarım   böyle devam edecek. Şu an
için insanların beklemede olduğunu söyleye-
bilirim.  Gözlem yapıyorlar. İnsanlar kısa va-
deli planlar yapacaklar. Bu senede biraz
zorlanacağımızı düşünüyorum. Ama orta va-
deli herşey düzene girerse, olaylar olmassa
Türkiye’nin tekrar eski gücüne döneceğine
ben şahsen çok inanıyorum. Çünkü Türki-
ye’nin tatil ürünü alternatifsiz. 

TÜRKSES: Türkses Aracılığıyla okurlarımıza
mesajınız ne olacak ?

Songül Göktaş Rosati: Lütfen Türkiye tatiline
devam edin. Gönlünüzce tatil yapın. Türki-
ye’ye  desteğinizi bekliyoruz. Geçen sene
yüzde 50, bu sene yüzde 40’a varan  indirim-
ler var. Bu sene mutlaka bu fiyatlardan fayda-
lanabilirsiniz. 

Seneye bu fiyatları bulamayabilirsiniz.   Hem
Türkiye’ye destek olun, hemde kaliteli ve
ucuz tatil yapın. Türk kökenli bir şirket olarak
ayrıca bir destek bekliyoruz.

ÖGER Tours Genel

Müdürü Songül

Göktaş Rosati;

ÖGER Tours Genel Müdürü Songül Göktaş Rosati turizm
sektörünü değerlendirdi ve 2017 yılı beklentilerini açıkladı.
Songül Göktaş Rosati, geçtiğimiz yıl Türkiye’de yaşanan
olaylar nedeni ile Türkiye seyahatlerinde yüzde 35 civa-
rında düşüş yaşandığını belirterek  “Beş saate kadar giden
uçuşlarda Türkiye alternatifsiz.  Türkiye’de ki misafirper-
verliği ve kaliteli otelleri  hiçbir ülkede bulamazsınız.  An-
latılanlara inanmayın ve  gidip  kendiniz görüp yaşayın” dedi.  

Songül Göktaş Rosati, tatil planları yapacaklara seslene-
rek “Lütfen Türkiye tatiline devam edin. Türkiye’ye  deste-
ğinizi bekliyoruz. Geçen sene yüzde 50, bu sene yüzde
40’a varan  indirimler var. Bu sene mutlaka bu fiyatlardan
faydalanın.  Seneye bu fiyatları bulamayabilirsiniz.  Hem
Türkiye’ye  destek olun hemde kaliteli  ve ucuz tatil yapın”
dedi.  

Türkses’e 
konuşan Öger Tours

Ceo’su  Songül Göktaş
Rosati, ülkemizin tu-

rizm cenneti olduğunu
vurgulayarak, tatilimizi

ülkemizde yapma 
çağrısında bulundu. 

Öger Tours’un       
Hamburg Merkez 

binasındaki ofisin de     
Türkses sahibi Emin
Sağlık ile sıcak bir

sohbet eden Göktaş
Rosati, Öger Tours ve
turizm hakkında geniş

bilgi verdi. 

İlanlarınız için doğru tercih: 

Türkses Gazetesi

26  
yıllık tecrübesiyle

İnternet: www.turkses.de

e-mail: 

tuerkses@t-online,de

6
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Türkses Albümü
Değerli okurlarımız!..

Sizin ve sevdiklerinizin hatıra 
fotoğra�arını Türkses’de yayınlanmasını

istiyorsanız, gönderin yayınlayalım.
e-mail: tuerkses@t-online.de          

www.turkses.de
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HH Wilhelmsburg’da HİZMETİNİZDEYİZ!.

Filiz Yıl’dan
“Senden sonra”

ilk single

• Türkses / HAMBURG

Almanya'nın liman kenti Hamburg'da yaşayan
Filiz Yıl kendi bestesi “Senden sonra” adlı
parçayla ilk single albümünü çıkardı.

Genç sanatçı küçük yaştan bu tarafa sanatla ilgi-
lendiğini ve 60 hazır bestesi bulunduğunu belirterek,
“Hazır 60 bestemden biri olan 'Senden sonra' adlı
bestemle ilk single çalışmamı tamamladım. Söz ve
müzik bana ait, single çalışmamı profesyonel müzik
üstadlarıyla birlikte yaptım. Gitar, piyano, aranjör
Mehmet Esemen, yaylılar Gündem, klanet Hasan
Dağlar, kayıt ve mixs Ali Rıza Şahenk'ten. 

Hamburg üniversitesinde medya ve araştırma oku-
dum, daha sonra tiyatro, oyunculuk üzerine eğitim
aldım. Ayrıca çok sayıda şiirlerim var. Mart ayında
yeni bir single çıkartacağım onun da çalışmaları
bitmek üzere. İlk single çalışmamı üç ay önce çı-
kardım ve yoğun  ilgi gördü. Umarım Mart ayında
çıkartacağım yaz parçası da gereken ilgiyi görür”
açıklamasında bulundu.  
Parçayı dinlemek isteyenler  www.filiz-yil.com in-
ternet sayfasında bulabilirler.

