6
Referanduma rekor katılım

 Anayasa değişikliği

Hammerbrook Str. 84
20097 Hamburg
Kuzey Almanya için aylık haber ve reklam gazetesi • Zeitung für türkische Mitbürger in Nord-Deutschland
Bağımsız • Unabhängig • Yıl - Jahrgang : 26 • Sayı - Ausgabe : 283 •Nisan - April 2017 •Baskı - Druck: 10.04.20017

Türkçe ders sınıf
geçmeyi etkileyecek
■ AŞAĞI Saksonya Eyalet Yeşiller

Türk kökenli
Milletvekili Belit
Onay’ın vermiş olduğu tasarı
06.04.2017 tarihinde yapılan meclis
görüşmeleri sonrasında SPD ve Yeşillerin oylarıyla kabul edildi. Yapılan görüşmelerde tasarıya CDU karşı oy
verirken; FDP çekimser kaldı.

■

Konu hakkında Türkses’e bilgi
veren Belit Onay, „Hazırlayıp meclise

sunduğum tasarı anadili derslerinin
güçlenmesini öngörmekteydi. Eyalet
meclisi olarak önemli bir karara imza
atmış olduk.

■

Bundan sonraki süreçte Türkçe
başta olmak üzere, göçmen kökenli ailelerin çocukları okullarımızda anadillerini daha iyi öğrenebilecekler. Ders
notlandırılıp, sınıf geçmeye etki ede• Haberi 16 da
cek.

TGH’nın yeni
bașkanı Mesut
Sipahi oldu

TroPical’de
kaliteli ve
bol çeșit var

• 8 de

Paşa Lebensmittel GmbH,
Yayla ürünlerini Kuzey Almanya’da en iyi şekilde
pazarlıyor.
• 13 de

■Hamburg ve Çevresi Türk
Toplumu (TGH) düzenlediği
25. Olağan Genel Kurulu'nda Mesut Sipahi başkanlığa seçildi.
• 18 de

■

Anker gGmbH Yöneticisi Uzman Borçlu Danışmanı Reyhan Savran,
Almanya genelinde hizmet vermeye yetkili olduklarını
belirterek,
Türkses okurları için
borç ve iflas konularında
önemli açıklamalarda
• 14 de
bulundu.

Lindenbazar
haftada 12
bin müșteri
ağırlıyor

• 4 de

Öncü
Süpermarket

kalitenin öncüsü

Laures
lezzet
șöleni
sunuyor

Miraj
Kuyumcu
yeni
mağazasını
Mayıs’da açıyor

.de

 Müşterilere sunulan
özel kredi kampanyaları
ile ev almak isteyenlere
uygun vade ve düşük faiz
oranıyla kredi veriliyor.
Bu konuda alanında
uzman isim olan Postbank Satış Müdürü
Aykut Bozkurt, yıllardır
bir çok müşterisini hayalinde ki eve kavuşturdu.
• 2 de

Hesaplı alışverişin adresi
Meydan Market

• 12 de

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

Aykut Bozkurt;
Ev almanın tam zamanı

Reyhan SAVRAN; Borçlu olan
evini satmadan önce bize gelsin’

Liman’da taze
ve
lezziz
balık
■
Hamburg Fischmarkt’da balık toptancılığı yapan ilk
Türk balıkcılarından
olan Fabio Mete
Cihan, işlettiği doğal
balık restorantı ile
müşterilerinin ilgi
odağı oldu. • 9 da

halk oylaması yurtdışında
tamamlandı. 27 Mart’ta
başlayıp 9 Nisan’da sona
eren oylamada 57 ülkeden toplam 1.396.697
yurtdışı seçmen oyunu
kullandı. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı
Seçim
Koordinasyon
Merkezi Başkanı Mustafa
Yeneroğlu,... haberi 3 de

• 19 da

 Meydan Market kurucu ve yöneticisi
Hakan Çakar, 1987 yılında Almanya’ya geldi.
44 yaşında ki Yozgatlı
Hakan Çakar, marketçilik sektöründe yılların
verdiği tecrübeyle işini
en iyi şekilde yapıyor.
• 8 de

 Öncü Süpermarket

sahibi Kahramanmaraşlı
Bünyamin Özgül, 14 yaşından bu yana yani 32
yıldır marketçilik yaptığını söyleyerek, “İşimizi
iyi takip ederek, zengin
ve kaliteli çeşitlerle yıllardır hizmet veriyoruz”.
• 17 de
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Aykut Bozkurt;

Ev Almanın tam zamanı
• Türkses / HAMBURG
Düşük faiz oranları ile ev sahibi
olmanın şimdi tam zamanı. Almanya’da ev sahibi olmak artık
daha kolay. Müşterilere sunulan
özel kredi kampanyaları ile ev
almak isteyenlere uygun vade ve
düşük faiz oranıyla kredi veriliyor. Bu konuda alanında uzman
isim olan Postbank Satış Müdürü
Aykut Bozkurt, yıllardır bir çok
müşterisini hayalinde ki eve kavuşturdu.

danışmanlığını yaptım ve ayrıca
kredi verdik. Müşterilerimiz randevü alarak bize geldiğinde onların
ihtiyaçlarına göre, onları düşünerek
onlar için en avantajlı teklifleri sunuyoruz. Bizlere sonsuz güvenebilirler. Bundan sonra da onlar için
çalışmaya devam edeceğiz. Finans
danışmanlığı hizmeti, emlak alım
satım ve her türlü kredi almak isteyen herkesi bekliyoruz“ diye konuştu.

Biz özel ve ticari krediler sunuyoruz. Ayrıca kredi almak için hesabınızı bizim bankamıza getirmek
gibi bir mecburiyetiniz de yok“
diye konuştu. Postbank’ın Almanya’nın en büyük bankalarından
olduğunun altını çizen Aykut Bozkurt, Postbank’ın cumartesi günleri
de hizmet verdiğini ve bunun bir
ayrıcalık olduğunu ifade etti.

HERKES EV
SAHİBİ OLSUN

UZMAN EKİPLE
ÇALIŞIYORUZ
1997 yılında, 2.5 yıl finans
eğitimi alan ve ardından
edindiği bilgi ve birikimle
işe başlayan Aykut Bozkurt, uzman ekibi ile finans konusunda Hamburg’da hizmet veriyor.
Kendisine bağlı 14 kişilik
uzman personeli ile müşterilere, emlak alım satım,
her türlü kredi, banka hesap
işleri ve finans danışmanlığı
gibi alanlarda destek veren Aykut
Bozkurt ve ekibi, Hamburg’un
neresinde olursa olsun kendisini
arayarak destek isteyenlere giderek
vip hizmeti de sunuyor.

Son olarak düşük faiz oranlarını hatırlatan Aykut Bozkurt, herkese ev ve arsa
almaları tavsiyesinde bulundu. Bozkurt, Herkes
kendi evinde otursun.
Kimse boş yere kira vermesin. Kendi evinin taksitlerini rahat rahat ödesin
ve ev sahibi olsunlar“ dedi.
Postbank Satış Müdürü Aykut
Bozkurt, her türlü danışmalık
hizmeti için, Postbank Filialvertrieb AG Überseering 26, 22297
Hamburg adresinde müşterilerini
ağırlıyor.

ALMANYA’DA KREDİ
FAİZLERİ ÇOK DÜŞÜK

EN AVANTAJLI
TEKLİFLERİ
SUNUYORUZ

Avrupa’da ve Almanya’da faiz
oranlarının Türkiye’ye oranla çok
düşük olduğunun altını çizen Bozkurt, „Faiz oranları 1 ile 1.5 arasında
vadesine göre değişiyor. Ancak
faiz oranları oldukça düşük. Kredi
almak isteyenler için büyük fırsat.

5 bin Euro’dan 50 bin Euro ya
kadar özel kredi, emlak alımı için
se 50 binden 2 milyon Euro’ya
kadar kredi verdiklerini belirten
Aykut Bozkurt, 20 senedir danışmanlık işini yapıyor. Her sene
yaklaşık binlerce müşterinin finans

Randevu sistemi ile çalışdıklarını
ifade eden Bozkurt, kendilerini ziyaret eden müşterilerini bekletmeksizin, gereken bilgileri verdiklerini belirtiyor.

HTHM Korosu türkülerle mest etti

H

• Türkses / Hamburg

amburg Türk Halk Müziği Korosu tarafından Haldun Alay yönetiminde “Gönül Dağı” adı
altında düzenlenen konserde türküseverler mest oldu. Miralles Saal Devlet Gençlik Müzik Okulu'nda gerçekleşen
konserde ünlü halk ozanı Neşet Ertaş
türküleriyle anılırken türküseverler her
yıl olduğu gibi bu yılda salonu son sandalyesine kadar doldurdu.

Neşet Ertaş türküleri

İki bölümden oluşan konserin ilk bölümü ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın
“Gönül Dağı” adlı Kırşehir yöresine ait
parçayla başladı. Haldun Alay yönetiminde koro “Atladım Girdim Bağa”
Burdur yöresi, Bursa, Gaziantep, Kars
gibi birçok yöreyi türkülerle gezdirdi.
Özlem Uçarlar, Kotaro Yuzawa, Serap
Canbulat ise söyledikleri solo türkülerle
adeta dinleyenleri mest ettiler.

Türkülerle adım adım gezdiler

Serap Çelimli Babacan ve Afşin Batur
Eyigün'ün sunduğu konserde koro üyeleri batıdan doğuya, güneyden kuzeye

Çoğunun gençlerden oluşması ve genç
yeteneklere yer verildiği görülen koro
üyeleri söyledikleri türkülerle programın
sonunda uzun süre alkışlandılar. Yoğun
istek üzerine koro bir parça daha seslendirdi ve alkışlar salonu inletti. Programın
sonunda koro şefi Haldun Alay emeği
geçenlere tek tek
teşekkür etti.

Koro üyeleri

Haldun Alay yönetiminde orkestra şu
isimlerden oluştu:
Abdullah
Akar,
Ayşe Naz Özmen,
Sinem Özmen Can-

• Türkses / Bremen

Bremen Türk Veliler
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Savran, beklenmedik bir şekilde
yazılı bir açıklama
ile tüm görevlerinden derhal geçerli

Postbank Filialvertrieb AG
Überseering 26, 22297 Hamburg
Telefon 0172 / 471 54 37

Rechtsanwälte - Avukatlar

Ayakta uzun süre alkışlandı

deniz Eroğlu (Bağlama), Emre İşlemecioğlu (Bas Gitar), Halis Gülender
(Ritim), Hüseyin Yalçın (Kabak Kemane), Naim İyigün (Klarnet), Özhan
Yavuz (Uzun Sap Bağlama), Sahibe Kardeş (Ritim) Serap Canbulat (Bağlama &
Cura), Veysel Ataş (Ritim) ve Yücel Erbasan (Nefesli). Koro üyeleri: Ayşen Yılmaz, Cavide Şanlı, Ecem Dağarslan,
Esra Yıldıztekin, Ezgi İşlemecioğlu,
Fatma Özmen, Funda Acar Günay, Hatice Naz Saraç, Hatice Yalçın, Hatice
Yıldıztekin, Mukadder Ekin, Nurhan
Yavuz, Özlem Özçep, Özlem Uçarlar,
Serap Candan, Sibel Eyigün, Zerrin
Doğan, Ayhan Doğan, Ferit Kotan,
Hasan Eyigün, Nevzat Eröksüz, Mustafa Soysal, Kotaro Yuzawa ve Köksal
Erdal.

Eğitim dünyasında şok istifa

Postbank Satış Müdürü Aykut
Bozkurt’un iletişim bilgileri şöyle:

ÇEVIK NIERLING ÇIFTÇI
Ç
PART
PA
RTNER
T

Türkiye'nin dörtbir yanını birbirinden
güzel türkülerle gezdirdiler. Programın
ikinci bölümünde TRT'den gelen misafir
sanatçı Necmi Kıran koroyu yönetti ve
koro Trabzon yöresinin “Gemiler Giresuna” adlı parçayı seslendirdi. Merhum
Neşet Ertaş'ın “Neredesin Sen” adlı parçası yoğun alkış alırken, “Kınıfır Bedrenk Olur” türküsüne de türküseverler
eşlik ettiler.

olmak üzere istifa
ettiğini açıkladı. 10
yıldır bu görevi
başarılı bir şekilde
yürüten, aynı zamanda
Almanya
Türk Veli Dernekleri
Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi de
olan
Reyhan

Savran,
Bremen
eyaleti başta olmak
üzere Almanya genelinde fahri eğitimi
ve veli çalışmaları
alanlarında en önde
gelen isimlerden. 30
yılı aşkın bir süredir
fahri yaptığı çalışmaları ile tanınan

Reyhan Savran, istifasına ilişkin herhangi bir açıklama
yapmadı.
Bremen Türk Veliler
Birliği Yönetim Kurulu`ndan yapılan
açıklamaya
göre
Başkanlık görevini
bir sonraki genel kurula kadar Cengiz
Turgul yüretecek.

KUMPİR & HOT DOG
Hansaplatz 14 • 20099 Hamburg

Steindamm köşesindeki Hansaplatz
14 adresinde açt ğ m z ARPI’s
Kumpir ve Hot Dog salonumuzdan
helal etten ürettiğimiz Hot Dog
çeşitlerini sizlere sunmaktay z.
Süleyman Çevik

Avukat / Ye
Yeminli Te
Tercüman

Kerstin Nierling
Rechtsanwältin

M
Muhammed
Çift
ftçi

Rechttsanwalt / Avukat TR Mediator

Ayr ca leziz
Kumpir çeşitlerimizi
tadabilirsiniz

Ina Remmert
Rechtsanwältin

Türk ve Alman Hukukunda Çalışma Alanlarımız
-Ticaret ve Şirket Huku
kuku
k - Ta
Tahsilat ve Ta
Tazminat
at Hukuku
ku - Internet ve Mar
arka Huku
kukku - Kredi ve
Sigorta
g
Hukuku
ku - Emekklilik ve Sosyal
y Hukuku - Ailee Hukuk
uku ve Miras Hukuk
uku - T
Trafi
fik Hukuku
-Ve
Vergi Huku
kuku - Ceza Davaları ve Kefa
falet - İş Hukuk
uku ve İş Kurma Danışman
anlığı - Ya
Yabancılar
ar Ya
Yasası
-Türkiye ve Almanya da mahkeme kararlarının tanıtım ve tenfi
fizi - Yeminli Tercümeler.

Türkiye ve Almanya’da her türlü Hukuk Danışmanlığı, Avukatlık Hizmetii,, Şirket Kurma Danışmanlığı ve Yeminli Tercüme hizmetleri verilir.

Ferdinand Str. 12 • 20095 Hamburg

(U-Bahn Jungferstieg veya Hauptbahnhof Nord)

info@cn-advo.de
www.cn-advo.de

Te
T
el.: +49 (0)40 - 67 30 84 60
Fax: +49 (0)40 - 67 30 84 61

Harburger Ring 22
21073 Hamburg
Tel: 0174 / 92 82 412
Birbirinden lezzetli
balık çeşitlerini Taka Balık
Restorant da hergün tadabilirsiniz

Arpi ve Saim Tunç

rinizi
Ziyaretle ..
bekleriz!

Damak tadında
lezzetlli balıklar
Taka Restaurant’ta...

Bu tadı keşfedin...

Her Cuma ve Cumartesi CANLI MÜZİK

Hergün
ÇİĞKÖFTE
bulunur

HELAL

HOT DOG’un
Hamburg’daki
adresi
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Yeneroğlu: “Rekor katılım,
yurtdışındaki seçmenlerimizin anavatana olan duyarlılığını gösteriyor’’

A

• Türkses / Hamburg

nayasa değişikliği halk
oylaması yurtdışında tamamlandı. 27 Mart’ta
başlayıp dün sona eren oylamada 57 ülkeden toplam
1.400,046 yurtdışı seçmen
oyunu kullandı. Yoğun katılımı,
yurtdışında yaşayan vatandaşların anavatana olan duyarlılığının
göstergesi olarak değerlendiren
AK Parti İstanbul Milletvekili ve
Yurtdışı Seçim Koordinasyon
Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “Rekor katılım, dünyanın
dört bir yanındaki
insanlarımızın anavatanlarının geleceği söz konusu olduğunda ne kadar
duyarlı olduklarını
gösteriyor. Büyük
bir fedakârlık örneği gösteren yurt
dışındaki seçmenlerimizin her birini
yürekten kutluyorum” dedi.

TC Hamburg Başkonsolosluğu önünde uzun kuyruklar oluşturan
seçmenler, güzel hava ve ortam da oylarını kullanma imkanı buldular.
yüzlerce kilometre uzakta bulunan seçmenlerimiz büyük bir fedakârlık örneği göstermişlerdir.
Yurtdışı seçmenlerin istediği
yerlerde oylarını kullanabilme-

lerine ilişkin yapılan düzenleme
yoğun katılımda önemli bir
etken olmuştur. Yurtdışındaki
tüm seçmenleri yürekten kutluyor, Türkiyemizin kaderine
ortak oldukları için her birini tebrik ediyorum.

Avrupa’da oy verme
işlemi şöyle gerçekleşdi.
Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği halk
oylaması için Avrupa’da kurulan sandıklarda oy verme
işlemi tamamlandı.

Avrupa’da 27 Mart’ta başlayan
ve 14 gün devam eden, 16 Nisan’da
yapılacak
anayasa
değişikliği halk oylamasına yönelik Türk seçmenlerin oy kullanma işlemi sona erdi.
Avrupa genelinde 31 ülkede
yaşayan yaklaşık 2,5 milyon
Türk seçmeni için 82 temsilcilikte kurulan sandıklarda, 14 gün
süren anayasa değişikliği için
halk oylama süreci 9 Nisan
pazar günü saat 21.00’de tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan verilere göre,
oy kullanmak içn 1.400,046 yurt
dışı seçmen sandık başına gitti.

