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Feldstr. 60 • 20357 Hamburg • Tel: 040-430 91 809 • Fax: 040-430 91 829
www.kanzlei-acar.de • email: info@kanzlei-acar.de

AYTEKİN ACAR-RIEMANN
Avukat-Rechtsanwalt
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Billstedter Hauptstraße 51 • 22111 Hamburg (Billstedt)
Tel: 040 / 22 75 83 81 • Fax: 040 / 22 75 83 76
• info@miraj-juwelier.de • www.miraj-juwelier.de

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

BMW und MINI 
Vertragshändler

Ümit Sentürk
Verkaufsberater

Gebrauchtwagen
Dienstwagen
Finanzierung
Leasing

B&K GmbH & Co. KG
Buxtehuder Straße 112

21073 Hamburg
Tel 040. 766 091-8787

Fax 040. 766 091-17
e-mail uemit.sentuerk@

bundk.de
www.bundk.de

 

  
   

 

  

      
              

Vogelhüttendeich 75 • 21107 Hamburg • info@ozdemir-gutachter.de
Tel: 040-876 009 27 • Fax: 040- 876 009 28 • Mobil: 0172-48 59 555

Özdemir
KfZ Gutachter

Mehmet Özdemir

• Sachvenständiger
• Fahrzeugbewertung
• Oldtimergutachten
• Unfallgutachten
• Wertgutachten • Kostenvoranschlag

M  

Araç hasar ve değer tespiti

en hızlı şekilde yapılır.

Farklıyız, Farkındamısınız?
İyi B

ayramlar

İyi B
ayramlar

Hayırlı  ve  iyi  Bayramlar

İyi 
Bayramlar

Kurban Bayramınız 
kutlu olsun !.

ELEMAN 
ALINACAK

Altona’daki Ford 
Krüll Oto galerisinde 

çalışabilecek,  
araba pazarlama 

alanında tecrübeli, 
(Junior Verkäufer) 
bay ve bayan satış
elemanı alınacaktır.

Müracaat: 
Talip Kılıç

e mail:
talip.kilic@kruell.com
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Tel: 040-81 46 40 
Fax: 040  86 69 08 54

Mobil: 0172 - 54 68 334

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:

tuerkses@t-online.de
www.turkses.de

Im Hegen 3
22113 Oststeinbek

       Kuzey Almanya için aylık Türkçe haber ve reklam gazetesi - Zeitung für türkische Mitbürger in Nord-Deutschland
Seit 1991  .  Bağımsız - Unabhängig   .  Yıl - Jahrgang: 22  .  Tiraj - Auflage: 20.100 .  Sayı - Ausgabe: 242  . Ağustos - August 2013
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ŞOFÖRLER 
ALINACAK
Transport işinde 

çalışabilecek 
ŞOFÖRLER 
ARANIYOR

ehliyet Sınıfı 4C ve 1b
olması şart . Tam gün

(Vollzeit) 
Müracaat Tel.:

040/54 75 21 24 

Hamburg Wilhemsburg semtindeki Ved-
del semt okulunda düzenlenen panele,

Psikolog Tülay Durlanık ve Sosyal Pedagog
Sevim Tarhan konuşmacı olarak katıldı.

Türkses / Hamburg

HTVB Başkanı Malik Karabulut yaptığı açılış
konuşmasında, veliler ve dernek olarak ek-
sikliklerini bildilerini ve ellerinden gelen
gayreti gösterdiklerini ancak veliler ne kadar
da gayret gösterse özellikle siyasetçilerin
anlamak istemeyerek velileri suçlamaya de-
vam ettiklerini belirtti. Karabulut, ''Siyaset-
çiler ve eğitimciler Türk velilerin veli top-
lantılarına katılmadığını öne sürerek devamlı
aileleri suçlamaya devam ediyorlar. Türk
aileler artık toplantılara katılıyor. Sorun,
demokratik Almanya'nın bu insanları ciddiye
almaması ve bu insanların sorunlarından
ne kadar uzak olduğudur'' dedi. � 17’te

Almanya'nın Hamburg kentinin Veddel semtinde Hamburg Türk Veliler Birliği (HTVB)
tarafından düzenlenen eğitim panelinde psikologlar ve uzmanlar, çocukların psikolojik

gelişimlerini ve eğitimdeki rolü hakkında velileri bilgilendirerek sorularını cevapladılar.

Öger Türk
Tur'un (ÖTT)
sahibi Vural
Öger ve Öğer
Türk Tur Genel
Müdürü Selim
Atas,̧ 2013 kıs ̧
progr̆amında
sundukları ye-
nilikleri Türk-
ses Gazetesi'ne
anlattılar. 
� Haberi 13’te

GGeerrmmaannwwiinnggss TTüürrkkiiyyee uuççuuşşllaarrıınnıı ggeenniişşlleettiiyyoorr

Germanwings Kış Uçuş Tarifesine İs-
tanbul, Ankara ve Adana olmak üzere
üç yeni uçuş noktasi daha ekledi. Ger-
manwings kış uçuş tarifesine göre İstan-
bul, Ankara ve Adana olmak üzere Tür-
kiye’den Almanya’ya uçuşlarını genişle-

tiyor. Ekim sonunda başlayıp 30
Mart 2014’e kadar devam edecek. 

� Haberi 5’te

TÜRKİYE'NİN Ham-
burg Başkonsolosu
Devrim Öztürk'ün gö-
rev süresinin 31 Tem-
muz'da bitmesi üzerine
yeni atanan Başkonso-
los Mehmet Fatih Ak
yeni görevine  6 Ağus-
tos başladı. � 15’te

HAMBURG Eyale-
ti İçişleri Bakanlığı
ve Nüfus Dairesi ta-
rafından yapılan
istatistiklere göre,
2013 yılının ilk yarı-
sında Alman vatan-
daşlığına geçişin yüz-
de 40 arttı. � 11’de

SON yıllarda geli-
şen ekonomisi ve
güçlü siyasi duruşu
ile Türkiye dünya-
nın parlayan yıldızı
olurken ülkedeki
gayrimenkul projele-
ri cazip birer yatı-
rım aracı olarak öne
çıkıyor. � 5’te

Sezer Atılanok ve Murat Demi-
roğlu yönetiminde ki salonda,

Plaza Event Center markasıyla hiz-
met vermeye başlayacaklarını söy-
leyen Sezer Atılanok, 50 kişiden
800 kişiye kadar olan tüm orga-
nizasyonlarda dünya mutfağının
tüm seçkin menüleriyle ve yenile-
nen salon dekorasyonları ile hizmet
vermeye başlayacaklarını söyledi.

Salon tasarımı uzman kişilerde,
halkımızın tüm ihtiyaçlarına cevap
verecek şekilde özel olarak ha-
zırlanmaktadır. Düğün satışları
şimdiden başlamıştır. Salonun
yeni halini merak eden ve daha
detaylı bilgiye sahip olmak isteyen
herkes, Sezer Atılanok’a ulaşarak
bilgi edinebilirler.

Ayrıca yine Sezer Atılanok ve
Murat Demiroğlu beraberliğinde
Glinde’de bulunan Gala Events
Hall’de şu an 1200 kişilik kap-
asitesiyle hizmete başlamış du-
rumdadır. 

Bu salonumuzda da yine özel
bir dekorasyon ve hizmet anlayı-
şıyla değerli halkımıza hizmet ver-
mekteyiz. Gala Events Hall kendi
mutfağında hazırladığı menüleriyle,
tüm dünya mutfaklarına ait me-
nüleri sunmaktadır. Ayrıca ben
Sezer Atılanok’un Plaza ve Gala
Event Center haricinde hiç bir sa-
lonla bağı bulunmamaktayım' dedi.

�� Geniş bilgi 24. sayfada

Hamburg'un tanınmış Düğün Salonu işletmecilerinden Sezer Atılanok
ve Murat Demiroğlu güçlerin birleştirerek, Plaza Event Center ve Gala

Event Hall adında iki modern düğün salonunu  faaliyete geçirdiler.Hamburg'un ünlü balıkcısı
Orkinus Balık restorantı müşteri
akımına uğruyor. Taze ve leziz
balıkların sunulduğu Orkinus,
yerini 6 ay önce iki kat büyüt-
mesinde rağmen, bilhassa Cuma
ve Cumartesi günleri rezervas-
yonsuz yer bulmak güç oluyor. 

Hamburg’lu Türklere balık ye-
meği sevdiren balık doktoru la-
kablı İsmail usta, Billstedt hari-
cinde Hamburg'un diğer uzak
semtlerinden de bize balık ye-
mek için gelen müşterilerimizin
sayısı bir haylı kabarık. Cuma
ve cumartesi günleri canlı müzik
eşliğinde gerçekleştirdiğimiz ak-
şamlarda, müşterilerimiz taze
ve leziz balık çeşitlerimizi ta-
darken, içkilerini yudumluyorlar.
Gerek bol salatalı menümüz,
gerekse süper servisimizden
memnun olan müşterilerimiz,
bizi dostlarına tavsiye ediyorlar'
dedi. İnfo Tel.: 040-32841201

Türkses 
Gazetesi

Kasım sayısı
07.11.2013

Perşembe günü 
yayın

lanacaktır. 
Die nächste 

Türkses Ausgabe
erscheint am 

Donnerstag den
07.11.2013
ilan Servisi

Anzeigenannahme
Mobil: 0172/5468334
tuerkses@t-online.de

Türkses 
Gazetesi’ni

Reklam alanında
temsil edebilecek, 
diksiyonu düzgün,

ehliyetli, halkla 
ilişkileri seven,

iyi derece bilgisayar
kullanan, Türkçe ve
Almancaya hakim

REKLAM
TEMSİLCİLERİ 

alınacaktır. 
Müracaat 

Mobil: 0172/5468334
tuerkses@t-online.de

www.turkses.de

Ağaoğlu, Avrupa’ya 
Berlin’den açılıyor

Bayramınız
mübarek 

olsun.



Sayfa-Seite2 Ekim-Oktober2013TürksesSayı-Ausgabe244

Avrupa Sabah Gazetesi Reklam Müdürü 

değirli arkadaşımız Mesut Çakar'ın kardeşi 

22.08.2013 tarihinde vefaat etmiştir. 

Merhuma Allah'dan rahmet,
kederli ailesina baş sağlığı dileriz. 

Türkses Gazetesi adına 
Emin SAĞLIK

VAÇİT ÇAKAR

Bayramınızı en içten dileklerimizle 
kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.

Bayramınızı kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz.

Mehmet Taş

Mehmet Taş

Bütün Almanya çapında tatlı siparişi alınır
Bahrenfelderstr. 232  . 22765 Hamburg

Tel. 040 / 334 270 84 . 328 40 725
Mobil: 0173 178 54 01  . 0176 63 33 15 17

Bayramınızı kutlar mutluluklar dilerim. Mutlu bayramlar

Bayramınız kutlu olsun!.

İyi bayramlar

Mu t l u
 

B a y r a
m l a r

Rüya Moden sahibi 

İSMAİL KEKLİK
25 Eylül 2013 tarinde 

vefaat etmiştir.

Hamburg- Wilhelmsburg da her türlü 
sıcak yemek ve kebap çeşitlerini, güvenle
yiyebileceğiniz, nezih sakin bir ortamda
sizleri ağırlamakdan gurur duyarız. 

GÜVEN KEBAP HOUSE
Vogelhüttendeich 50 . 21107 Hamburg

Tel.: 040 / 75 66 52 99 

Kurban Bayramınızı kutlar, 
sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilerim.

Ömer Çiftçi
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10 Eigentumswohnungen | 12 Reihenhäuser
2 bis 5 Zimmer | 67 bis 121 m2

ab EUR 250.000 
courtagefrei | direkt vom Bauträger

WO-WOLLEN-WIR-WOHNEN.DE  |  0 40. 38 02 19 792

|
|

EUR 250.000
|

Türkises / Hamburg

2yıl önce Altona`da açtıkları balık res-
taurantla,  kendilerine has pişirme

usülleri ve lezzetiyle kısa sürede halkın
beğenisini kazanan Restaurant Elbfisch`in
sahibi Ahmet Işıksalanlar “bu işin asıl pîri
babamdır. 15 yılı aşkın süredir aktif olarak
balıkçılıkla ilgilenen babamın kendine has
balık pişirme usûlü gün geçtikçe beğeni
kazanmaya başladı. Neden bir restaurant
açmıyorsunuz sorusuyla çok sık karşılaş-
maya başladık. Bahrenfelderstraße bölge-
sinde, ailece balık ziyafeti çekecek bir res-
taurant olmaması bizim çok dikkatimizi
çekti. Ben ve babam Faruk Işıksalanlar`la
birlikte, bu mütevâzi restaurantımızı açmaya
karar verdik. Ama inanın bu kadar kısa
sürede böylesine bir ilgi hiç beklemiyorduk”
diyen Işıksalanlar, “bizi en çok memnun
eden Alman dostlarımızın göstermiş oldugu
yoğun ilgi oldu. Üzerinde en çok titizlikle
duruduğumuz mevzû, klasik Türk balık
mutfağıyla, alman balık mutfağını biribiriyle
sentezleyip ortaya yeni tatlar oluşturmak
oldu. Günümüzde insanlar yeniliğe çok
meraklılar. Bizde bu mantıktan yola çıkarak,
mekanımızın dekorunu profosyonler bir

ressamcının ellerine teslim ettik. Ortaya
tam bir sanat eseri çıktı. Yemeklerimizin
lezzeti kadar dekorumuzun da ilgi görüyor
olaması bizi çok memnun ediyor” dedi.
Baba Faruk Işıksalanlar ise, ”amacımız,
bütün balık sevenlerin, doktorların da üze-
rinde hassasiyetle durdukları gibi haftada
en az 3 gün balık yeme alışkanlıklarını
sağlamak. Haftanın bir gününü de bizi zi-
yarete ayırabilirlerse ne mutlu” diyerek
sözlerine devam etti, “kızartmaları lav taşlı
ızgarada yapıyoruz.  Ekmek, salata ve

soslar kendi ürünümüzdür.  Bununla bir-
likte, özel günler için yer ayıttırmak isteyen
müşterilerimize 100 kişiye kadar, çeşitli
kutlama ve iş yemekleri için mekanımız
müsaittir” esprili bir şekilde gülerek söz-
lerine devam eden baba Işıksalanlar, “Faruk
abi senin balığını yediğim zaman, işlerim
yolunda gidiyor, diyen müşterilerimiz bile
var” şeklinde espri yapan Işıksalanlar “özel-
likle güler yüzlülüğe ve temizliğe azâmi de-
recede dikkat ediyoruz” diyerek sözlerini
tamamladı.

Türkses / Hamburg

Güleryüzle karşılandığımız Oktat Döner
GmbH nın genç patronu Hasan Ali Ok ile

şirketi hakkında uzun uzun sohbet ettik. Daha
sonra geniş döner imalathanesini bize gezdiren
Hasan Ali Ok, dönerin ne zahmetlerle ve ne
kadar büyük bir titizlikle hazırlandığıni izletti. 

37 işçinin çalıştığı Oktat Döner produk-

siyonda hummalı bir çalışma örneği sergi-
leyen döner ustaları, beyaz ve temiz giysileri
içerisinde, dönerin ne derece sağlıklı bir
ortamda hazırlandığını bize gösterdiler. Sıkı
bir doktor kontrulünden sonra, paketlenen
değişik kilolardaki dönerler, mişterilerine
ulaştırılmak üzere servis arabalarına yük-
lendi. Konu ile ilgili Türkses’ e bilgi veren
firma yöneticisi  Hasan Ali Ok, ‘2005 yılında
kurulan Oktat Döner’i 2008 yılında Oktat
GmbH  olarak şirketleştirdik. Bütün Kuzey
Almanya’ya günde yaklaşık beş ton döner
veriyoruz. Flensburg dan Dortmund’a kadar
servisimiz var. 250 ye yakın müşterimiz
var.  Hamburg’un Wilhelmsburg semtindeki
döner imalathanemizde tecrübeli döner us-
talarımız tarafından ürettiğimiz günlük dö-
nerlerimizi, sipariş üzerine acilen verilen
adrese teslim ediyoruz’ dedi.

Gümüzün vazgeçilmez hızlı yiyeceklerinden olan döneri imal eden döner
produksiyon firmalarını pek çoğumuz tanımayız. Hamburg da 2005 yılından
beri faaliyet gösteren Oktat Döner Produksiyon firmasını ziyaret ettik. 
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10 Eigentumswohnungen | 12 Reihenhäuser
2 bis 5 Zimmer | 67 bis 121 m2

ab EUR 250.000 
courtagefrei | direkt vom Bauträger

WO-WOLLEN-WIR-WOHNEN.DE  |  0 40. 38 02 19 792

|
|

EUR 250.000
|

Das Angebot ist gültig vom 02.10.2013 bis zum 31.10.2013. Angebot ist gültig bis auf Widerruf. Besuchen Sie www.lycamobile. de um die vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Liste der Teilnehmerländer einzusehen. Preise sind zum Zeitpunkt des Drucks (02.10.2013) gültig und als korrekt anzusehen. Alle Preise beinhalten 
die gesetzliche Mehrwertsteuer und werden pro Minute abgerechnet. (1) Für Anrufe in ausländische Fest-und Mobilfunknetze entsteht eine Verbindungsgebühr von 15ct pro Anruf. (2) 30 Tage unbegrenzt ins dt. Lycamobile Netz telefonieren und simsen bei Guthaben Aufladungen (Fair- Usage-Nutzung, 5000 Minuten/ SMS ins Lycamobile Netz pro 
Monat pro Person). Sobald das Guthaben aufgebraucht, bzw. nach 30 Tagen werden Anrufe mit 0ct/min für die ersten 30 Minuten berechnet (Verbindungsgebühr 15ct.) Anrufe über 30 Minuten werden mit 5ct/min berechnet (Verbindungsgebühr 15ct).

