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Günaydın Şirketler Grubu 30. kuruluş yılını kutladı
Hamburg meyve ve
sebze halinin (Grossmarkt) ilk Türk firması
olan Günaydın Şirketler Grubu’ nun 30. kuruluş yılı büyük bir
etkinlikle
kutlandı.
Hamburg Grossmarkt’ ta gece geç saatlerde
başlayan kutlama etkinliğine şirketin kurucusu Vahdi Günaydın
(58) ve oğulları Celalettin (31) ile Necati Günaydın’ ın (28) yanı
sıra çok sayıda davetli
katıldı.
Hamburg (Türkses)
Şirketin bugünlere gelmesinde aile şirketi olmasının etkili olduğunu
belirten Vahdi Günaydın, el
ele vererek şirketini bu seviyeye getirdiklerini söyleyerek “ Almanlar Ham-

burg halinde bundan 30
yıl önce yabancıların barınmasını kabullenememişlerdi. Bugünkü duruma gelebilmek için
büyük mücadeleler verdik. Ulaşım sorunundan
şoförlerin vize sorununa
kadar çok sayıda problemlerimiz vardı. Ancak
bu sorunların hepsi zaman içinde çözüldü. Türkiye’ deki gücümüz buraya
yansıdı.
Başarılarımızı
sonunda görerek kabullenmek zorunda kaldılar”
dedi.
Antalya’ da bulunan şirketin ana merkezinde yaklaşık 500, Hamburg’ ta ise
30 kişiye istihdam ve iş imkanı yaratıldığını ifade eden
Günaydın‚
“ Şirketimiz
uluslararası gıda kalite
belgesine sahip bir firma
özelliğindedir” dedi.

Günaydın Şirketler Grubu’ nun 30. kuruluş yılında baba Vahdi Günaydın, oğulları Celalettin ve Necati Günaydın birlikte bu özel günlerinde kendilerini
yalnız bırakmayan davetlilerini ağırladılar. Türk basınının yoğun ilgi gösterdiği davetde, Alman basınından hiçkimsenin yer almaması dikkat çekti.
Türkiye’ de gıda sektöründe verimliliğin arttırılması için toprak reformuna
gidilmesi gerektiğini ifade

eden Günaydın, “ Türkiye’ de çok verimli araziler var, havası ve bol
güneşiyle dört mevsimde

ürün alma imkanı var.
Ancak yeterince verim alınamıyor. Tarımın Avrupa
uyum yasaları çerçeve-

sinde iyileştirilmesi gerekiyor. Çok başarılı ziraat
mühendislerimiz var ve
birçoğu gönüllü olarak

çalışıyorlar. Fakat kendi
gücümüzle bir yere kadar
başarılı olabiliyoruz. Avrupa standartlarına eriş-

memiz için devlet tarafından girişimcilerin desteklenmesi gerekiyor”
şeklinde konuştu.

Zekeriyya Baltacı ve Ekrem Taştan, güçlerini birleştirdiler
Hamburg’ un merkezinde Steindamm semtinde güleryüzlü personeli ile seyahat acenteliği hizmeti veren Reisebüro Baltacı, yaz sezonunda da müşterilerine her türlü tarifeli
uçak seferleriyle dünyanın her köşesine uçabilme imkanı sağlıyor.

yahat Acentesi, İATA (Li-

zamanında Hac ve Ümre

yarak sağlıklı ve huzurlu bir

araba sıkıntısı çektiğini bil-

nien Flug) tarifeli uçak se-

seferleri organizasyonu da

tatil geçirmelerini istiyorlar.

dikleri için her şehirde

ferleriyle tüm dünya ülke-

düzenleyen iki başarılı or-

Baltacı Reise işletmecisi

araba kiralama fırsatı sağ-

lerine seyahat imkanı sağlı-

tak, müşterilerine seyahatla

Baltacı ve Taştan ortaklar,

ladıklarını belirten ortaklar,

yor. THY, Öğer Türk Tur,

ilgili her türlü imkanı sunu-

Hamburg’ da İATA Linien

günlük uygun tarifelerle

Öger Tours, GTI şirketleri

yorlar.