Yeneroğlu açıklamasında
şu ifadelere yer verdi:

“57 ülkeden yurtdışında yaşayan
toplam 1.400,046 vatandaşımız
27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen halk oylamasında oyunu kullandı. 1 Kasım
Milletvekili Seçimlerine kıyasla
dış temsilciliklerdeki katılımda
%5,5 artış olmuş, toplam seçmenin yaklaşık %47’si sandığa gitmiştir. Oy kullanma yerine
onlarca hatta bazı bölgelerde

Seçim Koordinasyon Merkezi Hamburg yetkililerinin oy kullanmanın daha
kolaylaşması için yaptıkları çalışmalar seçmenler tarafından takdir edildi.

Türk
nüfusunun
yoğun
olduğu Almanya, Fransa, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerde
halk oylamasına yoğun ilgi gösterilirken, Avrupa genelinde katılımın, 2015 yılında yapılan
TBMM 26. dönem milletvekili
seçimlerine oranla yüzde 20’ye
yakın artması öngörülüyor.
Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu yetkililerinden alınan
bilgilere göre, 252 bine yakın
Türk seçmenin bulunduğu Hollanda’da,118 binin üzerinde
seçmen oy vermek üzere sandığa gitti.
Belçika’da 1 Kasım seçimlerine
oranla halk oylamasına katılım
fazla oldu. Kayıtlı 133 bin
seçmenin olduğu ülkede toplamda 81 bin 540 oy kullanıldı. Seçmenin yaklaşık yüzde
60’ının sandığa gittiği Belçika’da, bu oran 1 Kasım seçimlerinde 56 bin 113 oyla yüzde
42’ydi. Siyasi parti temsilcileri,
vatandaşların demokratik tercihlerini göstermek için giderek
daha fazla oranda oy kullanmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Yaklaşık 38 bin Türk seçmenin
kayıtlı olduğu İsveç’te ise 2 gün
boyunca başkent Stockholm’de
bulunan Kista Fuarı’na kurulan
16 sandıkta 10 bin 52 seçmen oy
kullandı.
Orta ve batı Avrupa’da salı günü
üç noktada toplanacak oy torbalarının, Oy Torbaları Nakil Komisyonu yetkilileri tarafından
özel uçakla yurda taşınacağı, ayrıca kuzey Avrupa ülkelerindeki
oy torbalarının da özel kuryeler
ve yetkililerin gözetiminde tarifeli uçaklarla Türkiye’ye gönderileceği öğrenildi.

IFB Hamburg Emlak
Fuarı 22 Nisan’da
Hamburg da faaliyet gösteren Investitionsund Förderbank (IFB Hamburg) 22 Nisan
Pazar günü 10 ile 17 saatleri arasında açık
kapı günleri düzenliyor.
Türkses / Hamburg
Emlak alım satım, yeni yapı ve eski binaların
modernleştirilmesinde binlerce aileye düşük
faizle kredi imkanları sunan IFB Hamburg, 22
Nisan Cumartesi günü, düzenleyeceği bu fuarla
50 iştirakçiye ürünlerini sergileme imkanı tanıyacak.
50 inşaat, finans ve Emlak firmasınan ürünlerinin sergilendiği ve danışmanlık hizmeti sunulacağı fuar, 22 Nisan Cumartesi sabahı 10 ile 17
saatleri arasında gerçekleşecek.
Girişin ziyaretciler için tamamen ÜÇRETSİZ olduğu fuarda değişik etkinliklerin yanı sıra
küçük çaplı yiyecek ve içecek imkanlarıda sunulacak.
Emlak Fuarı hakkında Türkses’e bilgi veren IFB
yetkililerinden Christian Rubinstein, „ Her sene
olduğu gibi bu yılda emlak fuarını yine kendi binamızda yani Besenbinderhof 31. 20099 Hamburg
(merkez tren istasyonu yakınında)
düzenliyoruz. Geçen yıllarda Türk kökenli ailelerin de ilgi duyduğu emlak fufarımıza bu senede Türk hemşerilerimiz davetlidir. Bilhassa
çok çocuklu aileler için cazip olan fauar da,
emlak alım satım teklifleri, finansman ve kredi
imkanları, enerji tasarrufu gibi konularda çok
önemli bilgiler edinebilirler. Ayrıca IFB Hamburg’un emlak alım satım ve modernleştirme
hususunda sunmuş olduğu düşük faizli kredi
imkanları hakkında da yetkili kişilerden geniş
bilgi almak mümkün.
Daha geniş bilgi 5. sayfada
info: www.ifbhh.de

Postbank

Filial - Vertrieb AG

Freude am Fahren

Vertriebsdirektor
Aykut BOZKURT
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Yukarda belirtilen her türlü bankacılık hizmetlerinde sizlere
Türkçe olarak hizmet sunmaktan gurur duyarız.
Randevu almak için Tel.:

0172 / 471 54 37

Postbank Filialvetrieb AG
Überseering 26
22297 Hamburg
Assistenz Mobil:
0151 / 169 107 92

E-Mail: aykut.bozkurt@postbank-filialvertrieb.de
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BMW AG AG Nie
ederlassungsverbund Nord
N
www.bmw.de
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N
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urg
Hauptbetrieb
Offakamp 10-20
22529 Hamburg
Tel.: 040-55301-10
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am EXPOPark
Lissabonnerr Allee
A
3
30539 Hannover
Tel.: 0511 6262-02

BMW Niederlassung Bremen
Borgwardstraße 4-6
28279 Bremen
Tel.: 0421-8303-0
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Almanya’da yalan
haberler ve nefret
söylemleri ile mücadele

A

lman hükümeti, internette yalan haber ve nefret söylemi içeren paylaşımları kaldırmayan şirketlere 50 milyon avroya kadar
para cezası vermeyi planlıyor.

Alman Adalet Bakanlığının hazırladığı Bakanlar Kurulundan geçen yasa tasarısında Alman hükümeti
yalan haberlerle ve nefret söylemleri ile mücadele
etmeyi amaçlıyor. Tasarıda açık şekilde suç teşkil
eden halkı kışkırtma, tehdit, hakaret veya iftira içerikli paylaşımların şikayet edilmesinin ardından sosyal medya platformlarını işleten şirketler tarafından
24 saat, diğer yasadışı paylaşımların ise 7 gün içinde
silinmesi isteniyor.
Yaptıkları şikayetlerin sonuçları konusunda kullanıcıların bilgilendirilmesinin de talep edildiği tasarıda,
suç teşkil eden paylaşımları zamanında kaldırmayan
şirketlere 50 milyon avroya kadar para cezası uygulanması öngörülüyor.
Adalet Bakanı Heiko Maas, bu yasa tasarısıyla nefret
söylemleri içeren paylaşımların ve yalan haberlerin
silinmesine ilişkin yükümlülüklerin somutlaştırıldığını, sosyal medya platformlarını işletenlerin platformun bu tür haberlerin yayılması için istismar
edilmemesi konusunda sorumluk taşıdıklarını söyledi. İfade özgürlüğünün demokraside önemli bir
yeri olduğunu, yalanların dahi ifade özgürlüğü kapsamına alınabileceğini söyleyen Maas, “Ancak ifade
özgürlüğü, ceza hukukunun başladığı yerde biter.
Bizim yasamız, açıkça ceza gerektiren içeriklerle ilgilidir. Bundan dolayı yasa tasarısında sosyal ağlar
için standartlaştırılan kurallar ifade özgürlüğüne müdahale değildir.“ dedi.

Miraj Kuyumcu
yeni mağazasını
Mayıs’da açıyor
7 yıldır Hamburg Billstedt’de
hizmet veren Miraj Kuyumculuk
yeni mağazasını Nisan ayında
hizmete açıyor.

Y

ıllardır müşterilerinden
yoğun ilgi gören Miraj
Kuyumculuk, bu ilgiyi
karşılıksız bırakmayarak daha iyi
hizmet verebilmek için 110 m2
lik yeni modern mağazasını açıyor.
Yeni Mağazasında da zengin ve
kaliteli altın takı çeşitlerini bulunduracak olan Miraj Kuyumculuk
ürünlerinin tamamını yine Türkiye’den ihraç ediyor. Türkiye’de
ki neredeyse tüm altın çeşitlerini
bulabileceğiniz Miraj Kuyumculuk

siparişe gerek kalmadan anında
istediğiniz altın takı çeşitlerini size
sunuyor. Dünyaca ünlü markaların
ürünlerinin satışını gerçekleştiren
Miraj Kuyumculuk, düğün, sünnet
ve özel günleriniz için aradığınız
tüm takıları size sunuyor. Özellikle
22 ayar altın bilezik ve takı çeşitlerinin TSE garantili olarak satıldığı
Miraj Kuyumculuk, pırlanta takı
ve saat modellerinde de çok sayıda
seçenek sunuyor. Yeni açılacak
olan mağazada özel bir Alyans
bölümü de hazırlanıyor. Evliliğe
adım atacak çiftlere özel olarak
hizmet verecek olan Miraj Kuyumculuk’ta özel günlerinizi ölümsüzleştirecek yüzlerce çeşit alyans

Facebook’un kullanıcıların şikayeti üzerine ceza gerektiren içeriklerin sadece yüzde 39’unu, Twitterın
ise 100 paylaşımdan 1’ini sildiğini aktaran Maas,
„Bizim sorunumuz, çok fazla değil, çok az ceza gerektiren içeriklerin sosyal ağlarda silinmesi.“ değerlendirmesinde bulundu.
Maas, söz konusu yasa tasarısının bu yasama döneminde mecliste kabul edilmesi için tüm koşulların
yerine getirildiğini kaydetti. AA

Nisan - April 2017

7 yıldır Billstedt’de hizmet veren Miraj Kuyumcunun
tecrübeli elemanları, altın alış-verişlerinde müşteriyi
en iyi şekilde bilgilendiriyorlar

özel olarak çiftlere sunuluyor. Tüm özel günleriniz için alabileceğiniz her bütçeye uygun hediye
çeşitleride Miraj Kuyumculuk’ta
yer alıyor. Miraj Kuyumculuk Sahibi Çenk Altıntaş yeni açılacak
olan mağaza hakkında bilgi verdi.
Altıntaş, kuyumculuğu aile mesleği
olarak yaptıklarını söyleyerek,
“1995 yılından bu yana kuyumculuk mesleğiyle iç içeyim. Çocukluğumdan bu yana mesleği
babamdan öğrendim ve halen
devam ettiriyorum” dedi. Altıntaş, 7 yıldır Billstedter Haupt
Str. 51 numarada hizmet verdiklerini belirterek “Artık bulunduğumuz yerin küçük geldiğini düşünerek yeni bir mağaza
açmaya karar verdik. Mayıs
ayında, 50 metre ileride bulunan
110 metrekarelik yeni mağazamıza geçeceğiz. Mölner Land
Str. 3 numarada ki mağazamızın
açılışı için hazırlıklar sürüyor.
Yeni mağazamız Billstedt Einkaufszentrum’un giriş kapısının
hemen yanında“ dedi.
Çenk Altıntaş, “Yeni mağazamızın
11 metrelik çok büyük bir cam
vitrini var. Müşterilerimiz için

yüzlerce çeşit altın takı, pırlanta
ve saat modellerinin satışını
gerçekleştireceğiz. Düğün, sünnet
ve özel günlerde müşterilerimiz
aradıkları tüm çeşitleri burada
bulabilirler. Fiyatlar konusunda
da kendilerine her zaman yardımcı oluyoruz. Ayrıca yeni açılan mağazamızda açılış nedeni
ile sürpriz indirimler olacak. Bu
fırsatları kaçırmamak için kendilerini yeni mağazamıza bekliyoruz” dedi.
Anıl Altıntaş, şu an hizmet veren
mağazalarınında atölye ve gümüş
satış yeri olarak devam edeceğini
belittti. Her türlü tamiratın kendi
atölyelerinde garantili olarak yapıldığının altını çizen Altıntaş,
“Miraj Kuyumculuk olarak yıllardır en iyi hizmeti vermeye
çalıştık, bundan sonra da daha
modern mağazamızda bol çeşitle
kaliteli hizmet vermek için
müşterilerimizi bekliyoruz.
Miraj Kuyumculuğa 040 22 75
83 81 numaralı telefondan
ulaşabilirsiniz” dedi.


Hamburg Billstedt ‘de YENİ AÇILDI



Grillhaus



Yeni
açıldı
Modern ve nezih bir ortamda Anadolu mutfağının eşsiz lezzetini
keşfedeceğiniz Ali Baba Grillhaus’da, eş, dost ve arkadaşlarınıza
gönül rahatlığı içinde yemek yiyebilirsiniz
Kızarmış tavuk keyfinden ızgara çeşitlerine, soğuk-sıcak
meze çeşitlerinden tatlılara kadar Türk mutfağının lezzetini
Ali Baba Grillhaus’un sıcak ve farklı atmosferinde keşfedin.
Güleryüzlü ve deneyimli personelimizle siz de bu farkı fark edin...



Tel.: 0157 - 78 87 58 83 • Tel.: 0172 - 425 84 82

Bandwirkerstraße 43 . 22041 Hamburg . superteppichreinigung@web.de

Bilstedter Hauptstr. 43 • 22111 Hamburg (Billstedt)
Tel: 040 / 73 67 78 89 • Fax: 73 67 91 07

Nisan - April 2017
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Halılarınızı ustasına yıkatın
makina halısının m2’si 5 Euro, yün
halıların m2’si 6 Euro, orıental halıların
m2’si ise sadece 7 Euro. Sentetik
halılar ise tanesi 20 ila 30 Euro
arasında
değişen
fiyatlarla
temizleniyor. 250 m2’lik alanında
halı yıkama ve kurutma işini özenle
yapan Süper Halı Yıkama Merkezi,
uzman ekibiyle en iyi hizmeti sunuyor.

H

• Türkses / Hamburg

amburg’da hizmet veren
Süper Halı Yıkama Merkezi,
her ebatta ki halılarınızı
evinizden alıp, en iyi şekilde
temizleyerek yine evinize teslim
ediyor. 2016 yılı Ocak ayında, İsmail
Karasu ve Battal Koç ortaklığında
kurulan Süper Halı Yıkama Merkezi,
açıldığı günden bu yana kaliteli ve
sorunsuz hizmet sunuyor.
Makina halısı, yün halılar, oriental
halılar, uzun tüylü halıların yanı sıra
ev ve araba koltuğu, yolluk, kilim,
battaniye ve yorgan yıkama hizmeti
de veren Süper Halı Yıkama Merkezi,
derinlemesine temizlik sunuyor.
Süper Halı Yıkama Merkezi’nde halı
ve koltuklar Türkiye’den getirilen
özel halı şampuanlarıyla büyük
titizlikle yıkanıyor ve ardından
kurutma alanında kurutularak gönül
rahatlığı ile kullanıma hazır hale
geliyor. Süper Halı Yıkama Merkezi
halılarınızı bir telefonla evinizden
alarak özenle temizleyip, yine evinize
kadar teslim ediyor. Servis hizmeti
için de hiç bir ücret talep etmiyor.
Sadece 1 halı için bile Süper Halı
Yıkama
Merkezi’ni
arayarak
halılarınızı yıkanmak üzere teslim
edebilirsiniz. Hamburg içinde servis
ücreti almayan Süper Halı Yıkama
Merkezi, Hamburg dışına da hizmet
sunuyor. Hamburg dışında da bir
telefonla halıları teslim alan Süper
Halı Yıkama Merkezi, servis hizmeti

içinde 5 ila 10 Euro arasında ücret
alıyor. Süper Halı Yıkama Merkezi,
24 saat içinde halılarınızı evinizden
alarak, 5 iş günü içinde teslimini
gerçekleştiriyor. Hamburg dışından
arayan müşteriler için ise haftasonları
halıları teslim alıp diğer hafta sonunda
tertemiz halılarınızı evinize kadar
getiriyor.
Verdiği hizmete güvenen ve arkasında
duran Süper Halı Yıkama Merkezi,
garantili iş yapıyor. En hassas
halılarınız bile özel makinalar ve
özel şampuanlarla titizlikle temizlenip
kurutulduktan sonra yine özenle
paketlenerek, evinize teslim ediliyor.
Müşteriler temizlenen halılarını teslim
aldığında, açıp kontrol ederek,
ardından ücret ödemesi yapıyor.

Süper Halı Yıkama Merkezi’nde halı
yıkama ücretleri de oldukça uygun.
Süper Halı YIkama Merkezi’nde

İşyeri sahiplerinden İsmail Karasu,
Hamburg’da halı yıkama sektöründe
bir eksikliğin olduğunu fark ederek
bu işi yapmaya karar verdiğini söyledi.
Karasu, Türkiye’de bu işin nasıl
yapıldığı konusunda araştırma
yaptıktan sonra, Türkiye’de eğitim
alarak, Süper Halı Yıkama Merkezi’ni
açtıklarını dile getirdi. Karasu, en iyi
malzemelerle son teknoloji temizlik
yaptıklarını ifade ederek, her türlü
halıların en iyi şeklide temizlenerek,
sorunsuz şekilde tesliminin yapıldığını
söyledi. Halı temizliğinin önemli
olduğunu ve bu nedenle uzman bir
firmada yapılması gerektiğinin altını
çizen Karasu, „Biz garantili hizmet
sunuyoruz. Müşterilemiz halılarının
temizlendiğini gördükten sonra bize
ödeme yapıyorlar. Yaptığımız işe o
kadar güveniyoruz. Halılarını
temizletmek isteyenler gönül
rahatlığıyla bizi tercih edebilirler“ dedi.
İşyeri sahiplerinden Battal Koç ise,
„Her ölçüdeki halılarınızı, en iyi şekilde
temizleyip kuruttuktan sonra evinize
teslim ediyoruz. Biz vatandaşlarımızın
cebini düşünüyoruz. Bir halı
almaya kalksalar fiyatı en
az 160 Euro’dan başlıyor.
Halıları lekelendiğinde yeni
halı almak yerine çok cüzzi
ücretlerle bize temizletebilirler. Bizler müşteri
memnuniyetini çok önemsiyoruz“ diye konuştu.
Süper
Halı
Yıkama
Merkezi’ne 0157 78 87 58
83 ve 0172 425 84 82
numaralı
telefonlardan
haftanın her günü ulaşabilirsiniz. Adres - Bandwirkerstrabe
43. 22041 Hamburg
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TAKA’da sabaha
kadar eğlendiler
• Türkses / Hamburg

H

amburg'da kısa
süre önce hizmete başlayan
Taka Fisch Restoran'da
müzikseverler hem balık
yiyor hem de eğleniyor.