ÜCRETS Z S M kart ve daha çok bilgi için www.lycamobile.de ziyaret ediniz veya 069-12007322 arayınız
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Baskı/Druck:
Axel Springer Verlag

Ahrensburg

Gazetemizde yayınlanan köșe 
yazısı ve ilanların içeriğinden 
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izin almadan alıntı yapılamaz. 

Köșe yazarlarının görüþleri 
gazetemizi hiçbir șekilde
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Der Verlag übernimmt 
keine Haftung für den 

Inhalt der erschienende 
Anzeigen. 

1991 yılından beri Kuzey
Almanya da yayındayız. 

Türkses erscheint seit 1991 
in Nord -Deutschland
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1991 yýlýndan beri
Kuzey Almanya da

yayýndayýz.

Türkses
erscheint seit 1991
in Nord -Deutschland

Jahres Abo
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Evet, kesin olarak söylüyo-
rum: Eğer sevmezseniz,

hiçbir zaman gerçekten sevil-
mezsiniz. Peki “Ne kadar sevi-
yorum ya da ne kadar sevili-
yorum” diye hiç düşündünüz
mü? Peki ya ‘gerçek sevginin
nasıl olması gerektiğini’...

Sevgi Allah'ın insanlar için
yarattığı, nefsin hem dünyada
hem ahirette en çok hoşuna
gidecek nimetlerden biridir. Al-
lah kainati sevgi üzerine yarat-
mıştır. Ve bizler de dünyada
sevgiyi öğrenmek ve yaşamak
için imtihan oluyoruz. Müslü-
man bilmelidir ki, bu dünyada
en önemli sevgi Allah sevgisi-
dir. Bütün ruhumuzla, kalbi-
mizle, samimiyetimizle sevgiyi
tek mutlak varlık olan Yüce
Rabbimiz’e yöneltmemiz, ger-
çek sevgiyi tek Sevgiliye yö-
nelttiğimiz anlamına gelir. Ve
Allah sevme gücümüze bir sı-
nır getirmemiş, bize sevgimizi
her geçen dakika daha fazla
arttırabilme imkanı vermiştir.
Bu gerçeği kavrayan her Müs-
lüman  tüm sevgisini bizi yara-
tan ve tek sahibimiz olan Al-
lah'a yöneltir. Allah'ı, gördüğü,
bildiği, kavradığı her şeyden
ve herkesten çok daha fazla
sever. Allah´ı çok seveni Al-
lah´da çok sever; hem sever
hem de sevdirir. Elhamdülil-
lah, ne kadar güzel bir nimet. 

Allah Kuran'da sevgi nime-
tini iman edenler için yarattı-
ğını şöyle bildirmektedir:

İman edenler ve salih
amellerde bulunanlar ise,
Rahman (olan Allah), onlar
için bir sevgi kılacaktır. (Mer-
yem Suresi, 96)

Mümin, dünyada gördüğü
her türlü güzelliğin, aklın ve
bütün yeteneklerin Allah'a ait
olduğunu bilir ve bu nedenle
de kalbinde Allah'a karşı derin
bir saygı ve sevgi duyar. Sev-

giyi insanlara kazandırabile-
cek olan özellik ise, yalnızca
‘iman’dır. Derin Allah sevgisi,
Allah korkusu, Kuran ahlakını
yaşamadaki kararlılık insanla-
rın birbirlerine ‘gerçek bir sev-
gi’ duymalarını sağlar. Ve bu
sevgi sonsuzdur, asla bitmez
veya tükenmez. Hiçbir çıkar
ilişkisine dayanmaz. 

Peki iman olmadan insanla-
rın birbirlerine gösterecekleri
ilgi gerçek sevgi olur mu siz-
ce? İman olmadan yöneltilen
sevgi her zaman eksik kalır,
dünyevi değerlere bağlı kalır,
yalnızca fiziksel özelliklere ya
da maddi imkanlara yöneltilir.
Ve bu çıkarlardan herhangi
birindeki eksiklik anında sevgi
sanılan duygununda yok ol-
masını sağlar. 

Peki sizcede 1,5 milyar İs-
lam aleminde en büyük eksik-
lik sevgi değil mi? 

Müslüman alemi birbirin-
den kopmuş, ayrılmış du-
rumda. Bütün bu kargaşa,
akan kan, zulüm, işkenceler,
anlaşmazlıklar önce Allah´a,
sonra Allah´ın tecellisi olan
insana duyulması gereken
sevgi eksikliğinden kaynak-
lanmıyor mu? Tüm dünyaya
örnek olması gereken Müs-
lümanlar birbirlerini sevgisiz-
likten öldürmüyor mu? Bir
tarafta zenginliğin getirdiği
ihtişamı yaşayan bir kısım
Müslümanlar diğer tarafta
açlığa mahkum kalmış Müs-
lümanları sevgisizlik yüzün-
den yardımsız bırakmıyor
mu? Sanırım hepimizin or-
tak cevabı: Evet´dir.

Ne yazık ki aynı dine men-
sup, aynı Allah’a inanan, aynı
Peygamber (sav)’e uyan in-
sanlar, detaylardaki farklılıklar-
dan dolayı birbirlerinden kop-
muş durumdalar. Bununla da
kalmayıp birbirlerini acımasız-
ca öldürüyorlar. Mısır´da son
günlerde yaşanan olayları sa-
nırım herkes takip ediyordur,
ben de yakinen ilgileniyorum.
Ve gördüğüm resimler, izledi-
ğim görüntüler, aktarılan ha-
berler gerçekten insanın kanı-
nı donduracak türden. Nasıl
oluyor da Mısır Ordusu ve
Baltacılar kendi kardeşlerini
hunharca öldürebiliyor, Al-

lah´a ibadet etmek üzere na-
maza duran savunmasız ka-
dınları, çocukları, yaşlıları hiç
çekinmeden kurşuna diziyor? 

Ya da Suriye. Esad´ın as-
kerleri yine kendi insanlarını
işkencelerle öldürüyor ve
bunu yaparken eğleniyorlar,
gülüyorlar, seviniyorlar. Her
gün onlarca ölüm haberi alı-
yoruz. Suriye harabeye dön-
müş, insanlar çok zor durum-
da, çoğunluğu kaçarak ülke-
lerini terk ediyor. Şehitlerin
sayısı 3 yılda 35 bini aştı. Sırf
Türkiye'ye sığınan Suriyeli
sayısı 500 bini geçti. Bunlar-
dan 200 bini barınma mer-
kezlerinde yaşarken, kamplar
dışında ise 300 bin Suriyeli
bulunuyor. Son olarak Esad
güçleri kimyasal silah kulla-
narak aralarında kadın ve ço-
cukların da bulunduğu yüz-
lerce insanı şehit etti. 

Ve daha bir çok Müslüman
ülkesinde bitmeyen sorunlar
hakim. Zalimlerin hakimiyeti
ve onlarca yıldır İslam âlemin-
de yaşanan tüm sıkıntıların ne-
deni birlik olunmamasıdır.
Deccal Müslümanların üzerin-
de büyük bir oyun oynuyor.
Şeytan dinimizin özünde var
olan sevgiyi engelliyor. Artık
bu fitneyi dağıtmanın; Allah ı́n
emri olan sevgiyi yaşamanın
ve yaşatmanın ve birleşmenin
zamanı geldi. Bütün bu olanla-
ra dur demenin; Kuran´daki
yardımlaşma, kardeşlik, feda-
karlık ve sevgi ruhunu yaşa-
manın vakti geldi. 

Müslümanlar Allah’ın dost-
ları, Allah’ın yardımcıları, yer-
yüzüne barış ve adalet dağıta-
cak üstün ahlak sahibi kişiler-
dir. Müslümanların birbirlerini
sevmeleri, birbirlerini kucakla-
yıp, ittifak kurmaları farzdır.
Rabbimiz, Ali İmran Suresi’nin
103. ayetinde, “Allah'ın ipine
hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp
ayrılmayın…” diye buyur-
muştur. Allah’ın farz kıldığı
sevgi ile tüm Müslümanların
ayrılıkları bir kenara bırakıp it-
tifak etmesi şarttır.  

Bütün islam aleminin mü-
barek Kurban Bayram'ın en iç-
ten dileklerimle kutlar, bütün
dünyada sevgi ve saygının ha-
kim olacağı yarınlar dilerim. 

Germanwings Kış Uçuş Tarifesine İstanbul, An-
kara ve Adana olmak üzere üç yeni uçuş nok-

tasi daha ekledi. Germanwings kış uçuş tarifesine
göre İstanbul, Ankara ve Adana olmak üzere Tür-
kiye’den Almanya’ya uçuşlarını genişletiyor. Ekim
sonunda başlayıp 30 Mart 2014’e
kadar devam edecek olan uçuşlar
ise şöyle; İstanbul Sabiha Gök-
çen’den Berlin Tegel Havalimanı,
Köln/Bonn, Dortmund, Hannover
ve Hamburg; Ankara’dan ise Berlin
Tegel, Köln/Bonn, Hannover ve Hamburg.

Emin Sağlık
Türkses / Hannover  

Germanwings bir yeniliğe daha adım atarak
Türkiye’nin beşinci büyük şehri ve 1,5 milyon-
dan fazla nüfusa sahip olan Adana destinasyo-
nunu da uçuşlarına ekledi. Ekim ayı itibariyle
Adana’dan Stuttgart ve Hannover’e de uçuş ger-
çekleştirecek olan havayolu önümüzdeki günler-
de de destinasyonlarını arttırmayı hedefliyor.
2002 Aralık tarihinden beri ilk merkezi Köln/Bonn

olmak üzere Türkiye’den Almanya’ya 2 milyondan
fazla yolcu taşıyan şirket, 2012 yaz aylarında An-
talya ve İzmir’e 200.000 yolcu taşımıştır.

‘Yepyeni Germanwings’
1 Temmuz’dan itibaren yeni Germanwings

markası altında tamamen yepyeni bir marka ve
ürün olarak yolcularına ‘a la carte flying’ (alakart

uçuş) hizmeti vermeye başlayan ha-
vayolu şirketi, kış aylarında
yolcuların vazgeçilmezi hali-
ne gelecek. Yeni German-

wings konseptine göre şirket
yolcularına 3 farklı hizmet paketi sunuyor. En
iyi ve yüksek kalitedeki ‘Best’ seçeneği özellikle
iş seyahati yapan yolcuların tüm ihtiyaçlarını
karşılamakla birlikte tatil ve gezi amaçlı seyahat
eden yolculara da hitap ediyor.  İkinci bir seçe-
nek olan ‘Smart’ seçeneği ise yolcuların tüm ek
ihtiyaçlarının karşılandığı, yolcu tarafından talep
edilen her hizmetin sağlandığı bir seçenek.
Üçüncü ‘Basic’ seçeneği ile yolculara low-cost
ayarında bir hizmet sunuluyor.

Son yıllarda gelişen ekonomisi ve
güçlü siyasi duruşu ile Türkiye

dünyanın parlayan yıldızı olurken ül-
kedeki gayrimenkul projeleri cazip bi-
rer yatırım aracı olarak öne çıkıyor.
Türkiye’nin en büyük gayrimenkul ge-
liştiricisi Ağaoğlu “Eğer dünya tek bir
ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu”
diyerek Avrupa’da yaşayan Türkleri ve
yatırımcıları İstanbul’a davet ediyor.

Geçtiğimiz yıl yabancı ülke vatan-
daşlarına gayrimenkul satışının önü-
nü açan mütekabiliyet yasası sonrası
Ağaoğlu yüzünü yurtdışına çevirdi. Ka-
tıldığı uluslararası fuarların yanı sıra
Dubai’de bir de ofis açan Ağaoğlu ikin-
ci yurtdışı temsilciliğini Berlin’de açtı.
Berlin’in en merkezi bölgelerinden
Potsdamer Platz’da açtığı temsilcilik
ile Ağaoğlu, Avrupa’da yaşayan Türkle-
re daha da yaklaştı.

Dubai’den sonra ikinci yurtdışı temsilcilikleri-
ni Berlin’de açtıklarını söyleyen Ağaoğlu Şirket-
ler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu:
“Son yıllarda gelişen ekonomisi ve güçlü siyasi
duruşu ile Türkiye dünyanın parlayan yıldızı
olurken ülkedeki gayrimenkul projeleri cazip bi-
rer yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Özellikle
son dönemde yabancı ülke vatandaşlarının gay-
rimenkul alımının önünü açan mütekabiliyet ya-
sasından sonra Türkiye’deki gayrimenkul yatı-
rımlarına körfez ülkelerinden ve Avrupa’dan  yo-
ğun bir ilgi var. Bu ilgiyi daha da arttırmak, iliş-

kilerimizi kuvvetlendirmek ve ülkemizde-
ki yatırımları daha iyi anlatmak adına ilk
temsilciliğimizi Mart ayında Dubai’de aç-
mıştık. Şimdi ise hedefimizi büyüttük ve
Avrupalı yatırımcılarla birlikte Avrupa’da-
ki vatandaşlarımıza ulaşabilmek için Ber-
lin temsilciliğimizi açtık. ”dedi.

Avrupa’daki faaliyetlerinin uzun dönemi
kapsayacağını belirten Ali Ağaoğlu; Türki-
ye’yi ve buradaki yatırım fırsatlarını anla-
tacak kalıcı çalışmalara imza atmak isti-
yoruz. Bu anlamda Almanya Avrupa’nın
en güçlü ekonomisine sahip olması nede-
niyle en uygun lokasyon olarak öne çıkı-
yor. Ayrıca Türkiye’den en fazla gayrimen-
kul alımı yapan ülkeler arasında İngiltere
ve Rusya ile birlikte başı çekiyor. Ber-
lin’deki bu temsilcilik ile yurtdışı operas-
yonumuzun kapsamını daha da geliştire-
rek Avrupa’ya da açılmış oluyoruz. Napol-

yon’un ’eğer dünya tek bir ülke olsaydı başkenti
İstanbul olurdu’ sözünü çok anlamlı buluyorum.
İstanbul bugün Londra ve Paris’ten sonra Avru-
pa’nın 3. büyük turist destinasyonu ve dünyanın
98 ülkesine direkt uçuşu olan ender şehirlerden
birisi. Bununla birlikte dünyanın en eski ticaret
merkezi olan Kapalıçarşı da İstanbul’da bulunu-
yor. Bugün İstanbul Uluslararası Finans Merkezi
ile İstanbul, böyle önemli bir mirasın üzerinde
yeniden bir dünya başkenti olarak yükseliyor.
Bu nedenle Türkiye’nin sunduğu yatırım fırsat-
larını geliştirdiğimiz projelerle birlikte tüm Avru-
pa’ya anlatmak için Almanya’dayız” dedi.

Şeyma KÜRŞAT

SSeevvmmeezzsseenniizz,,
sseevviillmmeezzssiinniizz......

Germanwings Türkiye uçuşlarını genişletiyor

www.
türkses.com
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Alman Federal Meclisi’nde 2009 seçim-
lerinin ardından beş olan Türk kö-

kenli milletvekili sayısı 11’e yükseldi.
Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Ce-
mile Yusuf, Hıristiyan Demokrat Par-
ti’den (CDU) parlamentoya giren ilk Müs-
lüman kökenli vekil seçildi. SPD’den aday
olan Mahmut Özdemir, parlamentoda en
genç milletvekili olma özelliğini elde etti.

TTüürrkksseess // HHaammbbuurrgg

SSPPDD’’ DDEENN MMEECCLLİİSSEE 44 VVEEKKİİLL
SPD Genel Başkan Yardımcısı olan Ay-

dan Özoğuz, yeniden parlamentoya girer-
ken, Hamburg Milletvekili Metin Hak-
verdi artık federal vekil oldu. SPD’den
meclise, Gülistan Yüksel ve Cansel Kızıl-
tepe de girmeyi başardı. Yeşiller Partisi
dün istifa eden Eşbaşkanı Cem Özdemir’i
meclise taşıdı. Meclise Yeşillerden Ekin
Deligöz 5. kez girmeyi başarırken, Berlin
Milletvekili Özcan Mutlu da görevini Fe-
deral Parlamento’ya taşıdı. Sol Parti ise
meclise Sevim Dağdelen’den sonra Azize
Tank’ı taşıdı. Baden Württemberg’de SPD
listesinin 21. sırasında bulunan Macit Ka-
raahmetoğlu’nun önümüzdeki günlerde
bir vekilin başka alanda görev alması ile
vekil olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

HHAAMMBBUURRGG''DDAANN 
İİKKİİ TTÜÜRRKK AADDAAYY KKAAZZAANNDDII

Almanya genel seçimlerinde Ham-
burg'dan aday olan Sosyal Demokrat Par-
ti (SPD) Genel Başkan Yardımcısı ve Fe-
deral Milletvekili Aydan Özoğuz ile Ham-
burg Eyalet Meclisi'nde 2 dönemdir mil-
letvekili olan Metin Hakverdi kazandı.

