Özdemir

BMW und MINI
Vertragshändler

KfZ Gutachter
• Sachvenständiger
• Fahrzeugbewertung
• Oldtimergutachten
• Unfallgutachten
• Wertgutachten • Kostenvoranschlag

Araç hasar ve değer tespiti
en hızlı şekilde yapılır.

AYTEKİN ACAR-RIEMANN
Avukat-Rechtsanwalt

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

Mehmet Özdemir

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

Tel 040. 766 091-8787
Fax 040. 766 091-17
e-mail uemit.sentuerk@
bundk.de
www.bundk.de

Gebrauchtwagen

Verkaufsberater

Dienstwagen
Finanzierung
Leasing

F Gümüş, Pırlanta, Saat...
Altın,
Farklıyız,
Farkındamısınız?
Kalite, Bol Çeşit,
Uygun Fiyat...

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:

Türkiye’den
emekli
Türkiye’den emekli
olan
da alsın
alsın
olan yardım
yardım da
22

B&K GmbH & Co. KG
Buxtehuder Straße 112
21073 Hamburg

Tel: 040-81 46 40
Fax: 040 86 69 08 54
Mobil: 0172 - 54 68 334
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tuerkses@t-online.de

www.turkses.de

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

I TÜRKİYE’DEN BORÇLANARAK EMEKLİ OLMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZDAN HÜKÜMETE ÇAĞRI:

“Eşitlik ilkesine aykırı olduğu” gerekçesi ile çalışırken veya sosyal yardım alırken Türkiye’den emekli aylıklarını alamayan Avrupalı Türkler isyan etti: “Buradan gelir elde etmemizin Türkiye’ye hiçbir zararı yok. Bu
mantıksız uygulama ne zaman son bulacak?” diyen vatandaşlarımız, hükümetten acil çözüm bekliyorlar.

Fischmarkt’ın

tek
Türk balıkçısı
Dondurulmuş
meyveli
I MELOONIA’NIN SAHİBİ GAYE ÇALMAZ

Hamburg’daki Fischmarkt’ın tek Türk
toptan balıkçısı olan Fabio’s Fisch,
başta Hamburg olmak üzere bütün
Kuzey Almanya’daki restorant ve
marketlere taze balık çeşitlerin pazarlıyor. Fabio Mete Cihan ve Raşit
Cihan tarafından işletilen, Fabio’s
Balık toptancısı her gece saat 23.00
den 07.00 ye kadar açık. Canlı balıklar özel büyük havuzlarda muafaza
edilerek, canlı balık tercih edenlere
sunuluyor.
Haberi 11. sayfada

yoğurdun mucidi

YURTDIŞINDA yaşayan Türk vatandaş-

larını sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak
için çıkarılan borçlanarak emeklilik konusu,
her geçen gün daha da anlaşılmaz ve karmaşık hal almaya devam ediyor. İlk olarak çıkarılan 2147 nolu emeklilik yasasından faydalanan vatandaşlarımız hem çalışıp hem de
emekli maaşlarını alırken, daha sonra çıkarılan yasalar uygulamayı daha da zorlaştırdı.
Ülkenin 70 centlere muhtaç olduğu dönemlerde altın yumurtlayan tavuklar olarak görüldüklerini söyleyen Avrupalı Türkler,
“Şimdi ülke ekonomisinin ve piyasanın biraz rahatlaması nedeniyle her ne kadar bizler görmezden geliniyoruz” dediler.

Almanya’da
bir ilke imza
atan Ela
Bachelor’da
Hamburg’da yaþayan 21
yaþýndaki Ela Taþ, Alman televizyon kanalý RTL’de yayýnlanan
Bachelor proðramýna katýlarak
21 kýzla birlikte yarýþýyor.

Yarýþmaya katýlan ilk ve tek Türk
yarýþmacý kýz olarak bir ilke imza
atan Ela,
Amerikalý sinema
oyuncusu Salma Hayek’e benzetiliyor.

Burak Bademci den
taze kuruyemişler

Haberi 10 sayfada

YENİ çıkarılan yasaların emeklilik konu-

sunda daha da iyi imkanlar sağlanmasını
beklerken aksine bu yasadan yararlanılmaması için bazılarının özel gayretler sarfettiğine işaret eden vatandaşlarımız, “Biz bulunduğumuz ülkelerde çalışsak kime ne zararı
var. Yaşadığımız ülkelerin hükümetlerinin
böyle bir istekte ve diretmede bulunmasını
anlayabiliriz, ama bizim ülkemizin bu konuda diretmesine anlam veremiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz; 2147 nolu emeklilik
yasasında olduğu gibi hem çalışalım, hem
yardım alalım, hem de maaşımızı alalım.
Bu mantıksız yasanın gözden geçirilmesini
istiyoruz” dediler. »Devamı 10. sayfada

AS Urfa Steindamm

www.turkses.com

Ford Krüll den

500 Euroluk benzin çeki

Yeni imaj ve yeni şirketiyle
Öger, tekrar turizm sektöründe

72 yaşındaki işadamı Vural Öger,
“V.Ö.Travel-Vural Öger Touristik
GmbH” adında yeni kurduğu şirketiyle tekrar turizm sektörüne geri
döndü. Yeni şirketiyle 10 Nisan 2014
tarihinden itibaren Almanya'nın her

havaalanından Türkiye'ye turist gönderebileceklerini belirten Vural Öger,
“Güven, deneyim, ağ ve tutku beni tekrar piyasaya çekti. Gelişmeler oldukça olumlu hedefimize ulaşacağız”
dedi.
Haberi 3. sayfada

Halıcı
Çakı
20.
yılını
kutluyor

80.yılını kutlayan
Ford Krüll özel bir
kampanya başlatarak, yeni araç alan
müşterilerine
500
euroluk benzin çeki
hediye ediyor.

Ford Krüll’ün Türk
satış danışmanı Talip
Kılıç, „80. yıl kutlamamız
nedeniyle
yeni arabalarda büyük indirimler yaptık ve
ayrıca bizdin yeni araç alana 500 euroluk
benzin çeki hediye ediyoruz“ dedi.
Haberi 2. sayfada

TM

En pahalı uçak bileti
100 euro olacak

PDF Editor
Ayhan Erden ve oğlu Uğur Erden

Genç işadamlarımızdan Burak Bademci, Türkiye’nin
ünlü markalarından olan Peyman kuruyemişlerinin
Berlin ve kuzey Almanya bayiliğini alarak taze ve leziz
kuruyemiş çeşitlerini pazarlamaya başladı. Gerek tazelik
gerekse lezzeti ile iddialı olduklarını ifaden eden
Bademci, Peyman ürünlerinin bütün market raflarında
satışa sunulduğunu belirtti.
Haberi 2. sayfada

AS Urfa Harburg

Steindamm 19
Moorstr. 2
20099 Hamburg
21073 Hamburg
Tel.: 040 28 00 30 60
Tel.: 040 - 64 88 3613
facebook.com/asurfa . www.asurfa.de

Erden Market
şimdi de Neugraben da

Hamburgun en tanınmış ve en eski marketlerinden
olan Erden Market, 5.şubesini Hamburg’un Neugraben
semtinde 3 Ocak Cuma günü hizmete sundu. 17 yıl
öncesi Altona daki Max Brauer Alle de başlayan Erden
Market serüveni, Eidelstedt, Steilshop, Altona, Osdorf
olmak üzere şimdi de Neugraben da devam ediyor.
Haberi 11. sayfada

20 yıl öncesi Necdet ve Necati Çakı kardeşler tarafından
faaliyete geçirilen Teppich Çakı, 20. yılını kutluyor.
500 metrekarelik satış mağazalarından her çeşit halı,
pvc ve laminat gibi ürünleri toptan ve perakende pazarladıklarını ifade eden, Necdet ve Necati Çakı, 20. yıl
dolayısıyla özel indirimli satışlara başladıklarını vurguladılar.
Haberi 2. sayfada

AVRUPALI Türklerin yıllardan beri kanayan yarası olan pahalı
uçak bileti konusunda
çok önemli bir gelişme
yaşandı. Türkiye’de
uçakla yolculuk yapanların ödeyeceği en yüksek bilet fiyatı 299 TL
olarak belirlendi. Türkiye’deki uçak bilet fiyatlarındaki kargaşayı önlemek için atılan adım
hakkında bilgi veren Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri,
bundan böyle ekonomi sınıfındaki tavan fiyatın 299
Türk Lirası olacağını açıkladı. » 9. sayfada

Peyman’a yoğun ilgi

Sayfa - Seite 2
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• Türkses / Hamburg

zarladığımız kuruyemiş çeşitlerimize
olan yoğun ilgi her geçen gün daha da
amburglu genç işadamlarımız- artmaktadır. Hamburg, başta olmak
dan Burak Bademci, Türkiye üzere Kuzey Almanya ve Berlin deki
nin ünlü kuruyemiş markala- büyük marketlerde kurduğumuz standrından Peyman’ın ürünlerini Berlin ve larda ürünlerimizi iyi sergileyerek, çok
Kuzey Almanya da pazarlamaya başla- iyi bir tanıtım yaptık. Peyman markasının Çitliyo çekirdeği ve Dorleo adlı
dı.
Henüz Aralık ayından itibaren Pey- kuruyemişlerinin zengin çeiştleri marman’ın 13 ayrı çekirdek ve kuruye- ketlerin reyonlarında ön planda tutumişlerini marketlere verdiklerini ifade luyor.
eden Bademci, “ Henüz piyasada yeni Türkiye’nin en kaliteli ve lezzetli kuolmamıza rağmen ürünlerimize olan ruyemişini, Hamburg daki merkez deyoğun ilgi gerçekten bizi çok memnun pomuzdan arzu eden marketlere acil
servis yapıyoruz.
etti.
Gerek tazeliği gerekse lezzeti ile Tür- Ürünlerimizin fiyat ve tazeliği müştekiye’de en çok tercih edilen Peyman’ın rilerimiz tarafından tam not aldı” dedi.
ürünlerini pazarlamamız bizler için
gurur verici. Birkaç ay içerisinde pa- Sipariş hattı: Tel: 040 - 23688763

Genç
işadamlarımızdan
Burak Bademci,
Türkiye’nin önde gelen Peyman kuruyemiş ürünlerinin toptan
şatışına başladı.

Ford Krüll’den 500 euroluk
benzin çeki ve 4 yıl garanti
Hamburg’un tanınmış araç pazarlama şirketlerinden
Ford Krüll 80.yılını kutluyor. Ford Krüll’ün Türk şatış elemanı Talip Kılıç 80. yıl münasebeti ile özel indirimlere ek
olarak, yeni araba alanlara 500 euroluk benzin çeki hediye ettiklerini söylüyor.

H

• Türkses / Hamburg

Yaptığı cazip kampanyalarla
müşterilerini kendisine çeken
Ford Krüll 80. yılını kutluyor.
80. yıl dolayısı ile yüzlerce araçlarda
büyük indirimler uyguladıklarını vurgulayan Ford Krüll’ün satış elemanı
Talıp Kılıç, kendilerinden yeni bir otomobil alan müşterilerine ise extra 500

Şubat - Februar 2014

Teppich
Çakı
20.yılını
kutluyor

• Türkses / Hamburg
Hamburg’un ilk Türk Halı Mağazası Teppich
Çakı 20. yılını kutluyor. Necdet ve Necati Çakı
kardeşler tarafından 20 yıl önce Altona da hizmete
açılan Teppich Çakı binlerce Türk ve Alman müşteri
kapasitesine sahip.
Genelde bütün Türklerin kendilerini tercih ettiklerini ifade eden Necati Çakı, “ Ev taban halılarından iş yerleri ve büroların halı döşemesine kadar
laminat ve PVC işlerini titizlikle yerine getiriyoruz.
Alman halı mağazası ile bizi karşılaştıran müşterilerimiz, gerek fiyat gerekse servis açısından bizi
tercih ediyorlar. Çünkü bol çeşit ve uygun fiyatlarımıza ek olarak, bizden alınan halı, laminat ve
PVC çeşitlerini çok kısa bir sürede döşediğimiz
gibi, eski halılarında çöpe atılma işini de üstleniyoruz.
20.yıl nedeni ile Şubat ayı sonuna kadar bütün
halı çeşitlerimizde % 20 indirim uyguluyoruz.
Ayrıca taksitle bizden halı alma imkanı da var”
dedi. Nobistor 37 . 22767 Hamburg adresinde olan
Teppich Çakı nın telefon numarası ise 0404308056

euroluk benzin çeki hediye edeceklerini
bilirtiyor.
Özellikle yeni Ford Kuga model araçların çok yönlü aksesuara sahip olduğunu ifade eden Kılıç, yeni arabaların
Flat Rate adı altında 4 yıl tam garanti
verdiklerini söylüyor. Bilhassa Türk
müşterilerinin yoğun olduğunu ve bununda bir güven eseri olduğunu vurguluyor. İnfo Tel: 040 853 06 377

TM

PDF Editor

Yeni imaj ve yeni şirketiyle
Öger, tekrar turizm sektöründe
Şubat - Februar 2014
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72 yaşındaki işadamı Vural Öger, “V.Ö.Travel-Vural Öger Touristik GmbH” adında
yeni kurduğu şirketiyle tekrar turizm sektörüne geri döndü. Yeni şirketiyle 10 Nisan
2014 tarihinden itibaren Almanya'nın her havaalanından Türkiye'ye turist gönderebileceklerini belirten Vural Öger, “Güven, deneyim, ağ ve tutku beni tekrar piyasaya çekti. Gelişmeler oldukça olumlu hedefimize ulaşacağız” dedi.
Emin Sağlık
Türkses / HAMBURG

“V.Ö.Travel-Vural Öger Touristik GmbH” kurucusu ve
yönetim kurulu başkanı Vural Öger, İncoming Agentur Holiday Plan yöneticisi ve Türkiye uzmanı Nina
Öger, V.Ö.Travel yönetim kurulu başkan vekili ve
Öger Türk Tur Genel Müdürü Selim Ataş, V.Ö Travel
Turizm Müdürü Ali Doğan'ın katıldığı Le Canard Noveau Restoran'da düzenlenen basın toplantısıyla yeni
şirket tanıtıldı.

nağı olmuştur benim için. Dolayısıyla tekrar turizm
piyasasına döndüm” dedi.

Olumlu yanıtlar aldı

Başarılı turizmci üç yıl içinde turizmden uzak olsa
dahi sektörü devamlı takip ettiğini dile getirerek, “40
yıl birlikte çalıştığım seyahat acentelerine önce mektuplar göndererek tekrar yeni bir şirketle geriye dönmek istediğimi bildirdiğimde gelen olumlu, sevindirici
cevaplara kendim de şaşırdım. Yılların verdiği bir
güven olmasa benimle tekrar çalışmak istemezlerdi.

Sayfa - Seite 3

özellikle turistlerin gittikleri yerde verilen hizmetten ödün vermedik ve vermeyeceğiz. Ayrıca
tatile gitmek isteyen çocuklu aileler,
öğrenciler gibi çeşitli alanlardan
oluşuyor, bunu da göz önünde bulundurarak hem kaliteli hizmet sunuyoruz hem de ücretlerimizi her cebe
hitap etmesini sağlıyoruz. Böylece her kesimden olanlara fiyatlarımız hitap ediyor”
açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin her
yeri farklı bir
güzelliye sahip

Yalnız Türkiye'nin Antalya, İstanbul ve İzmir'den oluşmadığınında altını çizen Vural Öger,
“Türkiye'nin her köşesi çok farklı
bir güzelliğe sahip. Ama bu güzellikleri fark etmek ortaya çıkartıp güzel
fikirler üretip turizme sunmak lazım.
Örneğin Karadeniz bölgesi, buna benzer
çok yapılacak ve gezilecek yerler var. Biz turistlere İstanbul'dan veya Antalya'dan düzenlenen
turlarla gezmeleri için olanaklar sunuyoruz. Çocuklu
ailelerin evlerinde olduğu kadar rahat olmalarını
sağlıyoruz. Yalnız tatil yapanlar olsun, grupla gidenler
olsun bütün bunların farklı isteklerini yerine getiriyoruz. Bunu yaparken de bilinçli ve eksiksiz yapıyoruz.
Son yıllarda Türkiye turizm açısından tahmin edilenden daha fazla büyümüştür. Alman turistlerin Türkiye'yi tercih etmeleri şüphesiz ki, Türklerin
misafirperver oluşları, güneşli sıcak hava, deniz gibi
isteklerini karşılamasıdır. Ama turizmde Türkiye hızla
ilerlemesine rağmen İspanya'yı sollayabilir mi bilemiyorum” dedi.

