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Yıldız Holding, bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Kalite
Zirvesi’nde çalışanlarına sıfır hatayı bir orkestra şefinin
gözüyle anlattı. Zirvede konuşan Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Ali Ülker, “Bundan sonraki odak nokta-
mızda, dünyanın farklı noktalarındaki tüketicilerimize
özel ürün ve hizmet sunma konusu olacak” dedi.

Oktan Erdikmen - FRANKFURT

M üstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği
(MÜSİAD) Avrupa Genel İdare Kurulu
(AGİK), Almanya’nın Frankfurt şehrinde
gerçekleştirildi. MÜSİAD Hessen tara-

fından düzenlenen iki günlük toplantılara Frankfurt
Başkonsolosu Ufuk Ekici, Ak Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Nureddin Nebati, Bad Homburg Belediye
Başkanı Michael Korwisi (Yeşiller), Frankfurt Baş-
konsolosluğu Ticaret Ataşesi Gülay Babadoğan Ta-
rakcıoğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ve
UETD Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Nejla Kara
gibi isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda
kamu görevlisi, dernek temsilcisi ve iş adamı katıldı.
Toplantıları İhlas Medya Avrupa adına ise Avrupa
Reklam Koordinatörü Ahmet Dörtkaşlı ve Işık Con-
sulting Genel Müdürü Mehmet Ergün takip etti. 

AB TEK SEÇENEK DEĞİL 
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, konuşmasında

Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olan Türkiye’nin
Avrupa Birliği üyesi ülkelerle iyi ilişkilerini sürdürmek
istediğini belirtti. Türkiye’nin AB hedefinden vazgeç-
mediğini ancak gelinen noktada AB’ye tam üyeliği,
alternatifsiz tek bir sistem olarak da görmediklerini
kaydeden Olpak, “Maalesef AB de tam üyelik yolunda,
artık eskisi kadar güven vermiyor” dedi. 

KARAR MEKANİZMASINDA YOKUZ 
Türkiye’nin Gümrük Birliği Anlaşması’nın tarafı

olmasına karşın, karar mekanizmalarında yer ala-
madığının altını çizen Olpak, “AB’nin üçüncü ülkelerle
imzalamış olduğu serbest ticaret anlaşmaları, örneğin
son zamanlarda gündeme gelen Transatlantik Ticaret
ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması, ABD ürünlerine, AB
üzerinden Türkiye pazarına serbest giriş imkanı sağ-
larken; Türkiye’nin ABD’ye ihracatı eskiden olduğu
gibi vergiye tabii olacak. Bu durumda bizim rekabetimiz
olumsuz etkilenecek” şeklinde konuştu. 

ÜYELİK HERKESİN ÇIKARINA 
Yemekten sonra düzenlenen “Türk İş Adamlarının

AB Sürecinde Sosyo-Ekonomik Entegrasyonu” başlıklı
panelde ise Nureddin Nebati, Türk Alman Ticaret ve
Sanayi Odası (TD-HK) Genel Sekreteri Suat Bakır ve
Oakland Capital Genel Müdürü Kevin Martin katıldı.
Burada konuşan Nureddin Nebati, Türkiye’nin AB’ye
girmesinin sadece Türkiye’nin değil, AB’nin de yararına
olacağını dile getirdi.

Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin
aleyhine işlemeye başladığını
dile getiren Olpak, Türkiye’nin
AB yolundan sapmadığını, ancak
AB’nin tam üyelik yolunda eskisi
kadar güven vermediğini söyledi 

Yemeğe UETD Kadın Kolları Genel Başkanı Nejla Kara (sol başta) da katıldı.

MİLLİ HAVAYOLUMUZ, TURİZME KATKIDA BULUNUYOR 

İsa Aksoylu – KÖLN/HURGADA

D ünyanın en büyük
havayolu şirketi
olma yolunda hızla
ilerleyen Türk Hava

Yolları’nın (THY) Köln Bölge
Müdürlüğü, Almanya’dan bir
grup gazeteciye yönelik Mısır’ın
tatil ve turizm kentlerinden
Hurgata’ya tur düzenledi. THY
Köln Müdürü Yiğit Bilge Av-
cı’nın organize ettiği ve THY
İletişim ve Halkla İlişkiler Şube
Şefi Yusuf Bilgen’in öncülük et-
tiği tur kapsamında Türk ve Al-
man basın mensupları, Köln-
Bonn Havalimanı’ndan THY’ye

ait uçakla İstanbul’a, oradan
da muhteşem deniz ve doğa
manzarasına sahip Hurgada’ya
ulaştılar. Yakınlarındaki Tatil
beldeyi Soma Bay’da konakla-
yan gazeteciler, THY Hurgada
Bölge Müdürü Muhammet Fa-
tih Durmaz tarafından ağırlan-
dılar. Bölgeye dünyanın 4 bir
köşesinden İstanbul aktarmalı
haftanın 5 günü uçuşların ya-
pıldığını belirten Durmaz, gün-
den güne sefer  sayılarının art-
tığını ve bölgede THY’nin kaliteli
ve güvenli hizmet anlayışının
tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. 