FARKLI SANATÇILAR

Harburg semtinde Harburger Ring 22 adresinde
bulunan balık restoranda
Cuma ve Cumartesi
akşamları farklı sanatçılar sahne alarak restoran
ziyaretçilerini ve müzikseverlerin eğlenmesini
sağlıyor. Kuzey Almanya'nın tanınmış sanatçılarından Yücel Acar ve
Arkadaşları Cuma akşamı müzikleriyle ziyaretçilerin
gönüllerince
eğlenmelerini sağladılar.

Yücel Acar'ın yanı sıra
Koray ve Mavilim Müzik
Grubu üyelerinin de söylediği parçalar çok
beğenildi. Sanatçılar Elif
Ergün ve Filiz Erkisi'de
söyledikleri parçalarla
yoğun alkış topladılar.

YOĞUN İLGİ VAR

laka önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Doğum günü,
evlenme yıl dönümü, kutlamaları için canlı müzik
eşliğinde kutlamalar daha
keyifli geçiyor.
Rezervasyon için Tel:
0174-9282412

Özellikle balık ve müzikseverlerin uğrak yeri haline gelen Taka Balık
Restoran'da her çeşit
balık mevcut. Yetkililer,
her hafta sonu restoran
dolu. Müzikli akşamlara
gelmek isteyenlerin mut-

TAG DES EIGENHEIMS

BAUEN. KAUFEN. MODERNISIEREN.
22.04.2017, C UM A RT ESİ, S A AT 10.00–17.00

Hamburg‘da konut inşa etme, satın alma ya da modernleştirme ile ilgili bilgiler:
Finansman, teşvikler, alım teklifleri, arsalar ve inşaat teknolojisi hakkında bilgi edinin!
BİZE UĞRAYIN: Besenbinderhof 31 (gar yakınlarında). Danışmanlık sadece Almanca dilindedir.
Giriş ücretsizdir. Ayrıca çocuklarla ilgilenilecektir.

www.ifbhh.de
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SPEEDO

Üstelik uygun fiyatlarla
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.
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ACİL SERVİS
Yasin Akdağ
Mobil:
0175
56 66 219
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İsmail
Özen;
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“Çocuklar dünyanın
renkleri ve çok önemliler”
Pamukkale’de

• Türkses / Hamburg

mine vurgu yaparak, mensubunun cezaevlerinde
“Gençler arasında spor olduğuna da işaret eden İsoks merkezinde uyum ve dostluğu geliştirir. mail Özen, olayların üzücü
gerçekleşen açılışta Dolayısıyla herkes aynı göz olduğunun altını çizdi. Kobaşta İsmail Özen hizasında insanlara daha nuşmaların ardından yave eşi Janina Otto'nun mil- olumlu bakar. Benim ama- zarlar Hayko Bağdat, Murat
yarder Otto Versand mar- cım çocuklara yardım et- Belge, Artı Televizyon Gekasının sahibi babası Mic- mek ve gençleri doğru yön- nel Müdürü Yayın Yönethael Otto, annesi Christil lendirmekte destek olmak- meni Celal Başlangıç'a baOtto'nun yanı sıra spor, tır. Bunu yalnız yapabilmek sın özgürlüğü plaketleri
siyaset, iş dünyası, sanatçı, oldukça zor ama sponsorlar takdim edildi. Bazı bokbasın gibi tanınmış simalar ve yardımseverlerle daha sörlere de plaketler verildi.
biraraya geldi. Kırmızı ha- güçlü bir gelecek için çaba Özen, eşi Janina Otto'ya
lıda tanınmış davetliler poz harcıyoruz. Dünyamız ço- da plaketi iletmek üzere
verip resimlerini çektirerek cuklarımızla daha farklı babası Michael Otto'ya taksalonu doldururlarken bir- renklere bürünecektir. Ki- dim etti.
birinden güzel kıyafetleriyle min hangi dine bağlı olde göz kamaştırdılar.
duğu, nereden geldiği EŞİNİN DOĞUMUNU
önemli değil önemli olan SÖYLEMEDİ
hepimizin birlikte parlak
MAĞDURLARIN
Liman yakınında bin 200
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Tanınmış Susanne Böhm'ün
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yaptığı
heyecanlı görügecede Janina Otnen tanınmış ve
to'nun Afrika'dan
başarılı boksör
başlayıp dünyanın bir
İsmail Özen,
çok ülkesinde mağdur
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7 Plus’ın
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bir kız
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Plus,
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işaret
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tılmadığı
sorusunaön
rası
ve 7 megapiksel
Özen, “Eşimbulunduğu
Janina
ile çok sıcak bir
kamerası
katılmayı
çok istiyorortamda kucakifade
edilirken,
iPhone 7
du ama ön
ne kamerasına
yazık ki
laştıkları dikkat
Plus’ın
yaptığımız
çekmişti. Proek
olarak arkaprogram
bölümünolmadı
gram çocuklarla
de
genişveaçıkatılamadı.
ve telefoto
Ama ben sahip
çok heyebirlikte şarkılar
özelliğine
iki kacanlıyım olduğu
bir o kadar
söylenip, eski
merasının
ve kulda mutluyum”
dedi.
boksör Mahir
lanıcıların
2x optik
zoom
Oral'ın öğrencive 10x dijital zoom
leriyle birlikte
yapabileceği
belirtildi.
GENÇLERİ SPOR
yaptığı boks gösterilerle
BİRLEŞTİRİR
PLAKET
TAKTİM
ETTİ
geç saate kadar devam etti.
Sunumda,
4,7
inch
(11,9
Özen, gençleri kesinlikle
Türkiye'de
cm)
ekran
boyutu ile 1334x750
ekran çö-çok sayıda basın
doğru
yönlendirmenin
önezünürlüğüne sahip iPhone 7’nin ve 5,5 Apple’ın akıllı saati Apple Watch’ın da
inch (14 cm) ekrana boyutu ile yeni modellerinin tanıtıldığı sunumda,
1920x1080 ekran özünürlüğüne sahip söz konusu saatin 50 metreye kadar suya
iPhone 7 Plus’ın su geçirmeyen özellikte dayanıklı kaldığı, eski modele göre yüzde
50 daha hızlı ve seramik kaplı olduğu bilolduğu bilgisi paylaşıldı.
gisi paylaşıldı.
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Dünyanın en büyük kargo
uçağı Antonov An-225 Mriya


Rus turist
beklentisi
P

Hamburg'un liman yakını Grosse Elbstrasse 268 adresinde “Work Your Champ GYM” adı altında boks merkezi açan
tanınmış boksör İsmail Özen, “Çocuklar dünyanın renkleri ve çok önemliler” diyerek çocukların benimsenmesini ve
doğru yönlendirilmelerini ifade etti.

amukkale Turizm Derneği Başkanı
Adem Kaya, Pamukkale’ye gelen Rus
turist sayısının eylül ayından itibaren
yeniden artışa geçmesini beklediklerini bildirdi.

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

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

Bu teklifimiz sadece ticari işyerleri için geçerlidir:

Apple, iPhone 7’yi tanıttı

A

Telefonların siyah, gümüş grisi, altın sarısı, kırmızı altın ve “jet black” adında
siyah renkler arasından seçilebileceği kaydedildi.
Alüminyum gövdeye sahip yeni iPhone’larda eski modellerde olduğu gibi kulaklık girişinin olmayacağı, Apple’ın
telefonların yanında kablosuz kulaklık
vereceği ve “AirPods” adı verilen bu kulaklıkların kendi çipleri sayesinde Bluetooth teknolojisinden daha iyi iletişim ve
verimlilik sağlayacağı bildirildi.
Öte yandan, kendi kablolu kulaklıklarını
kullanmak isteyen kişilerin bir adaptör
sayesinde yeni modellere bağlantı gerçekleştirebileceği, iPhone 7 ve iPhone 7
Plus’ın stereo hoparlörlere sahip olacağı
belirtildi.

Şirket, ayrıca, spor giyim markası Nike
ile bir anlaşma yapıldığını ve Nike+
adında özel bir Apple Watch modelinin de
piyasaya sunulacağını duyurdu.
Sunumda, 32 GB hafızalı iPhone 7’nin
649 dolardan, 32 GB hafızalı iPhone 7
Plus’ın da 769 dolardan, AirPods kulaklıkların 159 dolardan, yeni Apple Watch
ve Nike+ modellerinin 369 dolardan satışa sunulacağı ifade edildi.
Apple’ın yeni akıllı telefonlarını almak
isteyen Amerikalı tüketiciler, 9 Eylül’de
ön sipariş verebilecek. Telefonlar 16 Eylül’de satışa sunulacak. Yeni Apple
Watch’a da 16 Eylül’den itibaren, Nike+
modeline ise ekim ayında sahip olunabiNEW YORK (AA)
linecek.

2. Uluslararası Zurna Festivali

Muğla’da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve zurna üstatlarını
bir araya getiren Uluslararası Zurna
Festivali’nin ikinci gününde sanatçılar
Fethiye’de sahne aldı. Beşkaza Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe, Muğla,
Aydın, Manisa, Artvin, Erzurum,
Kırşehir, Kırklareli, Trabzon, Gaziantep, Azerbaycan, Ermenistan, Fransa,
İngiltere, Bulgaristan ve Yunanistan’dan 17 zurna üstadı katıldı.

M

uğla’da Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen ve zurna
üstatlarını bir araya getiren
Uluslararası Zurna Festivali’nin ikinci
gününde sanatçılar Fethiye’de sahne aldı.
Beşkaza Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe, Muğla, Aydın, Manisa, Artvin, Erzurum, Kırşehir, Kırklareli, Trabzon,
Gaziantep, Azerbaycan, Ermenistan,
Fransa, İngiltere, Bulgaristan ve Yunanistan’dan 17 zurna üstadı katıldı.

Sanatçıların performanslarını sergilediği
sırada bazı vatandaşlar da zurnalar

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 )
2
• ModuWork yükleme ve bagaj bölme duvarı. 4 metreye kadar yükleme imkanı

eşliğinde oynadı. Sanatçıların performansı izleyicilerin beğenisini topladı.

Tel.: 040 - 416 22 128

Festivalin sanat danışmanı Yrd. Doç. Dr.
Ercan Kılkıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada festivalin her yıl giderek büyüdüğünü söyledi.
Dünyada ilk kez Muğla’da zurna festival
düzenlendiğini ileri süren Kılkıl, “Vatandaşlar festivale çok büyük ilgi gösterdi.
Fethiye’de bu ilgiyi bekliyordum. Performansları sonuna kadar da izlediler ve bizi
yanız bırakmadılar. Çok mutlu olduk” dedi.
Kılkıl, festivali gelecek yıllarda da sürdürerek gelenekselleşmesini ve daha da büyümesini sağlayacaklarını ifade etti. (AA)

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

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
25.04.2017 tarihine kadar
verilen siparişler için geçerlidir. 2 Aksesuarların siparişine bağlı

THM Korosu türkülerle
Anadolu'yu gezdirdi

Nisan - April 2017

• Türkses / Hamburg

H

amburg'da Dr. Durlanık Dil ve Müzik
Okulu Türk Halk Müziği Korosu tarafından sunulan “Bahar Konseri”
yoğun ilgi bulurken, Dr. Latif Durlanık yönetiminde koro söylediği türkülerle Anadolu'yu gezdirdi. Jerusalem Kilisesinde düzenlenen konsere Hamburg Başkonsolosu Fatih
Ak eşiyle hazır bulunurken çok sayıda türküsever katıldı.

Anadolu türküleri

Yüzlerce yılda oluşmuş Türk dilini ve müziğini Almanya'da yarınlara taşımak amacıyla kurulmuş olan Dr. Latif Durlanık Dil
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ve Müzik Okulu, koro üyeleri ve saz ekibi
muhteşemdi. İki bölümden oluşan konser
“Evlerinin Önü Mersin” adlı türküyle start
aldı. Anadolu'yu türkülerle adım adım gezdiren Dr. Durlanık yönetiminde koro, ikinci
bölümde de muhteşem performansını devam
ettirdi enfes türküler seslendirdi. Zaman
zaman dinleyenlerde eşlik ederken, solo söylenilen türkülerde yer aldı.

Toplam 22 türkü

Anı Yılmaz ve Burcu Murteza'nın sunuculuğunu yaptığı konserde Dr. Latif Durlanık'ın yönetiminde söylediği toplam 22
türküyle büyük beğeni topladı. Koro konse-

rin hareketli ve son parçası “Bizim Değirmen” adlı parçayla noktaladı. Yoğun istek
üzerine parça tekrar türküseverlerle birlikte
söylendi. Programın sonunda koro uzun süre alkışlandı.

Sayfa - Seite 7

Çelik, Olga Golitsina-Tokgöz, Sümbül Yeşilkaya, Nilgün Kurt, Fatima Achmadova, Se-

Gençler çoğunlukta

Koro üyeleri arasında çok sayıda gençlerin
bulunduğu dikkat çekerken koro şu saz ekibinden oluştu: Cornelia Gottesleben (K.Kemane), Annika Rahaus (Bağlama), Mustafa
Eren (Ritm), Kenan Kaya (Rivan Bağlama),
Metin Yıldırım (Kısa Bağlama), Hasan Gültepe (Kısa Bağlama).Koro elemanları ise,
“Recep Kopral, Volkan Cavlak, Kerem Tokgöz, Mevlüt Altundeğer, Ruhi Cıbır, Kasım
Palabıyık, Mevlüd Aydın, Özcan Üşendik,
Behzat Demir, Serkan Topal, Engin Birsen

Aşık Veysel
ölümünün 44.
yılında anıldı

• Türkses / Hamburg
amburg'da Hamburg Sivaslılar ve Sivasspor Taraflar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle
Halk Ozanı Aşık Veysel, ölümünün 44. yılında

H
anıldı.

Kentin Altona semtinde bulunan Hospital Strasse 111,
TGH Haus 7 Salonu'nda gerçekleşen anma etkinliğine
Hamburg Muavin Konsolosu Meral Akbilek Koray,
Hamburg Eğitim Temsilcisi Prof. Dr. Seyfullah Kara'nın
yanı sıra her kademeden yoğun katılım oldu.

Önemli bir Ozan

Dernek Başkanı Ruhi Özer yaptığı selamlama konuşmasında Aşık Veysel'in önemli bir Ozan olduğunun altını
çizerek hayatından kesitler aktardı. Konuşmacılar Aşık
Veysel gibi önemli bir kişiliğin yeri hiçbir zaman doldurulamayacağını dile getirirlerken, her zaman saygıyla
anılacağını vurguladılar.

Eğitim önemli
Kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Seyfullah Kara'da
eğitim gelecek için çok önemli olduğuna işaret ederek
el birliği ile çocukların iyi eğitim almalarını velilerle birlikte çok daha iyi yerlere gelmesinin sağlanmasını ifade
etti. Konuşmaların ardından Sivas'ın Şarkışla ilçesine
bağlı Sivrialan Köyünde doğan ve 44. ölümünde anılan
Aşık Veysel türkülerine geçildi. Tanınmış sanatçılardan
Özcan Süer ve Doğan Öztürk söyledikleri birbirinden
güzel parçalarla katılımcıların beğenisini kazandılar.

Berlin deki merkez
imalathanemizde ürettiğimiz
leziz döner çeşitlerimizi
Hamburg ve çevresinde toptan
ve uygun fiyatlara sizlere
sunmakdan gurur duyarız.
Pek yakında Hamburg Schlachthof da yeni
büro ve depomuzu hizmetinize sunacağız.

Ben giderim adım kalır, Can bedenden ayrılacak,
Dostlar beni hatırlasın. Tütmez baca, yanmaz ocak,
Düğün olur, Bayram gelir, Selam olsun kucak kucak,
Dostlar beni hatırlasın. Dostlar beni hatırlasın.

Hamburg Müşteri Temsilcimiz:
Hasan Şimşek
Mobil: 0151 / 41481848
İlanlarınız için doğru tercih:
Türkses Gazetesi

26

yıllık tecrübesiyle

İnternet: www.turkses.de

mira Dinçel, Şerife Çörek, Aslıhan Çağırtekin, Renan Halaçeli, Merve Koçar'dan oluştu.
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Hakan Çakar

Hesaplı alıș-verișin adresi

Meydan Market

H

ermannstahl 103 numarada
hizmet veren Meydan
Market reyonlarında 5500 çeşit
ürün bulunduruyor. 2006 yılında
kurulan ve o günden bu yana
ürün çeşitliliği ve uygun fiyatlarıyla hesaplı alışverişin adresi
olan Meydan Market reyonlarında
herzaman taze ve kaliteli ürün
çeşitleri bulunduruyor.
Meydan Market kurucu ve yöneticisi Hakan Çakar, 1987 yılında Almanya’ya geldi. 44 yaşında ki Yozgatlı Hakan Çakar,
marketçilik sektöründe yılların
verdiği tecrübeyle işini en iyi şekilde yapıyor. Hakan Çakar, disiplinle her gün daha da kendilerini geliştirdiklerini söyleyerek,
“Müşterilerimizle tek tek ilgileniyoruz. Müşterilerimizle aile gibiyiz. Ailemizin bir ferdi gibi
onlarla ilgilenip, en iyi, taze ürünleri kendilerine hesaplı fiyatlarla
sunuyoruz. Gerektiğinde poşet-

lerini arabalarına kadar taşıyoruz.
Kendilerinin şikayetlerini tek tek
dinleyip çözüm buluyoruz. Başarımızın sırrını buna borçluyuz”
diye konuştu. Meydan Market’te
her türlü kuru gıda, meyve, sebze,
et ve et mamulleri, günlük ve
taze olarak uygun fiyatlarla reyonlarda ki yerini alırken geniş
mağazada müşteriler rahat rahat
alışverişlerini yapabiliyorlar. Meydan Market’te Yeter Fleisch kasap
reyonlarında helal kesim etler titizlikle seçilerek müşterilere sunuluyor. 40 araçlık özel otoparkı
da bulunan Meydan Market, konforlu ve zevkle alışveriş yapmak
isteyenlerin tek adresi oluyor.