Kızı Nina sağ kolu
292 sayfalık katalog: Selim Ataş, Nina Öger, Vural Öger ve Ali Doğan
292 sayfadan oluşan yeni kataloğun seyahat acentelerine gönderildiğini kaydettiler.
ALMANYA'NIN başta gelen seyahat acentelerinden
biri haline getirdiği Öger Tours adlı şirketini üç yıl
önce Thomas Cook'a satan tanınmış işadamı 72
yaşında Vural Öger, turizm sektörüne geri döndü.
“V.Ö.Travel” isimli yeni kurduğu şirketle Vural
Öger, Türkiye turizminin ağırlıkta bulunduğu satış ürünleriyle turizm sektöründe önemli bir yer alacak.

Geriye dönmekten
mutluyum

Ama hepside sevindiklerini tekrar benimle çalışmaya
hazır olduklarını söylediler. Katalog çıkmadan önce
bin acente ile anlaşma yaptık. Üç ay gibi kısa sürede
yoğun çalışmalarımız sonucu üç bin acente ile anlaşmalarımız tamamlandı. Hedefimiz gelecek yıllarda
10 bin acente ile çalışmaktır. Güven, deneyim, ağ
ve tutku beni daha güçlü ediyor. Turizmcilik
bana göre ve bu yolda devam edeceğim.
Bu piyasada orta ölçekli bir şirkete ihtiyaç var” ifadesini kullandı.

Kalite ve

Tanınmış tur operatörü Vural
hizmet önemli
Öger, Öger Tours'u üç yıl
önce sattıktan sonra arkaKendi adının ve soyadının
daşları, dostlarıyla birlikte
devam etmesinin bir nevi gerekgüzel vakit geçirdiğini ve
tiğini ve buna sevindiğini belirzaman içerisinde çalışma
ten ünlü turizmci Öger, “1980'li
dönemini aradığını belirtti.
yılları öncesi Almanlar TürÖger, “Ben emekli olup bir
kiye'ye gitmiyor ve tanımıyorkenara çekilmek isteyen biri
lardı. Biz Almanlara Türkiye'nin
değilim. Dolayısıyla Almancazip, cennet bir tatil ülkesi olya'da siyasetçiler 63 yaşında
duğunu ve turizmde önemli yeri
emeklilik olsun veya 67
bulunduğunu kanıtladık. Bir nevi tuyaşında emekli olunsun tartışmarizmde yeni bir ülkeyi
ları yaparken ben 72 yaşımda tekkeşfetmelerinde yardımcı
Yeni imaj: Başarılı işadamı
rar iş başına gelmekten mutluyum.
olduk,Türkiye’ye turizm
Vural Öger, üç yıl aradan sonra
Seyahat, turizm benim her zaman ilgi
yeni imajı ve yeni şirketiyle tekrar yolu açtık ve milyonlarca
alanım oldu. Çünkü insanların tatil yapabilturist Türkiye'ye gidiyor
turizm sektörüne döndü.
meleri, tatil beldelerinde çocuklarıyla birlikte
artık... Dolayısıyla bunu
rahat etmeleri, istedikleri hizmeti bulmaları
yaparken kaliteye ve hizbenim için çok önemlidir. Alman müşterilerimde her
mete büyük önem verdik. Hiçbir zaman kaliteden ve
zaman memnun kaldıklarını söylemeleri motive kay-

Özdemir

Almanya'daki Öger Türk Tur şirketi ile Türkiye’de
sekiz otelden oluşan oteller zinciri ve Holidayplan Incoming turizm şirketlerin faaliyetlerine devam ettiğini
belirten Vural Öger, “Kızım Nina ile bu şirketleri dahada geliştireceğiz. Sağ kolum olan Nina, otelleri yönetiyor. Ayrıca, 25 yaşında oğlum ve birde 21 yaşında
kızım var eğitimleri devam ediyor. Ama çocuklarımda
turizmciliği tercih ettiler. İleride kendileri de turizm
alanında faal olacaklar bu kendilerinin tercihidir. Ayrıca 2 Mart 2014 tarihinde bu yıl 9. Öger Antalya Maraton'u düzenleyeceğiz. Buraya her yıl uluslar arası
katılım daha da artıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden
insanlar yarışmaya katılmak için Antalya'ya geliyorlar.
Bunun da farklı bir özelliği bulunuyor. Kızım Nina'nın
yönettiği Majesty Oteller zinciri yüzde 97 hep dolu geçiyor. İstanbul'da Bodique Oteli yapılıyor bu yıl açılacak” ifadesinde bulundu.

2014 de hedef
120 bin kişi

Türkiye ağırlıklı 292 sayfadan
oluşan yeni kataloğun Antalya, Bodrum, Marmaris, İstanbul, Kapadokya ve
Anadolu turları ağırlıklı
232 otelle satışa sunulduğunu belirten Vural
Öger, “2014 yılında hedefimiz 100 ile 120 bin
kişiye ulaşmaktır” dedi.
Nina Öger, Türkiye turizmde önde gelen ülkelerarasında bulunduğunu
ve kaliteye ve eksiksiz
hizmete önem verdiklerinin altını çizdi. Selim
Ataş ise, “Öger Türk Tur
olarak 2013 yılında 1,2 milyon yolcuyu Almanya'dan
Türkiye'ye taşıdık. Almanya'nın her havaalaKalite önemli: Nina
nından uçuyoruz” dedi.
Öger, turistlere yüksek
Ali Doğan'da yeni katakalitede en iyi hizmeti
loğun üç bin partner
sunduklarını söyledi.
acenteye dağıtılmaya
başlandığını kaydetti..

Vural Öger ve
ilk seferin hikayesi

Ankara doğumlu 1960'da Almanya gelen Vural Öger
(72), Berlin Teknik Üniversitesi yüksek mühendis
eğitimi aldı. Öğrenci yıllarında mankenlik yaptı ve
seyahat işlerine girip Doğu Blok uçakları biletleri sattı.
Bir gün Hamburg'a geldiğinde arabası yandı. O zaman
Hamburg'un tek Türk restoranı olan Steindamm'daki
Hasan Bakkal'a gider. Duvarda 'Düsseldorf-İstanbul
charter seferleri' yazan bir ilan gördü. Oradakilere
'Hamburg'dan uçak yok mu?' diye sordu 'Yok, millet
rezil oluyor, buradan otobüslerle 5-6 saat Düsseldorf'a
gidiyorlar, oradan uçuyorlar' diye cevaplar alır. O
zaman bu işin tutabileceğini kafasında şekillendirir.
German Air şirketinin satış müdürüne gider ve '20 bin
Mark getir, hemen uçak verelim' cevabını alır. Biriktirdiği 4 bin Mark'la BAC-11 tipi 114 kişilik uçak kiralama ön sözleşmesi yapar. St. Georg'da küçük bir yer
kiralayıp tamir ettikten sonra ön tarafta bilet satar, arkada yatar. İşçi yurtlarında el ilanları dağıtır. İlk seferi
20 Temmuz 1969'da gerçekleştirir. Öger, 1998'de
Alman-Türk Vakfı kurucuları arasında yer aldı.
2004'de Avrupa Parlamentosu SPD Milletvekili oldu.
Sayısızca ödüller ve nişanları arasında Federal Almanya Liyakat Nişanı ile Türkiye'den Üstün Hizmet Madalyası da bulunuyor.

2013 yılında
1,2 milyon yolcu

Geçtiğimiz yıl Öger Türk Tur Türkiye ile Almanya
arasında 1,2 milyon yolcu taşıdığını belirten Öger,
“Yolcularımızı Almanya'nın her havaalanından taşıyoruz. Türkiye'de 19 havaalanına ulaşıyoruz. Geçtiğimiz
yıl 160 milyon ciro yaptık. Bin 200 acente ile bir ağ
halinde çalışıyoruz. Merkezimiz Hamburg ve Almanya
genelinde 50 personelle hizmet veriyoruz. Ayrıcı Holiday Plan 25 yıllık tecrübesiyle 7 milyon turisti Türkiye'de memnun etmiştir” açıklamasında bulundu.
Türkiye'de siyasi durumu da değerlendiren Vural Öger,
“Türkiye 2002 ile 2007 yılları arasında AB'nin reformları ve kriterleri doğrultusunda çok başarılı çalışmalar
yaptığı bir gerçektir. Bence bu çalışmaların devam etmesi lazım. Fakat son olarak Türkiye'de yaşanan olumsuz olayların önümüzdeki ay yapılacak olan yerel
seçimlerden dolayı olabileceği kanısındayım. Umarım
her şey düzelir ama bütün bunlar turizmi etkilemez”
ifadesinde bulundu.

Selim Ataş ve Nina Öger, bilhassa Türklere yönelik özel tatil paketleri ile, hem tatil
yapma, hemde memleketi ziyaret etme imkanları sunacaklarını ifade ettiler.

Özgür Temel

Özdemir
Yeminli
Tercüman
KfZ Gutachter

TM

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

KfZ Gutachter

Araç hasar ve değer tespiti
en hızlı şekilde yapılır.

Tercümelerimiz Hamburg Başkonsolosluğu tarafından tanınmakdadır

PDF Editor
Mehmet Özdemir

• Sachvenständiger
• Fahrzeugbewertung
• Oldtimergutachten

Araç hasar ve
ızlı
değer tespiti en h
şekilde yapılır.

• Unfallgutachten
• Wertgutachten
• Kostenvoranschlag

Haftplicht- und Kaskoschadengutachten
• Rechnungsprüfungen
• Restwertermittlungen
• Reparaturbestätigungen

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

Mehmet Özdemir

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

☞ Almanya’da verilmiş olan boşanma kararlarının, Türkiye’deki
yetkili mahkemelerde tanıtımı ve tenfizi (Ortalama 4 haftada
karar teslimi).

☞ Almanca ve Türkçe dışında Polonca, Arapça vs. dillerde tercüme

☞ Ticaret Odası (Handelskammer), Evlendirme Dairesi
(Standesamt) ve işyeri açarken Almanca dil desteği.

☞ Noter ve benzeri birçok resmi kurumlarda, uzun yılların
tecrübesiyle ve en uygun fiyatlara tercümanlık hizmeti veriyoruz.

Tel.: 0172-583 57 98 veya 0176-322 109 36
dolmetscher.temel@yahoo.de - Postfach: 902145 . 21055 Hamburg

TGH’da seçimsiz genel kurul

Başarılı
polislerin
diploma
sevinci
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amburg Polis okulundan
mezun olan ve aralarýnda
Türk kökenli ögrenci Uður
Uysal’ýn da bulunduðu polis
adaylarý diplomalarýný aldýlar. Ýki
buçuk yýl önce 131 öðrencinin
eðitime baþladýðý okuldan 93 kiþi
baþarýlý olarak mezun oldu.

Birinci sýrada en saðda Uður Uysal

Uysal ‘’Mesleðimi baþardýðým için çok mutluyum, iki buçuk sene çok emek verdim ve emek
vermeme deðdi. Bundan sonra bu mesleði üniversitede devam etme þansým olduðu için üniversiteye devam ederek mesleðimde yükselmeyi düþünüyorum’’ dedi.
Okulda çok az Türk polis adayý olduðunu söyleyen Uður Uysal, bu mesleði seçtiði için çok

mutlu olduðunu söyleyerek, Türk gençlerinin
polislik mesleðine ilgi duymalarýný tavsiye etti.

Evli olan Uður Uysal’ýn hukuk fakültesi öðrencisi eþi Baþak Ceren Doðan ve annesi Zöhre,
babasý Cafer Uysal ile eþinin annesi Necla ve
babasý Medet Doðan da diploma törenine gelerek mutlu gününde sevincine ortak oldular.

Göçmen polislere ihtiyaç var

Evli olan Uður Uysal’ýn hukuk fakültesi öðrencisi eþi
Baþak Ceren Doðan ve annesi Zöhre, babasý Cafer Uysal
ile eþinin annesi Necla ve babasý Medet Doðan da diploma
törenine gelerek mutlu gününde sevincine ortak oldular.

Diploma töreninde konuþan Hamburg Ýçiþleri
Bakaný Michael Neumann, göçmen gençlerin
müracatının yok denecek
kadar az olduğunu belirterek, teşkilatın göçmen
gençlere ihtiyaç duyduğunu,senatonun yüzde
20’lik kontenjan zorunluluğu koşmasına rağmen
bu kontenjanı dolduramadıklarını söyledi. Neumann ‘’Polis teşkilatı olarak göçmenlerin de topluma aktif olarak katılımını
çok önemli görüyüruz.
Polislik mesleği de bu katılıma önemli bir katkı
sağlayabilir. Yaşlanan ve
emekli olan memurlarımızın yerini göçmen gençlerle doldurmak istiyoruz.
Göçmen gençlere ihtiyacımız var’’ dedi.

Hamburg Wilhelmsburg’da

H
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amburg Türk Toplumu
(TGH) yeni yönetimi 2014
yýlýnýn olaðan ve seçimsiz
genel kurulunu yaparak, üye, delege ve üye derneklerini mali rapor ve faliyetler konusunda bilgilendirdi. TGH Baþkaný Nebahat
Güçlü, eski yönetimin TGH’ya
verdiði zararýn büyük olduðunu
belirterek, derneði iflasýn eþiðinden kurtardýklarýný belirtti. Güçlü,
2012 yýlýnda eski yönetimin 75
bin Euro zararla kapatýldýðýnýn
ortaya çýktýðýna dikkat çekti.

Yeni projeleri ve yeni personeli tanýtan TGH yönetim kurulu, eski yönetimin mali raporunu aklamasýný ertelediklerini belirterek, eski yönetim hakkýnda iddia edilen zarar bilançosunun da uzman kiþiler tarafýndan incelenerek belgelendiðini belirttiler.

2014 yılı olağan ve seçimsiz Genel Kurulu`nda,
Galatasaraylılar Derneği, Beşiktaşlılar Derneği,
Demokrat Çorumlular Platformu ve Engelsiz Diyalog Kültür ve Sanat Derneği‘nin, TGH’ya üyelik
başvuruları Genel Kurul tarafından onaylandı.

Hamburg Türk Toplumu (TGH) yeni yönetimi 2014 yýlýnýn olaðan ve seçimsiz genel kurulunu yaparak, üye, delege ve üye derneklerini mali rapor ve faliyetler konusunda bilgilendirdi.

Güler Friseur

Damen Salon - Bayan Kuaför Salonu

30 yıllık tecrübe
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Kuaförü
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8 kişilik oturma yeriyle
modern kuaför salonumuzda
kendinizi evinizde hissedin
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belirterek yeni eğitim modelinin Almanya’ya örnek olduğunu belirtti.