HEM TARİH HEM DOĞA
Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki

Hurgada tertemiz ve masmavi
sulara sahip. Amatör ve profes-
yonel dalış imkanları sunulan
bölgede rengarenk balıklar ve
mercanlar bulunuyor. Ayrıca bü-
yük golf tesisleri, golf tutkunlarını
ayırıyor. Antik Mısır döneminin
en önemli miraslarından Karnak
ve Krallar Vadisi’ne yakınlığı ile
tanınan bölge, çöl ve bedevi ha-
yatını yakından izlemek için de
eşsiz fırsatlar sunuyor. Yurtdı-
şındaki en ucuz deniz, kum, gü-
neş tatilinin yapılabileceği yer-
lerden biri olarak göze çarpan
Soma Bay’a gelen turistlerin ço-
ğunluğunu Alman ve Ruslar
oluşturuyor.  Kuzeydoğu Afri-
ka’da yer alan, kuzeyden Akde-
niz ve doğudan Kızıldeniz’le ku-
şatılmış ve Sina Yarımadası ile
Asya kıtasına da taşan, dünyanın
zengin bir maziye sahip olan ül-
kelerinden biri olan Mısır,  tarih
boyunca birçok medeniyetin be-
şiği olmuştu.

Türk Hava Yolları’nın “Kızıldeniz’in Pe-
risi” unvanını taşıyan Hurgada’ya yö-
nelik gezisi, tüm güzelliğiyle Türk ve Al-
man gazetecilerin gözlerini kamaştırdı 

Muhammet Fatih Durmaz

TİAD’ın ‘DTBN’ projesi
eğitimi şahlandıracak 

A vrupa Nürnberg Metropol
Bölgesi Türk-Alman İşa-
damları Derneği (TİAD),
4. Türk-Alman Ekonomi

Günü’nü, Bavyera Eyalet Maliye ve
Yurt Bakanlığı’nda gerçekleştirdi. Et-
kinliğe Nürnberg Başkonsolosu Asip
Kaya, Orta Frankonya Valisi Dr. Tho-
mas Bauer, Federal Milletvekili Arif
Taşdelen, BAMF Başkanı Dr. Manfred
Schmidt, Metropol Bölgesi Ekonomi
Müşaviri Prof. Dr. Klaus L. Wübben-
horst, TAM Vakfı Bilimsel Direktörü
Prof. Dr. Hacı-Halil Uslucan, TİAD Baş-
kanı Emre Hızlı ve çok sayıda işadamı
katıldı. CSU kurultayı nedeniyle et-
kinliğe katılamayan Bavyera Maliye
Bakanı Dr. Markus Söder, gönderdiği
mesajda, Türk ve Alman toplumlarının
bağlarının güçlü ve koparılmayacak
nitelikte olduğunu ve Almanya’da
yaşayan Türklerin bu ülkenin bir par-
çası olduğunu vurguladı. Söder, “en-

tegrasyon” kelimesini duymaktan
bıktığını belirterek, “Burada yaşayan
Türklerin böyle bir sorunu yoktur”
dedi. Daha sonra söz alan Emre Hızlı,
“Türk-Alman Eğitim Ağı” adlı proje-
lerinin amacının Almanya’daki va-
tandaşların eğitim alanında gelişme-
lerini sağlamak ve bilhassa gençlerin
önünü açmak olduğunu kaydetti.
Tüm derneklerin bu projeye katkıda
bulunabileceğini belirten Hızlı, pro-
jenin sözcülüğünü üstlenen Başkon-
solos Kaya ve Vali Bauer’e teşekkür
etti. Bakan Söder’e özel teşekkürlerini
bildiren Hızlı, Asip Kaya’ya da TİAD
onur üyeliğini takdim etti. Başkonsolos
Asip Kaya, ise Türk-Alman ekonomi
günlerinin iki toplum arasındaki bağı
güçlendirdiğini vurguladı. Ekonomi
Günü, DTBN diye adlandırılan “Türk-
Alman Eğitim Projesi” partnerlerinin
işbirliği sözleşmesi imzalaması ile
sona erdi. Serdar Türen - NÜRNBERG

TÜRK-ALMAN EKONOMİ GÜNÜ’NDE ANLATILDI 

Bazı telekomünikasyon
şirketleri şeffaf değil! 