Tesadüfen Marketcilik
2005 yılında çalıştığı firmasının iflas
etmesi ile işsiz kalan Hakan Çakar,
yabancı olduğu gıda sektörüne 2006
yılında atılarak, başarı grafiğini
her geçen gün daha yükseltti.

Bankayı market yaptı:
Hamburg un Horn semtinde kapanan eski Haspa şubesinin yerini
2006 yılında kiralayan Hakan
Çakar ve ortakları, bankayı market
yapmaları ile de ünlendiler. Marketin Horn daki bir meydanlıkda

olması nedeniyle de markete
Meydan ismi verildi.
Hermann-stahl 103 - 22119
Hamburg adresinde hizmet veren Meydan Market’e 040 639
46 427 numaralı telefondan
ulaşabilirsiniz.
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TroPical’de
kaliteli
ve bol
çeșit var
Hamburg Toptancı Halinde
7 yıldır faaliyet gösteren Tropical Sebze Meyve Toptancısı sahibi Mustafa Vural,
ağırlıklı olarak Türk ürünlerinin satışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

T

• Türkses / Hamburg

ropical Sebze Meyve Toptancısı,
her mevsim zengin ürün çeşidini
bünyesinde barındırıyor. Hamburg Toptancı Halinde üretici ve tüketici
arasında köprü görevi üstlenen Tropical
Sebze Meyve Toptancısı, yüksek kalitede
sebze ve meyveyi, taze taze tezgahlara
ve firmalara sunuyor.
Üst kalitede ve sağlıklı sebze meyve
çeşidinin satışını yaparak sektörde kendine sağlam ve güvenilir bir yer edinen
Tropical sebze meyve, her geçen gün
kendini yenilemeye ve hizmet kalitesini
arttırmaya da devam ediyor. Fiyat politikası ile de müşterinin yüzünü güldüren
Tropical Sebze Meyve, 7 yıldır tercih
edilen firma olmanın sevincini yaşıyor.
Firma sahibi Mustafa Vural müşteri
memnuniyetini herzaman ilk sırada tuttuklarını belirtti. 1966 Yozgat Doğumlu
Mustafa Vural, Türkiye’de Lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1988 yılında Hollanda’ya oradan da Hamburg’a
gelerek çalışma hayatına başladı.
Bir süre Türk marketlerinde görev yapan
Vural, daha sonra Hamburg Toptancı
halinde çalışmaya başlayarak tecrübe
edindi. Çekirdekten yetiştikten sonra

ACILI
GÜNÜNÜZDE
YANINIZDAYIZ
   
 
    
       

kendi firması olan Tropical sebze meyve
Toptancısı’nı kuran Mustafa Vural, ekibiyle birlikte çalışmaya devam ediyor.
Firma sahibi Mustafa Vural, genelde
Türkiye’den sebze ve meyve getirdiklerini ifade ederek “Ağırlıklı olarak
Türk malları satıyoruz. Hollanda
ürünleri de çeşitlerimiz içinde yer
alıyor. Ürünlerimizin hem taze hem
sağlıklı hem de kaliteli olmasına özen
gösteriyoruz. Hamburg ve Almanya’nın çeşitli bölgelerinden müşterilerimiz var. Aynı zamanda Danimarka’dan gelen müşterilerimiz de
bulunuyor. Yıllardır bizi tercih eden
müşterilerimizle karşılıklı memnuniyet içinde çalışmalarımızı devam
ettiriyoruz” dedi.
Firma çalışanlarından Koray Kukul ise
“bir çok sebze ve meyve çeşidinin
satışını gerçekleştiriyoruz. Kaliteye
çok önem veriyoruz. Firma olarak
herzaman ürünlerimizin arkasındayız.
Kalitemize güvenebilirler” diye konuştu.
Tropical sebze meyve Toptancısı, Hamburg Toptancı Halinde hizmetlerini sürdürüyor. Tropical Firmasına 0176 / 72
76 36 37 numaralı telefondan ulaşalabilirsiniz.
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Liman’da taze
ve lezziz balık
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Türklere
özel
danıșma
servisi

Hamburg Fischmarkt’da balık toptancılığı yapan ilk Türk balıkcılarından olan Fabio Mete Cihan, işlettiği doğal balık restorantı ile müşterilerinin ilgi odağı oldu.
lerimizi günün her saatinde almak da mümkün.
Bizde müşteri ile tıpkı bir aile
havası esiyor. Amaç liman kenarında açık havada taze balık
yemek, hoşca vakit geçirmek.
Ayrıca yağmurlu günlerde iç
bölümümüzde de masalarımız
mevcut” dedi

ece balık toptancılğı
yapan Fabio Cihan
Mete, gündüzleride
perakende balık satışları ile
herkese hitap ediyor.
Çarşamba günleri hariç haftanın her günü 9 ile 19 saatleri
arası hızlı restorantından eşi
Marion ile iyi bir hizmet sunan
Mete Cihan, müşterilerine balık
ziyafeti çektiklerini belirterek,
sözlerine şöyle devam ediyor.
“ Taze ve leziz balık genelde liman da yenir. Çünkü her gece
canlı olarak gelen balıklar aynı
günün sabahı müşterilere taze
olarak sunulur. Bizde bu sisteme geçerek, gece toptan balık
satışlarımızı yapıyor ve gündüzleri de, özel müşteriye hitap
ederek, her türlü balık çeşitlerimizi hem tabak hemde ekmek
arasında leziz bir şekilde sunuyoruz.
Ortamı fazla abartmadan
doğal ortamda müşterilerimize
taze balık çeşitlerimizi sunarak,
onların içeceklerini yudumlayarak hoşca vakit geçirmelerini
sağlıyoruz. Bu nedenle fiyatlarımızı da oldukca düşük tutarak örneğin tabak da balığı
8 ve ekmek arası balığı ise 3
Euro dan itbaren sunuyoruz.
Alman müşterilerimiz yoğun
olduğu gibi Türk müşterilerimizin de sayısı her geçen gün

artıyor. Bu nedenle her Perşembe günleri hamsi sunuyoruz.
Hatta geçen hafta
bize gelen bir Türk
ailesi gerek balık gerekse güleryüzlü hizmetimizden
çok
memnun oldukların
belirttiler. Giderken
de balık reyonumuzdan evlerinde pişirmek üzere 2 kilo balık almayıda ihmal
etmediler.
Hatta çocukları ise
bu zamana kadar yediğim en leziz ekmek
arası balık (Backfisch
im Brötchen) demesi
bizleri çok sevindirdi.
Bilhassa çocuklar ekmek arası balığı
(Backfisch im Brötchen) çok tercih ediy-

orlar. Tabi ki sadece evlerinde
hazırlamak üzere balık çeşit-

Doğal bir ortamda, liman kenarında, taze balık yemek isteyen okurlarımız için Fabios
Balıkcı’sının adresi ise şöyle:
Grosse Elbstr. 133 . 22767
Hamburg (Fischmarkt)
Mobil: 0176 362 982 40

Almanya'nın liman
kenti Hamburg'da
Hellios Endo-Klinik
Hamburg'dan Türk
hastalarına özel,
“Türkçe Danışma
Servisi” adı altında
hizmet sunuyor.
• Türkses / Hamburg

B

irçok hastanın
ağrılarının nasıl
ve nereden kaynaklandığına dair anlatmakta zorluk çekenler
olduğuna dikkat çeken
Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı aynı zamanda
klinikte Araştırma Bölümü Başkanı olan
Doç. Dr. Mustafa Çıtak, konu ile ilgili
şu bilgileri verdi: “Ben Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanıyım. Dolayısıyla kireçlenmeye bağlı eklem ağrıları konusunda
ayrıntılı bilgi ve ameliyat tedavisi sunmaktayız. Ama her hastanın sağlık durumu farklıdır. İlk etapta hasta ile ilişkilerimiz çok iyi olmalı ki nasıl bir ağrısı
var onu önce incelemek lazım. Eğer kireçlenmeden kaynaklanan ve ilerlemişse
ameliyat tavsiye ediyoruz.”

AMELİYAT ÖNCESİ
BİLGİ ÖNEMLİ

2016 yılında 7 bin 800 hastanın ameliyat
olduğunun altını çizen ve hastanın tam
olarak derdini anlattıktan sonra muayene
edip sonuçları görüşmek gerektiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Çıtak, “Eğer
hapların, verilen ilaçların faydası olmuyor
ve her geçen gün şiddetli ağrı oluyorsa,
hastayı rahat ettirmek sağlığına kavuşması
için ameliyat edilmesi gerekir. Kireçleme
genelde diz ve kalça eklemlerde yerlerde

Restoranımız
alkolsüzdür.

görülüyor. Dünya'da modern teknik ve
modern bir tıp var her geçen günde ilerliyor. Bir nevi dize ve kalçaya protez takıyoruz ve hasta iyileşiyor. Günümüzde
çok kaliteli protezler var ve bunlar günümüzde yıllarca uzun vade de dayanıyor.
Bunun için korkmamak lazım” dedi.

RANDEVU ALINMASI
GEREKİR

Eşi Şerife Çıtak'da Göz Doktoru olan
Doç. Dr. Mustafa Çıtak, her insanın
sağlıklı beslenmesi ve bilinçli spor yapması gerektiğini hatırlatarak, devamlı
sağlık kontrolleri yaptırılması gerektiğini
de hatırlattı. Doç. Dr. Çıtak, “Ağrısı olan
veya olmayan her insan sağlık kontrolleri
yaptırmalı ki erken teşhis hayat kurtarır.
Ne kadar erken bir hastalık teşhis edilirse
bir o kadar tedavisi kolay olur. İlla
doktora gitmek için bir tarafı ağrıması
gerekmez insanın” açıklamasında bulundu. Helios Endo – Klinik Hamburg,
Holstenstrasse 2, 22767 Hamburg adresinde Türkçe danışma servisi hizmet
veriyor.

Ailece gidilecek
nezih bir mekan...

eşsiz lezzetini

ayağınıza getirdik...
HARBURG’a

Közde kebaplar, ızgaralar, döner, pide, lahmacun,
çorba, salata, tatlı ve günlük yemek çeşitlerimizi
sizlerin beğenisine sunuyoruz.
Ali Baba ve Ömer Kelekçi

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

Neue Straße 9 • 21073 Hamburg (Harburg)

Tel: 040 / 55 89 22 76
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Holzkohle Steinofen

Restaurant

İbrahim Yeter

Horn, Wilhelmsburg ve Harburg’da hizmetinizdeyiz.

• Izgara çeşitleri • Tava yemekleri • Zeytinyağlılar • Soğuk mezeler • Çorba çeşitleri
• Her gün değişen öğle yemekleri • Özel ev yemekleri • Tatlılar • Salatalar
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Et ve et mamüllerimiz helaldir
Almanya’da

içinde ilk Türk Kasabı

K esimlerimizi Belçika ve Fransa’nın en büyük ve en hijyen mezbahanelerinde şoksuz ve vurulmadan yapıyoruz.
Bizi tercih
ettiğiniz için
teşekkür
ederiz.

KAHVALTININ ADRESİ










SAİT KÖZ



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




Hamburg Horn
Meydan Market
Hermannstal 103 • 22119 Hamburg






















Hamburg Wilhelmsburg
Netto
Dratelnstr. 27 • 21109 Hamburg

Yeter Fleischerei: 040 - 380 36 656

Tel.: 040 / 333 96 111

     



 




Hamburg Harburg
Netto
Lauterbach Str. 1 • 21073 Hamburg

Hamburg - Altona’da

Tel.: 040 / 380 366 56

Kuzey Almanya İşverenler Dergisi
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7 gün
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24 saat
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Değerli euroSES okurları;

İşverenlerimizin genelde haftanın 7
günü 24 saat çalıştığını bili
yormuydunuz? Onlar herzaman
işyerlerini düşünür, müşterilerinin her
geçen gün daha fazla artması ve
verdikleri hizmetden memnun
kalınması için durmadan çalışıp
herşeyin en iyisini sunmayı arzu ederler.
Bir işyerini faaliyete sunmak veya
çalışan bir sektörü ayakta tutmak ve
hergeçen gün büyütmek için binbir
zorluk çeken işverenlerimize ne kadar
teşekkür etsek azdır.
Çünkü marketleri ve restorantları
işleten serbest meslek sahipleri olmasa,
belki yiyecek birşeyler bulumayız,
mağazalar olmasa giyim kuşam
konusunda zorluk çekeriz, kuyumcular
olmasa en güzel günlerde
sevdiklerimize hediye edecek değerli
ziynet eşyalarını alamayız. Benzinlikler
olmasa yolda kalır, uçak şirketleri
olmasa uçmak yerine koşmak zorunda
kalırız. Fırıncılar olmasa kendi
ekmeğimizi kendimiz yapmak için
çareler ararız. Düğün salonları ve
eğlence yerleri olmasa, evimizde kendi
kendimize eğlenme veya kutlama
yapmak için kara kara düşünürüz. TV,
gazete ve dergiler olmasa, hepimiz
işimizi gücümüzü bırakıp birşeyler
yazıp okutmaya çalışırız.
İşte buna benzer yüzlerce örnek
vermek mümkün. Sadece para kendi
başına bir anlam ifade etmez. Parayı
kazandığımız yerler işyerleri olduğu
gibi harcadığımız yerlerde yine
işyerleridir. Dergimizin bu sayısında
birçok branjdan ve yakından
tanıdığınız işverenlerimizle yaptığımız
ropörtajlarlar, onların hayat hikayesini
ve yaşantısını, çektiği zorlukları sizlere
aktarmaya çalışacağız.

euroSES Hamburg’lu
işverenlerimizi tanıtıyor

Öger Türk Tur yaz
sezonuna
hazır
4
10

35
6
12

33

30 dönemi 32
Yaz
hazırlıklarını
tamamladıklarını
söyleyen Öger Türk Tur
Genel14
Müdürü Selim
Ataş, bilet sigorta
sistemi ve yeni
uçuş noktalarını
euroSES’e anlattı.
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Kuaförden fazlası
La Meche’de
www.euroses.de |
eurosesim@gmail.com
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Bremen’de uzun zamandır hizmet veren
La Meche, Bremen’li kadınlara bir kuaförden
ötesi olarak hizmet veriyor.

Hamburg’un
sembol avukatı
GÜLȘEN KURT

3

Pamukkale 28 yaşında
Anıl Altıntaş’tan altın
gibi sözler
Vatan’da 200 çeşit ürün
Avukat Sultan Maden
Çelik yeni ofisinde
Störtebeker’de manzara
bahane, balık şahane
M. Emin Süzen 18 yıldır
otomobil pazarlıyor
Kuyumcu Atıl’dan
özel takı tasarımı
Ay Transport’dan acil
paket teslimatı
Reklamsız TV kanalları
Satpoint’de
Bayansal Reeperbahn’ı
dönderiyor
Reeperbahn’ın gözdesi
Steinbock restoran
37 yıllık işverenimiz
Salih İnce
Sait Köz’de lezzet başka
Torku ürünleri Almanya da

Doğan Öztürk;
“Analar Ağlamasın
şarkısı büyük
ses getirdi”
euroSES Hamburg’lu
işverenlerimizi tanıtıyor
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

Daha geniş bilgi için: Tel: 0172 /5468334 . E mail: eurosesim@gmail.com
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Aile Hukukunda Uzman Avukat

25. Jahre
Yıl

2

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

Hammerbrook Str. 84
20097
Hamburg
Im
Hegen
3
22113 Oststeinbek

Miras Hukuku
Yabancılar Hukuku
Trafik Hukuku
İș Hukuku
ve her türlü hukuk dalında

5

Schulterblatt 124
20357 Hamburg
www.bg124.de

AVUKAT

Rechtsanwältin

Tel.: 040 - 43 13 51 10
Fax: 040 - 43 25 17 60
mail: akguen@bg124.de

Oy verme
sakin geçti
Pamukkale
28.yılında
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Türkiye'de 16 Nisan 2017 Tarihinde gerçekleştirilecek Anayasa değişikliği halk oylaması için oy verme işlemi yurt dışında
Hamburg'un Schanzenviertel semtinde
Pamukkale
Köz,sabahi
ve Bergedorf
semtinde
Grillrestaurant
Pamukkale
belirlenen sandıklarda
26 Mart
itibariyle başlayıp;
09 Nisan
Tarihinde sona erdi.
Bergedorf ve Pamukkale Grill & Backshop adlarında üç işyeri işletmecilerinden 53 yaşındaki Mehmet Yalçın,
kardeşi İrfan ve oğlu Uğur başarılı
olmak
için ilk etapta
müşterinin memnun olması gerektiğini kaydettiler.
lirten oyları
kullanmışlardır.
Bu

İlanlarınız için
doğru tercih:

Hannover Başkonsolosu Banu Malaman
oylamada toplamda 45 bin civarında
28 yıldır hizmet sunduklarına vurgu Schleswig-Holstein Eyaleti'ne bağlı verdik. Bunları yaparken planlı, rimizde meslek eğitimi yapmakta fağının en le- Pamukkale işletmecileri Mehmet, İrfan, Uğur
oy kullanılmıştır.
yapan evli üç çocuk babası
iki Reinbek”te babamın bir arka- projeli ve iyi bir temel üzerine inşa mümkün 12'si bayan olmak üzere ziz damak ta- Yalçın: “Müşterilerimizi memnun etmek için
Ekremve
SAĞIR
elimizden geleni yapıyoruz” Türkses
torun sahibi olan
başarılı
işadamı daşının yardımıyla bir şirkette ça- ettik. Dönere başladığımız da bu- toplam 40 personel çalıştırıyoruz. dını sunuyoTürkses
/ HANNOVER
MUTLUYUZ
Mehmet Yalçın, “Müşterilerimizin lışmaya
başladık. Bu şirkette birkaç nun imalatını da kendimiz yap- Başarılı olmak için saatine bak- ruz. Ayrıca Hamburg'da ilk kahvaltı yıl gururunu doya doya yaşıyoruz,
açılmasıyla
oy kullanmayamaya karar verdik. Restoranın al- madan yoğun çalışacaksın, kali- servisini biz başlattık. Kahvaltı çok bunu gelen veGazetesi
bizi tercih eden
memnun
olması
içinbölgesi
yıllardır
eli- yılSandıkların
çalıştım daha
sonra Hamburg'a
annover
seçim
Başkongelen
Cenk
Artanlar,
Palavan
mizden solosu
geleniBanu
yaptık
ve yapmaya
iyi vetında bodrum katta kaliteli etten, teden ödün vermeyeceksin, müşte- iyi gidiyor. Haftasonu kahvaltı için müşterilerimize borçluyuz. 28 yıl
Malaman
'da yur- yerleştik dolayısıyla yaşamınailesi
grup vatandaşlar
oy kullanabildikleri
da devam
edeceğiz.
asla vebir
kötü,
inişli ve çıkışlı
yönlerini hijyen açısından çok temiz ve ge- riye güler yüzlü ve istediğini yerine rezerve yaptırmayanları maalesef gururu ve onuru hepimiz için getaşlık
göreviniKaliteden
yerine getirerek
ve
vatandaşlık
görevini
yerine
getirdiklerireken buz dolapları aldık döneri getirip memnun edeceksin.
alamıyoruz. Çok dolu geçiyor, zen- çerlidir. Piyasada yıllardır kalmak
ödün
gastronomi
ala-Oy yaşadık. 1988 yılında yine
babamın
oyunuvermiyoruz
kullananlar arasında
yer aldı.
için
mutlu
olduklarını
beyan
ederek;
gin ve çeşitli kahvaltı sunuyoruz. ve kalabilmenin yolu yoğun çanında
Lezzet
ve servisin
vermekalite,
işleme
hakkında
bilgi çok
veren tanıdığının sayesinde Schanzevier- yurtkendimiz imalat etmeye başladık.
ki vatandaşlar
olarak
farklı
düşün-Bunu yaparken Bergedorf'ta bu- Türkses: 28 yıl gururu nasıl Ramazan ayına özel menüler ha- lışmak ve kaliteden ödün vermeiyi
olması şart”
dedi
ve sorularımızı
semtinde
Pamukkale
Köz
ResBaşkonsolos
Banu
Malaman"
Hannover teldışında
celerde
olsak
bile, birbirimizle
düşmeden,lunan işyerlerimize de yetecek ka- bir duygu?
zırlıyoruz. Oruç tutanlar akşamları mektir. Restoran üzerine geniş bilgi
şöyle
yanıtladı.
açtık.
Elbette
büyük zorluklar
fuar alanında
2 nolu binada oy verme toranı
burada
ki
sorunlarımızın
çözümü
gruplar halinde hep birlikte geliy- HYPERLINK "http://www.pamukişlemlerini gerçekleştirdik. Oy verme çektik. Bazı günler 18 saat ça- içindar imalat yapıyorduk. Akşam yabirlikteoldu.
hareket
etmeliyiz
dediler.
Bununpıyor sabah üretimi kullanıyorduk Yalçın: Bu yıl 28 yıldır Schanze- orlar ve iftar yemeği yeniliyor. 'Ca- kalerestaurant.de/"www.pamukyıllık
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Türk
mutfağının
yıllardır
değişmeyen
adresi!
Kahvaltı
için önceden telefonla
rezervasyon
yapmanızı tavsiye ederiz.

1988 - 2016
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Lindenbazar haftada
12 bin müșteri ağırlıyor
1999 yılında Hamburg’da kurulan Lindenbazar aynı zamanda
Hamburg’un ilk büyük süpermarketinden birisi olma özelliği
taşıyor. Ramazan Uçar ve
Ahmet Yazıcı’nın kurucuları olduğu Lindenbazar yıllardır
Hamburg’da
müşterilerden
yoğun ilgi görüyor.

• Türkses / Hamburg
18 yıldır kalite ve uygun fiyat politikasıyla çalışan Lindenbazar gıdadan ihtiyaç maddelerine, kasap
reyonundan meyve sebze reyonuna kadar tüm raflarında bol
çeşit ve helal ürünleri müşterilerine sunuyor.

Merkez Camisi’nin hemen yanında hizmet veren Lindenbazar
bünyesinde ayrıca Cami içinde lokanta, berber, kitapçı ve seyahat
bürosu da yer alıyor. Seyahat Bürosunda da Lindenbazar güvencesiyle turistik tatil paketleri ve uçak
biletleri alabilmek mümkün.
LindenBazar’da müşteriler park
sorunu da yaşamıyor. 50 araçlık
LindenBazar otoparkında müşteriler 1 saat ücretsiz olarak araçlarını park edebiliyorlar. Lindenbazar Yöneticisi Mustafa Öktem,
“18 yıldır müşterimizin bize duyduğu güvenle çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.

Lindenbazar bünyesinde hizmet
veren kasap reyonunda taze etler
helal kesim olarak satılıyor. Türklerin yanı sıra Almanlarda kasap
reyonuna yoğun ilgi gösteriyor.
Sebze meyve reyonunda da bol
çeşit ve taze ürünler dikkat çekiyor.
Bir evin tüm gıda ihtiyaçlarını
reyonlarında bulunduran Lindenbazar’da ekmek reyonuda çeşitleriyle ve tazeliği ile göz dolduruyor. Lindenbazar’ı diğer marketlerden ayıran en büyük özelliklerden birisi de mağazada bulunan
tekstil ve züccaciye reyonları.
Müşteriler yiyecek içecek ihtiyaçlarının yanında giyecek ve züccaciye ürünlerini de buradan temin
edebiliyor.
Bin 400 metrekarelik geniş alanda
hizmet veren Lindenbazar ürünlerinin yüzde 90’ını Türkiye’den
getiriyor. Ürünlerin yüzde 10’luk
bir bölümü ise Hollanda, İspanya, Arabistan ve Çin’den geliyor.

Öktem, Lindennazar bünyesinde
şu an 60 kişinin çalıştığını belirterek, kasap reyonu, sebze meyve
reyonu, gıda bölümü, ekmek bölümü gibi reyonlarda kaliteli ve
helal ürünlerin bulunduğunun altını çizdi.

Alman bakanlar, Türk kökenli
milletvekilleriyle bir araya geldi
Müşterilerinin yüzde 60’a yakınının Türk olduğunun altını Çizen
Öktem, “Almanlar’da özellikle
kasap reyonlarımızı tercih ediyorlar. Etlerimizin tazeliğini onlarda biliyor. Müşterilerimiz
etlerimizi gönül rahatlığı ile alabilirler. Tüm ürünlerimiz helal
kesimdir” dedi.
Lindenbazar olarak zaman zaman
cazip indirimler uyguladıklarını
da ifade eden Öktem, Hamburg ve
çevresinden gelen müşteriler
dışında Lübeck ve Danimarka’dan
da müşterileri olduğunu dile getirdi. Öktem “Haftada 12 bin
müşterimiz Lindenbazar’a geliyor” dedi. 1972 Doğumlu Lindenbazar Yöneticisi Mustafa

Öktem Hamburg Ünüversitesi Mimarlık bölümü mezunu. LindenBazar Kurucuları Ramazan Uçar
ve Ahmet Yazıcı’dan çok şey
öğrendiğini dile getiren Mustafa
Öktem işini severek ve en iyi
şekilde yapıyor. 2010 yılında Lindenbazar’da tadilat yaptıklarının
altını çizen Öktem, “Müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için
gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.
Lindenstrasse 41 • 20099 Hamburg adresinde hizmet veren Lindenbazar’a 040 28 05 22 13-14,
Lindenbazar seyahat acentasına
ise 040 38 66 19 160 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.

Diğer marketlerde olmayan tekstil
ve züccaciye reyonu ile Lindenbazar’ın farkını ortaya koyduğunu
söyleyen Mustafa Öktem, “Bizi
tercih eden müşterilerimiz kalitemizi ve farkımızı çok iyi biliyor” dedi.
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HARBURG ‘un
nezih pastanesinde,
sakin bir ortamda
eş, dost ve arkadaşlarınızla sohbet
keyfini sizde
yaşayın!

SİZE ÖZEL BİRBİRİNDEN
GÜZEL YAŞTORTEN
PASTALAR
INDIVIDUELLE
PARTY
BUGÜN
SİPARİŞİNİZİ
VERİN,
YARIN PASTANIZI
ALIN!
HEUTE
BESTELLEN
/ MORGEN
ABHOLEN

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

Individuelle
Handgemachte
Torten mit
Liebe
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Anfragen und Bestellungen von Geburtstagtorten können
per Email , Telefonisch oder persöhnlich vor Ort erfolgen.
Bei Bestellungen von Hochzeitstorten muss ein Termin
vereinbart werden.
Filiale 1 :Julius-Ludowig-str.21b
Filiale 2 : Heimfelder Str.5
Filiale 3 : Lüneburger Str.37
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Her Cumartesi ve Pazar günleri AÇIK BÜFE KAHVALTI (Brunch) sadece

8,90 Euro

Her gün 06:00 ile 20:00 arası açığız

21073 Hamburg
21075 Hamburg
21073 Hamburg

Tel.: 040 / 88 23 09 74 e-mail info@rathaus-baeckerei.de

RATHAUS Bäckerei-1
Julius-ludowieg Str. 21B • 21073 Hamburg
Tel.: 040 - 77 71 49 • 77 38 01

RATHAUS Bäckerei-2
Heimfelder Str. 5 • 21075 Hamburg - Harburg
Tel.: 040 - 77 34 00 . 76 75 46 25

RATHAUS Bäckerei-3

Lüneburger Str. 37 • 21073 Hamburg
e mail: rathausbaeckerei@hotmail.com
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Kurt kardeșler
bașarıya doymuyor
Paşa Lebensmittel GmbH, Yayla ürünlerini Kuzey Almanya’da en
iyi şekilde pazarlıyor. Şirketin başında ki genç işadamları Ahmet
ve Mehmet Kurt kardeşler, yaptıkları başarılı işlerle, görevi devraldıkları babaları Hüseyin Paşa Kurt’un gurur kaynağı oldular.
oğulları Ahmet ve Mehmet
Kurt’a devrettiğini açıklamıştı. Babalarından aldıkları
bu görevi layığıyla sürdüren
Kurt kardeşler ailenin göğsünü kabartıyor.

• Türkses / Hamburg
amburg’da Hüseyin
Paşa Kurt tarafından
kurulan Paşa Lebensmittel GmbH, Yayla
ürünlerini Kuzey Almanya’da
en iyi şekilde pazarlayan
bayii olarak öne çıkıyor.
Yaptığı atılımlarla her
geçen gün büyüyen Paşa
Lebensmittel GmbH, genç
patronlar Ahmet ve Mehmet Kurt önderliğinde
büyük atılımlar yapıyor.

H

sipli çalışmanın karşılığını
alıyor. 1996 yılından beri
Hamburg toptancı halinde,
yoğun şekilde çalışan Hüseyin Paşa Kurt, firmanın yönetimini geçtiğimiz yıllarda

Hamburg’un köklü şirketlerinden Paşa Lebensmittel
GmbH’nın yönetimini devralan Ahmet ve Mehmet Kurt
kardeşler, “Babamızın 20
yıldır yaptığı görevi bizler üstlendik. Yayla et ve
süt mamüllerini en iyi
şekilde pazarlayıp, müşteri potansiyelimizi daha
da artırmak için çalışıyoruz” dediler. Kurt Kardeşler, Yayla markasının
250’ye yakın ürün çeşidi
olduğunun altını çizerek
“En çok tercih edilen
Yayla süzme yoğurdumuz, salam ve sosisimizle

birlikte yeni ürünlerimiz
zeytinyağı, kefir ayranı ve
ekşi köy yoğurdu da yüksek talep görüyor” dediler.
Türk müşterilerin yanında
Alman müşterilerinde Yayla
markalı ürünleri severek kullandığının altını çizen Ahmet
ve Mehmet Kurt Kardeşler
“Genelde Türk marketlerine,
Alman marketlerine, imbis ve
restaurantlara ürün veriyoruz. Müşterilerimizden aldığımız memnuniyetle her
geçen gün yeni atılımlar yapmayı sürdürüyoruz” diye konuştular.

Yayla marka et ve süt mamüllerini pazarlayan Kurt
kardeşler dürüst ve pren-
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Almanya Başbakanı Merkel:

„İngiltere’nin AB’den
ayrılması üzücü bir olay“

A

lmanya Başbakanı Angela
Merkel, İngiltere'nin Avrupa
Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) üzücü bir olay olduğunu söyledi.
Merkel, Almanya ile 1992 yılında
dönemin Çekoslovakya Cumhuriyeti ile imzalanan komşuluk anlaşmasının 25. yıl dönümü
vesilesiyle Çekya Başbakanı Bohuslav Sobotka ve Slovakya
Başbakanı Robert Fico ile yaptığı
görüşmenin ardından ortak basın
toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Almanya'nın söz konusu iki komşu
ülke ile iyi ilişkiler içinde olunduğunu ifade eden Merkel, bu
ilişkileri tüm alanlarda yapacakları
işbirlikleriyle geliştirmek istediklerini belirtti.
Burada bulunan 3 başbakanın, İngiltere'nin ayrılmasının AB için bir
dönüm noktası olduğu yönünde
değerlendirmede bulunduğunu aktaran Merkel, "İngiltere’nin AB’den
ayrılması üzücü bir olay. Biz zararı
sınırlandırmak istiyoruz" dedi.
Merkel, savunma bütçesinin artırılmasına ilişkin de bu konuda Alman
hükümetinde görüş birliğinin bulunduğunu aktardı.
Almanya'nın, 2014'de Galler’de
yapılan NATO Zirvesinde taahhütte bulunduğunu ve 2024’e
kadar savunma harcamalarını milli
gelirin yüzde 2'sine çıkartılması
hedefine doğru hareket ettiğini belirten Merkel, 2024’e kadar daha
yılların bulunduğunu bildirdi.
Almanya’nın 2017'de 2016 bütçesine göre savunma harcamalarını
yüzde
8
artırdığına
işaret
eden Merkel, Alman Ordusu'nun
özellikle siber savunma alanında

yatırıma ihtiyacı duyduğunu herkesin gördüğünü dile getirdi.
Merkel, sığınmacılara ilişkin değişik ülkelerde farklı duyarlılıkların
bulunduğuna dikkat çekerek,
sığınmacı ve göç konusunun, dış
sınırların korunması, insanların ülkelerinden kaçmalarına ilişkin sebeplerle mücadele, sığınmacıların
kabul etme gibi çeşitli unsurları barındırdığını vurguladı. Merkel, "Avrupa'da dayanışma gösterilmesi
gerektiğine inanıyorum." ifadesini
kullandı.
Slovakya Başbakanı Fico da Brexit
konusunda AB üyesi 27 ülkenin
birlikte hareket etmesini istedi.
Ülkelerin bireysel olarak İngiltere
ile görüşmeler yapmaması uyarısında bulunan Fico, İngiltere'nin
AB’den ayrıldıktan sonra daha iyi
duruma gelmemesi gerektiğini,
çünkü bu ülkenin kendi isteğiyle
AB'den ayrıldığını belirtti.
Çekya Başbakanı Sobotka ise
Brexit’in büyük bir sınama olduğuna işaret ederek, AB’nin insanlara nasıl faydalı olduğunun
anlatılması gerektiğini söyledi.
Sobotka, Avrupa'daki sığınmacı
krizine ilişkin, AB ülkelerinin olanaklarına göre dayanışma gösterebileceklerini kaydetti.
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Hizmetse HİZ

Alışverişin adresi

Günlük taze sebze meyveden helal kesim et ve et
ürünlerine kadar aradığınız tüm ürünler yıllardır
alıştığınız gibi, yine en uygun fiyatlarla bizde...

Altona’daki marketimizi Nobistor 37 adresine
taşıdık. Yeni yerimizde kaliteli ve uygun
fiyatlara hizmete devam.
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Bütün marketlerimizde
geniş otoparkımız vardır.
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Anker GmbH yöneticisi
uzman boçlu danışmanı
Reyhan SAVRAN;

Nisan - April 2017

satmadan önce bize gelsin’
Anker gGmbH, 2010 yılından bu yana borçlu ve iflas danışmalığı
konularında hizmet veriyor. Kamu yararına çalışan bir şirket
olan Anker gGmbH, bu güne kadar 3 binin üzerinde danışmalık
hizmeti verdi. Anker gGmbH Yöneticisi Uzman Borçlu Danışmanı
Reyhan Savran, Almanya genelinde hizmet vermeye yetkili

Türkses: Sizi tanıyabilir miyiz?

bir şirket kurma fikri nasıl oluştu?

REYHAN SAVRAN: 49 yaşındayım,
evliyim ve 4 çocuk babasıyım.1980
yılında işçi çocuğu olarak Konya`nın
Beyşehir ilçesinden Almanya'ya geldim. Eğitim hayatımı Almanya'da
tamamladım.

REYHAN SAVRAN: Biz bu işten
çok cüzi miktarda para kazanıyoruz.
Asıl amacımız insanlara yardım etmek. Serbest piyasada çalışsam şu
an kazandığımın 2 katını kazanırım
ama benim derdim para kazanmak
değil. Amacım insanların dertleriyle
dertlenmek, onların sıkıntılarını gidermek. Borçlanma ve iflas çok hassas konular. Bize gelenlerin yüzde
90'ı tavsiye üzerine geliyorlar. Referansla geliyorlar. Bir kişi bize danışma hizmeti almak için geldiğinde
bize sonuna kadar güvenebilir. Çünkü
biz Alman kanunları doğrultusunda
edinmiş olduğumuz bilgileri gizli
tutmak zorundayız. Bu nedenle de
bize güvenerek açıkladıkları her türlü
bilginin gizli kalacağından emin olabilirler. Allaha şükür bu güne kadar
güven konusunda hiçbir sıkıntı
yaşamadık. Bu güne kadar 3 binden
fazla danışma yaptık. Bine yakın da
mahkeme nezdinde açtırmış olduğumuz iflas dosyası var.