Hamburg'da SPD %32,5 oranında aldığı
oyla 2009'da yapılan seçimlere göre yüzde
5,1 artış sağlarken, CDU yüzde 32,2'lik oy
oranıyla yüzde 4,4 arttırdı. Yeşiller ise
yüzde 3,1 oy kaybına uğrayarak yüzde 12,5
oy alabildiler.  Sol Pari de yüzde 8,8 oy top-
layarak 2009 seçimlerine göre yüzde 2,4 oy
kaybına uğradı. FDP ise yüzde 4,8 de kaldı.

Seçim sonuçlarını geç saatlere kadar
SPD Merkez binasında takip eden Özoğuz
ve Hakverdi, sonuçlar garantilenmeye
başlayınca mutluluklarını salonda bulu-
nan seçmenleriyle birlikte kutladılar. 

Federal Meclise giren Hamburg Eyalet
Meclisi'nde iki dönemdir milletvekili olan ve
listede 8.sıradan aday olan Metin Hakverdi,
seçim kampanyalarında çok çalıştığını be-
lirterek, emeğinin karşılığını aldığı için
kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Hak-
verdi, seçim bölgesi olan Harburg, Bergedorf
ve Wilhemsbur'dan en fazla oyu aldığını ve
kampanyalarda 37 bin evi tek tek dolaştığı-
nı söyledi. İki dönemdir Hamburg'daki mil-
letvekilliği esnasında ağırlıklı olarak çalış-

tığı finans ve iş konularındaki çalışmaları-
nı federal mecliste de devam ettireceğini açık-
layan Hakverdi ''asgari ücret ve eşit ücret ko-
nularında daha aktif olacağım. Ülkede ya-
şanan banka krizlerinden vatandaşların et-
kilenmemesini istiyorum'' dedi. 

Özoğuz da, seçim gününün sabahı erken
05.30'da yola çıkaraak Berlin'e giderek ku-
rulacak yeni hükümet ve partideki görev-
leri konusunda görüşmeye başlayacağını
dile getirdi. SPD'nin aldığı oyları bekledi-
ğinden çok az bulduğunu belirten Özoğuz,
Hamburg'daki SPD oy potansiyelinin art-
masının çok sevindirici olduğunu söyledi.

HHAAMMBBUURRGG EENNEERRJJİİ AAĞĞII DDAA OOYYLLAANNDDII
Seçim gününde  Hamburg'da yapılan ener-

ji ile ilgili halk oylamasında da, yüzde 51 oyla
halk EVET oyu vererek, enerji ağı devletin eli-
ne geçti. Hamburg'da iktidardaki SPD başta
olmak üzere bazı partiler ve kurumlar daha
fazla borç altına girmemek için enerji ağı alı-
mına HAYIR diyorlardı.  Wattenfall, E-on gibi
özel şirketlerin elinde olan yüzde 75'lik pay da
Sol Parti ve Yeşiller'in şiddetle karşı çıkma-
sıyla oluşan baskılar sonucu halk oylaması-
na gidilerek devletin eline geçmiş oldu.

HHaammbbuurrgg''uunn TTüürrkklleerr''iinn vvee ggööçç--
mmeennlleerriinn yyooğğuunn oollaarraakk yyaaşşaa--

ddıığğıı WWiillhheellmmssbbuurrgg iillççeessiinnddee sseemm--
ttiinnddee aaççııllıışşıı yyaappııllaann ''''DDüünnyyaa İİşş
MMeerrkkeezzii''''nnddee TTüürrkk eessnnaaffllaarraa ddaa
hhiizzmmeett iimmkkaannıı ssuunnuulldduu..  AAççııllıışşıı
HHaammbbuurrgg FFiinnaannss SSeennaattöörrüü FFrraannkk
HHoorrcchh vvee İİBBAA PPrroojjeessii GGeenneell MMüü--
ddüürrüü UUllii HHeellllwweegg yyaappttıı..  

TTüürrkksseess // HHaammbbuurrgg

HHaammbbuurrgg''ddaa llookkaall eekkoonnoommiiyyii
ggeelliişşttiirrmmeekk vvee  HHaammbbuurrgg lliimmaannıı
ççeevvrreessiinnddee aammaaccııyyllaa bbaaşşllaattııllaann
öönneemmllii kkeennttlleeşşmmee pprroojjeessii oollaarraakk
kkuurruullaann ''''IInntteerrnnaattiioonnaallee BBaa--
uuaauusssstteelllluunngg""((UUlluussllaarraarraassıı İİmmaarr
FFuuaarrıı)) ggiirriişşiimmiiyyllee HHaammbbuurrgg BBee--
lleeddiiyyeessii ttaarraaffıınnddaann iinnşşaa eeddiilleenn
''''DDüünnyyaa İİşş MMeerrkkeezzii'''' hhiizzmmeettee aaççııllddıı..
66,,22 MMiillyyoonn EEuurroo yyaattıırrıımm yyaappııllaa--
rraakk 66770000 mmeettrreekkaarree aallaann üüzzeerriinnee
kkuurruullaann vvee 4400 aaddeett
bbüürroo vvee üürreettiimm yyaapp--
mmaayyaa mmüüssaaiitt bbüüyyüükk
ddüükkkkaannllaarrıınn bbuulluunn--
dduuğğuu ''''DDüünnyyaa İİşş MMeerr--
kkeezzii''''nnddee oottoo ttaammiirr--
hhaanneelleerrii,, ffıırrıınn,, kkuuaa--
fföörr ggiibbii kküüççüükk ööll--
ççeekkllii iişşyyeerrlleerrii bbuu--
lluunnmmaakkttaa..  YYeennii iişş
kkuurraann eessnnaaffllaarraa,,
ddaahhaa uuccuuzz,, kkaalliitteellii
iimmkkaann ssaağğllaammaakk vvee
öözzeelllliikkllee ddee ggööççmmeenn
kköökkeennlliilleerree ffıırrssaatt

vveerrmmeekk aammaaccııyyllaa kkuurruullaann iişş mmeerr--
kkeezziinnddeenn 33 TTüürrkk eessnnaaffıı ddaa yyaa--
rraarrllaannddıı.. HHaammbbuurrgg''uunn AAllttoonnaa vvee
WWiillhheemmssbbuurrgg sseemmttlleerriinnddee iikkii
aaddeett ppaassttaanneessii bbuulluunnaann FFiiddaann
aaiilleessii ddee,, ssuunnuullaann bbuu ffıırrssaattttaann yyaa--
rraarrllaannddııkkllaarrıınnıı bbeelliirrtteerreekk,, DDüünn--
yyaa İİşş MMeerrkkeezzii''nnddeekkii ddüükkkkaannddaa ddaa
hheemm üüççüünnccüü ppaassttaanneeyyii aaççııpp aayynnıı
zzaammaannddaa üürreettiimm mmeerrkkeezzii oollaarraakk
kkuullllaannaaccaakkllaarrıınnıı bbeelliirrttttiilleerr.. 333333
mmeettrreekkaarreelliikk ddüükkkkaann kkiirraallaaddııkk--
llaarrıınnıı bbeelliirrtteenn AAyyşşee vvee CCeellaall FFii--
ddaann ççiiffttii,, ''''PPiiyyaassaaddaakkii ddüükkkkaann--
llaarrddaann ddaahhaa uuccuuzz kkiirraassıı vvaarr vvee
eenneerrjjii ttaassaarrrruuffuu ssiisstteemmiiyyllee iinnşşaa
eeddiillddiiğğii iiççiinn hheemm ddeeççookk ttaassaarr--
rruufflluu mmooddeerrnn bbiirr yyaappıı.. SSooğğuukk kkii--
rraassıı mmeettrreekkaarree bbaaşşıınnaa 44,,2200 iillee
66,,0000 EEuurroo aarraassıınnddaa oollmmaassıınnaa rraağğ--
mmeenn rraağğmmeenn TTüürrkk eessnnaaffllaarr ppeekk
iillggii ggöösstteerrmmeeddii'''' ddeeddiilleerr..   

11 Türk Meclis’te
Beş Türk kökenli vekilin yer aldığı Alman Federal Meclisi’ne 22 Eylül Pazar

günü yapılan seçimin ardından 11 Türk kökenli milletvekili girmeyi başardı. 

AAllmmaannyyaa ggeenneell sseeççiimmlleerriinnddee HHaammbbuurrgg''ddaann
aaddaayy oollaann SSoossyyaall DDeemmookkrraatt PPaarrttii ((SSPPDD)) GGeenneell
BBaaşşkkaann YYaarrddıımmccııssıı vvee FFeeddeerraall MMiilllleettvveekkiillii AAyyddaann
ÖÖzzooğğuuzz iillee HHaammbbuurrgg EEyyaalleett MMeecclliissii''nnddee 22 ddöö--
nneemmddiirr mmiilllleettvveekkiillii oollaann MMeettiinn HHaakkvveerrddii kkaazzaannddıı..

Eylül ayında yapılan genel seçimler için seçim kampanyasına başlayan
NPD 'liler, Hamburg'un merkezinden geçerek propaganda yapamadı. 

HHAAMMBBUURRGG''LLUU Nazi karşıtları gruplar, sivil
toplum kuruluşları ve siyasi partiler bir ara-
ya gelerek NPD seçim  otobüsü geçeceği şe-
hir merkezindeki anatren istasyonu yakı-
nında bulunan sanat müzesinin karşısısın-
daki Ernst-Merck-Str. / Glockengießerwall
kavşağında yaklaşık 1000 kişi toplandı. Sa-
bah 10.00'dan itibaren toplanan gruplar kav-
şakta saatlerce bekleyerek trafiği kapattı.

Saat 16.00'ya kadar kavşağı kapatan Nazi kar-
şıtları, sloganlar atarak ırkçılığı lanetlediler.
NPD otobüsü yolunu güzargahını değişti-
rerek Hamburg'un merkezine giremedi.
Naziledüzenlenen kavşakta gösteri düzen-
lenerek Nazilere izin vermediler.  Polisin yo-
ğun güvenlik önlemi alarak tali yol verdiği
protesto gösterisinde, şehir trafiği aksaya-
rak uzun süre yollarda kaos yaşandı.

NPD seçim propagandası yapamadı

Wilhemsburg'da
''Dünya İşmerkezi'' açıldı
Wilhemsburg'da
''Dünya İşmerkezi'' açıldı

TTüürrkk eessnnaaffllaarraa ddaa hhiizzmmeett iimmkkaannıı ssuunnuullaann ''''DDüünnyyaa İİşş MMeerrkkeezzii''''nniinn aaççııllıı--
şşıınnıı HHaammbbuurrgg FFiinnaannss SSeennaattöörrüü FFrraannkk HHoorrcchh((ssaağğddaann 22..)) vvee İİBBAA PPrroojjeessii
GGeenneell MMüüddüürrüü UUllii HHeellllwweegg ((ssaağğddaann 11..)) yyaappttıı.. 

Hayat bu kadar güzel olabilir. 
Tiguan LIFE.3
 
Sabah denize, öğlen Bistro, akşam Tiyatroya  - Tiguan LIFE ile her türlü maceraya hazırsınız. ‘LIFE  

Plus Paketi’ ni tercih ettiğiniz takdirde 2.690 € ´ya varan fiyat avantajının yanında Park Assist, Light As-

sist ve çok fonksiyonlu direksiyon gibi donanımlar daima yanınızda. Üstelik „New York“ modeli alaşım 

 jantlar ve elektrikli panoramik cam da zengin donanımları tamamlıyor. Daha geniş bilgi için hemen ‚ 

bir Volkswagen partnerlerimizden birine uğrayın veya www.volkswagen-life.de den de ulaşabilirsiniz.

www.volkswagen-life.de

1Örneğin LIFE özel modeli Tiguan için sunulan „LIFE Plus Paketi“ dahil, 2.690 €‘ ya varan maksimum fiyat avantajıyla sahip olun. Tiguan Trend & Fun modeli için tavsiye edilen teslim  fiyatına karşın ve benzer dona-nımlara sahip fiyatı. 2Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner 

Straße  57, 38112 Braunschweig’ in özel müşterileri hariç, şahsi ve ticari müşterilerine, sunduğu bir finans teklifidir. (Kolay ödeme imkanı ve 12 ila 48 ay arasında değişen vade seçeneği ile). 3Yeni Tiguan LIFE‘ ın yakıt tüketimi 100 km için  8,6 -5,3, CO2- emisyon kombinasyo-

nu 199 -139 g/km arasında değişiyor. 4Nakil ve diğer masraflar dahil değildir. İlandaki araç fiyat karşılığı sunulan özel donanımlara sahip.

Tiguan LIFE2 için Finans örneğidir. 1,4l, 90kW, 6-TSİ BMT, yakıt tüketimi l/100km: 

Şehir içi 8,3, Şehir dışı 5,5, kombinasyonlu 6,5, CO2 emisyon kombinasyonu g/km: 152.

Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı4 

Peşinat

Net borçlanma

Faiz oranı p. a.

yıllık faiz oran

28.250,00 € 
8.823,28 €

19.426,72 €
% 2,86

% 2,90

Aylık taksit

Vade 

Yıllık yol tüketimi

Son taksit

Toplam tutar

155,00 € 
48 ay

10.000 km

13.907,47 €
21.347,47 €

TASARIM, EVRENSEL.
        FİYAT AVANTAJI, EŞSİZ.
     EĞLENCE, SINIRSIZ.

YA VARAN FİYAT AVAN-

TAJI VE YÜZDE %2,90 

FAİZ ORANI İLE2

2.690€1

Autohof Reimers GmbH
Yucel Kılıcoğlu
Tel (04101) 49 08 44
Stawedder 17–21, 25462 Rellingen/Hamburg

Schmidt & Hoffmann 
Neumünster GmbH & Co. KG
Ibrahim Macit, Tel (04321) 94 94 16
Altonaer Str. 111, 24539 Neumünster

Volkswagen Automobile
Hamburg GmbH
Ebru Eren, Tel (040) 270 798 871
Wiesendamm 120, 22303 Hamburg
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Kurban Bayramınız mübarek olsun!.

Bütün Halilarimizda % 20 indirim
30 Ekim 2013 tarihine kadar

BAYRAMINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE BAŞARILAR DİLERİZ!.
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Cumhuriyet'in 90. yılını daha coşkulu
kutlamak adına oluşturulan “Cum-

huriyet Gönüllüleri” adlı insiyatif tara-
fından yapılan açıklamada, 25 dernekle
birlikte 4 günlük etkinlik düzenleneceği
bildirildi.

Etkinlikler, 26 Ekim'de fener alayı, 27
Ekim'de Cumhuriyet Kupası, 1 Kasım'da
Utku Erişik ile “Ufkun Ötesindeki Umut-
lar” adlı tiyatro oyunu ve 2 kasım'da
Cumhuriyet Şöleni yapılacak.

TTüürrkksseess // HHaammbbuurrgg
Etkinliklere kurumsal katılım sağlayacak

kuruluşlar şöyle: 
Altona Anneler İnsiyatifi, Bergedorf Yaşlılar

ve Emekliler Derneği, CHP Hamburg ve Schles-
wig Holstein Birliği, Demokrat Çorumlular
Platformu-Hamburg, Hamburg Alevi Toplumu-
Haak-Bir, Hamburg, Beşiktaşlılar Birliği, Ham-
burg Düşün İnsanları Grubu, Hamburg El
Ele, Engelliler Derneği, Hamburg Fenerbah-
çeliler Derneği, Hamburg, Galatasaraylılar

Derneği, Hamburg Tokatlılar Derneği, Ham-
burg Türk Kadınları Kültür Derneği, Hamburg
Türk Toplumu, Hamburg Türk Toplumu Genç-
lik Kolu, Hamburg Türk Veliler Birliği, Ham-
burg ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği,
Liman, Lübeck Alevi Toplumu, Norderstedt
Türk - Alman Dostluk ve Kültür Derneği, Öğ-
renmek Böyle Öğrenilir Dershanesi, Schleswig-
Holstein Türk Toplumu, Türgem, Türk Alman
Çocuk Yuvası, Türkiye Gençlik Birliği-Ham-
burg, Winsen Alevi Kültür Derneği

TTüürrkksseess // HHaammbbuurrgg

Hamburg Eyaleti'nde 1 Ağustos 2012 yı-
lından itibaren yürürlüğe giren diplo-

maların kabulü yasası uygulaması kapsa-
mında, bir yıl içerisinde 80 değişik meslek
gurubunda EU dışından gelen 800 kişinin
diplomasının kabul edildiği açıklandı. 

Hamburg Aile, Sağlık, Uyum ve Sosyal İş-
ler Senatörü Detlef Scheele, konuyla ilgili
yaptığı açıklamada, Hamburg eyaletinin bu
konuda ilk adımı atarak diğer eyaletlere
öncü ve olumlu bir örnek olduğunu açık-
ladı. Scheele, özellikle sağlık sektöründeki
kalifiye eleman eksikliğinin 157 doktor ol-
mak üzere toplam 300 sağlık görevlisinin
diplomalarının kabul edilerek kalifiye göç-
men kazanılarak önemli ölçüde giderildi-
ğine, aynı zamanda bu yasanın işsizlik sa-
yısının da azalmasına katkıda bulunaca-
ğına dikkat çekti.