“AB’nin parçalanmaması 
artık düşünülemez değil”

Uğur Mumcu
Hamburg’da anıldı 

Hamburg ve Çevresi Atatürkçü
Düşünce Derneği (HADD) ve Ti-
yatro İstasyon organizesinde “İs-
tanbul'un Orta Yeri Sinema” adlı
oyunla, Uğur Mumcu ve Aydınları
Anma etkinliği gerçekleşti.

• Türkses / HAMBURG

Kentin Altona semtinde Hospital
Strasse 111, TGH Haus 7 Sa-
lonu'nda düzenlenen etkinliğe

her kesimden yoğun katılım oldu.

Birlik ve beraberliğe ihtiyaç var
Ankara'daki evinin önünde arabasına
konulan bombanın patlaması sonucu
öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu
ölümünün 24. yılında anıldı. Et-
kinliğin açılış konuşmasını yapan
HADD'den Atilla Arkuç, Uğur
Mumcu, Metin Göktepe gibi çok
sayıda kaybettiğimiz aydınları-
mızı unutmadık ve unutmaya-
cağız. Herşeye rağmen dimdik
ayakta duracağız bölünmeye-
ceğiz. Bizim birlik ve beraberliğe
ihtiyacımız var ve bunun zama-
nıdır” dedi. Uğur Mumcu ve
hayatını kaybeden aydınlar saygı
duruşuyla anıldı.

“İstanbul'un Orta Yeri Sinema”
Arkuç, ”Türk dili, dünyada en güzel,
en zengin ve en kolay olabilecek bir
dildir. Türk dili, Türk milleti için
kutsal bir hazinedir, sözleriyle dil
devriminin Türk milletinin çağdaşlığa
geçiş sürecindeki toplumsal önemini
vurgulayan Mustafa Kemal Atatürk,
özellikle okuma yazmanın yaygın-
laşmasını hedeflemekteydi. Cumhu-
riyetin ilk yıllarından itibaren, Türk
harfleriyle, güzel dilimiz Türkçeyi,
duru, temiz bir dille yazan, söyleyen
büyük şairlerin ve yazarların ortaya
çıkması, dil devriminin çok kısa bir
sürede başarılı olmasının da bir belgesi
sayılır. Atatürk’ün devrimci izinde

ilerleyen ve ses bayrağımıza sahip
çıkan büyük şairlerimizden birisi de
kuşkusuz Orhan Veli’dir. Ünlü şairi-
mizin “İstanbul’u Dinliyorum”, “Ve-
sikalı Yarım”, “Macera”, “Ayrılık”
ve “Anlatamıyorum”. gibi eserlerini
sizlere dinletmek, unutulmaz bir kültür
akşamı yaşatmak istiyoruz” dedi.

Yoğun alkış topladılar
Şair Demir Gökgöl'ünde anıldığı iki
bölümden oluşan etkinliğin ikinci bö-
lümünde  “İstanbul'un Orta Yeri Si-
nema” adlı gösteri ve Orhan Veli şiir-
leri dinletisi yoğun alkış topladı. Ta-
sarlayan ve yöneticiliğini Serap Sa-
dak'ın yaptığı oyunda şu isimler yer
aldı: Aysun Siuda, Şebnem Temur,

Eyüp Dohman,
Fatma Kurt, Ha-
kan Baysalman,
Hanife Klein,
Mahmut Erdin-
lig, Murat Büyü-
kalp, M. Serdar
Temur, Sultan
Molu, Olgay Sa-
dak ve Zeynep
Schipper-Çetin
(Teknik). 

Almanya Ekonomi ve enerji Bakanı Gabriel;

Veringstr. 16 -18 • 21107 Hamburg (Wilhelmsburg) • Telefon: 040 / 75 89 69

Hamburg Wilhelmsburg’daki yeni marketimiz-
den her türlü taze sebze-meyve, kuru gıda,
helal hazırlanmış et ve et mamüllerini sizlere
çok uygun fiyatlara sunmaktayız.

Yeni açılış dolayısı ile bir çok ürünlerimizdeki
indirimli satışlarımız devam etmektedir.
Wilhelmsburg’da uygun fiyatlara kaliteli ürünle-
rin alış-veriş keyfini bizde yaşayın.

Hergün taze
balık çeşitleri

mevcuttur.
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Horn, Wilhelmsburg ve Harburg’da hizmetinizdeyiz.

Et ve et mamüllerimiz helaldir

Yeter Fleischerei:  040 - 380 36 656                             Tel.: 040 / 333 96 111                                              Tel.: 040 / 380 366 56

Almanya’da                         içinde ilk Türk Kasabı

Kesimlerimizi Belçika ve Fransa’nın en büyük ve en hijyen mezbahanelerinde şoksuz ve vurulmadan yapıyoruz.

Bizi tercih 
ettiğiniz için

teşekkür
ederiz.

Tüm et ve et ürünlerini bizde bulabilirsiniz. Hamburg’da helal kesim etlerimizle hizmetinizdeyiz.

Hamburg Horn 
Meydan Market

Hermannstal 103 • 22119 Hamburg

Hamburg Harburg
Netto

Lauterbach Str. 1 • 21073 Hamburg

Hamburg Wilhelmsburg 
Netto

Dratelnstr. 27 • 21109 Hamburg

İbrahim Yeter

Her hafta sürpriz özel indirimlerimizle,

Hamburg’un üç ayrı semtinde sizlere 

hizmet vermekden gurur duyarız. 