Nebahat Uzun – HAMBURG

A lmanya’da Hamburg, Berlin
ve Bremen Tüketicileri Ko-
ruma Dernekleri’nin ortak
yaptığı pazar araştırmasın-

da Türk ve Rus azınlığa yönelik çalışan
telefon şirketlerinin tüketici haklarının
zorunlu kıldığı şartları yerine getir-
mediği ortaya çıktı. Federal Adalet ve
Tüketicileri Koruma Bakanlığı (BMJV)
tarafından finanse edilen proje çerçe-
vesinde yasal zorunlu olan tüketici
haklarını ihlal eden şirketlere uyarı
gönderildi.  Hamburg Tüketicileri Ko-
ruma Derneği  (VZHH) bünyesinde
düzenlenen basın toplantısında VZHH
Yönetim Kuruşu Başkanı Dr. Günter
Hörmann ve “Dijital pazarda göçmenler
ve tüketici hakları” başlıklı araştırmayı
yürüten uzmanlardan avukat Ünal
Zeran, araştırma sonuçları hakkında
bilgi verdiler. Son dönemlerde özellikle
Türk ve Rus azınlığa hitap eden telefon
şirketleri hakkında şikayetlerin arttığını
ifade eden Dr. Hörmann, “Almanya’da
yaşayan Türk ve Rus kökenlilerin ül-
kelerinde yakınlarıyla ucuz fiyata te-
lefonlaşmalarını vaat eden üçü Türk,
ikisi Rus beş telekomünikasyon şir-
ketini mercek altına aldık. Araştırmada
yapılan bazı vaatlerin tüketiciyi aldatıcı
nitelikte olduğu, hatta tüketici koruma
yasalarının temel şartlarını dahi yerine
getirmedikleri ortaya çıktı” şeklinde
konuştu. Haziran - Temmuz 2014 arası

söz konusu beş şirketin, 10 tarifesini
incelediklerini söyleyen avukat Zeran,
“Araştırmayı yaparken tariflerin an-
laşılır olması, yasal zorunlu tüketici
bildirimlerinin dikkate alınmasına ka-
dar birçok kriteri göz önünde bulun-
durduk. Ne yazık ki şirketlerin tarife-
lerinin tüketiciyi aldatıcı unsurlar ta-
şıdığı ve yasal zorunlulukları dahi ta-
mamıyla yerine getirmediklerini tespit
ettik” dedi. Bir şirketin ‘Dakikası bir
Cent’e Türkiye ile konuşabilirsiniz’ şek-
linde tanıtım yaparken, bu ücretin 20
katına varan ekstra bağlantı ücretinden
bahsedilmediğini hatırlatan Zeran,
“Site ve bilgi broşürlerinde yasal zo-
runluluk olan tüketici bilgilerin bu-
lunmaması,  tarifelerin müşteriye an-
laşılmaz bir şekilde sunulması gibi
durumlar söz konusuydu. Bu eksik-
likler nedeniyle bu şirketlere uyarı
gönderdik. Uyarıyı dikkate almayanlar
hakkında hukuk süreci başlatılması
söz konusu” şeklinde konuştu. Zeran,
“Bazı şirketlerin Alman şirketi olmasına
rağmen isim ve logolarıyla Türk veya
Rus şirketi imajını yaratmaya çalışarak
dil eksikliğini kötüye kullandıklarını
tespit ettik” dedi. En az 5 milyon insanı
ilgilendiren ve yılda 1,3 milyar Avro
cirosu olan bir pazardan söz edildiğini
hatırlatan Zeran, araştırma ve sonuçları
hakkında kapsamlı bilginin
www.vzhh.de sitesinden edinilebile-
ceğini de sözlerine ekledi. 