Flug tarifeli seferleri yapan

ucuz araba kiralayarak iste-

çok sayıda havayolu şirketi

dikleri gibi yurt içinde ge-

ve daha birçok havayolu

Kaplıca Turizmi ve
Rent a Car imkanı

şirketi ile birlikte çalışan
Baltacı Reise’ den, yaz sezonunda THY ile Ankara,

Baltacı Reise büro, Türki-

İstanbul, Antalya, Trabzon,

ye’ de mevcut olan tüm

Adana, Samsun, Kayseri,
Hamburg (Türkses)
Zekeriya Baltacı ve
Ekrem Taştan ortakların birlikte işlettikleri Baltacı Se-

kaplıca termal merkezi ve

İzmir, G.Antep ve Malatya

kur merkezlerine turlar dü-

illerine düzenlenen direk
seferleri için biletleri sorunsuz temin edebilirsiniz. Hac

zenleyerek müşterilerinin

Hamburg’ da seyahat acentası branjında yıllarını vermiş 2 köklü işadamımız
olan Zekeriyya Baltacı ve Ekrem Taştan, güçlerini birleştirerek güven tazelediler.

Vefat ve Başsağlığı
Yavuz Ali, Emine Ali, Rıfat Tuncel,
Hasan Sayın, Ragıp Anda, Gülzade
Çelik, Muhammed Hasan Bilal
Mayıs ayı içerisinde hakkın rahmetine kavuşmuşlardır.
Merhume ve merhumlara yüce Allah’ dan rahmet
ve kederli ailelerine başsağlığı dileriz.
Aydın Cenaze Nakli
adına Musa ve Güler Aydın
Türkses Gazetesi adına Emin SAĞLIK
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tatilde kaplıca hizmetlerinden yararlanmasını sağla-

zerek tatilin tadını çıkarab-

seferlerinin yanısıra kaplıca

ileceklerini belirttiler. 29 yıl-

turizmi de yapan, Rent a

dır bu sektörde çalışan Ze-

Car-araba kiralama hizmet-

keriya Baltacı, 20 yıldır reise

lerini de sunan, tüm bu

büro işleten Ekrem Taştan ile

özelliklerin hepsi bir arada

ortak olarak, uzun yılların ver-

bulunan tek reise büro ol-

diği tecrübeleri birlikte de-

duklarını belirttiler. Türki-

ğerlendirdiklerini ve güçlerini

ye’ ye uçakla giden yolcuların

birleştirdiklerini belirttiler.

Salman Yeşilyurt, 19 yıldır
memleket hasreti çekiyor
19 yıl öncesi Almaya’ ya
iltica talebei ile gelen ve
memkelti olan Kayseri
Sarız ı çok özlediğin ifade
eden Salman Yeşilyurt,
memleket hasreti ile yanıp
kavrulduğunu ifade ederek,
içini Türkses’ e döktü.
Hamburg (Türkses)

1990 yılından beri Türkiye
ye hasret olan Salman Yeşilyurt, vatanını çok özlediğini
gerek iş gerekse resmi işlemlerini tamamlayamaması sonucu Türkiye’ ye 19 yıldır
gidemediğini ifade etti.
Uzun yıllar memleketden
ayrı kalmanın ne derece acı
olduğunu yaşlı gözlerle
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19 yıldır vatan hasreti çeken
Salman Yeşilyurt, hergün
gazete okuyup, televizyon
seyrederek, özlemine gideri-

Türkses’ e anlatan Yeşilyurt, “ Memleketim olan
Kayseri Sarız’ dan ayrılalı
tam 19 yıl oldu. aldığım
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CENAZE NAKÝL VE DEFÝN FÝRMASI

bilgilere göre bütün mal
varlığımı hatta tarlalarımı
dahi komşularım paylaşmış. Bütün varlığım onların olsun, onlara hiç
kırgın değilim. Ülkeme
ayak basacağım anı her
dakika hayal ediyorum.
Vatanım burnumda buram
buram tütüyor. Kimbilir
19 yıl içerisinde neler değişti. Ancak, şu gerçeği
herkes bilsin, vatan özlemi herşeyin üstündedir.
19 yıl doğduğu yerden,
ayrı kalan bir kişi olarak
hasretin nedenli acı olduğunu bir ben birde geçen
zaman bilir. Artık, bu
özlem bitsin diyorum.
Konsoloslukdaki resmi