Tarihi
Belediye
Türkiye
ile Almanya
arasýnda
kültür köprüsü
Saray’ında
yeni
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yıl resepsiyonu

Hamburg’da Stadtteilschule Wilhemsburg ve Hafen Stadtteilschule

isimli okullarda Çocuk ve Gençlik Edebiyatý Yazarlarý Birliði Baþkaný
amburg Eyaleti Eğitim Bakanı
Ties Rabe, velilere çocuklarının Kendisinin de okulda çok başarılı bir
Bican Veysel Yýldýz’ýn katýldýðý imza ve söyleþi programlarý düzenlendi.
karnelerindeki kırık notlarınöğrenci olmadığını söyleyen Rabe,
Programlarda Çocuk ve Gençlik Edebiyatý Yazarlarý Birliði Baþkaný
‘’Önemli olan ailelerin çodan dolayı baskı yapmamaBican Veysel Yýldýz, öðrencilere yazmanýn önemini anlatan bir sunum
cuklarına okul hayatı
ları konusunda uyardı.
yaparak þiirlerinden örnekler okudu ve kitaplarýný imzaladý.
boyunca devamlı ilgili
Rabe, 2013-2014 biolduklarını hissetrinci yarıyıl eğitim
• Türkses / Hamburg luþturmak istiyoruz. Avrupa’daki
tirmeliler. Eğitimdönemi karnelevarlýðýmýzý saðlam bir temele oturde başarıyı
göçrini alacak öğ-kanun üstadı Turan Vurgun yönetimindeki
Hamburg’da
‘’Menekşe
Korosu’’
sonbahar
ican Veysel
Yýldýz, öðrencilere yaptýðý tacak, entelektüel birikimi olan bimen
kökenli
olrencilerin
başarı
konseri vererek Türk Sanat Müziği (TSM) severlere unutulmaz bir gün
yaşattı.
sunumda
yazmanýn bireylerin ve top- reyler yetiþtirmek için bunu yapmak
Milli Eðitim Müdürlüðü için hazýrladýðý “Ýmece
mak ya da olmanotlarının
lumlarýn
hayatýndaki önemini anlatarak zorundayýz. Çocuklarýmýzý gerçek anlamda Yoluyla Öðrenme ve Öðrenme Kültürü Edinme”
mak değil, aileönemli
olyazmanýn insanlara empatiyi ve düþünerek ko- yarýnlara hazýrlamak için bu iþi en az ders ver- projesini Hamburg’daki okullarda uygulama
lerin çocukları ile
duğunu ancak
nuþmayý sorgulayarak ve anlayarak yaþamayý mek kadar önemsemek gerektiðine inanýyorum. ile ilgili çalýþmalar yapmak olduðunu belirterek,
olan ilgisi belirveliler karnedeki
öðreteceðini vurguladý. Yýldýz “Yazmayan bir Ýstanbul Ýl Milli Eðitim Müdürü Sayýn Mu- bu konuda Gesamtschule Mümmelmannsberg
kötü notları gölemektedir’ dedi.
toplum okuyamaz. Gerçekten okuyan bir top- ammer Yýldýz’ýn baþlattýðý ‘’Yazarlar Okul- ve Hafen Stadtteilschule öðretmenleri ile
rünce çocuğa baskı
lumu hedefliyorsak önce daha çok yazmayý larda’’ projesinin benzeri bir çalýþma burada verimli görüþmeler yaptýðýný söyledi. Yýldýz
yaptığı takdirde çoAna dilin önemli oldenemeliyiz. Yazmak, bize okumanýn önemli yapýlabilir. Gönlümüz istiyor ki Yazarlar Okul- ‘’Hafen Stadtteilschule’den Hasan Danýþýk
cuğun psikolojisinin
duğunu ve Türkçe dilibir ihtiyaç olduðunu hissettirecek en iyi yoldur. larda Projesi, Türkiye ile Almanya arasýnda öðretmenimizle birlikte yirmi beþ kiþilik bir
olumsuz yöne etkilenenin de diğer diller gibi okulYazmak, insanlarýn ve toplumlarýn hayat kali- edebiyat köprüsü olsun. Yýllarca ihmal ettiðimiz öðrenci grubumuzla yazarlýk okulu yazý atölyesi
ceğini ve istenmeyen sonuçlar
larda ögretilmesi gerektiğini satesini arttýran çok önemli bir eylemdir” dedi. bir eksikliði gidersin. Türk dili ve edebiyatý, çalýþmasý yapmayý planlýyoruz’’ dedi.
doğurabileceğine dikkat çekti.
vunan Rabe, ‘’Rusça, Fransızca, Laburadaki çocuklarýmýz ve gençlerimiz ile Türtince gibi Türkçe de okullarda okuÇocuk
ve
Gençlik
Edebiyatý
Yazarlarý
Birliði
kiye arasýnda kalýcý bir sevgi baðý kursun. Almanya’daki Yýldýz, ‘’Öðretmen ve yazarlarý
Türkiye’deki gelişme dinaRabe, uyum potansiyeli en güçlü• Türkses
olan tulmalı.
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lmanya’ya 1969
yýlýnda iþçi olarak
gelen Mehmet
Ünüs (71), Almanya’ya
gelmeden önce 1961’de
Fatma Tüvür (þimdiki
soyadý) ile evlenmiþ,
1962’de Kadir ve
1963’de Kader isminde
2 çocuklarý olmuþ. Ancak çift 1965’de ayrýldýktan sonra çocuklar
Mehmet Ünüs’de kalmýþ
ve Fatma Tüvür Almanya’ya iþçi olarak
gelmiþ.

Mehmet Ünüs de 1969’da iþçi olarak
geldiði Almanya’nýn Koblenz kentinden
asker arkadaþýnýn yanýnda çalýþmak üzere
Stuttgart þehrinin Rotweil kazasýnýn
Schranberg kasabasýna gitmiþ. Orada
tesadüfen eski eþi Fatma Tüvür ile
karþýlaþmýþ ve 2 ay evinde misafir olarak
kalmýþ. Ayný kasabada 7 yýl boyunca
kalmýþ ve arada Fatma Tüvür ile görüþüp
iliþkileri devam etmiþ. Mehmet Ünüs, gittikçe daha seyrek görüþtükleri için bu
esnada eski eþi Fatma Tüvür hamile olduðunu veya Sedat’ýn doðumundan hiç
bahsetmemiþ. Neden haber vermediðine
anlam veremeyen Ünüs ‘’Þimdiki gibi
cep telefonlarý yoktu ama isteseydi bana
haber ulaþtýrabilirdi. Çünkü ayný kasabada
yaþýyorduk. Aramýzda bunu gerektiren
bir sorun da yoktu, sadece tabi ki karý
koca gibi deðildik, arada kaçamak yapýyorduk sadece, iliþkimiz bu þekildeydi’’ dedi.
Ünüs, kasabada 7 yýl kaldýktan sonra
baþka þehirlere gittiðini ve 1984 yýlýnda
Türkiye’ye kesin dönüþ yaptýðýný ancak
iþlerinin iyi gitmemesi üzerine 2000 yýlýnda
tekrar Almanya’ya geldiðini belirtti.

Çok mutluyum

Sedat Tüvür’ün varlýðýndan Müge
Anlý’nýn proðramýndan aradýklarýnda
haberi olduðunu söyleyen Mehmet
Ünüs, bir oðlu daha olduðunu duyunca
çok þaþýrdýðýný ayný zamanda da se-

Gelinlik
Nişanlık
Kınalık

Sedat Tüvür’ün varlýðýndan
Müge Anlý’nýn proðramýndan
aradýklarýnda haberi olduðunu
söyleyen Mehmet Ünüs, bir
oðlu daha olduðunu duyunca
çok þaþýrdýðýný ayný zamanda
da sevindiðini belirterek ‘’Hala
þoktayým ama çok sevindim.
Oðlumu hemen görmek istiyorum’’ dedi. Kendisiyle
yaptýðýmýz söyleþide Ünüs hayat hikayesini þöyle özetledi.

vindiðini belirterek ‘’Hala þoktayým
ama çok sevindim. Oðlumu hemen
görmek istiyorum’’ dedi.
Ýçinde buruk bir sevinç yaþadýðýný da
dile getiren Ünüs „Ama çocuðumu bugüne
kadar görememem bana acý verdi, çocuðum için de üzücü bir durum, kimbilir
neler çekti. Öz annesini ve babasýný
tanýyamadan bu yaþa gelmesi benim yüreðimi sýzlattý. Þu anda þoktayým ama
gittikçe bunu daha derin düþünüp daha
çok üzülürüm herhalde. Bir oðlumun
daha olduðunu öðrenmek çok sevindirici
ama oðlumun açýsýndan üzücü, bu acýyý
ve vicdan azabýný hep hissedeceðim“
þeklinde konuþtu.

Fatma Tüvür’den sonra ikinci bir evliklik
yaptýðýný ve 2 çocuðu daha olduðunu
ancak 2 yýl sonra ondan ayrýldýðýný ve
üçüncü bir evlilik yaptýðýný ondan da 1
çocuðu daha olduðunu anlatan Ünüs,
bu kadar çok evlilik yapmasýnýn sebebini
sorduðumuzda, ‘’Bunu çapkýnlýk þeklinde
algýlayanlar var. Fakat ben çapkýn birisi
deðilim. Ancak hayatýn getirdiklerini, sakladýðý sürprizleri yaþıyoruz diye düþünüyorum. Hayat budur iþte. Hayat devam
ettiði süre içinde bize ne getireceði belli
olmaz, iyi ve kötü sürprizleri olabilir. Tabi
ki bu sonuçlarda bizim tercihlerimiz de
büyük rol oynuyor. Ama önemli olan
hayatý en iyi ve mutlu þekilde yaþamaya
çalýþmak’’ diyerek duygularýný dile getirdi.
13 yýldýr yalnýz yaþadýðýný anlatan Tüvür,
‘’Anlaþabildiðim ve hayatý paylaþabileceðim birisi karþýma çýkarsa tekrar evlenmeyi düþünüyorum’’ dedi.

,
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2014 modellerimizden

Bu kampanyamız 15 Mart
tarihine kadar geçerlidir.

Hapsi birlikte
TEK FİYAT
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Gençlik
dairesinin
öldüren ihmalleri
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amburg’un Billsedt semtinde
18 Aralık tarihinde ailesi tarafından dövülerek iç kanamadan ölen 3 yaşındaki Yağmur
Y.’nin ölümündeki gençlik dairesi
ihmalleri gün ışığına çıktıkça skandal boyut almaya başladı.
Yeþiller Partisi Hamburg fraksiyonu
tarafýndan ortaya atýlan iddiada,
Yaðmur’a gençlik dairesi tarafýndan
yapýlmasý gereken koruyucu
takip, denetim ve kontrollerde
ciddi eksiklikler ve ihmallerin
olduðunu iddia etti. Fraksiyon,
Yaðmur’a yapýlmasý gereken
U7 saðlýk taramasýnýn yapýlmadýðýný ve bunu da gençlik
dairesinin zamanýnda denetleyip kontrol etmediði için fark
etmediðini ve konuyla ilgili
senatoya soru (soruþturma)
önergesi verdiklerini açýkladý.

Yeþiller Hamburg Milletvekili
Christiane Blömeke, Yaðmur’un ölümünden bir hafta önce
yapýlmasý gereken saðlýk kontrolünün yapýlmadýðýný þiddetle
eleþtirerek ‘’Eðer yapýlmýþ olsaydý
çocuk doktoru çocuðun vücudundaki taciz izlerini görürdü. Gençlik
dairesi saðlýk kontrollerinin yapýlýp
yapýl-madýðýný zamanýnda takip etmeliydi’’ diyerek senatodan bu sorularýn derhal cevaplanmasýný istedi.

Yaðmur’u
kreþ de
ihmal etmiþ

Yağmur’un vücudundaki morluklar

Şubat - Februar 2014

ve yara izleri, evine 500 m uzaklıktaki gittiği kreşin öğretmenleri tarafından görülmesine rağmen ailesinden şiddet gördüğü ihtimalini
vermedikleri ortaya çıktı. Devletin
kurumlarının ve yetkililerinin gözleri
önünde ihmaller yüzünden hayatı
sona eren küçük Yağmur’un yüzünde her zaman yara ve çizikler,
vücudunda morluklar olduğunu
anlatan kreş öğretmeni Özlem U.,
annesi Melek Y.’ye sorduğunda kuzeniyle oynarken olduğunu söyle-

Melek Y. ile kocasýnýn sýk sýk
ayrýlma kararý alarak ayrý yaþadýðý
ve bu esnada Melek Y.’nin hayatýnda baþka birisinin mi olduðu
ve Melek Y.’nin 2013 Nisan ayýnda
geçirdiði kalp krizi, bunun Yaðmur
ile babasý arasýndaki stres
baðlantýlarý ise soru iþaretleri
arasýnda.
Yağmur’un ölümünden sonra kurulan araştırma komisyonu
tarafından Hamburg senatosuna verilen soru önergesinde cevap bekleyen sorular
şöyleydi.
1- Yağmur’un üç hafta kreşe
gitmemesi kreş yetkililerinin
ve gençlik dairesinin dikkatini
neden çekmedi?

2- İlçe Çocuk Koruma Dairesi
koordinatörlüğü bu konuyla
ilgili çalıştı mı?

diğini belirtti. Kreş yetkilileri, gençlik dairesinden Yağmur’un ailesinden şiddet gördüğü konusunda
herhangi bir bilgi verilmediğini öne
sürdüler.

Yeni detaylar

Yaðmur’un ölümünden sonra evde
yapýlan araþtýrmalarda, Yaðmur’un
eþyalarý arasýndan yaralanma durumunda kullanmak için buzaküleri
ile çocuk odasýndaki kalorifer peteklerinde ve çeþitli yerlerde bulunan kan izlerinin Yaðmur’un sýk
sýk þiddet gördüðünü ispatladýðý
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ortaya çýktý.
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3- Yağmur’un daha önceden
ailesinden şiddet gördüğü ve
hayati tehlike altında olduğu bilgisayarlarda kayıtlı mı?
4- Yağmur’a yapılması gereken U7
sağlık taramasının yapılmadığı ve
bunu gençlik dairesinin neden zamanında denetleyip kontrol etmedi?

Araştırma komisyonu, tüm bu sorulara cevap verilmesini ve
Yağmur’un ölümüne sebep olan
ihmallerle ilgili gençlik dairesinin
bir rapor hazırlaması istenerek raporun 6 Şubat’a kadar verilmesi
istenmiþti.

AKP Milletvekili Recep Özel

Şubat - Februar 2014
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vrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD)
tarafından “Milli İradeye Saygı” adı altında düzenlenen etkinlikler kapsamında
AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel,
Hamburg’a gelerek vatandaşlara Türkiye’deki
son gelişmelerle ilgili bilgiler verdi.
Özel, Türkiye halkının birlik ve bütünlüğünü
bozmak isteyen, millet tarafından seçilen
milli iradeyi sarsmak için darbe girişiminde
bulunanlara siyasetin değil halkın sandıkta
vereceği oyların en iyi cevap olacağını belirtti.

elde edecektir. Eğer Türkiye güçlü ekonomik
ve siyasi bir yapıya sahip olursa Almanya
çifte vatandaşlık için ya da başka hakları
vermek için kendisi ayağımıza gelecek ve
bizi masaya oturmaya davet edecektir. Hepimiz ülkemizi güçlendirmek için düşünelim
ve çalışalım. Ülkemizdeki son 10 yılda yapılan
gelişmeler Avrupalı ekonomistler tarafından
da takdir edilir oldu. Mesela, Türkiye’de
hayata geçirilmeye çalışılan şehir hastaneleri
projeleri çok yakında tamamlanacak ve bu
proje bittiği zaman Avrupa’nın önüne geçmiş

Türkses Gazetesi’ne özel demeç veren Özel,
Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’deki gelişmeler kadar yaşadıkları ülkedeki
siyasi ve ekonomik gelişmeleri de çok iyi
takip ederek daha etkin olmaları gerektiğini
belirterek, siyasette rol almalarının çok daha
faydalı olacağını ifade etti.

Almanya
ayağımıza gelecek

Türk hükümetinin gurbetçi vatandaşlarının
her zaman arkasında olacağına dikkat çeken
Özel, ‘’Türk devleti ne kadar güçlü olursa
yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın
yaşadıkları ülkedeki haklarını o kadar iyi

bir yapılanma olacak’’ dedi.