Hamburg Eğitim Senatörü Ties Rabe de,
yasanın eğitim alanında da olumlu sin-
yaller verdiğini belirterek, yeni yıldan iti-
baren başvuran 270 öğretmenden 18'nin şu
anda göreve başlamasıyla teşvik için iyi ör-
nek olduğunu açıkladı.

Hamburg'da, öğretmen, mühendis, dok-
tor, gıda mühendisi, mimar, sosyal pedagog,
hasta bakıcı ve hemşire mesleği alanında
diploması olan kişilere ihtiyaç duyuldu-
ğunu ve diplomalarının hemen kabul edi-
leceği açıklandı. 

Scheele, bu yasa ile Almanya'da halen
mevcut olan kalifiye eleman açığının ka-
patılmasında büyük rol oynayacağını be-
lirterek, Hamburg'daki uygulamanın çok
olumlu ve pozitif sinyaller verdiğini belir-
terek ''Almanya'da şu anda 2,9 milyon EU dı-
şından diploması olan göçmen yaşıyor ve bu
potansiyelin iş pazarına katılmasının sağ-
lanması gerekiyor'' şeklinde açıklma yaptı. 

Diplomaların kabul edilmesi ve başvuru
işlemleri için internetten www.anerken-
nung-in-deutschland.de adresinden bilgi
alınabilecek. 

TTüürrkksseess // HHaammbbuurrgg

111133 ffiillmm,, 3300 bbeellggeesseell vvee 1100 ttaannee
ççooccuukk ffiillmmiinn ggöösstteerriilleecceeğğii ffeess--

ttiivvaallddee,, sseennaarryyoo vvee yyöönneettmmeenn--
lliiğğiinnii CCeemmiill AAğğaaccııkkllııooğğlluu''nnuunn
yyaappttıığğıı 22001122 yyaappıımmıı ''''ÖÖzzüürr DDiillee--
rriimm'''' ((FFoorrggiivvee MMee)) ffiillmmiinnddee GGüü--
vveenn KKıırraaçç,, SSeemmaa PPooyyrraazz,, KKöökkssaall
EEnnggüürr,, GGöökkhhaann KKıırraaçç vvee BBaaşşaakk
KKıırraaçç bbaaşşrroolllleerrii ppaayyllaaşşttıı..

YYöönneettmmeennlliiğğiinnii MMaahhmmuutt FFaazzııll
CCooşşkkuunn''uunn yyaappttıığğıı,, sseennaarryyoossuunnuu
TTaarrııkk TTuuffaann yyaappttıığğıı ''''YYoozzggaatt
BBlluueess'''' ffiillmmiinniinn bbaaşşrroolllleerriinnddee
iissee EErrccaann KKeessaall,, AAyyççaa DDaammggaaccıı,,
TTaannssuu BBiiççeerr,, NNaaddiirr SSaarrııbbaaccaakk,,

KKeevvoorrkk MMaalliikkyyaann ooyynnaaddıı..
YYöönneettmmeennlliiğğiinnii vvee sseennaarryyoo--

ssuunnuu LLuussiinn DDiinnkk''iinn yyaappttıığğıı 22001133
yyaappıımmıı ''''SSaarrooyyaann üüllkkeessii'''' ((SSaarroo--
yyaann LLaanndd)) aaddllıı ffiillmmddee iissee  SSeevviinnçç
EErrooll,, YYaallççıınn ÇÇiilliinnggiirr,, KKeevvoorrkk
MMaalliikkyyaann,, AArrttuurr MMaalliikkyyaann vvee
AArraa MMggrrddiicciiaann bbaaşşrrooll aallddıı.. 

AAllmmaannyyaa''ddaann HHaammbbuurrgglluu rree--
jjiissöörr BBuukkeett AAllaakkuuşş''uunn ggeelleenneekk--
lleerriinnee bbaağğllıı TTüürrkk bbaabbaannıınn 33 kkıı--
zzııyyllaa oollaann hhiikkaayyeessiinnii aannllaattaann
''''EEiinnmmaall HHaannss mmiitt sscchhaarrffeerr
SSooßßee'''' aaddllıı ffiillmmii ddee ggöösstteerriilleecceekk..
FFeessttiivvaallddee aayyrrııccaa,, SSiibbeell KKeekkiill--
llii''nniinn ddee ooyynnaaddıığğıı tteelleevviizzyyoonn ffiill--
mmii ddee ggöösstteerriillddii.. 

HHaammbbuurrgg kkeennttiinnddee TTGGHH bbiinnaassıınnddaa ttooppllaannaann CCuummhhuurriiyyeett GGöönnüüllllüülleerrii vvee 2255 ddeerrnneeğğiinn yyöönneettiicciilleerrii,, hheerr yyııll ggeelleenneekksseell oollaarraakk ççeeşşiittllii eettkkiinnlliikklleerrllee kkuuttllaannaann
CCuummhhuurriiyyeett BBaayyrraammıı''nnıınn bbuu yyııll iillkk ddeeffaa yyiirrmmii bbeeşş öörrggüütt,, ddeerrnneekk vvee iinniissiiyyaattiifflleerriinn kkaattııllıımmııyyllaa bbiirrlliikk vvee bbeerraabbeerrlliikk iiççeerriissiinnddee kkuuttllaayyaaccaakkllaarrıınnıı aaççııkkllaaddııllaarr..

25 dernekle cumhuriyet kutlaması
Almanya'nın Hamburg kentinde her
yıl geleneksel olarak çeşitli etkinlik-
lerle kutlanan Cumhuriyet Bayramı

bu yıl ilk defa yirmi beş örgüt, dernek
ve inisiyatiflerin katılımıyla birlik ve

beraberlik içerisinde kutlanacak.

Diplomaların kabulü yasası olumlu siyaller veriyor

Hamburg Film Festivali'ne
3 TÜRK FİLMİ KATILDI
Hamburg Film Festivali'ne
3 TÜRK FİLMİ KATILDI

AAllmmaannyyaa''nnıınn HHaammbbuurrgg kkeennttiinnddee
2266 EEyyllüüll--55 EEkkiimm ttaarriihhlleerrii aarraassıınnddaa
5566 ffaarrkkllıı üüllkkeeyyee aaiitt 115511 ffiillmmiinn ggööss--
tteerriilleecceeğğii 2211.. HHaammbbuurrgg FFiillmm FFeess--
ttiivvaallii''nnee 33 TTüürrkk ffiillmmii kkaattııllddıı..

*ALLNET FLAT + TR

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 23-25, 80992 Münih.

*
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TTüürrkksseess // HHaammbbuurrgg

Hamburg Eyaleti İç-
işleri Bakanlığı ve

Nüfus Dairesi tarafın-
dan yapılan istatistik-
lere göre, 2013 yılının
ilk yarısında Alman va-
tandaşlığına geçişin
yüzde 40 artarak 3.747
kişinin Alman pasapor-
tu aldığı açıklandı. Bu
sayı 2012 yılının ilk ya-
rısında 2.687 olarak belirlenmişti. 

2011 yılı Aralık ayından itibaren Ham-
burg Eyalet Başbakanı Olaf Scholz, şah-
sen Hamburg'da yaşayan 137 bin göçme-
ne gönderdiği mektupla Alman vatan-
daşlığına davet etmişti. Davet üzerine, al-
fabetik sıraya göre 2013 yılına kadar ge-
çen süre içerisinde 75 bin yabancının Al-
man vatandaşlığına geçtiği belirlendi. 

İçişleri Bakanı Michael Neumann, Olaf
Scholz'un yaptığı bu önemli atılımla, sa-
dece Alman vatandaşlığına geçişin rek-
lamı yapılmadığını, bilakis Hamburg'un
yabancı kökenli insanlara sunduğu ''Hoş-
geldin'' kültürünün gelişmesine katlkıda
bulunduğunu belirtti.

Neumann, Alman vatandaşlığına geç-
me isteğinin ve yoğunluğunun, Alman-
ya'da Eylül ayında yapılacak genel se-
çimler öncesi ve sonrası gündeme gelerek
çifte vatandaşlık hakkı şansını arttıra-
cağını ifade etti. Neumann, çoğu kişinin
kendi ülkesinin vatandaşlığını kaybet-
mek istememesi yüzünden Alman va-
tandaşlığına geçmeye çekindiğini ve bu-
nun da Alman vatandaşlığına başvuruları
olumsız yönde etkilediğini açıkladı.

Neumann, ''Opsiyon Modeli''nin de Al-
manya'da doğup büyüyen gençlere büyük
baskı oluşturduğunu ve sıkıntı yarattı-
ğını belirterek, Hamburg'da 445 gencin
2012 yılı sonunda opsiyona tabi kaldığı-
nı ve bunlardan 3 tanesinin Alman va-
tandaşlığını kaybettiğini, 177 gencin ise
daha karar vermediğini ifade etti. Neu-
mann, Hamburg senatosunda sadece tek
bir vatandaşlığın seçilmesi yükümlülü-
ğünün ve opsiyon modelinin kaldırıl-
masının uzun süredir ele alındığını be-
lirterek, 1 Temmuz'dan itibaren diğer
eyaletlerle birlikte başlatılan çalışma
ile Federal düzeyde yeni modern vatan-
daşlık yasasının çıkarılmasını bekle-
diklerini açıkladı.

Almanya'nın Hamburg kentinde görev yapan
Türkolog ve dil uzmanı Zerrin Konyalıoğlu,Türk

ve arap Göcmen veliler Berlindeki, Leonardo-da-
Vinci-Schule, okulunu mahkemeye vermesinin Al-
manya tarihinde bir ilk olduğunu belirtti. Konya-
lıoğlu, sınıflarda göçmen çocukların sayısının yük-
sek olması ve bu yüzden Almanca'dan yetersiz ka-
larak sınıfta kalmaları sebebiyle velilerin okulu
mahkemeye verdiğini belirterek, okulun bunu se-
bep olarak kabul etmezse dahi, ortada inkar edile-
meyecek gerçeklerin olduğunu öne sürdü.

TTüürrkksseess // HHaammbbuurrgg

''''DDİİLL OORRTTAAMMII'''' KKAALLİİTTEELLİİ OOLLMMAALLII
Konyalıoğlu ''Dünyanın her ucunda
çocuklar dilleri aynı kaidelere göre
öğrenir. Henüz daha yazma okuma
bilmeyen çocuklar bir dili auditiv ve
simultan öğrenir, yani çocuk ne du-
yarsa onu taklit etmektedir. Bu du-
rumda etraftaki konuşulan dil kali-
tesi cok önemli. Yarım yamalak ko-
nuşulan bir dil ortamında çocuk do-
ğal olarak o dili iyi bir şekilde öğre-

nemez. Artı çocuk yabancı dil öğrenirken bilinç altı
veya bilinçli bir şekilde yabancı dili kendi anadili
ile karşılaştırır. Bu karşılaştırmalarda hataların
oluşması gayet doğaldır ama çocuğun bulunduğu
''dil ortamı'' kaliteliyse çocuk bu hataları düzeltebilir.
Bundan dolayı yabancı dili ögrenirken anadilinin
çok büyük bir katkısı vardır'' dedi. Bu gerçekler dil
uzmanları tarafından ve kontrastive linguestik ta-
rafından kanıtlanmış bir gerçektir'' dedi.

ÇÇOOCCUUĞĞUUNNUUNN DDİİLLİİNNEE SSAAHHİİPP ÇÇIIKKAANN VVEELLİİ
ÇÇOOCCUUĞĞUUNNAA SSAAHHİİPP ÇÇIIKKAANN VVEELLİİDDİİRR'''' 

Çocukların  okuma yazma öğrendikten sonra dil-
lerini yazarak ve okuyarak geliştirseler bile, ço-
cuğun bulunduğu ''dil ortamının'' hala çok önemli
olduğunu dikkat çeken KOnyalıoğlu ''Okul çocuk-
ları kelime hazinelerini ve grameri sade okuldaki
öğretmeninden değil yoğunlukla sınıf arkadaşla-
rından öğrenmektedir. Bundan bir sınıfta "dil ör-
nekleri", yani yeteri kadar dili iyi konuşan diğer ço-
cuklar olmazsa, yabancı dili öğrenmekte olan ço-
cuk yaptığı hatalarını kendi başına düzeltmekte zor-
lanır. Dolasıyla yabancı dil hakimiyeti gerektiği
gibi gelişemez. Bundan iyi Almanca konuşulmayan
sınıf ortamları çocuğun dil gelişmesini engelledi-
ği gibi çocuğun okuldaki başarısını engellemekte-
dir. Berlin'deki velileri bu duruş için kutluyorum
ve çocuğunun diline sahip çıkan veli cocuğuna sa-
hip çıkan velidir'' dedi.

TTüürrkksseess // HHaammbbuurrgg

Altona ilçesinden SPD Federal Milletvekili se-
çilen Dr. Matthias Bartke, seçim öncesi Al-

tona'daki Türk esnafları unutmadı. Bartke, es-
nafları ziyaret ederek sohbet edip, seçime katılın
çağrısında bulundu. Bartke, Alman vatandaşı
olan göçmenlerin, özellikle de Türk kökenli seç-
menlerin seçimlerde ciddi rol oynayacağını
belirterek, seçimlerde oy kullanmalarının ken-
di haklarını elde edebilmeleri açısından önem-
li olduğuna dikkat çekti. Bartke, Altona'da 4 bin
Türk'ün tek tek evini ziyaret ettiğini ve evde bu-
lunmayanların kapısına kendi el yazısıyla not
bıraktığını belirtti. 

Türk esnafların yoğunlukta olduğu Grosse-
berg caddesinde Türk kökenli danışmanı Tur-

han Çoban ve Altona İlçe Meclisi Üyesi Behçet
Algan ile birlikte dolaşan Bartke, Türkler'in yo-
ğun yaşadığı Altona bölgesinde son senelerde ki-
raların artmasının vatandaşları sıkıntıya sok-
tuğunu belirterek, öncelikle kira artışlarına sı-
nır getirilmesini uygulayacağını söyledi.

Türkiye'nin en kısa sürede AB'ye katılma-
sını istediğini belirten Bartke, Almanya'da
yaşayan Türkler'e çifte vatandaşlık veril-
mesinin şart olduğuna dikkat çekerek, Al-
manya'nın silah ihracatını da sınırlandırmak
istediğini belirtti.

Behçet Algan da, Türkler'in seçimlere giderek
demokratik haklarını kullanmalarını ve kendi
ülkelerini destekleyen partilere daha hassas bak-
malarını tavsiye etti.

Modern vatandaşlık
yasası çıkacakAlmanya'da takdir

edilecek bir ilk 

Türk esnafları ziyaret ettiTürk esnafları ziyaret ettiTürk esnafları ziyaret ettiTürk esnafları ziyaret ettiTürk esnafları ziyaret ettiTürk esnafları ziyaret ettiTürk esnafları ziyaret etti

AAllttoonnaa iillççeessiinnddeenn SSPPDD FFeeddeerraall MMiilllleettvveekkiillii aaddaayyıı oollaann DDrr.. MMaatttthhiiaass BBaarrttkkee,,
AAllttoonnaa''ddaakkii TTüürrkk eessnnaaffllaarrıı zziiyyaarreett eeddeerreekk ssoohhbbeett eeddiipp,, sseeççiimmee kkaattııllıınn ççaağğrrııssıınnddaa bbuulluunndduu..
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Kurban Bayramınızı
en içten dileklerimizle kutlar. Türk ve islam

alemine hayırlargetirmesini Allah´tan
niyaz ederiz.

Hamburg Türk Kültür Merkezi
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Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
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Farklıyız, Farkındamısınız?

İyi B
ayramlar

İyi B
ayramlar

Hayırlı ve iyi Bayramlar

İyi 
Bayramlar

Bayramınız
mübarek olsun!.

Türkses 
Gazetesi’ne 
vereceğiniz 

ilanlarınız için
Hamburg: 

0172 / 54 68 334
Hannover:

0157/343 284 86
Bremen:

0177 / 668 63 69
www.türkses.com

Her çeşit altın değişimi 

ve tamirat yapılır. Saat pili 

değiştirilir. Kulak delinir.

BBiillllsstteeddtteerr HHaauuppttssttrraaßßee 5511 •• 2222111111 HHaammbbuurrgg ((BBiillllsstteeddtt)) TTeell:: 004400 // 2222 7755 8833 8811 •• iinnffoo@@mmiirraajj--jjuuwweelliieerr..ddee •• wwwwww..mmiirraajj--jjuuwweelliieerr..ddee

İsimli ve resimli alyanslar sadece Miraj Kuyumcusu’nda

Altın, Gümüş, Pırlanta, Saat... 

Kalite arayanların adresi...

TTüürrkkiiyyee’’ddeenn 1144 vvee 2222 aayyaarr BBiilleezziikk,, TTaakkıı vvee ZZiiyynneettlleerriimmiizzii TTSSEE ggaarraannttiissii iillee ssuunnuuyyoorruuzz......