Türkses Anker GmbH şirketi hakkında bilgi verir misiniz ?
REYHAN SAVRAN: Şirketimiz
2010 yılında kuruldu. Anker gGmbH,
kamu yararına çalışan bir şirkettir.
Bizim amacımız öncelikli olarak para
kazanmak değil, asıl amacımız insanlara yardımcı olmak. Zaten devlet
bizim kamu yararına çalıştığımızı
tescil etmiş durumda. Çalışma alanımız öncelikli ve ağırlıklı olarak
iflas ve borçlu danışmanlığı. Bunun
yanısıra ücretsiz sosyal danışmanlık
hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca geçen
yıldan bu yana mültecilere yönelik
kardeş aile projemiz mevcuttur.
Türkses: Bu işe nasıl başladınız?
REYHAN SAVRAN: Ailemle birlikte
1996 yılında Almanya'da esnaflığa
soyunduk. Delmenhorst şehrinde bir
süpermarket devraldık ve çalıştırmaya
başladık. Bu işe başladığımızda elimizde 200 bin mark nakit para vardı.
1997 yılında ayrıca lokanta işine de
girdik. Bir süre çalıştıktan sonra
1999 yılında iflas ettik. İflas sürecinde
yaşadıklarımız, edindiğimiz bürokratik, teknik ve psikolojik tecrübeler
beni bu işe doğru yönlendirdi. 2002
yılında Bremen`de bir iflas danışmanlığı kursu açıldı. Bende kendimi bu
yönde geliştirmeye karar verdim ve
sözkonusu kursa katıldım. Toplam
14 ay yoğun bir eğitim aldıktan sonra
2003 yılında birlikte eğitim gördüğüm
diğer kurs arkadaşlarım ile birlikte
Phöniks e.V. isminde bir dernek kurduk. 2010 yılına kadar bu dernek
çatısı altında borçlu ve iflas danışmanı
olarak hizmet verdim. 2010 yılında
ise ANKER gemeinnützige GmbH
adı altında kendi şirketimi kurdum.
Almanya'da bu yönde profesyonel
çalışan, borç ve iflas danışmanlığı
alanlarında Almanca`nın yanısıra
Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça
dillerinde hizmet veren, ayrıca kültürel farklılıkları ve hassasiyetleri
de dikkate alan tek şirket biziz. O
günden bu yana işimizi en iyi şekilde
yapmaya devam ediyoruz.
Türkses: Kamu yararına çalışan

olduklarını belirterek güven ve gizliliğin kendileri için en
önemli konu olduğunu dile getirdi. Öncelikli amaçlarının para
kazanmak değil halka hizmet vermek olduğunu söyleyen Reyhan
Savran, Türkses okurları için borç ve iflas konularında önemli
açıklamalarda bulundu.
röportaj: Emin SAĞLIK

bir çoğunluğunu yeterli gelire sahip
olmayan, yani genelde devletten herhangi bir şekilde yardım alan kişiler
oluşturuyor. Bu kişiler bize bir ücret
ödemiyor. Ancak yüzde 5'lik bir bölümü ücret ödüyorlar.
Türkses: Tüm Almanya'da hizmet
veriyor musunuz?
REYHAN SAVRAN: Bizim yerimiz
Bremen'de. Ancak tüm Almanya'ya
hizmet veriyoruz. Bize tüm Almanya'dan gelip müracat edebilirler.
Bizim Türkiye'de bile baktığımız dosyalar oldu. Bir keresinde bize avukatlar Türkiye'de bu sistem yürümez
dediler. Bir memur borçlanmış. Biz
100 bin liraya yakın borcu 35 bin
TL olarak kapattık. Türkiye'de ki
avukatlar bile bu duruma çok şaşırdılar. Yani Türkiye'de de baktığımız
dosyalar oldu.
Türkses: Uzmanlaştığınız özel bir
alan var mı?

için en doğru adres burasıdır.
Türkses: Vatandaşlar size ne zaman
gelmeli?
REYHAN SAVRAN: Önemli olan
zamanında müracaat etmek. Genelde
kişiler bize çok geç geliyorlar. Bize
erken gelsinler. Gelip yardım istesinler. Önemli olan zamanında gelip
işbirliği yapmaları. O zaman anlaşma
yoluna gidebiliyoruz. İmkanlar daha
fazla oluyor. Örnek verecek olursam
bir vatandaş borcunu ödemek için
Türkiye'de evi var onu satıyor. Bir
sene sonra bakıyor ki para yine yetmiyor ve bize geliyor. İşin başındayken bize gelmiş olsaydı evini satmasına gerek kalmadan bu işi halledebilirdik. Böyle durumlar bizi üzüyor. Bu nedenle bize ne kadar erken
gelirlerse onların avantajına olur.

Vatandaşın birisi Türkiye'de mal varlığı varmış ve beyan etmemiş. İflasını
verdik. Burada ki şirket alacağını
tahsilat bürosuna devretmiş. Onlar
da Türkiye'de bir avukatla işbirliği
yapıyorlar. Avukat Türkiye'den araştırıyor ve senin burada mal varlığın
var diyor. Burada iflasa başvurduğunda Türkiye'de mal varlığın varsa
bildirmek zorundasın. Bu konuyla
ilgili ayrıntılı bilgi isterlerse işin uzmanı olarak biz buradayız.

Türkses: Türk vatandaşlarının
borçlarına karşılık Türkiye'de ki
mallarına el konulabilir mi?

Türkses : Şimdiye kadar elde etmiş
olduğunuz en düşük anlaşma oranı
nedir?
REYHAN SAVRAN: Yüzde 3, yani
100 bin Euro'luk bir borc için yalnız
3 bin Euro ödedik diyebiliriz. Bir
vatandaşın vergi dairesine yüksek
miktarda borcu vardı. Bilindiği üzere
maliye ve vergi borcu, vatandaşın
korkulu rüyasıdır. Ancak vatandaşın
ödeme gücü yoksa ve ayrıca saklısı
gizlisi yoksa bu iş kolayca çözülebilir.
Bizde bu olayda durumu memura
uygun bir dille anlattık ve 163 bin
Euro olan borcu 5 bin ödemek suretiyle kapattık. Buda yüzde 3 yapar.

Türkses: İflas etmekte olan bir
şirket sahibi nasıl bir yol izlemeli,
neler yapmalı?
REYHAN SAVRAN: Vatandaşlar
bize geldikten sonra oturup konuşuyor
ve önce dosya analizi yapıyoruz.
Dosyanın durumu nedir, borç miktarı
ve alacak nedir, borcun türü ve iflas
kapsamına girer mi tüm bunları değerlendiriyoruz. Nasıl bir yol izleyeceğimize karar veriyoruz. Bize gelen
dosyaların yüzde 90'ı iflasla sonuçlanıyor. Yani Almanya genelinde
başvuruların yüzde 90'ı iflasla sonuçlanıyor.

Türkses: Borç ve iflas durumunda
ki vatandaşlara tavsiyeleriniz neler
olacak?

Türkses: Borç ve iflas kanununda
son dönemlerde yapılan değişiklikler oldu mu?
REYHAN SAVRAN: 2014 yılında
kanun değişti. Borcu ne olursa olsun
kişi 3 sene içinde borcunun % 35'i
artı mahkeme masraflarını öderse 3
yıl sonra kalan borçları affediliyor.
Sadece mahkeme masraflarını öderse
5 yıl sonra, hiç bir ödeme yapamasa
bile 6 yıl sonra iflas kapsamına giren
tüm borçları affediliyor.
Türkses: Size başvuran kişiler danışmanlık için herhangi bir ücret
ödüyorlar mı?
REYHAN SAVRAN: Bize danışma
amacıyla başvuran insanların büyük

ANKER gGmbH şirketi, güleryüzlü ve yardımsever ekibi Reyhan
Savran, Alev Odabaşoğlu ve Ayten Er her zaman hizmetinizde!
REYHAN SAVRAN: Daha öncede
bahsettiğim üzere ben bu işe başlamadan önce esnaflık yaptım ve iflası
şahsen yaşadım. Bu süreçte kişisel
olarak yaşadığım olaylar ve edindiğim
tecrübeler sayesinde özellikle GmbH,
GbR ve UG gibi şirket türleri ile
dernek şeklinde çalışan işletmeler
konusunda ciddi bir birikime sahibim.
Bu nedenle daha önceden ticaretle
uğraşmış olan ya da halen aktif olan
aşırı borçlu esnaf ve diğer işverenler

REYHAN SAVRAN: Türkiye ile
Almanya arasında öyle bir anlaşma
yok. Türkiye'de malın varsa borç
durumunda bildirmek zorundasın.
Ancak oraya doğrudan icra işlemi
yapılması mümkün değil. Buradaki
bir alacak için Türkiye'de icra yapılabilmesi için alacağın iç hukuka dönüştürülmesi ve sonrasında orada
icra işlemi yapılması gerekiyor. Ancak
bu durum çokta imkansız değil.
Geçtiğimiz günlerde bir olay yaşadık.

REYHAN SAVRAN: Bize gönül rahatlığı ile gelebilirler. Biz onların
dostuyuz, onların tarafındayız. Biz
ne devletin uzantısıyız, ne maliyenin
uzantısıyız. Biz vatandaşın yanındayız. Bu yolda güven çok önemli.
Çünkü bu yolculuk mayın tarlasında
ilerlemeye benzer. Bize verilen bilgiler yanlış ya da eksik olursa vatandaş kendisi sıkıntı yaşar. Çünkü
biz bu bilgiler doğrultusunda hareket
ediyoruz ve çözüm arayışına giriyoruz. O nedenle güven çok önemli.
Bize güvensinler ve bizden yardım
istesinler. Bizde onlara en iyi ve
doğru şekilde yardım edelim.
Türkses: Vatandaşlara uyarılarınız
var mı?

REYHAN SAVRAN: Son günlerde
piyasada dolandırıcılar cirit atıyorlar.
Biz size kredi getiriyoruz, iş adamıyız,
yatırımcıyız, acil kredi temin ediyoruz
gibi vaatlerde bulunmak suretiyle
piyasada dolaşarak halkı dolandırıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Hamburg
ve Bremen çevresinde bir çok kişiyi
„işlem parası“ adı altında 500 Euro
para alarak dolandırmışlar. Konuyu
duyar duymaz polise ihbar ettik ancak
atı alan çoktan Üsküdar`ı geçmiş.
Polisin verdiği bilgiye göre ciddi
sayıda insanımızı dolandırmışlar. İnsanlarımızın böyle kişilere itibar etmemelerini önemle vurguluyoruz.
Tanımadığız kişileri ve kuruluşları
araştırın ve en önmelisi her söylenene
inanmayın. Anker gGmbH, devlet
tarafından sürekli olarak denetlenen,
güvenilirliği onaylanmış ve yetkilendirilmiş olan bir kuruluştur. Yetkisi
olmayan, yeri yurdu belli olmayan
insanlara ve kuruluşlara lütfen itibar
etmeyin, paranızı kaptırmayın. Biz
yılların tecrübesi ile size en iyi hizmeti
vermek için çalışıyoruz.
Türkses: Vatandaşlar size nasıl
ulaşabilirler?
REYHAN SAVRAN: Haftanın 5
günü hizmet veriyoruz. Pazartesi Perşembe günleri 09:00 - 17:00 saatleri arasında Cuma günleri ise 09:00
-15:00 saatleri arasında açığız. Ayrıca
bize günün her saati e-posta yoluyla
ulaşmak mümkündür. Genel olarak
randevu sistemi ile çalışıyoruz. Ancak
elektrik-su kesilmesi ya da kiralık
konuttan atılma gibi çok acil durumlarda bize mesai saatlerimiz içerisinde aşağıdaki iletişim yollarımız
üzerinden derhal ulaşabilirler ya da
şahsen işyerimize gelebilirler. İşyerimiz Bremen merkez tren istasyonuna yürüyerek 5 dakika uzaklıkta.
İletişim bilgilerimiz:
Daniel-von-Büren Str. 23, 28195
Bremen. Telefon 0421/ 168 39 55,
e-posta: info@anker-sb.de, www.anker-sb.de.

MUHABİRLER VE REKLAM
TEMSİLCİLERİ ALINACAK
HANNOVER
BREMEN ve çevresinde

Türkses Gazetesi bünyesinde çalışacak,

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Aranan Şartlar: Türkçe ve Almancaya iyi hakim olmak,
insanlarla kolay kontak kurabilmek, Ehliyet ve araba
sahibi olmak, Bilgisayarı iyi kullanabilmek.

Müracaat: Türkses Gazetesi
e - Mail: tuerkses@t-online.de • www.turkses.de
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BAHATTİN GEMİCİ
NRW- Türk Veli Dernekleri Federasyonu
(FÖTEV –NRW) Başkan yardımcısı

Neden Türkçe dersi istiyoruz?
Değerli ana-babalar;
Hepimiz çocuklarımızın
okuyup iyi birer insan olmalarını; kendilerine, ailelerine, ulusuna, yurduna ve
insanlığa yararlı bireyler
olarak yetişmelerini isteriz.
Yurtdışında yaşayan bizler,
çocuklarımızın hem içinde
yaşadığımız toplumun dili
olan Almancayı, hem de
anadilimiz olan Türkçeyi iyi
öğrenmelerini istiyoruz.
Ancak böylelikle yurtdışında başarılı olur ve ulusal
benliğimizi koruyabiliriz.
Bazı eyalet hükümetleri ve
siyasi partiler anadili derslerini kaldırmak ya da bu
derse katılımı zorlaştırmak
için bazı girişimlerde bulunuyorlar. Yine bazı basın
yayın organları ve bizi hiçe
sayan kişiler Türkçe derslerine, ders kitaplarına, Türk
öğretmenlerine karşı insafsız ve haksız saldırılarını
sürdürüyorlar.
Bunların
amacı; çocuklarımıza Türkçeyi, ulusal kültürümüzü ve
kimliğimizi unutturmaktır;
kısacası asimilasyondur.
Çocuklarımız okulda
Türkçe dersi görmezse
neler olur? Çocuklarımız ailelerinden, kendi öz toplumundan ve yurdundan kopmazlar mı? İleride, okulda
Türkçe öğrenmemiş olmanın zararını görmezler mi?
Onlara verdiğimiz bunca
emek boşa gitmez mi? Kişiliksiz ve kimliksiz yetişen

insanların ne kendilerine, ne
de topluma yararları olur.
Bazı velilerimiz soruna;
"Biz evde Türkçe konuşuyoruz, okulda Almanca öğrensinler, yeter" diye yaklaşıyor ve çocuklarını anadili dersine göndermiyorlar.
Böyleleri aslında çok sevdikleri çocuklarına kötülük
etmektedirler ve ne yazık ki
bunun zararını ileride göreceklerdir. Bu durum elbette
hepimizi üzecektir.

ÇOCUKLARIMIZI
TÜRKÇE DERSİNE
GÖNDERELİM
Anadili, anamızın ak sütü
gibidir. Çocuk anadili ile ailesine, yurduna ve kültürüne bağlanır. Türkçe bizim
ses bayrağımızdır.
Anadili eğitimi, çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimine hizmet eder.
Anadili konusundaki yetersizlik, ana babalar ile çocukları arasındaki ilişkiyi
tehlikeye sokar. Bireyler
birbirine yabancılaşır. Buna
bağlı olarak psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkar. Ayrıca aile içinde yanlış
anlaşılmalar, dargınlıklar ve
giderek kopmalar başlar.
Anadilini ve kültürünü iyi
öğrenen çocuğun kendine
olan güveni ve saygısı artar.
Başkalarının yanında eziklik duymaz; böylece içinde
yaşadığı topluma da uyumu
kolaylaşır.

Anadili, özellikle yurtdışında yaşayan çocuklarımız
için özel bir önem taşımaktadır. Ev de konuşulan
Türkçe asla yeterli değildir.
Çocuğun kendi yaşıtları ile
aynı sınıfta ders görmesi,
arkadaşlarıyla diyalog kurması, onları yalnızlıktan ve
dışlanmışlıktan kurtaracak,
okul içinde ve dışında birbirleriyle dayanışma ve yardımlaşma içinde olmalarını
sağlayacaktır.
Okullardaki Türkçe öğretmenlerimiz, çocuklarımızın
anadillerini öğrenmelerine
yardımcı olmakta; kısıtlı
ders saatlerinde dilimizin
temel kurallarını öğretmeye
çalışmaktadırlar. Çocuklarımızın derste Türkçe konuşmaları, okumaları, yazmaları, şarkılar ve türküler
söylemeleri, kültürümüz ve
ülkemiz hakkında bilgiler
edinmeleri; Atatürk'ü tanımaları, Nasrettin Hoca'yı,
Keloğlan'ı, Karagöz ve Hacivat'ı, Yunus Emre'yi öğrenmeleri, ulusal ve dini
bayramlarımızı kutlamaları,
dinimiz hakkında bilgi sahibi olmaları son derece
önemlidir.
Bilim adamları, anadilini
iyi öğrenen çocukların
başka dilleri de iyi öğrendiklerini kanıtlamıştır. Ayrıca günümüz dünyasında
birden çok dile gereksinim
duyulmaktadır; çokdilli çocukların iş ve meslek
edinme şansları artacaktır.
Çocuklarımıza ikidilli eğitimle; ileride birer yetişkin
olarak, Federal Almanya'da
olabileceği gibi, kendi ülkelerinde de çalışarak yaşamlarını sürdürebilme şansı
verilmelidir.
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ANADİLİMİZE
SAHİP ÇIKALIM
•Hangi koşullarda olursa
olsun çocuklarımızı anadili
dersine mutlaka gönderelim. Yaşanan zorlukları gidermek için uğraşalım.
•Çocuğumuzun
gittiği
okulda Türkçe dersi verilmiyorsa, diğer velilerle bir
araya gelip okula öğretmen
atanması için imza toplayalım, girişimlerde bulunalım.
•Türkçe öğretmenleri ile işbirliği yapalım. Onlara destek verelim.
Okul-aile
birliği toplantılarına katılalım. Veli temsilcisi olmak
için çaba gösterelim. Alman
öğretmenlerle
iletişim
içinde olalım.
•Çocuklarımıza yaşına ve
seviyesine göre kitaplar armağan edelim; okuma alışkanlığı kazandıralım; Türk,
Alman ve dünya yazarlarının kitaplarını okutalım.
Onları okuma akşamlarına
ve şehir kitaplıklarına götürelim.
•Sesimizi etkin bir biçimde
duyurmak için veli dernekleri ya da veli girişimleri kuralım. haksızlıklara karşı
Türk toplumunun bütün kuruluşlarını harekete geçirelim.