Milli iradeyi hesaplamıyorlar

Özel, son gelişmelerle Mart ayında yapılacak
yerel seçimler ve ardından yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi milletin kafasının karıştırılmaya çalışıldığını belirterek,

‘’Türkiye’de hiçbir
zaman Cumhurbaşkanlığı seçimleri rahat bir ortamda yapılmamıştır.
Ancak milletimiz
sandıkta en iyi hakemliği yapacaktır.
Milletimizin bu hakemliğine şantaj
katmaya çalışanlar
var. Ama hesap
edemedikleri birşey var. Başbaka- Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) tarafından “Milli İranımızın sağlam du- deye Saygı” adı altında düzenlenen etkinlikler kapsamında AK
ruşunu ve milleti- Parti Isparta Milletvekili Recep Özel Hamburg’a gelerek vatanmizin iradesini hedaşlara Türkiye’deki son gelişmelerle ilgili bilgiler verdi.
sap edemiyorlar’’ Gazetemiz sahibi Emin Sağlık ile de bir söyleşi yapan Recep
dedi.
Özel, Avrupalı Türklere mesaj verdi.
Türkiye’de gelişen
son olaylarda açılan bir soruşturmayla birçok
insana hemen suçlu damgası vurulduğunu
belirten Özel, ‘’Eğer bu insanlar suçsuzsa
Türkiye’nin uğradığı milyarlarca Dolar zararın
hesabını nasıl verecekler. Suçlular elbette
cezasını çekmelidir. Siyaset kurumu herşeyi
doğru yapamayabilir ancak son gelişmeler
bizimle sandıkta bilek güreşini kaybedenler,
bir takım siyaset dışı güçlerle, yargı enstrümanını kullanarak tekrar siyaseti dizayn etme
girişiminde bulunuyorlar. Geçmişte Balyoz
ve diğer soruşturmalarda da usülde birçok
yanlışlıklar olduğunu kabul ediyoruz. Bunların

Halk inisiyatifi kuruldu
teri
yapan sol gruplara
karşı polisin ‘’Tehlikeli Bölge’’ uygulamasına karşı ‘’Halk
İnisiyatifi’’ kuruldu.

Aralarından Korsanlar Partisi üyelerinin
de katılımı ile kurusoldan saða- Christoph Mewes, (Halk inisiyatifi lan inisiyatif yetkilileri
yetkilisi) Sebastian Seeger (Hamburg Korsanlar ‘’Özgür bir Hamburg
Parti Baþkaný) ve Katja Falkenbach( Hamburg için, Tehlikeli Bölge
Korsanlar Baþkan Yardýmcýsý)
uygulamasına hayır’’
adı altında kurdukları
• Türkses / Hamburg
inisiyatif ile ‘’Tehlikeli Bölge’’ uyguamburg’da 21 Aralık’ta Rote lamasını hukuksal alana çekmek
Flora adlı kültür evinin boşal- istediklerini belirttiler. Kurulan initılmasıný protesto ederek gös- siyatif, 20 Ocak Pazartesi günü

H

Türkses’e konuştu
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Roter Flora’nın yakýnýnda bulunan
Haus 73’te düzenlenen bir basın
konferansıyla kamuoyuna duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak Hamburg Korsanlar Partisi başkanı Sebastian
Seeger; Korsan Partisi Hamburg
teşkilatı olarak, Hamburg Parlamentosu tarafından alınan yanlış
kararları düzeltmek için doğrudan
demokrasinin bir aracı olan halk
girişimini desteklediklerini açıkladı.
Seeger ‘’İnisiyatifi ilk destekleyenler
olarak, oluşumun daha geniş halk
kesimlerini kapsayarak, Tehlikeli
bölge uygulamasından etkilenen
halkın, keyfi denetlenmesi, üstünün

olmaması gerekirdi. Ancak bu yanlışlıklar
devam etmemeli. Adalet herkes için eşit
işlemeli’’ şeklinde değerlendirdi.
UETD Hamburg Teşkilat Başkanı Muhterem
Güngör de, Türkiye’deki siyasi ve ekonomik
gelişmeler konusunda Avrupa’daki vatandaşlarımızı bilgilendirmek için, UETD olarak
halkımızın hassas konularda kafasında oluşan
soruları ilk defa vekillerimizin halkımızın
ayağına gelerek cevaplanmasını sağladık.
Hamburg ve çevresinde 10 yerde toplantı
düzenledik. Bundan sonra da çalışmalarııza
devam edeceğiz’’ dedi.

aranması, gözetlenmesi ve temel
insan hak ve özgürlüklerin zedelenmesine karşı güçlü bir ittifak ve
ses olmasını temenni ediyoruz.
SPD ve CDU’nun söylem ve demeçlerine bakarsak, maalesef parlamento üzerinden bir çözümün
mümkün olmadığını görmekteyiz.’’
dedi.

2005 yılından bu yana Hamburg
polisinin kendi taktir ve keyfiyeti ile
herhangi bir mahkeme kararı ve
meclis kararı alınmaksızın, kendisini
yetkili sayarak, Hamburg’un belli
bölgelerini ‘’Tehlikeli bölge’’ ilan
ederek istediği şekilde kontroller
yaptýðýný belirten Halk Ýnisiyatifi yetkilileri, insanlarý süpheli olduğu
gerekçesi ile bölge snırları dışına
çıkararak, kişi hak ve özgürlüklerini
kısıtlayan anti-demokratik uygulamalarda bulunabildiðini belirttiler.

Ýmza kampanyasý baþlatýldý
Halk Ýnisiyatifi, bu anti demokratik
uygulama ile Hamburg’da 2005’den
beri 40’tan fazla ‘’Tehlikeli Bölge’’
uygulaması ile 54 bin 967 kişiye
kimlik kontrolu uygulamasınýn yapıldýðýný, 12 bin 499 kişinin çantalarınýn veya yanında bulunan eşyalarýnýn arandýðý, 13 bin 793 kişinin
bölgelerinin dışına çıkarıldýðý, 3 bin
858 kişiye seyahat kısıtlamasýnýn
yapýldýðý, 2 bin 464 kişinin gözaltına
alınarak, 6 bin 197 kişinin yargılandýðýný ve yargılamalardan sonra
kaç kişinin ceza alıp almadığınýn
tam olarak bilinmediðini açýkladý.

Halk İnisiyatifi tüm bu anti demokratik uygulamalara karþý baþlattýklarý
imza kampanyasýnda 6 ay süre
içerisinde gerekli olan on bin imza
toplamayı
hedeflediklerini
açýkladýlar.
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EK İŞİMİZ DEĞİL, TEK İŞİMİZ BALIKÇILIK
BALIKÇI - Groß und Einzelhandel
Her Salı taze

HAMSİ GÜNÜ
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Hamburg Balık Hali’ndeki
TEK TÜRK BALIKÇINIZ
Her Salı günü
Hamsi, Lüfer, Palamut,
Sardalye, Barbun ve Mercan
gibi Türk balık çeşitlerini uygun
fiyatlarla ve taze
olarak bulabilirsiniz.

Raşit Cihan:

Mobil:
0174-1994769
0157-34548156

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

TM

PDF Editor
Fabio Mete Cihan

Acil siparişleriniz için Mete:
Cep Tel.:0152-33668670

Perakende

CANLI BALIK

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

Hamburglu avukatlar
dernekleşiyor
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Soldan saða- Konferansa SHURA Hamburg Başkanı Dr. Mustafa Yoldaş,
Hessen İslam Birliği (IRH) Başkan Yardımcısı Avukat Ünal Kaymakçı, SCHURA
Bremen temsilcisi Mustafa Yavuz, Gazeteci Eren Güvercin, Almanya Ýslam
Federasyonun Baþkaný Fazlý Altýn konuþmacý olarak katýldý.

İslam Birliği Konferansı

Yaklaþýk 80 Türk avukatýnýn bulunduðu Hamburg’da dernek kurma konusunda
hemfikir olan 15 kadar avukat Köz Ocakbaþý restoranýnda bir araya gelerek yemekli
sohbet ortamýnda birbirleriyle dernekleþme konusunda fikir alýþveriþinde bulundular.

H
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amburg’da görev yapan
Türk ve göçmen kökenli
avukatlar dernekleşiyor.
Yaklaþýk 80 Türk ve göçmen avukatýn bulunduðu Hamburg’da,
dernek kurma konusunda hemfikir olan 15 kadar avukat Köz
Ocakbaþý restoranýnda bir araya
gelerek yemekli sohbet ortamýnda birbirleriyle dernekleþme
konusunda fikir alýþveriþinde bulundular.
Almanya’da kurumsal ırkçılık olduğunu, birçok konuda göçmenlerin kanunlar karşısında potansiyel suçlu gibi görüldüðünü, bazý
hakimler ve savcýlarýn ön yargýlý
davrandýðýný vurgulayan avukat
Kemal Su, göçmen kökenli müvekkilerin ve avukatlarýn göçmen
avukatların bile zaman zaman
mahkemelerde ayrımcı tutumlarla
karşılaştığını belirterek, daha
güçlü olmak için bir araya gelerek
dernek kurma kararı aldıklarını
söylediler.

sızlığa uğrayan insanlarýn sesi
olmak, onlarýn haklarýný çok daha
güçlü þekilde arayabilmek için
televizyonlardan, gazetelerden
duyup yerimizde sinirlenmek yerine dernekleþerek güç oluþturmak istediklerini dile getirdi.

Almanya’da Alman avukatlarýn
yabancý müvekkillerin çoðu zaman kanunlar karþýsýnda
haksýzlýða ve ayrýmcýlýða
uðradýðýný asla kabul etmediklerini yaþadýklarý davalardan ör-

nekler vererek anlatan avukatlar,
bunu ancak yine göçmen avukatlarýn anlayabileceðine dikkat
çektiler.

Hamburg Barosu’nda da seçimlere katýlýp yönetimde Türk ve
göçmen avukatlardan da temsilcisi olmasý için dernek kurmanýn
önemli olduðunu söyleyen avukatlar, biray sonra daha geniþ
katýlýmla toplantý düzenleyerek
dernek çalýþmalarýna baþlayacaklarýný belirttiler.

H
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amburg’da düzenlenen 4. Ýslam Birliði
Konferansý’nda Almanya’da Ýslam dininin zorluklarý,
Ýslam cemiyetleri ile üniversiteler
arasýndaki iliþkiler ve iþbirliði
nasýl olmalýdýr, Ýslam dini cemiyetlerinin Alman mercilerinden
beklentileri ve Alman Üniversiteleri’nde Ýslam dini için beklentiler ve Almanya’da Müslüman
din adamlarýnýn yetiþtirilmesi konusu podyum tartýþmalarýyla masaya yatýrýldý.
Hamburg Ýslam Þurasý (SCHURA) ve Hamburg Ýslam Merkezi
(ÝZH) tarafýndan Alster Gölü
kýyýsýndaki Ýslam Merkezi Camisi’nde düzenlenen konferansa
çok sayıda Müslüman dernek
temsilcileri ve din adamı katıldı.
Konferansa SHURA Hamburg
Başkanı Dr. Mustafa Yoldaş,
Hessen İslam Birliği (IRH)
Başkan Yardımcısı Avukat Ünal
Kaymakçı, SCHURA Bremen
temsilcisi Mustafa Yavuz, Gazeteci Eren Güvercin, Almanya
Ýslam Federasyonun Baþkaný
Fazlý Altýn, Johann Wolfgang
Goethe Üniversitesi İslam Dini
ve Kültürü Kürsüsü Öğretim Üyesi Dr. Ertuğrul Şahin, Almanya
İslam Akademisi Başkanı Hojjatuleslam Dr. Hamid Torabi, İZH
Başkanı Ayatollah Dr.Reza Ramezani konuþmacý olarak katýldý.

Avukat Arzu Erdoðan da hak-

Baðýmsýz ilahiyat
kürsüsü istiyoruz

YENİ IP TV

150’ye yakın Türk TV programı
Çok sayıda yabancı ülke TV programları
Aylık abonelik yok
Sadece bir defalık cihaz ücreti
İnternet bağlantısı olan her yerde izleme imkanı.
Bizi hemen arayın, uygun fiyata cihazınızı alın
ve hemen izlemeye başlayın

Ayrıca Digitürk IP TV ile 80’e yakın
(Lig TV dahil) Türk TV kanallarını izleme imkanı

Dr. Mustafa Yoldaþ, Hamburg’da
Müslümanlarla imzalanan hükümet anlaþmasýnýn Almanya’da
Ýslam dininin kurumsallaþmasý
ve kabul görmesi açýsýndan
önemli bir adým olduðunu vurgulayarak, bu anlaþmanýn imzalanmasýnda üniversitenin, kilise çevrelerinin ve politikacýlarýn
büyük desteði olduðunu belirtti.
Yoldaþ ‘’Bu destek olmasaydý
anlaþma imzalanamazdý. Almanya’da Ýslami kuruluþlar ve derneklerin üniversiteler ve devlet
kurumlarý ile iliþkileri çok önemli.
Biz bu anlaþma öncesi yýllarca
karþýlýklý güven iliþkileri geliþtirdik.
Bu güven neticesinde anlaþma
imzandý’’ dedi. Almanya’da ilahiyat kürsülerinin kurulmasýný
istediklerini belirten Yoldaþ, ‘’Ancak, devletin kendi istediði

doðrultuda Ýslami Ýlahiyat kürsüleri deðil, Müslümanlar’ýn kendi
istediði þekilde yönlendireceði,
devletin karýþmayacaðý baðýmsýz
kürsü olmalýdýr. Avrupa’da oluþturulmaya çalýþýlan Ýslami ilahiyat
kürsüleri asimile politikasýndan
baþka birþey deðildir.’’ dedi.
Fazlý Altýn ise, Ýslam cemiyetleri
ile üniversiteler arasýndaki iliþkiler
ve iþbirliðinin Almanya’da Ýslamiyet’in kabul görmesi açýsýndan
önemli bir rol oynadýðýna dikkat
çekerek ‘’Üniversiteler devlet kurumlarýdýr, kiliseler ise ortaklýk
sahiibi bir kurumdur. Üniversite
ile inanç kurumlarý arasýnda
önemli bir bað vardýr. Bu yüzden
Müslümanlar Almanya’da üniversitelerde konseyler oluþturmalýdýrlar. Çünkü burada Hristiyanlar’a ve Müslümanlar’a verilen haklar çok farklýdýr. En önemlisi de, devlet Þuralarýn kendileri
tarafýndan belirlenmesini istiyor,
o yüzden yeni bir konsey modeli
gerekiyor’’ þeklinde konuþtu.

Ýmamlar
Almanya’da
yetiþmeli

Ünal Kaymakçý ise, Almanya’da
Ýslam eðitimi yapan üniversitelerde toplumun geneline hitap
edecek din adamlarýnýn yetiþtirlmesi gerektiðine dikkat çekerek
‘’Biz halen dýþardan imamlar din
görevleri getirtiyoruz ve dýþarýya
baðlýyýz. Oysa bu toplumu anlayacak, buranýn kültürünü bilen
imamlar ve din görevlileri yetiþtirilmesi gerekiyor. Almanya’da
devlet diyaneti bilimin özgürlüðü
adý altýnda kendi menfaatine
göre yönetmek ve belirlemek istiyor. Almanya’da sekular toplum
yapýsý vardýr. Kilise ve devlet
arasýnda birebir iþbirliði var. Biz
Müslümanlar da týpký Yahudiler’in, Hristiyanlar’ýn sahip olduðu
haklarý ve iþbirliðini istiyoruz.
Dini cemiyetler olarak beklentimiz, burada paralel bir yapý olmak istemiyoruz. Üniversitelerde
sadece imani deðil ameli esaslar
da öðretilmeli. Çocuklarýmýza
diðer dinlerle barýþýk yaþamayý
öðretmeliyiz.

Fatiha
bilmeyenler var

Ýlahiyat fakültelerinde ve okullarda bizim kabul etmediðimiz

konularýn öðretilememesi gerektiðine dikkat çeken Kaymakçý
‘’Ýlahiyat fakültelerinde bizim kabul görmediðimiz, insanlarýn fantazileri ve düþünceleri deðil,
Ýslam dini öðretilmeli. Bazý üniversitelerde çocuklar Fatiha suresi bile öðrenemiyorlar. Bu þekilde mezun olanlar gelecekte iþ
de bulamayacaklar. Çocuklar
gerçek din dersini öðrenmeli’’
dedi
Okullarda Ýslam din dersi okutulmasýnýn önemli olduðuna da
dikkat çeken Kaymakçý, ‘’ Bazý
aileler çocuklarýný kuran kurslarýna gönderemeyebiliyor. Ancak okulda din dersi olunca her
çocuk bundan yararlanabiliyor.
Mesela Berlin’de 2001 senesinden beri 5000 Müslüman çocuk
okullarda din dersi görüyor’’ dedi.