Altınbaş, Koçak, Big, Diva, Eyüpoğlu, Christina London, Hello Kitty 

ve Timex gibi dünyaca ünlü markaların altın ve saat çeşitlerini 

sizlere garantili ve güvenilir elden sunuyoruz.

AAllttıınnllaarrıınnıızzıı eenn
yyüükksseekk ffiiyyaattaa aallııyyoorruuzz

Sağlıklı ve mutlu bir Bayram dileriz!.

KuzeyAlmanyaiçinaylıkTürkçehabervereklamgazetesi-ZeitungfürtürkischeMitbürgerinNord-Deutschland
Seit1991.Bağımsız-Unabhängig.Yıl-Jahrgang:22.Tiraj-Auflage:25.100.Sayı-Ausgabe:243.Ekim-Oktober2013

Türkses / Hannover
26. Eylül 2013 Perşembe günü,

T.C. Hannover Başkonsolos Mehmet
Günay Volkswagen Wolfsburg tesis-
lerini ziyaret etti. Ticaret ateşesi M.
Kudret Ceran da ona eşlik etti. Volks-
wagen Yöneticisi Andreas Kropf Baş-
konsolos Mehmet Günay'ı karşıladı
ve verdiği kısa bir tanıtımın ardından
misafirler Volkswagen tesislerini yak-
laşık bir saat gezdiler. Ardından Baş-
konsolos Volkswagen AG de hizmet
veren Türk kökenli çalışanlarla bi-
raraya gelerek, fikir ve bilgi alış ve-

rişinde bulundu. İşçi temsilciliği mü-
dürü Marco Wittek ve Volkswagen
AG İçi temsilcilerinden Ömer Kös-
keroğlu bu buluşmada hazır bulun-
dular. Toplantıda yabancı kökenli
Volkswagen çalışanlarının uyumu ve
şirket bünyesin de kültürel çeşitliliğin
desteklenmesi gibi konular öne çıktı.
Mehmet Günay ise Volkswagen nin
Türk kökenli çalışanlara gösterdiği
örnek girişimleri övdü.

Ayrıca Volkswagen AG ‘Charta der
Vielfalt‘ adlı derneğine üye olup,
„Volkswagen spricht Türkisch“ gibi

positif projeleri de hayata ge-
çiriyor. Projenin temel hedefi
Almanya genelinde tüm
Volkswagen satış mağzaların-
da Türkçe konuşan satış ele-
manlarıyla hizmet vermek.
VW Wolfsburg tesisinde çalı-
şan Türk kökenli çalışanlar
günlük işlerinden ve arala-
rındaki ilişkilerinin iyi oldu-
ğunu ve diğer yabancı kökenli
arkadaşlarla adil bir ortamda
olduklarını ifade ettiler.

Öger Türk Tur'un (ÖTT) sahibi Vural Öger
ve Öğer Türk Tur Genel Müdürü Selim

Atas,̧ 2013 kış proğramında sundukları yeni-
likleri Türkses Gazetesi'ne anlattılar.

ÖTT'nin Hamburg'un sosyete
semtlerinden Elbchausse'de
yeni açılan Elbe manzaralı ofiste
sohbet ettiğimiz Vural Öğer, 44
yıldır ilklere attığı imza ile ken-
dini duyurarak Avrupa'da
önemli bir marka haline gelen
ÖTT'nin her geçen gün yenilik-
lere de imza atarak ilk olmaya
devam ettiklerini, yeni ofisin
de yeniliklerden biri olduğunu
ifade etti.

Öğer, ''44 yıldır müşterilerimize sunduğumuz
kaliteli hizmetin yelpazesini genişleterek her
yıl daha fazla direkt uçuşların sayısını arttırıp
vatandaşlarımızı aktarma çilesinden kurtarmak
istiyoruz. Şu anda Almanya'daki 13 şehirden
Türkiye'nin 17 noktasına direkt uçuş seferle-
rimiz mevcut. Yaptığımız yenilikler, sonuçlarını
da en iyi şekilde veriyor.
2013 yılı itibarı ile yolcu sayımız da rekor

düzeye ulaşarak, 1 milyon 280 bin e yükseldi.
ÖTT yenilikler sunmaya devam edecek'' dedi.
Selim Ataş da, 2013-2014 kış proğramı

hakkında bilgi vererek, özellikle sağlık turizmine
ağırlık verdiklerini belirtti. Türkiye'nin sağlık

turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip
oldugŭnun altını çizen Ataş ''Türkiye sağlık
turizminde dünyadaki sayılı ülkelerden biri
olmaya devam ediyor. Özellikle Kütahya ve
Afyon'daki termal suların yapılan araştırmalar,
dünyaca ünlü Macaristan'ın termal sularından
daha sağlıklı olduğu sonucunu ortaya çıkardı.
Sagl̆ık sorunu olan vatandaşlarımız, kendi ül-
kelerinde, kendi kültürlerinde ve kendi dilleriyle
bakılıp beslenerek daha çabuk iyileşecekler.
Bunu tıp uzmanları tavsiye ediyor. Biliyorsunuz
Almanya'da en kötü ve en ağır işlerde çalışan
birinci nesil vatandaşlarımız emekli olunca
Türkiye'de kendi vatanlarında yaşlılıklarını
sürdürmek istiyorlar. Çünkü orada daha çok
huzurlu oluyorlar ve kendilerini daha iyi his-
sediyorlar, kendi dillerindeki doktorlarda
tedavi olmak istiyorlar. Bu yüzden Nisan
ayında yeni hizmete açılan Kütahya havalimanı
sağlık turizmine büyük katkı sağlayacak'' dedi.

Bingöl ve Edremit'e direkt uçuş
Ataş, Öger Türk Tur, Kütahya'dan sonra

Bingöl ve Edremit'e de uçacağı müjdesini ve-
rerek “01 Nisan 2013�te sizlerden gelen talep
dogr̆ultusunda başlatmış olduğumuz ve başarılı
bir şekilde icra ettiğimiz Düsseldorf – Kütahya
(Zafer Havalimanı) – Düsseldorf seferlerimiz
01 Kasım 2013 sonrasında da aşagı̆daki
saatler çerçevesinde devam edecektir. Buna

ilaveten yaz 2014 tarifesi ile
birlikte Kütahya (Zafer Hava-
limanı) hafta da 2 sefer olarak
planlanlanmıştır'' dedi.
Uçus ̧ Proğramı:
ST 6328 Düsseldorf kalkış

14:50 - Kütahya varış 19:15
ST 6329 Kütahya kalkış

20:00 – Düsseldorf varış 22:30''
Ataş, ayrıca yaz uçuş prog-

ramlarında aktarmasız uçtuk-
ları İstanbul – İzmir -Ankara

– Adana – Kayseri – Trabzon – Samsun – Ga-
ziantep – Malatya – Elazığ – Bursa – Zonguldak
– Kütahya – Erzurum – Hatay – Antalya – Da-
laman – Bodrum uçuşlarına ilaveten, 2014
yaz programına Bingöl ve Edremit (Balıkesir)
sefer- lerini de ekleyeceklerini duyurdu.
Kaliteden ödün vermeden hizmet yelpazesini

genişleterek müşterilerine uygun fiyatlarda
bilet sunma imkanı da verdiklerini söyleyen
Ataş, internetten bilet satışlarının devam ettiğini,
ÖTT acentelerinin Targobank ile yaptıkları
anlaşma ile taksitle bilet satışı imkanı da sun-
duklarına dikkat çekti.
Uçusļarda ikram servislerinin de aynı kalitede

devam ettiğini hatırlartan. Ataş ''Türkiye'ye
Antalya, Dalaman ve Bodrum uçuşları hariç
tüm noktalara uçuşlarda 30 kg yük hakkı ta-
nıyoruz'' dedi.

Selim Ataş

Öger Vural

www.turkses.de

Diğer bütün modellerimizi de uygun ve cazip taksit imkanları ile sizlere sunuyoruz. 

Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarım

Vural Öğer
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Bayramınızı

kutlar, 

mutluluklar

dileriz. 
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MAK. MET. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

2011 yılından beri başta otomotiv sektörü olmak üzere makine
ve endüstriyel teknoloji alanında faaliyet göstermek amacı ile kurulan

TEORİK şirketimizle, başarılarınıza katkıda bulunuyoruz.

FAALİYET ALANLARIMIZ
• Otomotiv parça kontrol fikstur̈leri
• Manuel ve robotik kaynak fikstur̈leri
• %100 kontrol cihazları
• İmalata özel makine ve teçhizatlar
• Parçaya özel kontrol cihazları

REFERANSLARIMIZ
• AKA Otomotiv • YPS A.Ş
• EMARC Çelik • Maysan Mando
• GRL Otomotiv • AKPRES

Ford Otosan
parça kontrol

aparatı

TECRÜBEMİZ KALİTEMİZDİR

Tofaş, Doblo
çamurluk kontrol

fikstürü

Renault pedal GR.
parça kontrol aparatı

Müracatlarınız için Hamburg ofisimiz
hizmetinizdedir. Tel: 0171-342 63 63

Metin Ay
0171-342 63 63

Beşevler Küçük Sanayi Sitesi Blok No: 65-66 Nilüfer/Bursa
Tel: +90(0)224-441 30 30 Fax: +90(0)224-441 62 61 www.teorik.com.tr

13 yıllık tecrübemizle taşınma, nakliye ve kargo hizmetlerini değişik
tonajlardaki araçlarımızla acil ve sigortalı olarak istenilen adrese teslim

ediyoruz. DPD’nin sistem partneri olarak, paketlerinizi

Almanya’nın her yerine en geç 24 saatte ulaştırıyoruz.

Yeterli araç 
filomuzla, dinamik 
ve uzman personeli-
mizle kargo ve nakliye 
işlerinizde her
zaman yanınızdayız.

Tel.: 040/54752124 • Fax: 040/54752125
Mobil: 0170-3145838 • 0171-3426363
www.aytransporte.de • info@aytransporte.de 

Gönül ve Metin Ay
Geschaeftsführer/in

Bayramınızı

kutlar, 

mutluluklar

dileriz. 

Bayramınızı kutlar, esenlikler dileriz.Transport işinde çalışabilecek ŞOFÖRLER ARANIYOR
ehliyet Sınıfı 4C ve 1b olması şart . Tam gün (Vollzeit) 

Müracaat Tel.: 040 / 54 75 21 24

Türkses / Hamburg

Hamburg kentinde Türk yaşlıların da
kaldığı Tabea adlı huzurevinde Rama-

zan ayından itibaren göndere Türk bayra-
ğı çekildi. 

19 Türk yaşlının barındığı Diakonie-
werk  adlı (Protestan) kilisesine bağlı hu-
zurevinde toplam 95 yaşlıya hizmet verili-
yor. 

Huzurevi müdürü Hans Joachim von Fin-
tel, 2009 yılından beri hizmet veren Ta-
bea'da gün geçtikçe Türk yaşlılar için baş-
vuru sayısının arttığını belirterek, Ta-
bea'da kalan Türk yaşlıların kendi kül-
türlerini yaşayabilmesine bir nebze katkı-
da bulunabilmek için dışarıya göndere
bayrak astıklarını belirtti. Fintel, Türk
yaşlıların bayrak asılmasından çok mem-
nun kaldıklarını ve kendilerini anavata-

nında gibi hissettiklerini belirttiklerini ifa-
de etti. 

Huzurevinde yaşayan Türk yaşlılar, Türk
bayrağı asılmasının kendileri için gurur ve-
rici olduğunu belirterek, kendilerini Tür-
kiye'deki bir huzurevinde kalıyormuş gibi
hissettiklerini, yabancılık çekmediklerini
söylediler.  

Dünyanın sayılı bahçecilik fuarlarından biri olan
ve milyonlarca Euro harcanarak kurulan açık

fuar alanında açılan kapalı dev bir sera içerisinde

görücüye çıktı. Bir hafta boyunca ziyaretçilere gös-
terilen fuarda, Türk bahçesini kuran Peyzaj Mima-
rı Doç.Dr.Ulvi Erkan Erol, Dr.Kamil Selim Gönen-
sin ile Yüksek Ziraat Mühendisi Çiğdem Muşluoğ-
lu'na da çalışmalarından dolayı onur ödülü verildi.
Bahçenin kurulmasında tüm çelik malzemelerin
hepsini sağlayarak maddi destek vererek bahçenin
kurulmasında bizzat eşiyle birlikte gönüllü çalışa-
rak yardım eden Neumünter kentinden Çelik
GmbH sahibi Sıddık Çelik ve eşi Serpil Çelik'e de
teşekkür belgesi verildi.

TERS AĞAÇLARIN ANLAMI
Doç.Dr.Ulvi Erkan Erol,bahçenin konzepti ile ilgili ver-

diği bilgide, fuarda Anadolu'da yetişen zengin çiçek ve
ağaçlardan  çeşitlerin özellikle Türkçe ismi olanlarını
itina ile seçtiklerini belirterek, dünya literatüründe ol-
mayan ve ilk defa gerçekleşen ters ağaç dikme proje-
si ile ''dünya ters dönse de Türk bahçesi unutulmaz,
Türk kültürünün izleri her yerde vardır'' mesajı vermek

istediklerini ifade etti. Çelik iskelelerden oluşan köp-
rü üzerine dikilen ters Tuğba ağaçlarıyla ''kültür köp-
rüsü'' oluşturarak bütün insanlara ışık saçmak ve aynı
çatı altında toplamak istediklerini belirten Erol, ters di-
kilen cennet meyvesi Tuğba ağaçlarından oluşan kül-
tür köprüsünün büyük ilgi gördüğünü söyledi.

SULTAN YOLU İLE SEVGİYİ HİSSETTİRMEK
Konzeptin en önemli parçasını oluşturan Sultan

Yolu ile de, Türk bahçelerinin en büyük özelliği
olan sadeliğini ve yüzyıllarca Osmanlı İmpara-
torluğunu temsil eden çınar ağaçları boyunca yü-
rünen sultan yolu eşitliği, asaleti, temizliği, dü-
rüstlüğü ve sevgiyi temsil ettiğini, bu bahçenin
amacının da sevgiyi hissettirmek ve yaymak ol-
duğunu ifade etti. Bahçede AB yolunda nasıl kat-
kıda bulunabileceklerini de düşündüklerini be-
lirten Erol, ''Sultan Yolu'nda açık renkli çınar ağaç-
ları Türkiye'yi, koyu renkli çınarlar ise Avrupayı
temsil etmektedir'' dedi. 

Türkses / Hamburg

16.04.1972  yılında Ankara doğan Mehmet Fa-
tih Ak, 1995 yılında Ortadoğu Teknik Üni-

versitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler bölü-
münden mezun olduktan sonra aynı üniversite-
de İspanya Dış Politikası üzerine hazırladığı
tezi ile master yaptı. 

Mehmet Fatih Ak, Hamburg'daki yeni gör-
evinde öncelikle vatandaşlarımızın rahat etmesi
ve onlara daha kaliteli hizmet verebilmek için
satın alınan ve restorasyon çalışmaları halen de-
vam eden konsolosluk binasının bir an önce bit-
mesi için hız vereceğini belirtti.

Evli ve bir çocuk babası Ak, iyi derecede İngi-
lizce ve İspanyolca, orta derecede Almanca bili-
yor.

Görev yerleri:
1996-1998 T.C Ekonomi Bakanlığı'nda Dış Ti-

caret Müsteşarı
1998-2000 Dışişleri Bakanlığı'nda İkili Eko-

nomi Dairesi Müsteşarı
2000-2002 Libya Trablus Büyük Elçiliği'nde

3.Katip
2002-2005 İsveç Stokholm Büyükelçili'nde

2. Katip
2005-2007  Bakanlık Başkatibi
2007-2011 İspanya Madrid Büyükelçiliği

Müsteşarı
2011-2013 Bakanlıkta Güney Asya Ülkeleri

Daire Başkanlığı'nda Müdür Yardımcısı

Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosu
Devrim Öztürk'ün görev süresinin 31
Temmuz'da bitmesi üzerine yeni ata-

nan Başkonsolos Mehmet Fatih Ak
yeni görevine  6 Ağustos başladı.

HHaammbbuurrgg BBaaşşkkoonnssoolloossuu MMeehhmmeett FFaattiihh AAkk
yyeennii ggöörreevviinnee 66 AAğğuussttooss bbaaşşllaaddıı..

Almanya'da 10 yılda bir düzenlenen Uluslararası Bahçe Fuarı’na  (İGS-İnternationale Gartenschau) bu yıl ev sahipliği
yapan Hamburg’un Wilhelmsburg ilçesinde kurulan fuarda, Türk bahçe dizaynı ve konzepti 2 gümüş madalya getirdi.

Ödül törenine, Neumünster Valisi Friedrich Wilhems Strohdiek,
Çelik GmbH sahibi Sıddık Çelik ve eşi Serpil Çelik'in yanısıra

Hamburg Başkonsolosluğu'ndan konsolos Berati Alver,ve Yeşiller
Hamburg Mitte Belediye Meclis Üyesi Bayram İnan da katıldı.

Emrah Ercan cep: 0175-24 92 629
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sadece ilișki mi?