Kutlu Doğum programı düzenlendi
Alemlere rahmet olarak
gönderilen Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in dünyaya
teşrifinin 1446. yıl dönümünde
Münster’de
Kutlu Doğum programı
düzenlendi.

D

• Türkses / Münster maz “Hz. Peygamber ve Güven Topiyanet İşleri Türk İslam Bir- lumu” konulu konferans verdi. Topliği‘ne bağlı Recklinghau- lumsal hayatın sığınağının güven
sen, Gelsenkirchen ve olduğuna vurgu yapan Doymaz
Castrop bölgelerinden 27 DİTİB şöyle konuştu: “Dünyanın dört bir
derneğinin ortaklaşa hazırladığı pro- tarafında alemlera rahmet Hz. Peygram Castrop Europehalle’de yoğun gamberi (sav) anıyoruz. O’nun hayatından seçkin örnekler sunuyoruz ve
katılım ile gerçekleşti.
Recklinghausen-Suderwich DİTİB yeniden O’nun rehberliğine, O’nun
Kuba Camii Din Görevlisi Vehbi önderliğine ne kadar muhtaç olAçıköz’ün sunumu ile başlayan pro- duğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz.
gram, İstanbul İstoç Camii İmam- Tekrar Hz. Peygamberimizi hayatıHatibi Kurra Hafız Mustafa Kızıl- mızın merkezine koyabiliriz diye
caoğlu'nun Kur’an-ı Kerim tilaveti çaba gösteriyoruz. Bütün insanlığın
bütün toplumların güven ve güven
ile devam etti.
Ardından selamlama konuşmala- ortamına çokça ihtiyacı var. ToplumUNUTMAYALIM;
rına geçildi. 27 DİTİB derneği adına sal hayatın sığınağı güvendir. ArkaKutlu
Doğum Komite Başkanı Can daşlar, komşular, akrabalar ve aileler
Çokdillilik bir zenginliktir.
Kara’nın
selamlama konuşmasının arasında güven var ise o zaman herAnadilimizi öğrenmek uluardından
din
görevlileri adına Gel- kes birbirinden emindir. Şayet güven
sal benliğimizi korumanın
senkirchen-Scholwen
DİTİB Aya- yoksa herkes birbirine kuşkuyla
da en temel koşuludur. İleCamii
Din
Görevlisi
Mesut bakar. Bizim görevimiz Kadim
sofya
ride, yurtdışında toplumuÖzdemir
kürsüye
geldi.
Daha
sonra geçmişimizde ve geleneğimizde inşa
muzun ayakta kalmasını ve
Münster
DİTİB
Dini
Dakültürümüzün yaşamasını
nışma Kurulu Başkanı
istiyorsak anadilimize her
Yunus Yüksel ve Münster
zaman ve her koşulda mutKonsolosu Fatih Yazıcı
laka sahip çıkmalıyız.
birer selamlama konuşması
yaptılar.
Vatan ilan subat 2016_tuerkses 28.01.16 00:38 Seite 1
Diyanet İşleri Başkanlığı
Program Geliştirme Daire
Başkanı Cafer Tayyar Doy-

ettiğimiz güven duygusunu yaşadığımız topluma ve bütün dünyaya
inşa etmeliyiz.”
DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr.
Nevzat Yaşar Aşıkoğlu’nun hafta
münasebetiyle tebrik ve teşekkür
mahiyetindeki konuşmasında, „Peygamber sevgisi etrafında gönüllerin
birleştiği ve salonların adeta tıklım
tıklım dolduğunu bu salonda Peygamberimizi anlamak, O’nun güzelliklerini tekrar etmek için bir
aradayız. Hz. Peygamberi anmak ve
anlamak için, O’nu örnek almalı,
O’nun temsil ettiği aşkın değerlerin
bütününü tanımalı ve hayatımıza ışık
tutan bir meşale yapmalıyız“ dedi.
Konuşmaların ardından bölge
DİTİB dernekleri kız ve erkek
öğrencilerimizin ilahi dinletisine geçildi. Hediye ve çiçek takdiminin ardından hatıra fotografı çekimiyle
program sona erdi.

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

Ali GÜMÜŞ

Selam ET ve SÜT ürünleri
HAMBURG ANA BAYİİ

Karadeniz HAMSİ’si gelmiştir

Balık
çeşitleri
bulunur

Rotenhäuser Str. 12 a • 21109 Hamburg • Tel: 040 - 319 74 697
Fax: 040 - 319 74 699 • Mobil: 0160 - 99 52 91 11 • info@vatanfeinkost.de
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Türk işadamının Polonya günü
Merkezi Lehrte’de bulunan KURT Gruppe ‘nin sahibi işadamı Hasan Kurtuluş,
değişik iş kollarında çalışan 120 civarında
ki Polanya’lılar için “Polanya Günü”
düzenledi.
Ekrem SAĞIR
Türkses / HANNOVER

H

ANNOVER yakınlarında bulunan
yaklaşık 1500 kadar Türk kökenlilerin yaşadığı Lehrte kasabasında
merkezi bulunan ve bünyesinde 1200 civarında işçi istihdam eden KURT Gruppe’nin
sahibi İşadamı Hasan Kurtuluş, kendisine

ait şirketlerde çalışan Polanya’lı işçileri
“Polanya Günü” etkinliğinde buluşturdu.
İşadamı Hasan Kurtuluş, KURT Grubu olarak bünyemizde 30 ayrı ülkeden insan çalışmaktadır. Bunlar arasında 150 civarında
da Polanya’lılar var. Kendi kültürlerinden
birşeyleri bulabilecekleri, kendi aralarında
kaynaşabilecekleri bir ortam yaratmaya çalıştık. Daha önce de Latin Amerika Günleri,
Doğu Almanya Günü gibi etkinlikler gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle daha farklı
bir ortamda çalışanlarımızla bir araya gelme
fırsatını da yakalamış oluyorum. Yapılan
çalışmaları ve yapılacakları konuşma şansını
da yakalamış oluyorum.
Polanya mutfağından yiyeceklerin sunulduğu, farklı kültürel etkinliklerin gerçekleştirilidiği Polanya Gününde Polen asıllı
ünlü şarkıcı Martin Nanui’nin Lehçe olarak
söylediği şarkılar eşliğinde dans edilerek
eğlenildi.
KURT Grubunda memnuniyetle çalıştıklarını
dile getiren Markus Horszczaruski ve
Andre Zechowski, „İşverenimizin bizim

için böyle bir
gün düzenlemesi, bizim değerlerimize önem
verdiğini gösteriyor. Bir Türk
işadamı, Almanya’da Polanya
Günü düzenliyor. Bu bizim için
çok anlamlı. İşte
gerçek uyum
böyle olmalı.”

Mesut Özil’den
ayrılık sinyali

Türkçe ders geçmeye etki edecek

Aşağı Saksonya
Eyalet Meclisi, Yeşiller
ve SPD’nin oylarıyla
okullarda ki Türkçe
anadili derslerini güçlendirecek tasarıyı
kabul etti.

göçmen kökenli ailelerin çocukları okullarımızda anadillerini daha iyi öğrenebilecekler. Ders notlandırılıp,
sınıf geçmeye etki edecek.
Böylece dersler keyfilikten
çıkıp, daha çok çocukların
anadili derslerine girmelerini
sağlayacaktır. Derslerin kalitesini artırıp, ikinci yabancı
dil dersi olarak da verdirilecektir.”

Ekrem SAĞIR
Türkses / HANNOVER

A

ŞAĞI Saksonya
Eyalet Yeşiller Türk
kökenli Milletvekili
Belit Onay’ın vermiş olduğu
tasarı 06.04.2017 tarihinde
yapılan meclis görüşmeleri
sonrasında SPD ve Yeşillerin
oylarıyla kabul edildi. Yapılan görüşmelerde tasarıya
CDU karşı oy verirken; FDP
çekimser kaldı.

Konu hakkında Türkses’e
bilgi veren Belit Onay, „Hazırlayıp meclise sunduğum
tasarı anadili derslerinin güçlenmesini öngörmekteydi.
Eyalet meclisi olarak önemli
bir karara imza atmış olduk.
Bundan sonraki süreçte
Türkçe başta olmak üzere,

sini alabilecekler. Bu durumda öğrencilerimiz daha
iyi bir notla liseyi bitirme
olanağına da kavuşmuş olacaklar.”

Abitur yapılabilecek

Mevcut uygulamada ilkokullara sıkıştırılmış olan
Türkçe derslerinin bütün
okullarda verdirileceğini belirten Onay” İsteyen öğrencilerimiz lise bitirme sınavlarında ( Abitur) Türkçe der-

Takipcisi olacağız

Aşağı Saksonya Türk Veli
Dernekleri Federasyonu
Başkanı Seyhan Öztürk, tas-

lağın geçmesinde emeği geçen Belit Onay ve Eğitim
Komisyonu Başkanı Heiner
Scholing’e teşekkür ederken;
meclisten geçen taslağın yürürlükte nasıl uygulanacağının takipcisi olacağını
belirtti. Öztürk, „Getirilen
değişiklikleri olumlu bir
adım olarak nitelendiriyoruz.
Elbette ki eyaletimizde Türkçe dersi verebilecek öğretmenleri yetiştiren bir Eğitim
Fakültesinin açılmasını bekliyoruz. Çocuklarımız anadillerini, mutlaka okullarda
pedagojik formasyonu olan,
uzman öğretmenlerden
öğrenmeli. Anadili dersleri
hiçbir Sivil Toplum Kuruluşu’nun inisiyatifına bıra-

kılmamalı. Kültür Bakanlığın verilerine göre 20152016 eğitim döneminde eyalette Türkçe dersi veren
öğretmen sayısı 51, buna
göre bu derslere 4379
öğrenci katılım sağlamaktadır. Umarım bundan sonra
gerek öğretmen, gerekse de
öğrenci sayısı hızla artacaktır.”

İlanlarınız için
doğru tercih:
Türkses Gazetesi
26 yıllık
tecrübesiyle

İ

ngiltere’nin Arsenal takımında oynayan Türk
asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, annesinin kendisini Almanya’da görmekten mutluluk duyacağını söyledi.
Özil, Sportbild dergisine verdiği röportajda, Arsenal’ın kendisine yaptığı teklifi geri çektiği haberlerinin doğru olup olmadığına ilişkin bir soruya,
„Yazılan her şeye inanılmaması lazım. Sadece bir
yıl daha mukavelem olduğunu ve bu kulüp için sahaya çıkmayı sevdiğimi söylemek istiyorum. Şu an
her şey açık. Sakin bir şekilde ne olacağını bekleyelim“ yanıtını verdi.
Mesut Özil, Almanya Birinci Futbol Ligi’ne (Bundesliga) dönmeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması
üzerine, „Ailem, özellikle de annem, onların yakınında Almanya’da olmamdan memnuniyet duyar.
Tabii ki futbolda bu tür konularda plan yapılmaz.“
değerlendirmesinde bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Bayern
Münih-Real Madrid eşleşmesinde Real Madrid’i destekleyeceğini belirten 28 yaşındaki futbolcu, forma
giydiği İspanyol kulübünde arkadaşlarının bulunduğunu ifade etti.
Altın Top ödülüne ilişkin de değerlendirmede bulunan
Mesut, „Lewandowski, yıllardan beri dünyanın en
iyi forvetlerinden biri ve bu ödülü hak ediyor. Sürekli sadece Messi ve Ronaldo kazanırsa bu da sı(AA)
kıcı olur“ ifadelerini kullandı.

Nisan - April 2017

Türkses • Sayı - Ausgabe 283

Sayfa - Seite 17

Öncü Süpermarket
kalitenin öncüsü
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ilke imza attı

Aşağı Saksonya Türk Veli Dernekleri Federasyonu ( FÖTEV
ndS) yaptığı başarılı çalışmaları
sonrasında göçmen dernekleri arasında “Träger der Jugendhilfe”
belgesini alan ilk dernek olma ünvanını elde etti.

Bakan Rundt” Türk Veli Dernekleri
Federasyonu’nun çalışmalarını yakından takip ediyorum. Federasyon
ve bağlı olan dernek yöneticileri ta-

FÖTEV NdS Başkanı Seyhan Öztürk” Federasyonumuz 2012 yılında
kuruldu. Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu ( FÖTED)
ve Pariätischen Wohlfahrtsverband gibi çatı kuruluşlarının
üyesiyiz. Şimdilik 10 dernek
üyemiz var. İlsede, Peine ve
Braunschweig’da yeni dernek
kurma çalışmalarımız devam
ediyor. Yeni projemizle okullarda velilerimize yönelik bilgilendirme çalışmalarımız olacak. Bunun için tüm planlamamızı
bitirmiş durumdayız.

Ekrem SAĞIR
Türkses / HANNOVER

ŞAĞI Saksonya Eyaletinde çalışmalarını sürdürmekte olan Aşağı
Saksonya Türk Veli Dernekleri
Federayonu okul öncesi, okul
süresi ve sonrasında çocuklara, gençlere yönelik yaptığı
çalışmalar nedeniyle Eyalet
Sosyal İşler Bakanlığı tarafından
“Träger der freien Jugendhilfe”
belgesi verildi.
Sosyal İşler Bakanlığında bakan
Cornelia Rundt, bakanlık müsteşarı
Dr.Hans-Joachim Heuer, projelerden sorumlu Katherina Harms’ın
yanısıra FÖTEV NdS Başkanı Seyhan Öztürk, Başkan Yardımcısı
Ekrem Sağır, Muhasebeci Kadir Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün
Şanlı’nın da hazır bulunduğu bir
toplantıda Bakan Rundt tarafından

larını başarıyla bitirdiler. Yeni projeyle de okullarda veli çalışmalarını
yapacaklar. Bu projeyi de başarıyla
bitireceklerine inancım tamdır. FÖTEV NdS ‘nin gençlik konusunda
bundan sonra daha başarılı çalışmalar
yapacağına inanıyorum.”

mamen gönüllü çalışmaktadırlar.
Kendilerine gönüllü eğitim elçileri
diyebiliriz. Anaokullarında ve diğer
okullarda ki çalışmalarını başarılı
buluyorum. İlk aldıkları projeyle
yeni dernek kurma çalışmalarının
yanısıra, mevcut derneklerin alt
yapılarının oluşturulması çalışma-

Bir yıl sürecek olan projemizde altı
okulla işbirliği yapacağız. Tüm çabalarımız daha başarılı, ruhen ve
bedenen sağlıklı çocukların yetişmesi
içindir. Velilerimiz haklarını ve ödevlerini bildiği ölçüde çocuğuna yardımcı olabiliyor. Biz eksikleri tamamlamaya gayret gösteriyoruz.”

• Türkses / Hamburg

2

008 yılında kurulan Öncü Süpermarket hem bol çeşit hem
de kalite ve fiyatlarıyla tercih sebebi
olmaya devam ediyor. Gıda maddelerinden ihtiyaç maddelerine, sebze
meyveden et çeşitlerine kadar bir
evin tüm gıda ihtiyaçlarının yer
aldığı Öncü Süpermarket, yıllardır
müşterilerin uğrak yeri olmaya devam
ediyor.
Bünyamin Özgül’ün sahibi olduğu
Öncü Süpermarket, 600 m2’lik alanında 16 kişilik ekibiyle hizmet veriyor. Özellikle kasap reyonunda tüm
taze et çeşitlerini helal kesim olarak
müşterilerine sunan Öncü Süpermarket, fiyat konusunda da kalitesinde
olduğu gibi iddialı. Bünyesinde 6
bin 500 çeşit ürün bulunduran Öncü
Süpermarket bol çeşit, kaliteli ürün,
uygun fiyat politikasıyla Billstedt de
tercih edilen ilk marketlerden birisi
olmaya devam ediyor.

ler oluşturuyor. Almanlar ve yabancılar da marketimizi tercih ediyorlar”
dedi. Almanların özellikle özel günlerinde ve bayramlarında taze ve uygun fiyatlı olduğu için kasap reyonundan et alışverişi yaptıklarını belirten Özgül, “ Biz Öncü Süpermarket olarak bol çeşit ve kaliteli
ürünü uygun fiyata sunmaya çalışıyoruz” dedi. Özgül “yıllardır bizi
tercih eden müşterilerimize minnettarız. Onlara bizi tercih ettikleri
için çok teşekkür ediyoruz” diye
konuştu. Marketin arka bölümünde
4 araçlık park yeri olduğunu da söyleyen Özgül, onun dışında yan taraftaki alış-veriş merkezinin otoparkına park eden müşterilerin fişini

gösterdiği taktirde bir saatlik park
ücretini kendilerinin ödediğini de
ifade etti. Marketin içinde yer alan
raflarda türlerine göre kolay bulunabilecek şekilde harika bir şekilde
dizilmiş ürünlerin, güzel bir görünüme
bürünmesi alış-verişe başka bir zevk
daha katıyor. Marketin ön bülümünde
yer alan, göz kamaştıran manavda
sergilenen sebze ve meyvelerin günlük ve taze olması, yoldan geçen insanları, adeta alış-verişe davet ediyor.
Öncü Süpermarket Billstedter
Hauptstrabe 49, 22111 Hamburg
adresinde hizmet veriyor.