Din adamlarý
politik deðil,
alim olmalý

Güvercin ise Almanya’da liberal
ve konzervatif diyalektiðin söz
konusu olduðu bir ortamada
üniversitelerde rektörlük tarafýndan politik bir baský olduðunu belirterek ‘’Din adamlarý
alim olmasý lazým, politik olmamasý gerekir. Baðýmsýzlýktan
bahsediliyorsa içiþleri bakanlýðý
üniversite üyelerini baský altýna
almamalýdýr. Almanya’da siyaset
dini cemiyetlere baský yapýyor
ancak dini cemiyetler direnirse
bu baský ortadan kalkar. Müslüman cemiyetleri her zaman
doðru hareket etmiyorlar. Onlar
da kendilerine özeleþtiri yapmalýlar. Biz þu anda çýkmaz sokaktayýz ve gelecekte bunun
içinden nasýl çýkabilineceðini
düþünmemiz gerekiyor’’ dedi.’’
dedi. Þura bilgilerini dýþarý verdiði gerekçesiyle suçlandýðýný
belirten Güvercin, Ýslami kuruluþlar ve derneklerin de sorgulanmasý gerektiðini belirtti.

Müslüman cemiyetlerinin bir araya gelerek tartýþmalarý ve özeleþtiri yapmalarý gerektiðini belirten Güvercin, ‘’Bir insanýn teolog olup olmadýðýný belirleyen
parametreleri beyan edecek bir
döküman olmasý gerekir, standartlara ihtiyaç vardýr ve Müslümanlarýn da buna riayet etmesi
gerekir. Bu kriterler Müslüman
cemiyetler tarafýndan belirlendikten sonra baðlayýcý ve ölçülü
olmasý lazým’’ dedi.

TM
PAKET 1:

Çanak antene gerek kalmadan100 den fazla orginal Türk TV leri
FOX TV, ATV, Star, Kanal D, ShowTV ve birçok kanalın hepsi ayrıca büyük ulusal kanalar.
Bir kere al birdaha para ödeme. Hepsi Satpoint de. Hemen arayın akşama FOX TV
izleyin. Esra Erol, Fox TV Karagül ve diğerleri.

İlanlarınız
için doğru tercih:
Türkses Gazetesi
23 yıllık tecrübesiyle
Tel.: 0172 / 54 68 334
e-mail: tuerkses@t-online.de
www.turkses.de

PDF Editor
PAKET 2:

Lig TV 1-2-3 HD kalitesinde. Çanak anten gerek kalmadan Fox TV, ATV ve diğer 80 e
yakın Türk TV kanaları IP TV de.

PAKET 3: Arzu ederseniz Türksat çanak anten 80 cm. Çanak anten miniscart receiver,
10 metre kablo, duvar ayağı ile birlikte hepsi sadece ....................79 Euro

PAKET 4: Miniscart receiver bütün Türk kanalları ayarlanmış şekilde sadece..... 24 Euro

Almanya da bir ilke
imza atan

Sayfa - Seite 10

Şubat - Februar 2014

Türkses Sayı - Ausgabe 248

Ela Taş

Y

RTL de Avrupalý Köprübaþýlýlar

26 Nisan’da buluþuyor

Türkses / Hamburg

arýþma öncesinde ön elemeleri geçerek aday olma hakký kazanan Ela,
Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öðrenim görüyor. Televizyon dünyasýna ve oyunculuða ilgi duyduðunu
söyleyen Ela, aðýr geçen hukuk derslerinin
yanýsýra böyle bir proðrama katýlarak
deðiþiklik yaþamak istediðini belirtti.

K

öprübaþýlýlar, 26 Nisan’da
üçüncüsünü düzenleyecekleri ‘’Birlik, Beraberlik ve Dayanýþma’’ gecesiyle bir araya gelecek.

4 yaþýndan itibaren bale eðitimi alan ve
okul yýllarýnda tiyatro oyunlarýnda Kampnagel tiyatrosunda da oynayan Ela, sunuculuk ve oyunculuk alanýna çok ilgi
duyduðunu, hukuk eðitiminin yanýsýra ileride bu alanda kariyer yapmak istediðini
belirtti.

Merkezi Almanya’nýn Neuss kentinde bulunan Avrupa Trabzon
Köprübaþýlýlar Kültür Sosyal ve
Dayanýþma Derneði’nin organizesinde düzenlenecek etkinlik için
hazýrlýklar baþladý. Gece için Lüdenscheid þehrindeki 3 bin kiþilik
tarihi balo salonu tutuldu.

Ela’ya teklifler yaðýyor

RTL de yarýþmaya
katýlan ilk ve tek
Türk yarýþmacý kýz
olarak bir ilke imza
atan Ela, Amerikalý
sinema oyuncusu
Salma Hayek’e
benzetiliyor.

• Türkses / Hamburg

Televizyon

Televizyon dünyasýný her zaman merak ettiðini, izlediði þov proðramlarýný ve kulis
arkasýný canlý olarak yaþamak istediði için
böyle bir proðrama katýlmaya karar verdiðini açýkladýðý. Ela, katýldýðý ve 22
Ocak’ta baþlayýp halen devam eden Bachelor proðramýnda görünmeye baþladýktan sonra çok sayýda manken ajansý ve
film yönetmenlerinin kendisine oyunculuk
teklifinde bulunduðunu söyleyerek, bu
teklifleri deðerlendirmek istediðini belirtti.

sunucusu

Murat

mak. Bu gecemizde Almanya’nýn yaný sýra diðer Avrupa ülkelerden de çok sayýda
hemþerimizle bir araya gelmektir” dedi. Baþkan Anaç, 26
Nisan’da düzenleyecekleri geceye, Köprübaþýlý olan veya olmayan herkese davet çaðrýsý yaptý.

Kurt’un sunumu ile gerçekleþecek
gecede; Karadenizin güçlü sesleri, Karadeniz rüzgarýný kemençesiyle estiren üstadlar sahne
alacak. Ayrýca geceye Köprübaþý
Kaymakamý, belediye baþkaný
baþta olmak üzere eðitim, iþ,
sanat, siyaset ve medya dünyasýndan bir çok davetli katýlacak.

‘’Birlik, Beraberlik ve Dayanýþma
Gecesi’’ ile Ýlgili Detaylý Bilgi Ýçin:
0170-4765505 (Baþkan Ahmet
Anaç), 0176-36783535 (Erol Ertürk), 0178-8132412 (Mustafa
Aydýn) telefon numaralarýný kullanabilirsiniz.

Avrupa Trabzon Köprübaþýlýlar
Kültür Sosyal ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ahmet Anaç, 3 yýldýr
bu etkinliði düzenlediklerini belirterek, “Amacýmýz birlik, beraberlik ve dayanýþma içinde
insanlarýmýzý bir araya topla-

olayda, garaj kapısına bir otomobille bilinçli olarak
çarpılmak suretiyle hasar verilmiş ve konferans salonu kapısına yanıcı bir madde atılarak kasten yakılmaya çalışılmıştır. Aynı gün benzeri saldırılar,
teşkilatımıza bağlı Hürth ve Wesseling DİTİB camilerinde de yasanmıştır.

Camii’ye saldırı

Köln DİTİB Merkez Camii ne yapılan saldırıdan
sonra DİTİB yetkilileri basına şu açıklamayı yaptılar.

Uzun süre tenis sporu yapan ve piyano
eðitimi alan Ela, boþ zamanlarýnda bol bol
kitap okuduðunu söyledi.

K

Saldırı, şiddet ve toplumsal kargaşanın her türlüsünü bütün kararlılıkla nefret ve şiddetle kınıyoruz.
Saldırılarda maddi kaybın olmasına rağmen, can
kaybının olmaması tek tesellimizdir.

Görgü tanıklarının olaya duyarlı olmaları ve kamera
kayıtları incelemeleri neticesinde olayın faili, Emniyet yetkililer tarafından kısa zaman içerisinde yakalanmıştır.

Ford Krüll’den 80.yıl kampanyası
Her Çarşamba saat 20:15 de RTL de yayınlanan Der Bachelor programda Ela son 8
kişi arasında kaldı.

öln DİTİB Merkez Camii’ne 2 Şubat 2014
Pazar akşamı saat 22.00 ve 24.00 sularında,
ayrıca 3 Şubat 2014 Pazartesi günü saat
09.00 sularında üç kez saldırı yapılmıştır. Bu üzücü

Bu vesileyle, olayların failinin kısa zaman içerisinde
yakalanması nedeniyle Köln - Ehrenfeld emniyet
mensuplarına ve duyarlı görgü tanıklarına teşekkür
ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

500,- Euro’luk benzin çeki hediye

Araçlarımız
r
kısıtlı sayıdadı

Abbildungen zeigen
Wunschausstattung
gegen Mehrpreis.

ARAÇLARIMIZIN HEPSİ KENDİ SINIFININ (Fiesta hariç) EN TASARRUFLU MOTORU OLAN ECOBOOST İLE ÜRETİLMİŞTİR.
FIESTA

3 kapılı, 60 PS, ısıtmalı ön camlar, ısıtmalı koltuklar, yokuş sürüş asistandı,
klima, elektirikli camlar, uzakdan kumandalı merkezi kilitleme sistemi.
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FOCUS

B-MAX

Buz beyazı, 100 PS, ECOBOOST, ısıtmalı ön camlar, ısıtmalı koltuklar, klima,
LMF, Audio sistemi, elektrikli ön camlar,
merkezi kilitleme, park yardım sensörü

5 kapılı, 100 PS, ECOBOOST, ısıtmalı ön
camlar, ısıtmalı koltuklar, klima, LMF,
Audio sistemi, arka park yardım sensörü, sis farları, merkezi kol dayama.
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C-MAX

100 PS, ECOBOOST, ısıtmalı ön camlar,
ısıtmalı koltuklar, kilima, LMF, Audio sistemi, sis lambaları, arka park yardım
sensörü, sis farları, merkezi kol dayama
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Fiesta:
6,9 (şehiriçi),
4,2 (şehirdışı),
5,2 (ortalama),
CO2-Emissionen: 120g/km.
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Ford B-MAX: 6,0 (şehiriçi), 4,2 (şehirdışı), 4,9 (ortalama), CO2-Emissionen: 114g/km.
Ford C-MAX: 6,3 (şehiriçi), 4,5 (şehirdışı), 5,1 (ortalama), CO2-Emissionen: 117g/km.
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Sağlıklı
mutlu
bir Bayram
dileriz!.
Mutluve
günler
Miraj
da başlar!...
Altınbaş, Koçak, Big, Diva, Eyüpoğlu, Christina London, Hello Kitty
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Türkiye’den 14 ve 22 ayar Bilezik, Takı ve Ziynetlerimizi TSE garantisi ile sunuyoruz...

Her çeşit altın değişimi

ve tamirat yapılır. Saat pili

ve Timex gibi dünyaca ünlü markaların altın ve saat çeşitlerini

değiştirilir. Kulak delinir.

İy

İsimli ve resimli alyanslar sadece Miraj Kuyumcusu’nda

...

Altın, Gümüş, Pırlanta, Saat...
Kalite arayanların adresi

İy
i

iB

A l t ı n l a r ı n ı zı e n
yüksek fiyata alıyoruz

Ba
yr
am
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r

ay
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r

sizlere garantili ve güvenilir elden sunuyoruz.

Billstedter Hauptstraße 51 • 22111 Hamburg (Billstedt) Tel: 040 / 22 75 83 81 • info@miraj-juwelier.de • www.miraj-juwelier.de
...+4)#**'%
www.turkses.de
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Türkses
Türkses
Gazetesi
Gazetesi’ne
Merkez
ilan Servisi
vereceğiniz
Anzeigenannahme:
ilanlarınız için

Tel: 040-81 46 40
Hamburg:
Fax:0172
040 /86546968
08334
54
Mobil: 0172
- 54 68 334
Hannover:
0157/343 284 86
Im Hegen
3
Bremen:
22113
Oststeinbek
0177 / 668 63 69

Farklıyız, Farkındamısınız?

İyi
Bayramlar

Hamburg Turizm Fuarı’nda Türkiye damgası
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Hayırlı ve iyi Bayramlar

• Türkses / Hamburg

Hamburg’da ‘’Reisen
Hamburg 2014’’ adı altında düzenlenen Kuzey
Almanya’nın en büyük
turizm fuarına T.C Kültür
ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde katılan 15
Türk seyahat acentası
damgayı vurdu.

37 yıldan beri Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın iştirak ettiği fuarda, THY
Hamburg bürosu başta
olmak üzere Türkiye’den
Güral grubuna bağlı Hotels ve Resorts şirketi ile
diğer katılımcı şirketler
yer aldı.

düzenlenen fuarın ilk gününde Hamburg Başkonsolosu Mehmet Fatih Ak ve Ticaret Ataşesi N.Baybars Erdem Türk firmalarını ziyaret ederek bilgi
edindi. Türkiye de dahil, 80 ülkeden 1000’e yakın
turizm şirketinin katıldığı fuar 9 Şubat 2014 tarihinde sona erdi.
Hamburg Ticaret Ataşesi N.Baybars Erdem, geçen
yıl dünyada dış turizm açısından önemli büyümelerin yaşandığını ve turist sayısının 1,87 Milyara
ulaştığına dikkat çekerek, bunun yanında Türkiye’yi
35 Milyon turist ziyaret ederek yüzde 10’luk artış
sağlandığını belirtti.

Türkiye 6.sırada

Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısının geçtiğimiz yıl
ilk defa 5 Milyon sınırını geçerek oran ve sıra bakımından en önemli grubu oluşturduğunu söyleyen
Erdem ‘’Özellikle İstanbul ve Antalya’ya yoğun
talep var. Bunun yanında kongre turizmi, kültür,
inanç, sağlık, av turizmi gibi çok farklı alanlarında
da büyüme sağlandı. Türkiye, ödemeler dengesi
bakımından da turizmden önemli gelir elde etti ve

Fabio’s Fisch’den
taze balık çeşitleri

Hamburg Başkonsolosu Mehmet Fatih Ak ve Ticaret Ataşesi N.Baybars
Erdem, ‘’Reisen Hamburg 2014’’ adı altında düzenlenen Kuzey Almanya’nın en büyük turizm fuarına katılan Türk şirketlerini ziyaret ederek Dammtor semtinde Kongre ve Fuar Merkezi’nde
görüş alışverişinde bulundular.

Ö
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Hamburg’daki Fischmarkt’ın tek Türk toptan balıkçısı olan Fabio’s Fisch, başta Hamburg
olmak üzere bütün Kuzey Almanya’daki restorant ve marketlere taze balık çeşitlerin
pazarlıyor. Fabio Mete Cihan ve Raşit Cihan tarafından işletilen, Fabio’s Balık toptancısı
her gece saat 23.00 den 07.00 ye kadar açık. Canlı balıklar özel büyük havuzlarda
muafaza edilerek, canlı balık tercih edenlere sunuluyor.

zellikle sağlık açısından
yumurta, et ve süt gibi
zengin protein içeriğine
sahip balık eti, A, D, K ve B
grubu vitaminler, iyot, selenyum,
fosfor, magnezyum ve çinko gibi
mineraller yönünden de iyi bir
kaynak. İnsan vücudunda üretilemeyip mutlaka dışarıdan alınması
gereken EPA ve DHA gibi çoklu
doymamış yağ asitleri açısından
çok zengin. Uzmanlar anne adaylarının, yaşlıların ve çocukların,
daha dengeli ve sağlıklı beslenebilmeleri için haftada düzenli olarak iki defa, hijyenik şartlarda
üretilmiş ve temiz sulardan avlanmış balık yemesini öneriyor.
Balık etinin, çocukların gelişiminde etkili olan lizin, kan oluşu
munda önemli katkısı olan triptofan ve nebati kaynaklarda az bulunan lösin, treonin ve diğer esansiyel aminoasitlerce zengin olduğunun altını çizen
Fabio’s
doktorlar, "Kasaplık
balıkçısından
büyükbaş hayvan ethamsiden,
köpek balığına
lerine oranla daha
kadar hertürlü
az bağ doku içeriyor.
balık almak
Özellikle yaşlı ve
mümkün.
çocuk beslenmesinde değeri daha da
artıyor." ifadelerini
kullanıyorlar.