Daha fazlasını istiyorsunuzama emin olamıyorsunuz.PPaarrttnneerriinniizz ssiizziinnllee ssaaddeeccee yyaattaakkiilliişşkkiissii mmii kkuurrmmaakk iissttiiyyoorr??GGeerrççeekk bbiirr iilliişşkkii oolluupp oollmmaaddıığğıınnııaannllaammaakk iiççiinn hhaannggii iişşaarreettlleerreeddiikkkkaatt eettmmeelliissiinniizz??Onu gerçekten seviyorsunuz amaiçgüdüleriniz onun sizinle sadeceilişki için birlikte olduğunusöylüyor. Muhtemeleniçgüdüleriniz size doğruyusöylüyor ancak erkekarkadaşınıza haksızlık etmek deistemiyorsunuz.O halde 8 ipucunu dikkate alınve partnerinizin üzerindeki‘‘ssıırr ppeerrddeessiinnii’’ kaldırın.

PARTNERİNİZ  hafta sonlarında rahatsız
edilmek istemiyorsa bu, açıkça hafta son-
larını başka birisinin rezerve ettiğinin
işaretidir. Ya da buna yakın bir ihtimal,
başka kadınlarla tanışma yollarını her za-
man açık tutuyor demektir. “Eğer bir ka-
dınla sadece seks için birlikteysem, ona
asla hafta sonu dışarı çıkmayı teklif et-
mem. Çünkü hafta sonlarımın yeni fırsatlar
için rezervasyonu daimidir” diyor bir
erkek, itirafında. 

BİR erkek sizinle düzenli olarak iletişim
halindeyse ve düzenli görüşmekten ya-
naysa, sizinle seksten daha fazlasını da

yaşamak istiyor demektir. Ama ara sıra
gelen aramalar, e-mail’ler ya da mesajlarla
buluşmalarınızı o yönlendiriyorsa, bu her
çağırdığında sizin ona karşı koyamaya-
cağınızı düşündüğünün işaretidir. Akıllanın
Allah aşkına, bu adam arzularınızı, sevgi-
nizi, kısacası sizi seks birlikteliği için
açıkça kullanıyor demektir. 

SİZİ arkadaşının doğum günü partisine,
eşli iş arkadaşları yemeğine ya da dışarıda
gerçekleşene herhangi bir buluşmaya da-
vet etmiyor ve en heyecan verici buluşma
noktanız her zaman ev oluyorsa... Haya-
tınızı dört duvar arasında paylaşıyorsanız...
Doğru tahmin ettiniz!.. Erkek arkadaşınız
sizinle hayatın sadece seks kısmını pay-
laşmak istiyor. Gerisi onun için teferruat.

O sadece hafta içi aşıklardan
1

Sizi sadece ilişki için istiyor
2

Hiçbir yere davet etmiyorsa
3

Birlikteliğinizin nedeni
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Ünlülerin sporu

ÜÜ
NNLLÜÜLLEERRİİNN ssppoorruu oollaarraakk aaddıınnıı ggeenniişş

kkiittlleelleerree dduuyyuurraann PPiillaatteess kkııssaa ssüürreeddee

hheerr kkeessiimmiinn iillggii dduuyydduuğğuu eeggzzeerrssiizz

ççeeşşiittlleerriinniinn aarraassıınnaa ggiirrddii.. MMaaddoonnnnaa’’ddaann,,

JJeenniiffeerr LLooppeezz’’ee kkaaddaarr bbiirrççookk üünnllüü ppiillaatteess

eeğğiittiimmii aallııyyoorr.. BBuu üünnllüülleerriinn yyaaşşllaarrıınnıı vvee

fifizziikklleerriinnii ggöözz öönnüünnddee bbuulluunndduurruunnccaa ppiillaatteess

eeğğiittiimmiinniinn nneeddeenn bbuu kkaaddaarr yyaayyggıınnllaaşşttıığğıınnıı ddaa

aannllaammaakk mmüümmkküünn.. TTüürrkkiiyyee’’ddee ppiillaatteess

eeggzzeerrssiizzlleerriinniinn öönnccüüssüü oollaann EEbbrruu ŞŞaallllıı bbuu

ssppoorruunn aarrttııkk hhaayyaattıınnıınn bbiirr ppaarrççaassıı oolldduuğğuunnuu

ssööyylleerrkkeenn,, bbuunnuu eevv hhaannıımmllaarrıı iillee ddee

ppaayyllaaşşmmaakk iiççiinn DDVVDD ççııkkaarrddıı.. 

EE
BBRRUU ŞŞaallllıı,, ““DDaahhaa öönncceeddeenn ööğğrreennddiiğğiimm

ppiillaatteessiinn iillkk eevvrreelleerriiyyllee iillggiillii DDVVDD’’iimm

ppiiyyaassaayyaa ççııkkttıığğıı ggüünnddeenn bbeerrii ççookk iillggii

ggöörrddüü.. BBuu DDVVDD’’lleerrii ddooğğrruu ttaakkiipp eeddiipp ppiillaatteess

uuyygguullaayyaannllaarr 3300 sseeaannssttaa kkeennddiilleerriinnddeekkii

ddeeğğiişşiimmii ffaarrkk eeddeebbiilleecceekklleerr,, kkaarrıınn vvee kkaallççaa

bbööllggeelleerriinnddeenn zzaayyııflflaayyaaccaakkllaarr.. BBuu DDVVDD''ddee

''MMaattwwoorrkk PPiillaatteess'' tteenn öörrnneekklleerr bbuullaaccaakkssıınnıızz..

BBeeşş aannaa pprreennssiibbiinn aannllaattııllmmaassııyyllaa bbaaşşllaayyaann

ggöörrüünnttüülleerr ııssıınnmmaa tteekknniikklleerrii vvee eeggzzeerrssiizzlleerrllee

ddeevvaamm eeddiiyyoorr vvee eessnneemmeeyyllee nnookkttaallaannııyyoorr..

AAyyrrııccaa ttooppllaa yyaappııllaann eeggzzeerrssiizzlleerrii ddee yyiinnee bbuu

DDVVDD''ddee bbuullaabbiilliirrssiinniizz”” ddeeddii..

SSeevvggiiyyllee mmuuttlluu,,

PPiillaatteess''llee

ffoorrmmddaa kkaallıınn......

SINAN’S Barber

DAMEN & HERREN SALON

Große Bergstr. 254 • 22767 Hamburg • Tel (040) 87099775

Bay, Bayan ve Çocuk

traşı itina ile yapılır.

Saç boyama ve saç

bakımı bizim işimiz.

Bayanlar için özel

bölümümüz vardır.

Teknoloji harikası IPL cihazı ile

İSTENMEYEN TÜYLERE SON

Işın dalgaları Teknolojisi, 

uzman kadrosu ile Beauty Fee’de...

Beauty Fee
Naciye

Güzelliğin tek adresi...

Wanfriederstr. 1 (Ecke Fürtherstr.) 28215 / Bremen

Tel.: 0421-578 904 82 •Inh.: Naciye OkurMüracat
Sağlık Media Verlag: Emin Sağlık

Im Hegen 3, 22113 Oststeinbek (Hamburg)

Tel.: 040-81 46 40 • 040-35 70 19 11
Fax: 040-86 69 08 54 • Mobil: 0172-54 68 334

www.turkses.de | www.euroses.de
tuerkses@t-online.de

Türkses Gazetesi ve Euroses Dergisi bünyesinde çalışacak,
bulunduğu bölgelerde görevlendirilmek üzere Türkçe ve Almanca’ya

iyi derecede hakim, insan ilişkileri ve iletişimi güçlü, bilgisayar
kullanmasını bilen, ehliyetli ve araç sahibi olan

REKLAM TEMSİLCİLERİ
ve

SERBEST MUHABİRLER
alınacaktır.

Not: Öğrenciler de başvurabilir.
(Maaş + Prim)

Muhabirler
ve Reklam

Temsilcileri
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Kuaförden fazlası 
La Meche’de
Bremen’de uzun zamandır hizmet veren
La Meche, Bremen’li kadınlara bir kuaförden
ötesi olarak hizmet veriyor. 

BIP eski Genel Başkanı Levent Albayrak:

Siyasetteki
yerleșik
önyargılar
yıkılmalı

Öger Türk Tur yaz
sezonuna hazır

Yaz dönemi hazırlıklarını
tamamladıklarını
söyleyen Öger Türk Tur
Genel Müdürü Selim
Ataş, bilet sigorta
sistemi ve yeni 
uçuş noktalarını
euroSES’e anlattı.

Hamburg Wilhemsburg semtindeki
Veddel semt okulunda düzenlenen

panele, Psikolog Tülay Durlanık ve
Sosyal Pedagog Sevim Tarhan ko-
nuşmacı olarak katıldı.

Türkses / Hamburg

HTVB Başkanı Malik Karabulut yap-
tığı açılış konuşmasında, veliler ve der-
nek olarak eksikliklerini bildilerini ve
ellerinden gelen gayreti gösterdikleri-
ni ancak veliler ne kadar da gayret
gösterse özellikle siyasetçilerin anla-
mak istemeyerek velileri suçlamaya
devam ettiklerini belirtti. Karabulut,
''Siyasetçiler ve eğitimciler Türk veli-
lerin veli toplantılarına katılmadığını
öne sürerek devamlı aileleri suçla-
maya devam ediyorlar. Türk aileler ar-
tık toplantılara katılıyor. Sorun, de-

mokratik Almanya'nın bu insanları
ciddiye almaması ve bu insanların so-
runlarından ne kadar uzak olduğu-
dur'' dedi. 

MERKEL SÖZÜNDE DURMADI
Almanya'nın 17. ve 18. asırdan kalma
bir eğitim konsepti olduğuna dikkat
çeken Karabulut, Merkel'in 2010 yı-
lında eğitimi Başbakanlık düzeyinde
ele alınacak bir konu olacağını söyle-
mesine rağmen sözünde durmadığını
söyledi. Karabulut, velilerin çocukla-
rının eğitim sorunlarıyla ilgili başvu-
racağı bir şikayet merciinin oluştu-
rulmadığını söyleyen Karabulut, ''Bu
nasıl demokrasi anlamadım. Veliler
seçtikleri siyasetçilere, özellikle de
Türk kökenli milletvekillerine telefon
edin, mail, faks çeksin, Facebook'tan
yazsınlar, hatta sorunlarını basına
yansıtarak dile getirsinler'' dedi.

ÇOCUKLUKTAKİ SEVGİSİZLİK
TRAMVALARA YOL AÇABİLİR

Psikolog Tülay Durlanık, çocuğun ki-
şisel gelişimi için psikolojik sağlığının

en önemli faktör olduğuna dikkat çe-
kerek, çocukların okulda başarılı ol-
ması için ruh sağlıklarının da iyi ol-
ması gerektiğini ifade etti. Durlanık,
çocukların ruh sağlığı için de, aile için-
deki huzurun ve anne babanın çocu-
ğa gösterdiği sevginin önemli olduğu-
nu savunarak, ''Çocukluktaki sevgi-
sizlik tramvalara yol açabilir'' dedi. Al-
manya’da göçün getirdiği nedenlerle
çoğu ailelerin çocuklarıyla sorun ya-
şadığını ifade eden Durlanık, kültürel
olarak bir değişimin yaşandığı için ne-
siller arasında çatışma yaşanmasının
doğal olduğunu belirterek, önemli

olan karşılıklı hakları ihlal etmeden
ortak noktaya ve çözüme ulaşmak ol-
duğunun altını çizdi.  Sosyal Pedagog
Sevim Tarhan da, okul döneminde ço-
cuklardaki en küçük davranış deği-
şikliğini bile ailelerin gözardı etme-
mesi gerektiğine dikkat çekerek ''Ai-
leler bazen değişik davranışları er-
genlik dönemi diye geçiştirebilirler.
Ancak, bu ciddi bir psikolojik soru-
nun başlangıcı olabilir. Aileler içinden
çıkamayacakları durumlarda bir psi-
kolok yardımıyla sorunları çözmeye
çalışmalılar'' diyerek tavsiyede bu-
lundu.

Fuardaki Türk standlarını ziyaret
eden, Hamburg Başkonsolosu

Mehmet Fatih Ak ve Ticaret Ataşesi N.
Baybars Erdem katılan Türk şirket-
lerinin yetkilileriyle görüşerek bilgi alış
verişinde bulundular. 

Türkses / Hamburg

TÜRKİYE GÜVENLİ
LİMANLARA SAHİP

Türk şirketlerini ziyaret eden Ham-
burg Başkonsolosu Ak ve Ticaret Ata-
şesi Erdem, şirket yöneticileriyle tanı-
şarak bir daha fuara katıldıkları tak-
dirde kendileriyle diyalog kurmalarını
ve her konuda yardımcı olabileceklerini
belirttiler.  Başkonsolos Ak, Kruvaziyer

turizminin önemine dikkat çekerek
Türkiye'de Kruvaziyer turizmi kapsa-
mında ziyaretçi sayısının ve gelen gemi
sayısının son yıllarda büyük artış gös-
terdiğini ve Türkiye'nin bu konuda
büyük potansiyeli olduğunu ifade etti.
Alman şirketleriyle ticari ilişkiler kur-
maları konusunda da yardımcı olabi-
leceklerini ifade eden Erdem, Türk şir-
ketlerinin gün geçtikçe uluslararası
fuarlarda daha çok boy göstermeye baş-
lamasıyla Kruvaziyer turizmi'nin arta-
rak ülke ekonomisine büyük katkı
sağladıklayacaklarını söyledi. Erdem,
Türkiye'de artan turizm potansiyelinin
içerisinde Kruvaziyer turizmi açısından
Akdeniz bölgesinin önem kazanmasıyla
birlikte turist sayısının da artış gös-

terdiğini ifade etti. İzmir Ticaret Oda-
sı ve Marmaris Kruvayiyer liman yet-
kililerinin de katıldığı fuarda, Mersin
Olcar Tur Genel Müdürü Numan Olcar,

Türkiye'nin güvenli limanları olduğu-
nun bilinmeye başladığına dikkat çe-
kerek, tarih, din gibi her türlü turlara
müsait olduğunu belirtti.

Türkses / Hamburg

Almanya’nın Hamburg kentinde Yeşiller
Partisi Hamburg Teşkilatı, düzenlediği

medya resepsiyonunda Hamburg'daki yerli ve
yabancı medya mensupları ile buluştu. Türk
medya mensupkarının fazla ilgi göstermediği
resepsiyona, sadece Sabah, Hürriyet ve Za-
man gazetelerinden gazeteciler katıldı. Altona
semtinde bulunan Yeşiller parti binasında ve-
rilen ve Hamburg Parlamentosu milletvekil-
lerinin katıldığı resepsiyonda, organik yiye-
cek ve içecekler ikram edildi.

Yeşiller Hamburg Eyalet Meclisi Grubu
Başkanı Jens Kersten, Hamburg'un çeşitlili-
ğin ve çok kültürlülüğün simgesi bir kent ol-
duğunu belirterek kreatif bir şehir olan Ham-
burg'da medyanın önemine dikkat çekti.

Filiz Demirel ise verdiği özel demeçte, re-
sepsiyona Türk medya mensuplarının fazla
ilgi göstermemesine şaşırdığını belirterek,
Almanya'da kendimizi ifade edebilmemiz ve
sesimizi duyurabilmemiz açısından med-
yanın önemi büyük. Bu açıdan Alman poli-
tikacılarının da Türk medyasını tanıması
önemli ve bu tür toplantılarda politikacılarla
iletişime geçmek çok önemli'' şeklinde yo-
rum yaptı.

Hamburg kentinde Yeşiller Partisi Hamburg Teşki-
latı'nın düzenlediği medya resepsiyonunda, Ham-
burg Milletvekilleri Manuel Sarrazin, Filiz Demirel,
Jens Kersten, Katharina Fegebank, Anja Hajduk,
ve Jan Philip Abert objektiflere poz verdi. 

Almanya'nın Hamburg kentinin Veddel semtinde Hamburg Türk Veliler Birliği (HTVB) tarafından düzenlenen eğitim panelinde psi-
kologlar ve uzmanlar, çocukların psikolojik gelişimlerini ve eğitimdeki rolü hakkında velileri bilgilendirerek sorularını cevapladılar.

Veddel semt okulunda Hamburg Türk Veliler Bilrliği (HTVB) tarafından düzenle-
nen eğitim panelinde psikologlar ve uzmanlar, çocukların psikolojik gelişimle-
rini ve eğitimdeki rolü hakkında velileri bilgilendirerek sorularını cevapladılar.

Almanya'nın Hamburg kentinde  24-26 Eylül 2013 tarihleri arasında düzenlenen ''Seatrade
Europe 2013'' ''Avrupa Kruvaziyer Turizmi'' fuarında 10 büyük Türk şirketi boy gösterdi.
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Bayramınızı en içten 
dileklerimizle kutlar,
sağlık ve mutluluklar 

dileriz!.
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Bayramınızı en içten dileklerimizle
kutlar, sağlık ve mutluluklar 

dileriz!.
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Hamburg eyaletinde 2013/14 yeni öğre-
tim yılında eyaletteki kayıtlar rekor

düzeyde 4 kat artarak 36 bin 677'ye ulaştı.
Hamburg Eyaleti Eğitim Senatörü Thies
Rabe, iki yıldan beri hayata geçirilmeye
başlayan tam gün eğitim proğramlarının
arttırıldığını belirterek, gittikçe daha çok
ebeveyn ve çocuğun Hamburg'daki okul-
larda tam gün proğramların sunulmasını
istediğini ve bu nedenle 2012 / 2013 öğre-
tim yılında yaklaşık 17 bin çocuğun tam
gün programlarına katıldığını, yeni öğre-
tim yılında ise bu sayının 10 bin daha art-
tırıldığına dikkat çekti.