VATANDAŞLARI MAĞDUR EDİYORLAR 

Ünal Zeran Günter Hörmann

Türkiye’de oynadığı “Arka Sokaklar”, “Pusat
ve “Barut” gibi dizilerde tanınan ve son
olarak 4 yıldır Alman 2. kanalı ZDF ‘de
yayınlanan “Notruf Hafenkante”  isimli

polisiye dizide başrolde oynayan Serhat Çokgezen,
Köln’de eşi Sultan Çokgezen ile birlikte “Artis-
tanbul” isimli bir restoran açtı.  Lüks semt Ro-
denkirhen’de bulunan ve Ren nehrine çok yakın
olan restoran, Yeşilçam sinemasını aktaran iç
dizaynı ve süslemeleriyle dikkat çekiyor. Ünlü
oyuncu Serhat ve eşi Sultan Çokgezen, müşteri-
lerini mütevazilikleri ve güler yüzleri kapıda
karşılıyor. Bütün sevgilerini ortaya koydukları
mekanlarında müşterilerine Anadolu Türk mut-
fağının eşsiz yemek çeşitlerini sunan Çokgezen
çiftinin restoranı şimdiden büyük ilgi görüyor.
16 yaşında iken konservatuar eğitimine başlayan
ve okuduğu dönemlerde bulaşıkçılıktan garson-

luğa kadar bir çok işte çalışan Serhat Çokgezen
hayata hep mutlu gözlerle baktığını, hiç usan-
madan ve yılmadan işine konsantre olduğunu
ve bu şekilde başarıyı yakaladığını söylüyor.
Eşiyle birlikte sıradan restoranların dışında, daha
renkli ve sıcak bir atmosfer sunan konsept
sunma hedefiyle yola çıktığını kaydeden Serhat
Çokgezen, “A’dan Z’ye dekorasyon malzemelerini
Türkiye’den getirdik. Duvarlara Yeşilçam’ın unu-
tulmaz sanatçılarının eşsiz fotoğraf ve filmlerinin
olduğu resimleri astık. Renkli avize ve oturma
grupları ile süsledik. Sultan ile ben, birlikte bütün
sevgimizi bu ekmek teknemize verdik. İstanbul’a
olan sevgimizi ve sanatçı kişiliğimi de yansıtması
adına ismini Artistanbul koyduk. Oldukça mem-
nunuz elit bir müşteri kitlemiz var. Yakında
Allah nasip ederse doğacak kızımı da bekliyoruz”
diye konuşuyor. İsa Aksoylu - KÖLN

SERHAT ÇOKGEZEN’DEN 

Yeşilçam’ın 
nostaljisini ve
Anadolu’nun 

lezzetini 
yansıtan 

RESTORAN 

YENİ KANUNLARIN VE 
İSTİKRARSIZLIĞIN ETKİSİ 

Avrupa’da doğalgazın
altın çağı sona erdi 

D ünya enerji ve doğalgaz sektörünün önde
gelen isimlerinin katıldığı Gas Forum 2014,
Frankfurt şehrinde düzenlendi. Energy Stre-
am CMG Genel Müdürü Anthony Livani-

os’un açılış konuşmasını yaptığı toplantıları izleyenler
arasında, Türkiye’nin Frankfurt Konsolosu Özkan Dur-
maz da yer aldı. Doğalgazı siyasi bir araç olarak kul-
lanmanın, onun için yapılabilecek en kötü şey olduğunu
kaydeden RWE Çek Cumhuriyeti Genel Müdürü Dr.
Wolfgang Peters, “Avrupa Komisyonu, Ukrayna’da bazı
stres testleri uyguluyor. Gazın altın çağı dünyanın
diğer kesimlerinde devam ediyor, ancak Avrupa’da
durum öyle değil. Doğalgazın imajı da son dönemde

kötü etkilendi. Doğalgazda arz gü-
venliği, kaynakların fiziksel ve si-
yasal açıdan önleyici güvenliğinin
sağlanmasından ziyade, alternatif
kaynakları hazırda tutarak fiyat
güvenliğini sağlamaktan geçiyor.
Eğer siyasileri bunu yapmaya ikna
edebilirsek, doğalgazın altın çağı
Avrupa’da da yeniden başlayabilir”

dedi. EUCERS King’s College London Başkanı Friedbert
Pflüger ise Kıbrıs çevresinde aranan doğalgazın bir al-
ternatif oluşturup oluşturmayacağından emin olma-
dıklarını ifade etti. Bu konuda Türkiye’nin de en önemli
aktörleri arasında yer aldığı birtakım siyasi sorunların
bulunduğunu dile getiren Pflüger, “İran ve Irak’ta da
sorunlar var. Bu durumda istesek de istemesek de Rus
gazına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum” diye ko-
nuştu. Oktan Erdikmen - FRANKFURT

Wolfgang Peters

THY dünyayı Kızıldeniz’in
perisi Hurgada’ya taşıyor 

Ünlü oyuncu Serhat Çokgezen, sanat ve iş
hayatını arkadışımız İsa Aksoylu’ya anlattı

MÜSİAD GENEL BAŞKANI NAİL OLPAK: 

eskisi kadar
güven vermiyor 