işlemlerime hız verip,
biran önce pasaportuma
kavuşmak istiyorum. Pasaportumu alır almaz bir
dakika dahi beklemeden
hemen Türkiye’ ye, ülkeme acil bir şekilde
uçmak istiyorum.
Artık beklemeye tahammülüm kalmadı. her ne pahasına olursa olsun yurduma biran önce ayak basmayı, özlemimi orada herkese haykırmayı arzuluyorum” şeklinde konuştu.
Türkses vasıtasıyla konsolosluk yetkililerine seslenen Yeşilyurt, biran önce bu
hasretin bitmesi için, kendisine yardımcı olmalarını
talep ediyor.

Yýllarýn tecrübesiyle...
Almanya’da kendi
morgu ve yýkama yeri
olan ilk ve tek firma.
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(Gece ve tatil günleri 24 saat)

ile çalışan, Hac ve Ümre

(Hergün 24 saat hizmetinizdeyiz. )

BEERDIGUNGSINSTTITUT ÜBERFÜHRUNGEN IN ALLE LÄNDER

Merkez: Gröpelinger Heer Str. 391 . 28239 Bremen Tel.: (0421) 616 96 71 Fax: (0421) 616 96 78
Þube : Georg-Wilhelmstr. 18-24 . 21107 Hamburg Tel.: (040) 45 99 78 Hannover Tel.: (0511) 4 58 31 97
MÜSLÜMAN TÜRK VATANDAÞLARIMIZIN DÝKKATÝNE!..

Muhterem Kardeþlerimiz!...
Ölüm hepimiz için önüne geçilmez bir Emri-Ýlahi'dir. Cenazemiz olduðunda ne yapacaðýmýzý
þaþýrýr, ölüye aðlamayý býrakýr, resmi iþlemlerin yapýlmasý için çeþitli yerlere müracaat ederiz.
Ýþte bu acýlý günlerimizde sizlerle birlikte acýlarý paylaþmak ve bütün resmi muameleleri
tamamlayýp, istediðinizi yerine getirmek için TÜRK ÝSLAM AYDIN CENAZE NAKÝL ve DEFÝN
firmasýný sizler için hizmete sunduk. Tamamen dini olan cenaze iþlerinin tamamlanmasý için
sizlerin yardýmýna koþtuk.
Size bu acýlý gününüzde yardýmcý olabilmemiz için: Cenaze vukuu bulduðunda cenaze ile
eþinin pasaportunu getirip, bize müracaat etmeniz yeterlidir. Bütün iþlemler en kýsa zamanda
bizler tarafýndan tamamlanýr ve cenaze yerine ulaþtýrýlýr.

Tercih ve
takdirlerinizle
acýlý günlerinizde sizlerin
yanýnda olduk. Sizlere en iyi
hizmeti sunmak için
elimizden gelen gayreti sarf
etmekten kaçýnmadýk.
Firmamýza gösterdiðiniz ilgi
ve alakadan dolayý teþekkür
ederiz.
Inh: Musa Aydýn

YAPTIÐIMIZ ÝÞLEMLER:

1- Cenaze ölüm yerinden alýnýp, kanunlarýn ön gördüðü yere konulur.
2- T.C. Baþkonsolosluklarýndaki muameleler ile Alman makamlarýndaki iþlemler tamamlanýr.
3- Cenazenin ülkemize nakli ve buraya gömülecek çocuklarýn defin iþlemleri yapýlýr. Bütün Ýslam
ülkelerine ayný hizmetler sunulur.
4- Cenaze ile ilgili yýkama, kefenleme ve namazla ilgili bütün dini görevler ehliyetli kiþiler
tarafýndan yapýlýr.
5- Emeklilik ile ilgili yazýlar resmi dairelere gönderilir.
Allah gecinden versin, böyle bir olay baþýnýza geldiðinde, bir telefonunuz yukarýdaki bütün
hizmetleri anýnda ayaðýnýza getirir. Acýlý ve üzüntülü günlerinizde sizlere hizmeti vazife bilen
cenaze firmamýz hergün 24 saat hizmetinizdedir.