TTüürrkksseess // HHaammbbuurrgg

Rabe ''Çünkü tam gün proğramlı okul-
larda çok sayıda farklı okuma, rekre-

asyon ve oyun proğramları sunulmakta-
dır. Burada çocukların yeteneklerine daha
iyi destek verilebilmekte ve çocuklar yeni
arkadaşlar edinirken sosyal bir birlikteliği
öğrenmektedir. Tam gün programlı okul-
lar ayrıca çalışan ebeveynlerin iş ve aile
hayatını daha iyi bir şekilde bir arada yü-
rütebilmelerini sağlar'' dedi.

Rabe, 2013 / 2014 öğretim yılından iti-

baren, 14 yaşına kadar
olan tüm çocukların ister-
se tam gün proğramlarına
katılabilmesini amaçla-
dıklarını ve ilkokullarda
10 bini aşkın sayıda ek
tam gün proğramlı öğren-
ci kontenjanı açtıklarını
açıkladı. Rabe ayrıca,
2013/14 öğretim yılından
itibaren semt okulları ve birçok lisede de
çocuklar için daha geniş kapsamlı reh-
berlik programları sunulacağını belirtti.
Genişletme çalışmalarının büyük adım-
larla ilerletimekte olduğuna dikkat çeken
Rabe, Hamburg'da ilk 50 tam gün programlı
ilkokulu tam 20 yılda tesis edildiğini, Şim-
di ise sadece üç yıl içerisinde 140 ilkoku-
lunda daha tam gün proğramların yürür-
lüğe gireceğini açıkladı.  Yeni öğretim yı-
lında katılım çoğu okullarda gönüllü olup
1. sınıftan itibaren her gün saat 16'ya kadar
ücretsiz, saat 8'den önceki sabah dönemi ve
saat 16'dan sonraki akşam dönemi, tatil reh-
berliği ve ilkokullarında verilen öğle ye-
meği için gelir durumuna bağlı olarak ka-
demeli ücretler talep edileceği açıklandı.

OORRTTAAÖÖĞĞRREETTİİMM OOKKUULLLLAARRIINNDDAA
RREEHHBBEERRLLİİKK HHİİZZMMEETTİİ::

Yeni öğretim yılında Hamburg'daki or-
taöğretim okullarındaki öğrencilerin 14 ya-
şına kadar rehberlik proğramlarından
yararlanmaları da mümkün oldu. Bu okul-
larda gereksinim genellikle fazla yüksek
olmadığı için, bunlarda ilkokullarından
farklı rehberlik programları sunuluyor:

Semt okullarında rehberlik hizmeti saat
16'ya kadar verilmeye başlandı ancak semt
okullarında yeterli sayıda öğrenci saat 16
ila 18 arasında proğram düzenlenmesini is-
terse, bu okullarda da akşam dönemi reh-
berliği ve tatil rehberliği hizmeti sunulacak.
Ancak yeterli sayıda öğrenci için başvuru
yapılmazsa, okulun çevresinde sunulan
yerel proğramlardan yararlanılabilecek.
Bir takım lisede ders proğramına göre ya-
pılan olağan dersler ve öğle yemeğini aşan,
saat 16'ya kadar rehberlik hizmetleri yete-
nek kursları ve ev ödevi yardımı şeklinde
organize edilmekte. Ebeveynlerin çocukları
için bunu aşan rehberlik ihtiyaçları bu-
lunması halinde, bu rehberlik hizmeti
komşu bir okulda sunulacak.

TTüürrkksseess // HHaammbbuurrgg

Altona semtindeki Köz Urfa res-
toranda verilen davettte Ham-

burg Urfalılar Derneği Başkanı
Mehmet Emin Süzen de yaptığı
kısa konuşmada, Başkonsolos

Ak'ın yeni göreve
başlamasından do-
layı memnuniyet-
lerini dile getire-
rek yemekli davet-
le hem hoşgeldiniz
demek, hem de
kendisiyle daha
yakından tanışma
fırsatı bulmak is-
tediklerini belirt-
ti. Davete katılan
Başkonsolos Ak,

kendisine yapılan davetten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek
Urfalılar Derneği yöneticilerine
ve üyelerine teşekkür etti. Seçim-
lerden kısa süre önce Almanya'ya
gelmesinin kendisi için anlamlı
olduğunu belirten Ak, Ham-
burg'daki sıcak atmosferin de çok
etkilediğini ifade etti.

Almanya'da yapılacak genel se-
çimlerde seçme hakkına sahip tüm
Türk vatandaşlarının oy kullan-
masını tavsiye eden Ak, posta yo-
luyla da oy kullanma imkanı ol-
duğunu hatırlatarak, vatandaşla-
rın sunulan demokratik fırsatın iyi
kullanılması gerektiğini ifade etti.

Ak, istatistiklerden elde edilen so-
nuçlara göre Türkiye kökenli va-
tandaşların daha az kullandığının
ortaya çıktığını belirterek, siya-
sette ne kadar katılımcı olursak
kendimizi o kadar iyi ifade edebi-
leceğimizi ve daha fazla söz hakkı-
mız olacağına dikkat çekti. Ak ''Ya-
şadığımız ülkede hayatın her ala-
nında içinde olmadan sorunları-
mıza çözüm bulmamız çok zor.
Özellikle eğitim konusunda vatan-
daşlarımızın yaşadığı zorluklar en
başta geliyor'' diyerek eğitimin öne-
mine değindi. Ak, velilerin çocuk-
larının eğitimiyle yakından ilgi-
lenmelerini tavsiye ederek, konso-
losluk olarak anadilde eğitim ve iki
dilli eğitim konularına daha fazla
ağırlık vereceklerini vurguladı. 

TTüürrkksseess // HHaammbbuurrgg

Hamburg Başkonsolosluğu Din Hizmet-
leri Ataşeliği ve Diyanet İşleri Türk İs-

lam Birliği (DİTİB) Kuzey Almanya Teşki-
latı tarafından DİTİB'e bağlı Mescid-i Aksa
Camisi'nde düzenlenen iftar ve veda töre-
nine, Hamburg Din Ataşesi Zekeriya Bülbül,
DİTİB Kuzey Almanya Başkanı Dr.Zekeri-
ya Altuğ, DİTİB Schleswig Holstein Başkanı
Sedat Şimşek ile DİTİB bölge dernek baş-
kanları, gençlik ve kadın kolları katıldı.

Hamburg ve Schleswig Holstein Eyale-
ti'nde görev yapan toplam 37 din görevli-
sinden görev süresi biten 12 din görevlisi
(imam) Ahmet Altuntaş (Harburg Mehmet
Akif Ersoy Camisi), Bahattin Çörek (Wil-
hemsbug Muradiye Camisi), İsmail Kur-
taran (Geesthacht Camisi), Mustafa Bilgin
(Neumünster Camisi), Mustafa Gökçınar
(Bad Bramstadt Camisi), Necati Hafızoğ-
lu (Bergedorf Camisi), Ramazan Tupal
(Finkenwerder Camisi), Sabahat-
tin Pektaş (Ahrensburg Camisi),
Şerafettin Arslan (Wedel Camisi),
Sabri Demirden (Elmshorn Cami-
si), Yahya Arslantürk (Billstedt
Camisi) ve Zekeriya Özkaya (Ata-
şelik Görevlisi) Almanya'daki gö-
rev süreleri sona ererek Türki-
ye'ye uğurlandılar. İftar yemeği ön-
cesi Din Ataşesi Zekeriya Bülbül,
DİTİB Kuzey Almanya Başkanı

Dr.Zekeriya Altuğ ve Sedat Şimşek'in se-
lamlama konuşmasından sonra, din gö-
revlilerine başarıyla görev sürelerini ta-
mamladıkları için plaket ve teşekkür bel-
geleri takdim edildi. Veda töreni Wil-
hemsbug Muradiye Camisi İmamı Bahat-
tin Çörek'in okuduğu Kur'an-ı Kerim Ti-
laveti ve Schwarzenbek Cami İmamı Ha-
san Çam'ın okuduğu ezandan sonra iftar
yemeği yenilerek son buldu.

DDaavveettttee,,
HHaammbbuurrgg''lluu
ssaannaattççıı vvee KKöözz
UUrrffaa rreessttoorraannıı
ssaahhiibbii DDooğğaann
ÖÖzzttüürrkk,, GGrruupp
MMaavviilliimm oorr--
kkeessttrraassıı eeşşllii--
ğğiinnddee sseesslleenn--
ddiirrddiiğğii UUrrffaa
ttüürrkküülleerriiyyllee
ddaavveettee rreennkk
kkaattttıı..

HHaammbbuurrgg UUrrffaallııllaarr DDeerrnneeğğii ttaarraaffıınnddaann ddüüzzeennlleenneenn yyeemmeekkllii ddaavveettee,, BBaaşş--
kkoonnssoollooss MMeehhmmeett FFaattiihh AAkk,, kkoonnssoollooss BBeerraattii AAllvveerr,, SSppdd MMiittttee MMeecclliiss üüyyeelleerrii
BBeerrnndd HHoollsstt,, YYııllmmaazz AAyyddıınn vvee UUrrffaallıı iişşaaddaammllaarrıı iillee ddeerrnneeğğiinn üüyyeelleerrii kkaattııllddıı..

Hamburg'daki okullarda tam gün proğramlar

İmamlara veda töreni
Hamburg ve Schleswig Holstein Eyaletleri'nde görev yapan ve 2013 yılı içerisinde
5 yıllık görev süresi dolan 12 din görevlisi ve imam için veda töreni düzenlendi.

Urfalılar Başkonsolosu ağırladı
Almanya'nın Hamburg kentinde faliyet gösteren Hamburg Ur-

falılar Derneği Ağustos ayında yeni göreve başlayan Başkonso-
los Mehmet Fatih Ak ve politikacılar için yemekli davet verdi.
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Alışverişin adresi

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

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

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

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

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

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

geniş otoparkımız vardır.

Ucuzluksa UCUZLUK...

Kaliteyse KALİTE...
Çeşitse ÇEŞİT...

Hizmetse HİZMET...

Keyifli alışverişin adresi
Günlük taze sebze meyveden % 100 helal kesim et ve et ürünlerine kadar

aradığınız tüm ürünler yıllardır alıştığınız gibi, yine en uygun fiyatlarla bizde...
Altona ve Eidelstedt’teki marketimizin içinde açtığımız yeni fırınlarımızda

her saat başı sıcak pide, ekmek ve unlu mamülleri bulabilirsiniz.

Bütün İslam Aleminin mübarek 

KURBAN BAYRAMINI candan kutlarız!.. 
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Hamburg Balık Hali’ndeki
TEK TÜRK BALIKÇINIZ      

BALIKÇI - Groß und Einzelhandel

Große Elbstraße 137 • 22767 Hamburg (Fischmarkt)
Tel.: 040-659-10 630 • Fax: 040-659 10 631 • Mobil: 152-33668670

Açılış saatleri

Hafta içi hergün: 23.00 - 08.00 arası

Her Salı taze

HAMSİ G  ÜNÜ

Her Salı günü Hamsi,
Lüfer, Palamut, 

Sardalye, Barbun ve
Mercan gibi Türk balık

çeşitlerini uygun 
fiyatlarla ve taze

olarak bulabilirsiniz.

Perakende 

CANLI BALIK

Bütün Kuzey Almanya’ya toptan
balık siparişi alınır ve acil servis
yapılır. Bremen ve Hannover’e

özel servisimiz vardır.

Fabio Mete Cihan
Acil siparişleriniz için Mete:

Cep Tel.:0152-33668670

EK İŞİMİZ DEĞİL, TEK İŞİMİZ BALIKÇILIK

Bayramınızı candan
kutlar, işlerinizde
başarı ve yuva-

nızda huzur 
dilerim.

Fabio Mete Cihan

Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım!. Ramazan
Bayramınızı 
candan kutlar, 
esenlikler dileriz!.

Türkses / Hamburg 

Açıldığı günden beri müşteri
akımına uğrayan Köz Pata-

ra'nın leziz yemekleri ve dört
dörtlük servisi hergeçen gün
müşterilerinden daha fazla tak-
dir alıyor.  Konu ile ilgili Türk-
ses'e bilgi veren Ramazan Yıl-
dız, 'Ben ve ortağım Kadir Ba-

lat, uzun bir uğaşdan sonra
müşterilerimizin arzu ettiği, gü-
zel bir restorantı açtık.  Müşte-
rilerimizin gönül rahatlığı içeri-
sinde, aile, dost ve arkadaşları
ile birlikte sakin bir ortamda
yemek yiyebilmeleri için en iyi
atmosferi yarattık. üç ayrı salo-
numuza ek olarak birde ön ve

arka bölümde iki ayrı açık
hava bahçemizde yemek yeme
imkanı sunuyoruz.  Köz de ha-
zırlanan kebaplarımızın lezzeti-
ni tadan müşterilerimiz çok
memnun olduklarını ifade edi-
yorlar. Restorantımız alkolsüz
olduğu gibi birde küçük mesci-
timiz vardır' dedi. 

Modern dizayn ve göz kamaştırıcı dekorasyonu ile dikkatleri
çeken Köz Patara Restorantı 350 müşteriye hitab edebiliyor. 

Her Pazar 9,90 Euro ya kahvaltı zevki Pa-
mukkale   Hamburg’da, Türk yemeklerini
sunan restaurant denilince akla gelen ilk yer-
lerden bir tanesi de, şüphesiz Pamukkale Res-
taurant. Her kaliteli mekan gibi, Pamukkale

Restaurant’ın da kendine özgü
bir hikayesi bulunuyor. Türkses
/ Hamburg Yaklaşık 25 yıl önce,
11 metrekarelik bir alanda lo-
kanta kurarak yemek sektörüne
adım atan Mehmet Yalçın, o
günlerden bugüne, 300 metre-
kareden geniş bir alanda hizmet
veren Pamukkale’yi ortaya çı-
karmayı başarmış. 1988’de aç-
tıkları ilk lokantanın ardından
1990’de Bergedorf’ta ikinci şu-
belerini açtıklarını belirten Yal-
çın, ilerleyen dönemlerde döner

imalatına başladıklarını ve Bergedorf’ta yeni
bir şube daha açtıklarını hatırlatarak, “Kurul-
duğumuz günden bu yana, büyüyoruz. Bugün,
Hamburg’da tam 4 işyerimizle hizmet vermenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Daha uzun yıllar bo-
yunca Hamburglulara en iyi şekilde hizmet
vermeye devam etmek istiyoruz.” dedi.  Res-
taurant’ın toplam oturma kapasitesinin yaklaşık
80 kişi olduğunu belirten Yalçın, yan tarfdaki
eski yerlerinide büyüterek, daha çok müşteriye
hitab edeceklerini ifade ederek, “Aileler de
gönül rahatlığıyla ve konforlu bir şekilde gelip,
birbirinden zengin yemek çeşitleri arasından
seçim yaparak mekanımızda güzel lezzetleri
tadabilir. Ayrıca bütün ızgara çeşitlerimizi
özenle köz de hazırlayıp, müşterilerimize leziz
bir şekilde sunuyoruz'' dedi.  Restaurantlarında
Türk mutfağının tüm örneklerini bulmanın
mümkün olduğunu ifade eden Yalçın, kahvaltı
seçenekleriyle de her öğüne ve beğeniye hitap
etme amacında olduklarını vurgulayarak, ilerki
aylarda 25. yıllarını kutlayacaklarını hatırlatıp,
daha uzun yıllar boyunca Hamburgluları ağır-
lamaktan mutluluk duyacaklarını da sözlerine
ekledi.   Pazar günleri kahvaltı  9,90 Euro
'Ayrıca Her pazar günleri saat 15.00 kadar
verdiğimiz  kahvaltımıza çok yoğun bir ilgi
var. Müşterilerimiz yer bulmakta güçlük çeki-
yorlar. Kahvaltımız herşey dahil sadce 9,90
Euro dur. şeklinde konuşan Yalçın, bayram
haftası restorantlarının ikinci bölümünü açarak,
daha fazla müşteriye hitap edeceklerini söyledi.
Info Tel.: 040 430 24 11  

Hamburg ‘un Wilhelmsburg
semtinde bir yıl önsesi açı-

lan Eis Cafe San Remo, 1. yılı-
nın kutladı. 

Türkses / Hamburg
Kalabalık bir davetli eşliğinde

1.yıl pastası kesilen Eis Cafe
San Remo’nun sahibi Recep

Karadeniz, ‘Yaklaşık bir yıldır
modern dondurma salonumuz-
da faaliyet gösteriyoruz. Don-
durma, pasta ve içeceklerimi-
zin ne kadar beğinildiğini her
geçen gün artan müşteri po-
nansiyelimzle tesbit etmeye ça-
lışıyoruz. Gerek Türk gerekse

Alman müşterilerimizin bizi
tercih etmeleri bizleri son de-
rece memnun etmektedir. Don-
durma salonumuzun ön cepe-
sindeki geniş bahçemizde müş-
terilerimizin sıcak havalarda,
dondurma yiyerek, içeceklerini
yudumluyorlar’ dedi

Hamburg / Türkses
Mutlu günlerimizde sev-

diklerimize vereceğimiz he-
diyenin kalıcı olması, verilen
hediyenin değerini  daha da
artırır. 