Bayramınız
mübarek olsun!.

Ek işimiz değil
tek işimiz sloganı ile balıkçılık pazarlamasında tecrübeli
olduklarını ifade
eden genç ve
tecrübeli işadamı Mete Cihan,
(resimde soldaki) ‘Hamsi, Lüfer, Palamut,
Sardalye, Barbun, Mercan,
hatta köpek
bağlı dahil olmak üzere onlarca
balık
çeşitlerini günlük ve taze olarak
müşterilerimize uygun fiyatlara
sunmaktayız. Her gece limana
gelen balık çeşitlerine satış ye-

rimizden taze ve hatta canlı olarak satmaktayız. Hamburg başta
olmak üzere çevre kentlere özel
servis arabamızla Restorant ve
marketlere toptan balık veriyoruz. Türkler başta olmak üzere
Alman müşterilerimizin de sayısı
her geçen gün artmaktadır.

Merkez Bankası kayıtlarına göre 2012 yılında 24
Milyar Dolar, geçtiğimiz yıl ise 27 Milyar Dolar’a
ulaşarak yüzde 12,5 artış sağlandı’’ şeklinde konuştu.

Erdem, Türkiye’nin artık gelen ziyaretçi sayısı bakımından dünyada 6.sırada yer aldığı, hükümetin
koyduğu 50 Milyon ziyaretçi 50 Milyar dolar gelir
hedefinin gerçekleştiğinin görüldüğünü kaydetti.

www.turkses.de

Erden Market

Neugraben da
şimdi de

H
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amburgun en tanınmış ve en eski marketlerinden olan Erden Market,
5.şubesini Hamburg’un Neugraben semtinde 3 Ocak Cuma günü hizmete
sundu. 17 yıl öncesi Altona daki Max Brauer Alle de başlayan Erden Market
serüveni, Eidelstedt, Steilshop, Altona, Osdorf olmak üzere şimdi de Neugraben da
devam ediyor. Gerek kalite gerekse uygun fiyatlar sunarak, Hamburg ve çevresinden
binlerce müşteriye hitap ettiklerine ifade eden Erden Market kurucusu Ayhan Erden,
“17 yıl öncesi Max Bruer Alle de açtığımız ilk marketimizle çok büyük bir
müşteri kapasitesine sahip olduk.
Daha sonrası Eidelstedt alış-veriş
merkezin de açtığımız marketi,
Steilshop, Altona ve Osdorf şubelerimiz takip etti. Böylelikle Hamburg’un dört ayrı semtinde
müşterilerimize daha yakın olarak onlara arzu ettikleri şekilde
hitap etmeye başladık. Ancak
Stade, Buxtehude, Craz ve çevre
kasabalardan yıllarca bize gelen
müşterilerimize daha yakın olmak için Neugraben da bir şube daha açarak,
Erden marketler zincirinin halkasını beşe yükselttik. Bize bir adım gelene, biz
beş adım gideriz parolası ile müşterilerimize verdiğimiz değeri bir kere daha
ispatladık” dedi.
Neugraben işletme müdürü Uğur Erden ise, “Gönül rahatlığı içerisinde Erden
Market’den alış veriş yapmak isteyen kişiler artık, yoğun trafikten şikayet
edip de boşunu zaman harcamayacaklar. Kendilerine en yakın Erden Market’e
giderek, arzu ettikleri ürünü aynı fiyata alabilecekler. Zira Erden Market
şimdi Hamburg’un 5 ayrı semtinde, eskiden olduğu gibi şimdi de kalite, uygun
fiyat ve bol çeşite önem veriyor. Ayrıca Alman ve diğer ülke vatandaşlarınında
bizleri tercih etmesi bize ayrıca bir gurur veriyor” dedi.
Yeni açılan Erden Market in adresi ise şöyle: Neugrabener Bahnhofstr. 10a .
21149 Hamburg (Neugraben)

TM

PDF Editor

Balık haliyle ünlü
Hamburger Fischmart’da faaliyet gösteren ve tek Türk
balık toptancısı olan
Fabio’s balıkçısı
sağlıklı beslenmede
önemli bir rol oynuyor. Cihan ailesine ait olan ve Fabio Mete
Cihan ve amcası Raşit Çihan tarafından işletilen Fabio’s Balık

Toptancısı, Hamburg başta olmak
üzere, bütün kuzey Almanya’daki
market ve restorantlara toptan taze
balık pazarlıyorlar.

Genelde gece açık olduğumuz
için toptan balık haline gelemeyenler bize telefon ettikleri
taktirde, arzu ettikleri balık
çeşitini ve miktarını kendilerine
servis arabamızla ulaştırıyoruz’dedi.
Balık Sipariş hattı: Merkez:
040/65910630 . Raşit: 01741994769. Mete: 0152 33668670

www.turkses.com
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Nejdet ve Necati Çakı

20. yıl dolayisi ile bütün
Halılarda % 20 indirimli kampanya
30 Ocak 2014 tarihine kadar

TM

PDF Editor

Koruyucu aile olun

Şubat - Februar 2014
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lmanya’da faaliyetlerini sürdüren
Umut Yıldızı Derneği’nin başlattığı
Türk koruyucu ailelerin sayısını
artırmaya yönelik „Ailenizde bana da yer
var mı“ adlı kampanya Hamburg’da
tanıtılarak Almanya’da çeşitli nedenlerle
ailelerinden alınan Türk çocukları için
koruyucu aile olma koşulları hakkında bilgi
verildi.
Hamburg Başkonsolosluğu’nun desteğiyle DİTİB Kocatepe Camisi’nde düzenlenen
toplantıya
Hamburg
Başkonsolosu Fatih Mehmet Ak, Konsolos
Berati Alver, Din Ataşesi Zekeriya Bülbül,
Umut Yıldızı Derneği Başkanı Kamil Altay
ve derneğin koruyucu aile ve proje
sorumlusu Gülsüm Yalçınöz konuşmacı
olarak katıldı.
Toplantı sonunda vatandaşların sorularına cevap veren konuşmacılar, çocukları elinden aile yakınlarınýn sorunlarını
dinleyerek çözüm bulma konusunda yardımcı olacaklarını belirttiler.
Başkonsolos Fatih Mehmet Ak, bu konuya herkesin duyarlı olup sorumluluk al-

Genç kız
bisiklet kurbanı

Hamburg’da Hohenfelde semtinde bu sabah
saat 08.15’de meydana gelen kazada 18
yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.
Armgartstrasse/Mundsburger
Damm
kavşağından dönmekte olan tır sürücüsü
bisikletle kavşaktan geçmekte olan genç
kızı görmeyerek çarptı. Olay yerinde ağır
yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken
can verdi. Kaza sonucunda şok geçiren tır
sürücüsü ise hastanede tedavi altına alındı.
Kazayı gören görgü tanıklarının da olaydan
etkilenerek şok geçirdiği kaydedildi.

ması gerektiğini belirterek, konsolosluk olarak çocukları ellerinden alınan ailelerin ve
koruyucu aile olmak isteyen
vatandaşların konsolosluktan
mutlaka bilgi almaları gerektiðini söyledi. Bu konuda vatandaşlara ücretsiz avukat ile
danışma hizmeti sunduklarını
belirten Ak ‘’ Çocuklarımızın dilini, dinini ve kültürünü kaybetmeden topluma kazandırılmasını sağlamak zorundayız”
dedi.

Gençlik
dairelerine
þikayet etmeyin
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soldan sağa: DİTİB Kocatepe Camisi’nde düzenlenen toplantıya Umut Yıldızı Koruyucu Aile ve
Proje Sorumlusu Gülsüm Yalçınöz, Umut Yıldızı
Derneği Başkanı Kamil Altay, Hamburg Başkonsolosu Fatih Mehmet Ak, Konsolos Berati Alver, Din
Ataşesi Zekeriya Bülbül konuşmacı olarak katıldı.

Kamil
Altay
ise,
başlattıkları kampanyanın gün geçtikçe
Kamil Altay
daha yararlı olduğunu
belirterek, koruyucu
aile olma konusunda vatandaşlarımızın
daha hassas olması gerektiğini ifade etti.
Altay, Almanya’da 1995 ile
2012 yılları arasında 551 bin
992 çocuğun koruma altına alındığını, bunların
içerisinde kaç
çocuğun göçmen
veya Türk çocuğu olduğunun
belli olmadığına
dikkat çekti.
Almanya’da
gençlik daireleri-

nin en ufak bir şikayet veya sorun
karşısında Türk ailelerin çocuklarını elinden almasının öncelikli bir sorun olduğuna
dikkat çeken Altay, ‘’Bu konuda ailelerin ve
aile yakınlarının dikkatli davranması gerekiyor. Özellikle ayrılan veya boþanan eşler
birbirine duydukları kin ve nefret sebebiyle
gençlik dairesine birbirlerini þikayet ediyor
ve daha sonra da çocuklarını tamamen ellerinden alınmasına sebep oluyorlar’’ þeklinde
konuþtu.
Kendisi de 15 yaşından itibaren yetiştirme yurdunda kaldığını belirten Umut
Yıldızı
çalışanı
Gülsüm Yalçınöz,
yetiştirme yurtlarındaki şartların oldukça kötü olduğunu belirterek,
çocukların mutlaka
aile ortamında büyümesi gerektiğini
ve koruyucu aileler
tarafından yetiştirilmesinin
çok
önemli olduğunu
söyledi.
Gülsüm Yalçınöz

Mahkeme otoban
inşaatını durdurdu

L

eipzig/Magdeburg- Federal İdare Mahkemesi Magdeburg kentinin kuzeyinde
yapımı devam eden 14 numaralı otoban
inşaatını durdurma kararı aldı. Mahkeme,
otoban inşaatının Saksonya - Anhalt Colbitz
ve Dölle arasındaki bölüm¸ için yasadışı ve
uygulanamaz olduğu gerekçesiyle inşaatın
durdurulmasına karar verdi. Ancak Sachsen Anhalt eyalet savcılık idaresi, açılacak ek bir
dava ile inşaatın devam etmesi için bir fırsat
olabileceğini bildirdi.

Vefaat ve Başsağlığı

ALİ KORKMAZ

Merhaba Hamburg Radyosu’nun yapımcısı
ve sunucusu KAZIM KORKMAZ’ın babası

30 Aralık 2013 tarihinde vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine
başsağlığı dileriz.
Türkses Gazetesi adına
Emin Sağlık

Göçmenlerin
psikolojik kimliði
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Sarhoş tır şöförü
otobanda mahsur kaldı
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amburg Türk Kadýnlarý Kültür
Derneði (HTKKD) tarafýndan
‘’Göçmenlik ve Kimlik’’ konulu
seminerde Uzman Psikologlar
Gonca Tuncel Langbehn ve Çetin
Kova, kimlik oluþumu, geliþimi ve ailelerin Almanya’da doðmuþ büyümüþ gençlerle yaþadýðý sorunlar ve
olasý nesiller arasý çatýþmalarda geliþtirebilecekleri bakýþ açýlarý ve
tavýrlar hakkýnda bilgi verdiler.

Kimlik oluþumunun doðumdan sonra
oluþan bir olgu olmadýðýný belirten
Uzman Psikolog Gonca Tuncel
Langbehn, psikolojik yapý içerisindeki kimliðin anne karnýnda oluþmaya baþladýðýna dikkat çekti.
Kimliðin deðiþmeyen birþey deðil, insanýn ölümüne kadar kimliðinde
deðiþiklikler olabileceðini vurguladý.
Langbehn, Kimlik oluþumundaki evrelerin birbirine çok baðlý olduðunu
ve bu evrelerin birinde zayýflýk veya
kopukluk olursa kiþinin hayatý boyunca etkilendiðini ve düzelmediðini
vurguladý.

akıtı biterek otobanda mahsur kalan tır sürücüsü-şöförü
2,78 Promil alkollü çıktı.
Sachsen
Eyaleti
Salzenforst
yakınlarındaki A4 otobanında
(karayolunda) Salı akşamı yolda
kalan 40 Ton’luk aracın 45
yaşındaki sürcüsü alkolün etkisiyle
yakıt göstergesinin sinyalini fark
edemediği kaydedildi. Sarhoş tır
şöförünü kontrol eden polis, aracı
trafikten çekerek sürücünün ehliyetine el koydu.

Uzman Psikolog Kova ve Langbehn,
Almanya’daki göçmen kimliðinin de
çeþitlilikler içerdiðini belirterek, Almanya’ya sonradan gelmiþ bir kiþi ile
burada doðmuþ büyümüþ kiþilerin
kimlik psikolojisinin çok farklý olduðunu belirttiler. Uzman psikologlar,
özellikle ailesi Almanya’ya sonradan
gelmiþ, ama kendisi burada doðmuþ
büyümüþ çocuklarýn ve gençlerin
göçmen kimliði farkýndan, ailesiyle
nesil çatýþmasýnýn yanýnda kültürel
çatýþma, kimlik bunalýmý gibi sorunlarý daha çok yaþadýðýna dikkat çektiler.

Türkiye’den sonradan gelen insanlarýn özellikle geldikleri ülkeye adaptasyonunda ciddi bir þok yaþadýðýný
belirten Langbehn, bu þokun derecesinin herkesin geldiði þehre veya
sosyal çevresine baðlý olarak
deðiþtiðini söyledi. Ýki önemli þok
yaþadýðýný belirten Langbehn, bu
þokun önemlisinin kültür þoku ve
geldiði ülkenin yasýný tutma olduðunu söyleyerek ve göçmen kimliðinin oluþum evrelerinin týpký
çocukluktaki kimliðin oluþumuyla
ayný evreleri seyrettiðini açýkladý.
soldan saða- Uzman Psikologlar Gonca Tuncel
Langbehn ve Çetin Kova,
kimlik oluþumu, geliþimi ve
ailelerin
Almanya’da
doðmuþ büyümüþ gençlerle yaþadýðý sorunlar ve
olasý nesiller arasý çatýþmalarda geliþtirebilecekleri
bakýþ açýlarý ve tavýrlar
hakkýnda bilgi verdiler.

Vefaat ve Başsağlığı

FERİDUN TÜRKKAN
Fahrschule A-Team in sahibi
Ahmet Türkkan’ın babası

vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine
başsağlığı dileriz.
Türkses Gazetesi adına
Emin Sağlık
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Hamburg’da hamsi şenliği

M
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Mimar Tolon Teker tarafından Hamburg’da
4 yıldır düzenlenen Hamsi Gecesi’nde buluşan Hamburglular, müzik eþliðinde hamsi
tava yiyerek eğlenceli bir gece geçirdiler.

imar Tolon Teker tarafından
Hamburg’da 4
yıldır düzenlenen Hamsi
Gecesi’nde buluşan
Hamburglular, müzik
eþliðinde hamsi tava
yiyerek eğlenceli bir
gece geçirdiler. Konuklar, Hamburg’lu sanatçý
Þükrü Aktoprak’ýn da
konuk sanatçý olarak
eþlik ettiði gecede birbirinden güzel þarkýlarla gece geç saatlere
kadar eðlendiler.

Yeni konsolosluk binası

H
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amburg Başkonsolosluğu, yeni
satın aldığı Weidestrasse 6 adresinde
bulunan binaya taşınacak. Daha önceden polis
binası olarak kullanılan bina, kentin merkezinde ve Dehnheide
tren istasyonunun (UBahn) tam karşısında
olması itibariyle de vatandaşın
ulaşım sorunu yaşamayacağı
noktada bulunuyor.