Öncü Süpermarket sahibi Kahramanmaraşlı Bünyamin Özgül, 14 yaşından bu yana yani 32 yıldır marketçilik yaptığını söyleyerek, “İşimizi
iyi takip ederek, zengin ve kaliteli
çeşitlerle yıllardır hizmet veriyoruz.
Müşterilerimizin yüzde 50’sini Türk-

„Adı da başka, tadı da başka“

Yayla ve Fulya ürünlerini bütün marketlerden ısrarla isteyiniz!..
PAŞA LEBENSMITTEL GmbH - Yayla ve Fulya Kuzey Almanya Baş Bayii:
Großmarkt Hamburg • Stand F 230 + 250 • Banksstr. 28 • 20097 Hamburg
Tel.: 040 / 32 52 71 51 - 52 • Fax: 040 / 32 52 71 53

Copyright: Türkses Zeitung Nr: 04 2016

A

Başkan Seyhan Öztürk’e Träger der
Jugendhilfe belgesi verildi.

Öncü Süpermarket sahibi Kahramanmaraşlı Bünyamin Özgül,
14 yaşından bu yana yani 32 yıldır marketçilik yaptığını söyleyerek, “İşimizi iyi takip ederek, zengin ve kaliteli çeşitlerle
yıllardır hizmet veriyoruz”.
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TGH’nın yeni başkanı Mesut Sipahi TÜRKİYE’DE SINIRSIZ İNTERNET
Hamburg ve Çevresi
Türk Toplumu (TGH)
düzenlediği
25.
Olağan Genel Kurulu'nda tek başkan
adayı olan Mesut Sipahi başkanlığa seçildi.
Kentin Altona semtinde Hospitalstrasse
111, Haus 7 Salonu'nda
gerçekleşen
olağan
genel kurul toplantısına
üyelerin çoğunluğunun
katılımıyla yeni yönetim
seçildi.
Türkses / Hamburg
Üyelerin çoğunluğu
hazır bulundu Çatı kuruluşu olan TGH'nın genel
kurul toplantısı rahat bir
ortamda başlarken üyelerin yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Başkan
Nebahat Güçlü selamlama konuşması yaptıktan sonra divan kurulu
seçimine geçildi. Prof.
Dr. Hakkı Keskin, Meral
Kayaman ve Bilge Yörenç'ten oluşan divan
toplantıyı devraldı.

Borçla eski
yönetimden aldık

Toplantının ilk gündem
maddesi çalışma rapo-

VE YENİ SPEEDON PAKETLERİ

Turkcell Europe yeni tarifeleriyle abonelerin hem Almanya’da hem Türkiye’de her
zaman online kalmalarını
sağlıyor ve 1 Nisan’dan itibaren tüm Avrupa Birliği ülkelerinde Roaming ücretlerini
kaldırıyor.
runu okuyan Nebahat
Güçlü, “Eski yönetimden 166 bin Euro borçla
aldığımız TGH'yı 400
bin Euro ile devrediyoruz” dedi. Billstedt'te
yanlış yatırım yapılarak
kiralanan yeri kiraya
verip gelir elde ettiklerine vurgu yapan Güçlü,
Almanca kursları projeleriyle gelir elde etmeye
çalıştıklarını kaydetti.
Çeşitli çalışmalar yaparak TGH'yı düze çıkardıklarını
ve
emeği
geçenlere teşekkür etti.

'Meyve veren ağaç
taşlanır' ben olayları
böyle görüyorum. Ama
TGH çok önemli ve
layık olduğu gibi çalışmalar devam etmelidir. Ben adaylığımı
koymuyorum. Çünkü
annem rahatsız anneme bakıyorum ve ben
çekilip yeni arkadaşlar
işleri devralıp yürütmeliler. Ama tecrübelerimle
yeni seçilecek arkadaşlara yardımcı olmaya
her
zaman
hazırım” dedi.

Son dönemde
Eski yönetim
saldırılar yapıldı aklandı

Nebahat Güçlü, başarılı
çalışmalar yapıldığının
altını çizdikten sonra,
“Son
dönemlerde
TGH'ya ve bana saldırılar yapıldı ve yanlış haberler yazıldı hakkımda.
Ama bir Ata sözü var

Detaylı olarak mali
rapor
aktarıldıktan
sonra eski yönetim aklandı. Ardından başkan
seçimine geçildi. Tek
aday olan TGH'nın kurucu üyelerinden Mesut

Sipahi oy çoğunluğu ile
başkanlığa seçildi. Kapalı yapılan seçimde
Burcu Özdirik ve Murat
Kaplan oy çoğunluğu ile
başkan yardımcılığına
seçilirken, Halis Yuyucu'da muhasebeci olarak göreve getirildi.

Yeni yönetim
kurulu
TGH yeni yönetim kurulu asil üyeliğine Olgay
Sadak, Ali Kurtuldu,
Nurdan Kaya, Serder
Temur ve Zeynep Arslan. Yedek üyeler ise,
Haydar Erkişi, Fikret İşçi
ve Kemal Adatepe'den
oluştu. Denetleme kurulu üyeleri Erkan Erçin,
Şenay Kaya ve Şenay
Gemici seçilirken yedek
üyeliğe Azmi Akgül ve
Atilla Arkoç seçildi.

Türkses / Hamburg
Türk-Alman mobil iletişim markası Turkcell Europe Prepaid tarifelerini geliştirerek, özellikle
mobil internet kullanımı konusunda önemli değişikliklere imza
attı. Bunlardan en önemlisi
SMART paketlerine dahil olan internet hacminin artık Türkiye’de
de geçerli olması. Örneğin;
SMART L paketini alan aboneler
ayda sadece 19,99 € ödeyerek
iki ülkede her yönü arayabilecekleri 200 dakikayı ve 1 GB hızlı internet hacmini kullanabilirler.
Almanya’da bulundukları takdirde ayrıca tüm Turkcell Europe
abonelerini de hiç bir ek ücret
ödemeden sınırsız arayabilirler.
Turkcell Europe aboneleri hızlı
internet paketlerini tükettiklerinde, yeni SpeedOn paketlerinden yararlanıp ek internet
alabilirler. 3,- Euro karşılığında
200 MB, 5,- Euro karşılığında
500 MB veya 10,- Euro
karşılığında 1 GB’lık internet paketlerden birini alıp, hız kesme-

Türkses Albümü

Değerli okurlarımız!..
Sizin ve sevdiklerinizin hatıra
fotoğraflarını Türkses’de yayınlanmasını
istiyorsanız, gönderin yayınlayalım.
e-mail: tuerkses@t-online.de

www.turkses.de

den mobil internet kullanımlarına
Almanya’da en iyi D-Netz şebekesinde, Türkiye’de ise Turkcell
şebekesinde devam edebilirler.
Konuşma paketine ihtiyaç duymadan sadece internet paketleriyle ilgilenen aboneler için de
son derece cazip teklifler sunuluyor. Almanya içinde geçerli olan
5 GB’lık Surf Flat XXL paketin
fiyatı 24,99 €’dan 19,99 €’ya
düşürüldü. Türkiye’de hızlı internet isteyen kullanıcılar için 30
Eylül 2017’ye kadar geçerli bir
kampanya çerçevesinde 9,99
€’ya 500 MB veya 19,99 €’ya 2
GB’lık paketler bulunmaktadır.
Pazarlama Sorumlusu Zafer Karaca, Turkcell Europe’un mobil
internet kullanımında sunduğu
esnekliğin altını çizerek "Yeni tarife modelimizle sınırları ve sınırlamaları kaldırıyoruz. Abonelerimiz artık belirli bir internet kotasına bağlı olmadan istedikleri
kadar cep telefonlarından internete girebilirler. Üstelik bu, Tür-

kiye’ye gittiklerinde de geçerlidir.
İster iş seyahatinde olsun, ister
yaz tatilinde artık yerli SİM kartı
alma veya tarife değişikliği
yapma dönemi bitti." sözleriyle
yenilikleri değerlendirdi.
Diğer yandan 1 Nisan’dan itibaren Turkcell Europe tarifeleri artık
tüm Avrupa Birliği ülkelerinde de
geçerli olacak. Aboneler, Almanya’da kullandıkları tarifeyi Türkiye aramaları haricinde birebir
bu ülkelerde de kullanabilecekler.
Karaca, bu iyileştirmenin özellikle
kendi araçlarıyla Türkiye’ye gidecek olanlar için önemli olduğunu
vurgulayarak, "Yeni Avrupa Birliği
yasalarını uygulayarak, bu ülkelerde de Roaming ücretini kaldırdık. Böylece artık sıla yolunda da
abonelerimiz, daha rahat bir
şekilde cep telefonlarını kullanabilecekler." diyerek sözlerini bitirdi.
Yeni Turkcell Europe tarifeleri
hakkında daha fazla bilgiye
www.turkcell.de web sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Laures lezzet şöleni sunuyor

Parlemento dan Notlar:

Güngör Yılmaz

Hamburg Eyalet
Parlamentosu Milletvekili
Değerli Hamburglular,
Hamburg Eyalet Parlamentosunun
29 Mart’taki oturumunda
ele alınan çok sayıda konudan, sizlerin ilgisi çekeceğini düşündüklerimi
aşağıdaki şekilde derledim.
HASSAS KAMUSAL ALANLARDA YÜZÜ
KAPATAN ÖRTÜNMEYE KARŞI İLKE KARAR
Eyalet Parlamentosu SPD ve Yeşiller'in
önergesi üzerine resmi kurumlar ve makamlar gibi hassas kamusal alan” olarak tabir edilen alanlarda, “burka” diye
tanımlanan, gözler hariç, tüm yüzü
örten kapanmaya karşı ilke kararı aldı.
CDU ve AfD'nin birbirinden ayrı önergeyle sundukları “burka yasağı” talebinin popülist bir yaklaşım olduğunu
ifade eden koalisyon ortakları SPD ve
Yeşiller, bu konuda zaten bir federal
yasanın karar aşamasında olduğunu
vurgulayarak, popülist tartışmaların
toplumu kutuplaştırmaya hizmet ettiğini belirterek, bu konuda eyalet bazında yasal bir düzenleme talebinin
yersiz olduğunu ifade ettiler.
ALTONA'DAKİ ERİTRELİ MÜLTECİLERİN
UYUMU İÇİN 77 BİN EURO
Hamburg Eyalet Parlamentosu Altona
ilçesinde yaşayan Eritreli mültecilerin
uyumu için 77 bin euroluk ek ödeneğe
onay verdi. Kreuz Kilise’si bünyesinde
Eritreli mültecilere yönelik uyum çalışmalarını daha etkin kılmak için gerekli altyapı planlamasında kullanacak
para, uyum fonundan aktarılacak.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER İÇİN DAHA
FAZLA ŞARJ İSTASYONU
SPD ve Yeşiller, çevre dostu bir ulaşım
teknolojisi olan elektrikli otomobillerin
daha da yaygınlaşmasını sağlamak
amacıyla, kentteki şarj istasyonlarının
ilan Euroses şubat 2017.qxp_tuerkses 08.02.17 18:34
ve bununla bağlantılı olarak elektrikli
araçlar için park yeri sayısının artırıl-
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ması için parlamentoya önerge sundu.
Önerge hazırlığı kapsamında yapılan
alan araştırmasına göre, mevcut 47 şarj
istasyonunun kullanımında yüzde
30'dan fazla bir artış saptanması üzerine, şarj istasyonu sayısının artırılması
gerekliliğinin ortaya çıktığı açıklandı.
BLANKENESE'DE DE MÜLTECİLERİN
BARINDIRILMASI İÇİN
Hamburg'da uzun süre tartışma konusu
olan Blankenese semtinde de mülteciler
için barınma imkanının yaratılması konusunda, buna karşı çıkan Blankenese'deki inisiyatif ile anlaşma sağlandı.
Buna göre Björnsonweg'de ilk etapta
192 kapasiteli konteyner köy kurulacak. Anlaşma gereği yedi yıl süreyle
burada mülteciler barınabilecek.
KAMU SEKTÖRÜ YÖNETİM
KADROLARINDAKİ KADIN
ORANI ARTTI
2013'de Almanya'da ilk eyaletlerden
biri olarak kamu iş alanında kadınerkek eşitliği için uygulama konsepti
geliştiren Hamburg, bunun meyveleri
almaya başladı. Parlamento oturumunda açıklanan durum tespit raporuna
göre, kamu sektöründe alt ve orta düzey
yönetim kadrosunda yer alan kadın
oranı yüzde 24 artarak, yüzde 53'e
ulaştı. 2016 sonu itibarıyla Hamburg'da
kamuda çalışanların tümünün yüzde
56'ısını kadınlar oluşturuyor. Uygulama
konseptinin ısrarla takip edilerek şu an
yüzde 41'de olan üst düzey yönetim kadrosundaki kadın oranının daha da
yukarı çekilmesinin hedeflendiği vurSeite 1
gulandı.

Hamburg’un turistik semti
Kreuzweg’de hizmet veren
Laures Restaurant diğer
Türk Restaurantlarından
farkıyla dikkat çekiyor. Mevcut Türk restaurantlarından
daha farklı bir atmosfere
sahip olan Laures Restaurant iki katlı şık ve nezih
mekanıyla göz dolduruyor.

18 personelin görev yaptığı restaurantta ikinci katta özel davetler,
eğlenceler, nikah sonrası aile yemekleri, iş yemekleri ve iş toplantıları yapılabiliyor. Üst katta
ki şık mekanda Almanya içi ve
yurtdışından gelen konuklarını
ağırlayan müşteriler büyük memnuniyetle salondan ayrılıyor.

memnun
olduklarını dile getiren Oktay, “Hem nezih binamızla
hemde farklı lezettlerimizle iddialıyız” dedi. 14 yıldır gastronomi
branşıyla ilgilendiğini dile getiren
Oktay, otellerin ve turistik işletmelerin yoğun olduğu bir bölgede
hizmet verdiklerini ve diğer Türk
restauratlarından daha farklı bir
atmosfere sahip olduklarını ifade
etti. Yaşar Oktay, “2 katlı restaurantımızın dekorasyonunda modern
ve tarihi atmosferi harmanladık.
Alt kattaki salonumuzun dekorasyonunda daha modern bir dekor
uygularken, üst katta ki salonumuzda selçuklu dönemine ait bir
dekor uyguladık. Yani modern

Yaşar Oktay, Saim Çelik, Mustafa
İspir ve Zafer Kılınç’ın ortak olduğu Laures Restaurant şık ve
zevkle dekore edilmiş salonlarının
dışında, yemek çeşitleri ve lezzetleriyle de iddialı.

Laures Restaurant
160 kişiye hizmet
verebiliyor.
Üst katta 75 alt katta 60 ve dışarıda
50 kişilik oturma kapasitesi olan
Laures Restaurant, konuklarına
lezzet şöleni sunuyor. Çorba, kebap
çeşitleri, pizza çeşitleri, döner,
pide, Türk yemekleri, tava yemekleri gibi bir çok lezzeti menüsünde
bulunduran Laures Restaurant,
Laures açma kebabı ile de oldukça
iddialı. Meşhur Laures açma kebabı
müşterilere ceviz ağacından bir
tahta üzerinde servis ediliyor. Böylece müşterilerin hem gözlerine
hem de damaklarına hitap ediliyor.
Kapama ve metrelik kebap da yine
Laures Restaurant’ın özel sipesyallerinden. Laures Restaurant’ta
ayrıca haftanın 7 günü zengin açık
büfe kahvaltı servisi yapılıyor.

İşletme Müdürü Yaşar Oktay, Nisan
ayının sonunda hizmete açılan
Laures Restaurant müşterilerden
büyük beğeni aldığını söyledi.
Açıldıkları günden bu yana kendilerine gösterilen ilgiden çok

çağla tarihi birleştirmiş olduk” dedi. Yemek çeşitleri ile de
iddialı olduklarını dile getiren işletme Müdürü Yaşar Oktay, özellikle müşterilerin metrelik Adana
kebap, Laures açma kebabı ve kapamanın tadına bakmaları tavsiyesinde bulundu. Ortakları ile birlikte müşterilere en iyi hizmeti
vermek için çalıştıklarını dile getiren Oktay, şu ana kadar aldıkları
geri dönüşlerin kendilerini çok
memnun ettiğini söyledi ve kendilerini tercih eden müşterilerine
teşekkür etti. Laures Restaurant
Kreuzweg 12. 20099 Hamburg
adresinde hizmet veriyor.

Tel.: 040 / 35 70 19 10 • e mail: eurosesim@gmail.com
www. euroses.de • Facebook: euroses • Mart - März 2017

24 saat acil cam servisi

www.euroses.de

Ev, Restorant ve işyerleri için

• Cam • Ayna • Vitrin • Cam Masa
• Duş kabin • Kapı ve pencere...
gibi her türlü camlar ölçülere göre
hazırlanır ve montajı yapılır.

Glaserei Kaytan: Luruper Hauptstraße 267 a/b • 22547 Hamburg
Tel.: 040 -58 96 98 22 • Fax: 040 - 58 96 98 23
info@glaserei-kaytan.de • www.glaserei-kaytan.de

Hamburg
Lurup’ta

© Copyright: €uroSES Zeitung

Açılış saatleri: Pzt.-Cuma 08:00-18:00 • Cmt: 09:00-15:00

Doğan Öztürk;
“Analar Ağlamasın
şarkısı büyük
ses getirdi”
euroSES Hamburg’lu
işverenlerimizi tanıtıyor
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
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Hamburg
Wandsbek’de
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Yeni
Açıldı!.

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

Hamburg Adana’sına kavuşdu

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...

Acılı ve acısız leziz Adana
çeșitlerimizi mutlaka tadın!.

AÇIK TEŞEKKÜR: Köz Adana Restorantımıza gösterilen yoğun ilgiden dolayı,
bütün dost ve müşterilerimize sonsuz teşekkür ederim. Mehmet Aydın

Wandsbeker Marktstraße 9•22041 Hamburg •Tel.: 040 / 30 77 68 10 • Mehmet Aydın: Mobil 0152 / 55 32 56 57