Tabi ki verilen hediye altın
türünden olursa, belki o he-
diye uzun yıllar hatıra olarak
kalır. 

Hamburg’un Billstedt sem-
tinde faaliyet gösteren Miraj
Kuyumcu’ya gelen müşteri-
lere birbirinden güzel ziynet
eşyaları takdim ediliyor. Ge-
nelde bayanların ilgisini
çeken altın ve takı çeşitleri-
nin yüzlercesini Miraj ku-

yumcu da bulmak mümkün. 
Konu ile ilgili Türkses’e bilgi
veren Orkun Köse, ‘ Altın,
gümüş, pırlanta ve saat de
kalite arayanların adeta ilk
adresi olduk. İsimli ve re-
simli alyansları Hamburg da
sadece Miraj kuyumcuda
bulmak mümkün. Her çeşit
altın değişim ve tamiratını
yapıyor, saat pili değiştiriyor
ve kulak da deliyoruz. 

Bayrama özel başlat-
tığımız kampanyamızla
gümüş takılarında yıl so-
nunu kadar % 50 ye kadar
indirim sunuyoruz. Ayrıca
22 ayar altın çeşitlerimizi
zenginleştirdik” dedi. 

Bayramınız mübarek olsun!.

Miraj kuyumcudan
özel kampanya

      www.turkses.de
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Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlıklı, başarılı ve mutluluk dolu bir yaşam dileriz. Atıl Ağdırlıoğlu

Zengin pırlanta ve altın takı çeşitlerimizde

erişilmez güzelliğini sizlere sunabilmenin 

mutluluğunu yaşıyoruz. İsviçre’nin tüm markalı 

saatleri 3 yıl garantili olarak sunuyoruz. 

Bize olan 21 yıllık güven ve tercihleriniz 

için siz sayın müşterilerimize sonsuz

teşekkür ederiz.

14, 18 ve 22 ayar özenle seçilmiş altın ve 

takı çeşitlerimizle, kuyumcu dükkanımızda, 

sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Her türlü altın imalat ve tamiri, ayrıca saat 

tamiri en kısa zamanda itina ile kendi  

atölyemizde yapılır.

% 20-40 
a varan indirim

3 binden fazla alyans modeli ile bölgemizin
en yüksek kolleksiyonunu  sizlere sunuyoruz. 

Bayram dolayısı ile  alyanslarda 

ÖZEL
BAYRAM

Kampanyası

Bayram dolayısı ile tüm mücevherat
çeşitlerimizde büyük ucuzluk sizleri

bekliyor. Beğendiğiniz mücevherlerde

Her marka saat tamiri garantili
ve en kısa sürede yapılır.

Armani, Citizen, Joop,
C.Klein, DKNY, Gucci, 

Glasshütte, Tissot, T.Sebo, Joop,
Boss, Boccia, Fossil, Guess, 

Skagen ve diğer ünlü 
markalardan yüzlerce 

çeşit birarada.

EKZ Mercado • Ottenser Hauptstr. 10 • 22765 Hamburg • Tel: 040-399 060 75 • Fax: 399 061 25
www.juwelier-atil.de • e-mail: info@juwelier-atil.de 

Yüzlerce Tek Taş Pırlantalar büyüleyici

güzellikleriyle sizleri bekliyor...

20 % auf alles bis zum 31.10.2013

Biri
mutlaka

sizin için...

Co
py

rig
ht

 T
ür

ks
es

Bayramınız
mübarek

olsun!.

Fiyatlarımız mağazamızdaki
ürünlerin bitimine kadar 

geçerlidir. 
Solange der Vorrat reicht
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Değerli okuyucularım, bun-
dan önceki sayımızda, giri-

şimcilik konusunu işlemiştik. Bu
sayımızda ise, iş planı konu-
sunu yine detaylara girmeden
işlemeye çalışacağız. İster özel
hayatımızda isterse de iş hayatı-
mızda olsun başarılarımız, aklı-
mıza gelen her fikri
düşünmeden yapmaktan öte,
yapmak istediklerimizi zihni-
mizde canlandırarak düşünce
ve mantık süzgecinden geçirdik-
ten sonra uygulamaya bağlıdır.

Türkiye’de yeni kurulan şir-
ketlerin yaklaşık olarak
%30’unun birinci yılında,
%51’inin de 3 yıl içerisinde
yok olduğunu biliyormuydu-
nuz? Yine ABD’de ilk kuruluş
yılları içerisinde yok olan işlet-
melerin %75’inin bir iş planı-
nın olmadığını
biliyormuydunuz?

Anadolu insanı kendi işinin
patronu olmayı sever. Bu ko-
nuda da diğer ülke insanlarına
nazaran daha üretken oldukları
gibi daha hızlı kararlar ala-
bilme becerilerine sahiptirler.
Bununla birlikte özellikle araş-
tırma konusunda en az har-
cama yapan topluluklar
arasındadır anadolu insanı.
Genelde babadan oğula devre-
den bir sistem hüküm sürmek-
tedir. Ancak, günümüzde
babadan kalma yöntemlerle ne
şirket kurmak ne de şirket yö-
netmek olası değildir. Dolayı-
sıyla hiç bir kurumun iş planına
gereksinim duymama lüksü
yoktur. Planlama, işletmeler
için hiçbir zaman son bulma-
yan bir süreçtir.

İş planı, vizyonlarımız doğrul-
tusunda varmak istediğimiz he-
defleri ve bu hedeflere ulaşmak
için yapılan planları anlatan
stratejik planlama aracı ve
kontrol dökümanıdır. İyi bir
plan pusulaya benzer, varmak

istediğimiz hedefi ve genellikle
oraya varılacak en iyi yolu gös-
terir. İyi hazırlanmış bir iş planı,
kurulacak işletmenin neden ve
nasıl başarılı olacağını, gerekli
finansman kaynaklarını ve
bunların nasıl tedarik edilece-
gini ortaya koyar. İş planında,
işletmenin; proje, pazarlama,
araştırma ve geliştirme, üretim,
yönetim, finansman, riskler vb.
gibi tüm unsurlarının tanımlan-
ması gerekmetedir. Unutulma-
malıdır ki; iş planı yaşayan bir
dökümandır ve daima revize
edilmelidir. 

Durum böyle iken, bir so-
kakta aynı alanda faaliyet gös-
teren bir kaç işletme varken, bir
yenisini daha eklemek rasyonel
bir davranış mıdır? Sırf birileri
yapıyor diye hiç bir deneyim ve
bilgi birikimine sahip olmadan
bir girişimde bulunmanın sakın-
caları ve sonuçları nelerdir?

Bir girişimde bulunduğu-
muzda bütün fiziki ve gayrı fiziki
varlıklarımızı seferber ederiz.
Özel hayatımızdan, ailemizden
ve kısaca tüm sosyal yaşantımız-
dan belirli miktarlarla hatta
bazen sınırsız feragatta buluna-
rak ağır bedeller öderiz. Neden
öderiz onca bedeli? Elbette refah
seviyemizi yükseltmek için.
Buna rağmen, hiç bir araştırma
(yapılabilirlik/ fizibilite çalışma-
ları) yapmadan ve oluşturduğu-
muz iş fikri ile ilgili bir iş planı da
hazırlamadan, sırf birilerileri ya-
pıyor diye bir girişimde bulun-
mak rasyonal bir davranış
olamaz. Ne kadar şanslı olursak
olalım, bu tür düşüncelerle yola
çıkarsak, hedefimize ulaşma ola-
sılığımız sıfır ile bir arasında ola-
caktır. Bu tür bir davranış, kişinin
ekonomik olarak intihara kalkış-
masından başka bir şey değildir. 

Ayrıca başarısız bir girişimin
bedelini yalnız girişimci değil,
aynı zamanda girişimcinin
yakın çevresi hatta ülkesi...his-
sesi oranında bu bedelden pay
sahibidirler. Bunun sonuçları
ise, psikilojik sorunlar, yuvala-
rın yıkılması, ve daha ötesi inti-
har vb. gibi sosyal ve
ekonomik trajedidir. İş planı ol-
madan yapılan bir girişim, ok-
yanuslarda pusulasız yapılan
yolculuğa benzer. Karanlık su-
larda kaybolmamak ise, sadece
bir şansdır.

Hayırlı bayramlar dilerim...

GGiirriişşiimmcciinniinn
PPuussuullaassıı
İİşş PPllaannıı

Tüm seçimlerin açık oyla yapıldığı kongrede tek
başkan adayı olarak seçime giren Mehmet Gün-
yar, 40 üyede 34’ünün oyunu alarak tekrar baş-
kanlığa seçildikten sonra, kendisine destek veren
üyelere teşekkür etti. Almanya’nın Hamburg ken-
tindeki Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin ola-
ğan Genel Kurul toplantısı, 73’ü pasif, 61’i de ak-
tif olmak üzere toplam 134 üyesi bulunan G. Sa-
ray Derneği’nin kongresine 40 üye katıldı.

3 Başkan yardımcısı
Başka aday çıkmayınca, Ercan
Uzunpınar, Durak Demir ve Ka-
muran Pelek, toplu oylama so-
nucu 24 oyla Başkan Yardımcı-
sı seçildiler. G. Saray derneğinin
Mali raporunu okuyan Sayman
Murat Cinkaya, + 886 € ile 2,5
yıl önce devraldıkları kasanın,
bugün + 2830 € olarak kayıtla-
ra geçtiğini açıkladı. Denetleme
Kurulu adına konuşan Dr. Sü-

leyman Keser de, “Dr. Hakan Özkan arkadaşım-
la yaptığımız titiz inceleme sonucunda, tüm iş-
lemlerin doğru olduğunu tesbit ettik” dedi.

Yönetim kuruluna seçilenler
Yönetim Kurulu üyeliklerine ise 1 çekimsere
karşı 32 oyla, Mehmet Geyik, Esat Erverdi, Se-
mih Arda, Sedat Akgündüz, Sinan Doğançay, Ön-
der Zeybek, Cahit Balat seçildi. Murat Cinkaya 33
oyla tekrar Sayman, Timur Dengiz de 8 Hayır ve
2 Çekimser’e karşı 18 oyla tekrar Sekreter’liğe se-
çildi. Yönetim Kurul Yedek Üyeliklerine ise Mus-
tafa Kahraman ve Suphi Çapacı seçildiler.

Denetleme Kurulu 
Avukat Gül Aydın, Dr. Süleyman Keser (asil), ve
Dr. Hakan Özkan (yedek) 30 oyla Denetleme Ku-
rulu’na seçildiler. Toplangtı sonunda Avukat Gül
Aydın’a doğum günü vesilesiyle yönetim adına Baş-
kan Günyar tarafından bir buket çiçek sunuldu.

HAMBURG Eyaleti İçişleri ve Spor Bakanı
Michael Neumann ''Sporla Uyum'' başlığı altında
düzenlenen toplantıda, Hamburg'daki amatör
Türk spor kulüplerinin yöneticileri ve çeşitli
amatör kulüplerde oynayan sporcularla bir ara-
ya gelerek sorunlarını dinledi.  Gol Lounge adlı
Türkspor barında düzenlenen toplantıda SPD
Hamburg Milletvekili ve partinin Spor Komis-
yonu Üyesi Ali Rıza Şimşek de toplantının mo-
deratörlüğünü üstlendi. Sporun kültürler ara-
sı köprü kurmada önemli bir araç olduğunu
belirten Neumann, bu anlamda uyuma da bü-
yük katkı sağladığının altını çizdi. Neumann,

uyumda sporun, toplumun ve yaşamın diğer
alanlarına da örnek olduğunu, ileride spor ala-
nında daha iyi adımlar atılacağını belirtti. 

Spor uyuma da örnek 
Bazı spor kulüplerinin göçmen çocukları içi-

ne almaktan çekindiğini ve ayrımcılık yaşan-
dığını dile getiren spor kulübü temsilcileri, saha
konusunda da ayrımcılık yaşayarak faliyetle-
rini sürdürmekte sıkıntı yaşadıklarından şi-
kayetçi oldular. Sorunları tek tek dinleyerek ce-
vaplayan Neumann, sorunların çözümü için ku-
rumlarla ve yetkililerle temasa geçerek en

kısa zamanda çözüme kavuşturulması
için çalışacağı sözünü verdi. Hamburg'da
özellikle göçmenlerin yoğun yaşadığı böl-
gelerde ve okullarda spor aktivitelerinin
yapıldığı merkezlerin yetersiz olduğuna
dikkat çeken Neumann, bu eksikliklerin
giderilmesi için yeterli bütçe ayırdıkları-
nı ifade etti. Neumann, gelecek 3 yıl içe-
risinde 100 spor salonu inşa edilerek fa-
liyete geçeceği müjdesini de verdi.

DELMENHORST’UN Deichhorst semtinde
2006 yılından bu güne gastronomi alanında hiz-
metlerini sürdüren Cabarelo, Lokanta-Cafe-Bar-
Lounge olarak dört ayrı özelliği bünyesinde ba-
rındırma niteliğine sahiptir. Şıklığıyla gözleri ka-
maştıran, lüks olduğu kadar sade dizaynıyla her
türden kesime hitap edebilen bir mekan. Ca-
barelo’nun sahibi ve işletmecisi Alper Saman-
cı, “Cabarelo isminin oluşumundan vereceği hiz-
metlere kadar tüm ayrıntıları düşünülerek siz
müşterilerimizin hizmetine sunduk 2006 yılında
Cabarelo’yu. Cabarelo, günün en önemli öğünü
sabah kahvaltısını huzurlu bir ortamda yapa-
bileceğiniz, öğlen iş ortamından uzak, hızlı bir
şeyler atıştırabileceğiniz ya da Romantik bir ak-
şam yemeğini sevdiğinizle birlikte paylaşabile-
ceğiniz konfora ve özelliklere sahiptir. Yalnız ak-
şamlarınızda size kucak açan, birlikte ya da yal-
nız gidebileceğiniz bir yer. Evinizden ayrılıp dü-
şünmek için ya da yalnız kalıp kafanızı dinle-
mek istediğinizde Costa Rica’dan siz müşteri-
lerimiz için özel olarak hazırlattırdığımız kah-
venizi yine sizin için döşenmiş Lounge köşesinde
yudumlarken ruhunuzuda doyurabileceğiniz gü-
zel bir atmosfere de sahip. Müşterilerimizin hem
eğlenip hem de gülebilmeleri için canlı müzik,
komedi vb. proğramları, özenli ve güleryüzlü per-

soneli, müşteri odaklı hizmet anlayışıyla Del-
menhorst ve Bremen çevresindeki nadide yer-
lerden biridir Cabarelo. Ayrıca Cabarelo, müş-
terilerimizin düğün, sünnet, özel aile partileri vb.
merasimlerinde Catering hizmetini kendi bün-
yesinde ya da sizin istediğiniz her hangi bir yer-
de ve sizin istediğiniz şekilde, gerek canlı mü-
zik gerek stand-up gerekse de özel grupların te-
darikini de üstlenerek organize edebilecek
kapasite ve donanıma sahiptir.  Kahvaltıdan öğle
yemeğine, ikindi kahvesinden akşam yemeği-
ne Anadolu ve diğer ülke mutfaklarının kom-
binesiyle zengin bir mutfağı bünyesinde barın-
dıran Cabarelo farkı, sözle değil yaşanılarak an-
laşılmalı diye düşünüyorum”dedi.

Neden Cabarelo?
DELMENHORST’un Deichhorst semtinde bulunan Cabarelo, özel akşamlarınızda sevdikleri-

nize süpriz yapmak, eğlendirmek ya da unutulmaz bir gece yaşatmak için, farklı bir mekan.
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Tecrübeli Türk ve Alman eğitimcilerimizle hizmet veriyoruz

ARTIK EHLİYETSİZ KİMSE KALMAYACAK

Kayıt ücreti % 50
İNDİRİMLİDİR

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

Biz parayı değil, eğitimi konușuyoruz

özelBayram
Kampanyası

30.10.2013
tarihine kadar

Sadece 99,-
200

€

• 4 haftada
ehliyet imkanı
• 17 yaș altına
ehliyet imkanı
• Puan azaltma
semineri
• Göz testi oku-
lumuzda yapılır

Merkez: 
Lattenstieg 8 • 22299 Hamburg

Tel: 040 - 511 05 82
Șube 1 : Kollaustr. 107-109
22453 Hamburg (Niendorf)

Tel: 040 - 668 713 77 • 040 - 668 713 78
Șube 2: Willerstwiete 15 . 22415 Hamburg 

(Langenhorn ) Tel.: 040 - 520 25 72
www.fahrschule-a-team.com
info@fahrschule-a-team.com

FAİZSİZ TAKSİTLE EHLİYET ALMA İMKANI Bayan öğretmenler
eșliğinde

direksiyon eğitimi

Bayramınızı candan kutlar, kazasız ve mutlu bir bayram gecirmenizi dileriz. 

Ahmet Türkkan  Mobil: 0179 - 806 22 73

Mutlu Bayramlar