Vatandaş rahat edecek

Konuyla ilgili Hamburg’un haftalık Wochenblatt gazetesine bilgi
veren Başkonsolos Mehmet Fatih
Ak, şu anda hizmet veren Tesdorpfstrasse 18 adresindeki binanın
sayısı 110 bin olan ve gittikçe
artan Türk vatandaşı sayısına 30
kişilik personelle hizmet verirken
oldukça zorlandığını belirterek
‘’Binanın küçük olması sebebiyle
izin, yılbaşı ve bayram dönemlerinde pasaport işlemleri yüzünden yığılmalar oluyor ve bekleme
salonları yetersiz kalıyor. Bu yüzden dışarıda uzun kuyruklar

Hamburg’da yastýk savaþý
Şubat - Februar 2014
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oluşması sebebiyle
vatandaşlarımız yazın
sıcaktan, kışın da
soğuktan duyduğu rahatsızlıktan şikayetçi
oluyordu. Ama bu yıl
içerisinde
yaklaşık
1700 metrekare olan
daha geniş ve şu
andaki binamızın
iki katı büyüklüğündeki
Başkonsolos
yeni binada
Ak, yeni konvatandaşlarısolosluk binamıza daha
sına yakında
rahat bir hiztaşınacaklarını
met
sunaifade etti.
cağız’’ dedi.

Engelliler için kolaylık

Başkonsolos Ak, yeni binada güvenlik kontrolünün X-Ray cihazıyla yapılarak kontrollerin daha
hızlı ve güvenli olacağını belirtti.
Engelliler için de özel merdiven
ve tuvalet gibi her türlü imkanların mevcut olduğunu söyleyen Ak
‘’Ayrıca şu anda bu bina dışında
hizmet veren, çalışma, ticaret,
eğitim ve din hizmetleri ataşelerimizle de aynı çatı altında hizmet
vereceğiz’’ dedi.

eyleme
baþlayan
göstericiler,
birkaç dakika
içinde kuþ
tüylerini
daðýtarak havada uçuþturup ortalýðý
nefes alýnamaz hale getirdiler.
Sosyal
medya üzerinden duyuru
yaparak topHamburg Polis Teşkilatı, Hamburg’da 21 Aralık’tan beri Rote
lanan bin
Flora adlı kültür merkezinin kapatılmasını protesto eden sol gru- (1000) kadar
plar bu kez de yastýklý eylemle protesto yapmaya devam ettiler. gösterici,
‘’Polis teþkilatý gösterici• Türkses / Hamburg lerin şiddet kullandığını öne sürerek
kendi yaptıkları orantısız güç ve şiddeti
amburg’da 21 Aralık’ta beri Rote
haklı göstermeye çalışýyorlar. Biz şimdi
Flora adlı kültür merkezinin kapaen yumuşak materyallerle eylem yapýyotılmasını protesto eden sol gruplar
ruz. Bakalım şimdi ne yapacaklar. Biz sabu kez de yastýklý eylemle protesto yapdece sosyal refah istiyoruz.
maya devam ettiler.
Hamburg’daki ev kiralarının yüksek olmasını, konut sorununu, işsizliği, özelEylemlerine devam eden göstericiler dün leştirilmeleri, sosyal adaletsizliği protesto
akşam da, göstericilerin saldırýp polisleri
ediyoruz ve bunların çözülmesini talep
yaraladığı iddia edilerek ‘tehlikeli bölge’
ediyoruz. Bu haklarımızı alana kadar ve
ilan edilmesine sebep gösterilen David
tehlikeli bölge tamamen kalkana kadar
Wache karakolunun yanýndaki Spieleylemlerimiz devam edecek’’ dediler.
Buden meydanýnda yastıklı eylem
yaptýlar.
Yastýklý eylemden bir gün önce de, 600
kişiden oluþan bisikletli gösterici grubu
Kuþ tüyü yastýklarý birbirlerine vurarak
ellerindeki tuvalet fırçalarıyla Ham-

H

burg’un tehlikeli bölge ilan edilen sokaklarında dolaşarak eylem yapmýþtý.

Polis göstericilere fazla müdahale etmedi ancak, araç konvoyu ve küçük
bir Tomo ile göstericileri takip etti.
Gece geç yarýlarýna kadar devam eden
eylemlerde bisikletli göstericiler gruplar halinde ara sokaklardan çýkarak
toplanýp sonra tekrar ara sokaklara
dalarak manevralar yapýp polisle
adeta sinir savaþý yaptýlar.

Göstericiler WC fırçalarının Hamburg’daki politikanın çok kirlendiğini
ve bunu temizlemek istedikleri mesajını vermek için fırçalı ve bisikletli
eylem yaptýklarýný söylediler.
Tehlikeli bölge kaldýrýlsýn

Bir hafta önce üç semtte ‘’Tehlikeli bölge’’
ilan eden polis teþkilatý, göstericilerdeki
çatışma ve şiddet olaylarınýn yatışmaya
başladığını belirterek iki gün önce tehlikeli bölge çemberinin daraltılacağını duyurmuþtu. Ancak muhalefet partileri ve
göstericiler bunun yeterli olmadığını ve
uygulamanın tamamen kaldırılmasını
talep ediyor.
Göstericilerin David Wache karakoluna
saldırýsýnýn asılsız olduğu yönündeki iddialar ise kamuoyunda soru işaretleri
oluştururken, politikacılar arasında da
tartışmalara yol açarak siyasi çözüm
aranmaya baþlandý.

Kundakçı 13 yaşında çocuk çıktı
Hamburg’un Altona semtine bağlı
Eimsbütteler Caddesi üzerinde kundaklama sonucu çıkan yangında Pakistanlı anne Nazia A. (33) ile Rahman
(7) ve Daniel (6) adlarında çocukları
ölmüştü. Konu ile ilgili polis basın
sözcüsü Andreas Schöpflin, oluşturulan özel komisyonun gelen ihbarları
değerlendirip 13 yaşında kundakçı
şüphesiyle bir kişiyi evinde gözaltına
aldığını belirtti. Zanlının Çocuk ve
Gençlik Islah Evi’ne konulduğu kaydedilirken, Genç İtfaiye Birliği üyesi olduğuna dikkat çekildi. Diğer taraftan
Hamburg’da farklı kurum ve kuruluş-

ların katılımıyla “Matem” adı altında
düzenlenen yürüyüşle olay protesto
edildi. Olayın ört bas edilmeden aydınlatılmasını isteyen katılımcılar
ölen anne ve iki çocuğu anısına olay
yerine çiçekler bıraktılar.

KUYUMCU

Bahrenfelderstr. 205
22765 Hamburg (Altona)
Telefon: 040 / 390 05 77

Altın, bilezik, alyans ve kolye gibi mücevherat çeşitlerimizi
sizlere uygun fiyatlara sunuyoruz.
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Düğün, Nişan ve özel günler için
sevdiklerinize armağan etmek
istediğiniz en güzel ziynet eşyalarını
bizden temin edebilirsiniz.
Her türlü altın alınır ve satılır.

Muhteşem sanatçı dayanışması
Nilgün Ateş
görevlerini bıraktı
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amburg’da tanınmış
Newessbar
adlı
eğlence mekanda sevilen sanatçılar biraraya gelerek
dayanışma içerisinde olduklarını gösterdiler.
Hamburg’un Altona semtinde sanatçı Murat İnce ve arkadaşlarının hizmete açtıkları
Newessbar eğlence mekanında hafta içi de zengin müzik
programlar farklı sanatçılar tarafından sunuluyor.
Sanatçı ve sunucu Elif Ergün’ün düzenlediği doğum
günü partisi eğlence mekanında adeta sanatçı dayanışmasıyla muhteşem bir
müzik ziyafetine dönüştü. Sevilen sanatçılar Özcan Süer,

A
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lman Hristiyan Demokrat
Parti (CDU) Hamburg Teşkilatına bağlı olarak uzun yıllar farklı görevlerde bulunan
Nilgün Ateş, yazılı olarak gönderdiği basın açıklamasıyla görevlerini bıraktığın duyurdu.

Nilgün Ateş basın açıklamasında
şu sözlere yer verdi: Bugün itibariyle Hamburg CDU’daki Yönetim
Kurulu Üyeliğime, Partimin Uyum
Sözcülük Görevime ve Alman
Türk Forumu Başkanlık vazifeme
kendi isteğimle çekilme talebinde
bulunmuş durumundayım.

Gerek Yerel, gerekse Federal düzeyde yapmış olduğum uyum politikası, AB sürecinde Türkiye ile
Almanya arasındaki köprü vazifemle, son olarak çalışmalarımı ve
desteğim esirgemediğim Dini Sözleşmeler gibi birçok çalışmalarımla barış ve güvenlik duygusunu
ön planda tutarak, adaletli davranışı daimi destekledim.

Hem Hamburg’daki vatandaşlarımız için hem de AB Proje Desteği
kapsamında sağladığım Teknik
Destekler ile başlıca hedeflerim
hizmet vermekle birlikte, vatandaşlarımızı aydınlatmak, çocuklarımızın eğitiminin desteklenmesini
sağlamak ve herkesi ötekileştirmeden kültürel, sosyal ve ekonomik yaşama katılmalarını teşvik
etmek için siyasi çalışmalarıma 7
yıldır devam ettim.

Gerek Hamburg CDU Uyum
Ağımızın gerekse Alman Türk Forumumuzun içinde bulunan yabancı kökenli arkadaşlarımızın
yaptığımız çalışmaların devamını
ve ötesini getireceklerinden emin
olmakla birlikte hem yerel seçim-
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de hem genel seçimlerde uyum
politikası başarılarımızın devamını
getirmelerini temenni ediyorum.

Ayrıca değerli vatandaşlarımıza,
kurum, kuruluş, STK ve sizler
değerli Basın Mensubu Arkadaşlarımıza da ayrı ayrı tüm destekleriniz iç in teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,
Nilgün Ateş
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Murat İnce, Elif Ergün, Ayhan,
Serkan, Tanju ve bir Alman
sanatçı söyledikleri güzel parçalarla katılımcılara unutamayacakları zengin bir müzik
ziyafeti sundular. Gecede ilk
olarak Murat İnce sahne alarak
kendine has rok tarzında seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla yoğun alkış topladı.
Yılların eskitemediği sanatçı
Özcan Süer ise, Türk sanat
müziğinden okuduğu eserlerle
dinleyenleri büyüledi. Doğum
gününü kutlayan sanatçı Elif
Ergün’ünde seslendirdiği
Üç sanatçı
parçalara
dinleyenler
birarada Elif
eşlik ederek unuta
Ergün, Özcan
mayacakları bir parti
Süer ve Murat
yaşadılar. Program geç
İnce
saatlere kadar devam etti.

Yıldız Tilbe
Hamburg’u
salladı

H
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amburg’da ilk kez sevilen sanatçı Yıldız Tilbe hayranlarıyla
buluştu. Hamburg’un eğlence mekanı Florya Club’ü dolduran müzik severler geç vakte kadar önce DJ Murat Hendes’in yaptığı Türk ve yabancı müzik eşliğinde dans ederek
eğlendiler. Gecenin finalinde ise beklenen ve sevilen sanatçı Yıldız Tilbe sahne aldı. Sanatçı leopart tarzında giydiği kıyafeti
kadar, fiziği ve sahne performansıyla da dikkat çekti. Yıldız Tilbe,
Hamburg’da hayranlarıyla buluşmanın kendini mutlu ettiğini belirterek, “Sizleri seviyorum” dedi. Ardından sanatçı eski ve yeni
albümünden birbirinden güzel parçalar seslendirdi. Sanatçı Yıldız
Tilbe’nin, “Tek sevenim sen olsan”, “Yüzüme bakmaya yüzün yok
senin”, “Aşk laftan anlamaz ki” gibi söylediği bazı parçalara hayranları da eşlikŞubat
ederek
keyifli vakit geçirdiler.
/ Februar 2014

Türkses erscheint seit 1991
in Nord Deutschland

www.davetiyeci.de
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Hayatin en önemli günü için...

Emin Sağlık

Türkses Gazetesi Kurucusu ve Sahibi

JAHREN

Kuzey Almanya'da
kesintisiz yaynlanan
tek Türk gazetesi...

Hamburg başta olmak üzere Bremen,
Hannover, Kiel, Lübeck ve Braunschweig
şehirlerinde yayınlanan Türkses Gazetesi,
verdiğiniz güçle 22
23 yıldır yoluna devam ediyor.
Bizi biz yapan değerli okurlarımızla ve
işadamlarımızla daha nice 23
22 yıllara.
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Alışverişin adresi
Çeşitse ÇEŞİT
MET...
Hizmetse HİZ Erden Marketler
Zinciri sizlerden
aldığı güçle
büyümeye
devam ediyor.
Steilshoop,
Altona ve ve
Osdorf’tan
sonra
şimdi
de Neugraben’dayız.
Erden Marketler
Zinciri sizlerden
aldığı
güçle büyümeye
devamEidelstedt.
ediyor. Eidelstedt,
Steilshoop
Altona’dan
sonra
şimdi
de Osdorf’tayız.

Erden Marketler zincirine bir halka daha eklendi

ww w.erde nmarket .de
info@ erde nma rket .de
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Eidelstedt, Steilshoop, Altona
ve Osdorf dan sonra şiimdi de
Neugraben da
5. marketimiz hizmetinizde.
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Hamburg Eidelstedt
Lohkamp 11, 22523 Eidelstedt
Tel.: 040 - 27 86 95 12

2

Hamburg Steilshoop
Gründgenstr. 26, 22309 Steilshoop
Tel.: 040 - 64 86 20 48

3

Hamburg Altona
Blücherstr. 3, 22767 Altona
Tel.: 040 - 38 08 68 20

4

Hamburg Osdorf
Bornheide 23, 22549 Hamburg
Tel.: 040 - 28 66 83 47

5

Süper
indirimli
fiyatlarımızla
sizleri
marketilerimizde
bekliyoruz

Hamburg Nuegraben

Neugrabener Bahnhofstr. 10a, 21149 Hamburg
Tel.: 040 - 76 96 97 20

Atatürk kupası kuraları çekildi
Şubat - Februar 2014
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amburg’da her yıl 1 Mayıs’da oynanan
ve geleneksel hale gelen Hamburg Atatürk
Kupası kuraları 10 takımın katılımıyla
Rot-Weiss kulübünde gerçekleşti.

H

Ahmet Kılıç’ın başkanlığını yaptığı Rot-Weiss
Wilhelmsburg kulüp lokalinde yemekli toplantıda
biraraya gelen kulüp yöneticileri kuralar
çekildikten sonra kupa hakkında görüşlerini
bildirerek dış sahada ön eleme maçları
konusunda da anlaşmaya vardılar.
1 Mayıs’ta oynanacak final maçı öncesi kura
çekilişini ev sahibi Rot-Weiss kulübü başkanı
Ahmet Kılıç yaptı. Toplantı kulüp yöneticileri
için bahçede yapılan sürpriz mangal partisiyle
sona erdi.

Galatasaray
Tolgay’a talip
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Yemekli ve mangal partili geçen toplantı neşe icinde son buldu.

BJK’nın yeni kartal yuvası

Çekilen kura sonucunda ilk tur eşleşmelerinde Elmshorn
Gençlerbirliği-Rot Weiss Wilhelmsburg, İnter 2000-Osmanbey
Camii, İnter Eidelstedt-Haak-Bir, Fatihspor-Harburg Türkspor
ve FC Türkiye ile de FC Lauenburg eşleştiler. Yapılan toplantıda

ilk tur maçlarından sonra, ikinci tur karşılaşmalarının da çekilişi
yapıldı. Yarı finale üç takımın kalacağı Atatürk Kupası maçlarında,
üç takım birbirleriyle iki karşılaşma yaparak, puanı ve avarajı iyi
olan iki takım 1 Mayıs’ta finalde karşılaşacak.

A
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lmanya’nın Hamburg kentinde 2002 yılında
kurulan Beşiktaşlılar Birliği yeni lokaline kavuþtu.

Lütfü Kortag başkanlığındaki Beşiktaşlılar Birliği,
uzun süren bir arayıştan sonra bulduðu Barmbek
semtinde Bramfelder Str. 59 adresindeki yeni dernek
lokali düzenlenen törenle açýldý.
Beþiktaþlýlar Birliði’nin ‘’Yeni kartal yuvamýz’’ diye
adlandýrdýklarý lokalin açýlýþ törenine Hamburg Galatasaraylýlar, Fenerbahçeliler ve Sivasspor derneklerinin yöneticileri ile politikacılar, STK temsilcileri,
BJK derneði yönetimi ve üyeleri katýldý.

Açılışta Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tarafýndan hazırlatılan
üzerinde BJK amblemi ve Karakartal bulunan ‘’Bütün Beşiktaşlılara
Hayırlı Olsun’’ yazýlý pasta jesti taraftarlarý sevindirdi.

Törene katýlan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hamburg Milletvekili Ali Þimşek, sporda uyumun önemine
değinerek, Hamburg Ýçiþleri ve Spor Bakanı Michael
Neumann ile başlattıkları uyum çalışmalarınýn yakında Rathaus’da geniş katılımlı bir toplantı ile
devam edeceğini ve spor kulüplerine her konuda
destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Aslanlar’dan
Karakartallara
pasta jesti

Açılışta Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tarafýndan
hazırlatılan üzerinde BJK amblemi ve Karakartal
bulunan ‘’Bütün Beşiktaşlılara Hayırlı Olsun’’
yazýlý pasta jesti taraftarlarý sevindirdi.
Konuşmalardan sonra, tören için özel hazýrlanan
çið köfte ve yiyecek ikram edilerek, kartallı pasta
BJK Birliği yöneticileri tarafından “Hayırlı Olsun” dileğiyle kesilip davetlilere dağıtıldı.

Törende, yıllar önce vefat eden kurucu üyelerden
İsmail Kızıltan ile Nazım Güzel’i de anýldý.

Doğu ve Batı Forumu
toplumlararası köprü projesi
O
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amburg’da HSV takýmýnýn
gözde oyuncularýna kancayý takan Galatasaray,
þimdi de þampiyonlar Ligi’nin
çeyrek finalde oynayacak olan
Türk kökenli baþarýlý futbolcu
Tolgay Arslan’ý (23) istiyor. Önce
Hakan Calhanoðlu’nu (19) transfer etmek isteyen GS’nýn, Tolgay
Arslan teklifinden de eli boþ
döneceði kaydedildi.

Galatasaray’ý
istemiyorum

Arslan’ýn menejeri Thomas
Kroth, Tolgay’ýn Türk takýmlarýna
þimdilik sýcak bakmadýðýný ve
HSV’da oynamak istediðini belirtti. Kroth, Tolgay Arslan ‘’Galatasaray’ýn benimle ilgilenmesi
sevindirici ve benim için de gurur verici ama þu anda gönlüm

18 yıldan beri doğulu ve batılı Almanlar arasında
diyaloğu geliştirmek için başarılı çalışmalara imza
atan bağımsız „Ost West Forum“ derneği, 2009 yılında kendi bünyesinde Alman toplumu ve göçmen
gruplar arasında bir köprü oluşturmak adına
„Deutsch- und Türkeistämmige Biografiegespräche
– Interkulturelle Annäherung über individuelle Lebenswege“ projesini başlatmıştı.

Projede yıllardır doğulu ve batılı Almanları bir araya getiren biyografi toplantılarında uygulanan „Gödelitz-Modeli“ örnek alınıyor. Bu
model çerçevesinde katılımcılar bir hafta sonu bir araya gelerek (5 Türk kökenli ve 5 Alman kökenli), kendi hayat hikayelerini ve deneyimlerini karşılıklı anlatır ve birbirleri hakkında bilgilerini geliştirmek suretiyle önyargılarından arınırlar. Bu çalışmalar sonunda
Alman katılımcıların göçmenlere karşı duyarlılık kazandığı, Türkiyeli göçmenlerin ise göçmen kökenli olmayan Almanların yaşamları
ve deneyimleri hakkında doğrudan bilgi sahibi oldukları gözleniyor.

A

• Türkses / Hamburg

lmanya Birinci Futbol Ligi
(Bundesliga) takımlarından Hamburg Spor Kulübü’nün yıldız oyuncularından
Hakan Çalhanoğlu’na(19) şimdi
de Mesut Özil’in oynadığı İngiltere takımlarından Arsenal kulübü talip oldu.
İngiltere’de çıkan ‘’Sunday Mirror“ gazetesinde çıkan haberde
şimdiye kadar 4 gol ve 2 asisti
olan Çalhanoğlu’nun performansı dikkatini çeken Arsenal’ın
Hakan Çalhanoğlu’nu transfer
etmek istediği ve yıldız oyuncunun da bunu istediğini belirtti.
Teklif hakkında Türkses Gazetesi’ne değerlendirme yapan
Çalhanoğlu ‘’Arsenal gibi dün-

Projenin 2014 yılında Hamburg, Frankfurt, Dortmund, Düsseldorf, Bonn ve Reutlingen’de de uygulanması için çalışmalar tüm hızıyla
devam ediyor. Ost-West Forum’un bulunduğu Dresden yakınlarındaki Gut Gödelitz’de düzenli olarak moderatör eğitimleri verilirken,
Ost-West Forum’un kurucusu Axel Schmidt-Gödelitz ile SPD’li Konstanz Belediye Meclisi üyesi Zahide Sarıkaş da projenin daha
geniş kitlelere ulaşması için yoğun çaba sarf ediyorlar. Projeyi Almanya geneline yaymak açısından uygulamaları yapacak olan
moderatörlerin eğitimlerinin önem arz ettiğini belirtiyorlar.

Projeyle ilgili bilgi almak ya da toplantılara katılımcı olarak iştirak etmek isteyenler mail yoluyla müracaat edebilirler:
zahidesarikas@hotmail.de veya axel.goedelitz@ost-west-forum.de

Hakan Çalhanoğlu
yanın en iyi takımlarından birinden böyle bir teklif gelmesi
beni çok gururlandırdı. Ancak
oynadığım HSV takımının kararını bekliyorum’’ şeklinde konuştu.

Hamburg Fenerlilerden
baþkana destek
suza kadar sürdüreceklerini ve
kararýn haksýzlýklara karþý duruþlarýný etkilemeyeceðini belirttiler.

Dernek Başkanı
Mustafa Çömlek

A

• Türkses / Hamburg

lmanya’nın Hamburg kentinde faaliyet gösteren
‘’Hamburg Fenerbahçeliler Derneği’’ yargý tarafýndan
Baþkan Aziz Yýldýrým için verilen
kararýn haksýzlýk olduðunu,
baþkana olan desteklerini son-

TM

PDF Editor

„Deutsch und Türkeistämmige Biografiegespräche“ uzun bir ön çalışmadan sonra ilk kez Ekim 2009’da bir hafta sonu semineri
olarak gerçekleşti. İki pilot seminerden sonra projeyi tüm Almanya’ya yaymak için yoğun çalışmalara başlandı ve nitekim Saarbrücken, Köln, Konstanz, Ulm, Berlin, Freiburg, Friedrichshafen, Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart ve Böblingen’de biyografi toplantıları
yapıldı.

HSV’da, Galatasaray’da oynamak istemiyorum’’ dediðini iletti.

Hakan Çalhanhanoğlu
‘Gurur duydum’

Türkses / Berlin

st West Forum“ derneği bünyesinde Alman
toplumu ve göçmen gruplar arasında bir
köprü oluşturmak için başlayan „Biografiegespräche Deutsch- und Türkeistämmige erzählen
sich ihr Leben“ projesi, 2014 yılında da genişleyerek
devam ediyor.

Hamburg’da HSV takýmýnýn
gözde oyuncularýndan Türk
kökenli baþarýlý futbolcu
Tolgay Arslan’ý (23)
Galatasaray istiyor. Ancak
Arslan bu teklife sýcak
bakmýyor.

Dernek tarafýndan yapýlan yazýlý
açýklamada Türkiye’de 3 Temmuz 2011’den beri yaþananlarýn
Fenerbahçe camiasýný birebir
etkilediðine dikkat çekerek, ‘’Bu
sorun sadece Fenerbahçe ve
Fenerbahçeliler’in deðil, tüm
ülkenin sorunu olduðu inancýndayýz. Ne var ki, Aziz Yýldýrým
önderliðinde kurulduðu iddia
edilen suç örgütünün birer üyesi olmaktan onur duyuyoruz.
Hukuk dýþý karar ve uygulamalarý tanýmýyoruz ve tanýmayacaðýz’’ ifadelerine yer verildi.
Dernek Baþkaný Mustafa Çömlek de, her zaman baþkan
Yýldýrým ile yönetim kurulunun
alacaðý tüm kararlarý destekleyeceklerini belirterek ‘’Dar
aðacýnda olsak bile son sözümüz Fenerbahçe’’ þeklinde
açýklama yaptý.

doğru mecralarda yapıldığında
etkinliğini gösterir...

Türkses Gazetesi, bölgesel yayıncılıkta
etkin dağıtım ağı ile sizlere bir telefon kadar yakın.
Tel.: 0172 - 54 68 334 . www.turkses.de
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ALTIN BULMACAYI çözüp, ALTIN ŞİFREYİ bulan bir okurumuza Çeyrek Altın hediye.

SEN DE ÇÖZ, SEN DE KAZAN
Bulmacayı çözdükten sonra doğru cevabınızı, posta
veya mail yoluyla en geç 15
2013’e
27Temmuz
Şubat 2014
e kadar bize
iletin, çekilişe katılıp ÇEYREK ALTIN kazanma fırsatını
yakalayın. Adres: Im Hegen 3, 22113 Oststeinbek
E-Mail: tuerkses@t-online.de
Önemli Uyarı: Kazanan kişi Çeyrek Altın’ını verilecek adresten kimliğini
beyan ederek bizzat teslim alacaktır. Ödüller paraya çevrilemez.

Türkses BULMACA

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

I ALTIN BULMACA

I SÖZCÜK YERLEŞTİRME
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Türkses
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Gazetesi’ni
vereceğiniz
haber ve
ilanlarınız
için:

Mobil:
0172 / 54 68 334
Tel.: 040 / 81 46 40
Fax: 040 / 86 69 08 54
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tuerkses@t-online.de
www.türkses.com
www.turkses.de
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Altın Şifre:
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2 BASAMAKLI
16 37 41 43 44 49 50 52
58 61 68 75 76 89 90 94
3 BASAMAKLI
123 181 198 249 256 311
381 412 423 435 485 577
606 628 662 749 753
831 860 988
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1046 2661 3580 3877 4130
4240 4426 5455 5610 5937
6007 6157 6469 6637
6679 7404 7767 8617
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13133 35341 35473 53141
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Movimax Turk
HD, Digiturk’de

Şubat-Februar 2014

Digiturk, Türk Sinemasının
100’üncü yılında en iyi ve en
yeni filmlerin yayınlayacağı
yepyeni bir kanal açtı. Vizyon
filmlerden, son dönemlerin en
sevilen en çok izlenen filmlerine, Kemal Sunal filmlerinden,
Zeki Alasya - Metin Akpınar
filmlerine, Salon komedilerinden star filmlerine, melodramlardan aksiyon filmlerine
kadar Türk sinemasının geniş
bir yelpazesinin sunulduğu
MoviemaxTurk HD 30 Aralık’ta
Digiturk’te yayına başladı.

T

Her gün farklı bir film kuşağı

En iyi ve en yeni Türk filmlerinin yayınlandığı MoviemaxTurk HD’de her
gün 4 farklı film kuşağı ekrana geliyor.
Vizyon filmler kuşağında; sinema
gösteriminin hemen sonrasında
TV’de ilk kez MoviemaxTurk HD’de
yayınlanacak filmlerin yanı sıra; New
York’ta Beş Minare, Neşeli Hayat,

Sayfa - Seite 19

SunExpress Cup’ı FC St. Pauli kazandı

Kassel’de gerçekleştirilen ve Türkiye’yi temsilen Alanyaspor’un katıldığı SunExpress Cup’ı FC St.
Pauli kazandı. Alman 2. liginden 5 takım ve Alanyaspor’un mücadele ettiği salon futbol turnuvasında, Alanyaspor “Fair Play” kupasını kazandı.

Türkses / Frankfurt

ürkiye’nin ilk ve lider yayıncılık platformu Digiturk,
yeni yıla yepyeni bir kanalla merhaba dedi. En iyi ve en yeni
Türk filmlerin yayınlandığı MoviemaxTurk 30 Aralık Pazartesi günü Digiturk platformunun 17 numaralı
kanalında, MoviemaxTurk HD ise
317 numaralı kanalda yayın yapmaya
başladı. Digiturk, Türk Sinemasının
100’üncü yılında zengin içeriğe sahip
bir Türk filmleri kanalını filmsever üyeleri ile buluşturuyor.

Türkses Sayı - Ausgabe 248

Veda, Son Osmanlı Yandım Ali, Kaybedenler Kulübü gibi son dönemlerin
en iyilerine yer veriliyor. HD film kuşağında Kemal Sunal filmlerinin yanı
sıra; Zeki Alasya–Metin Akpınar filmlerinin de en iyileri ile birlikte Diyet,
Düğün, Gelin gibi filmlere de ekrana
geliyor. Star filmleri kuşağında 1970’li
yıllara ait salon komedileri ve melodramlardan, aksiyon ve avantür filmlere kadar sayısız film izleyici ile
buluşuyor. MoviemaxTurk HD’de,
1995 ve 2000 yılları arasındaki filmlerden 1980 ve 1990’lı yıllarda ses
getiren star filmlerine kadar her güne
farklı bir kuşak oluşturularak Türk Sinemasının geniş bir yelpazesi sunuluyor. Son olarak library film
kuşağında ise Türk sinemasının unutulmazları ve en iyilerine yer veriliyor.

B

• Türkses / Kassel

u yıl ikincisi gerçekleştirilen salon futbol turnuvası SunExpress Cup’ta, ev sahibi KSV Hessen Kassel, FSV
Frankfurt, SC Paderborn, FC St. Pauli, KSV Baunatal
ve Türkiye Süper Toto 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden
Alanyaspor kupa için mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen
turnuvada birincilik kupasını PC St. Pauli kaldırdı. Turnuvada
FSV Frankfurt ikinci, SC Paderborn üçüncü olurken, Alanyaspor ise turnuvanın en centilmen takımı seçildi.
Türkiye’den katılan tek takım olan Alanyaspor,
turnuvanın ilgi odağı oldu. Birçok gurbetçinin izlediği turnuvada, kapalı salon turnuvasına alışkın olmayan Alanyaspor, FSV Frankfurt ve FC St.
Pauli’ye yenilerek turnuvaya veda etti. Alanyaspor
turnuvadaki centilmen oyunuyla Fair Play kupasını
kazandı.
Kupada farklı derecelerde toplam 6 takım yer aldı.
Üçer takımdan 2 grup olarak oynanan maçlar sonunda her gruptaki ilk 2 takım direk yarı finale yükseldi. Yarı finalde kaybeden 2 takım üçüncülük için
birbirleriyle karşılaştı. Yarı finali geçen 2 takım da finalde SunExpress Kupası için karşılaştı.
SunExpress Avrupa Satış Pazarlama Müdürü
Thomas Braun, Alanyaspor’un turnuvaya katılarak turizm cenneti Türkiye´yi temsil ettiğini ve Fair Play kupasını kazanarak oldukça başarılı olduğunu belirtti.
SunExpress CUP’ı geleneksel hale getirdiklerini belirten Braun, “Turnuvada seyircinin ve Almanya’da
yaşayan Türk vatandaşlarının ilgisini ve coşkusunu gö-

rünce, SunExpress olarak çok doğru bir iş yaptığımızı görüyoruz. Alanyaspor’a turnuvaya katkılarından ve gösterdikleri
başarılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gelecek yıl için
şimdiden çalışmaya başladık. Önümüzdeki yıl turnuvaya Türkiye’den farklı bir takım davet edeceğiz” dedi.

39,-

Elektrikli süpürge

25,-

Kahve
makinası
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39,-
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PDF Editor
9,Fön
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Muhabirler
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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.
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