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Sorduk … 
AY YILDIZ 
Genel Müdürü 
Alfons Lösing

„Alman-Türk yaşam  
tarzını temsil ediyoruz“
Cep telefonu hizmet sunucusu olarak, 
AY YILDIZ’ın başarısının altında ne 
yatıyor? 

AY YILDIZ, 2005 yılında Almanya’da yaşa-
yan Türk ve Türk kökenlilere cep telefonu 
hizmetleri sunan ilk şirket olarak kuruldu. 
Sunduğumuz tarifeleri hedef kitlemizin 
gereksinimlerine tam olarak karşılık vere-
cek şekilde geliştirip, sayıları yaklaşık 3,5 
milyonu bulan Türk-Alman kitlesine hitab 
ediyoruz. Sunduğumuz 
hizmetler ve uygun fi-
yatlı tarifeler ile müşte-
rilerimizin cep telefon-
ları ve akıllı telefonları 
ile sadece Almanya sı-
nırları dahilinde değil, 
Türkiye’deki dost, akra-
ba ve arkadaşları ile de uygun fiyatlarla 
iletişimde kalmalarını sağlıyoruz.

Uygun fiyatlı Türkiye tarifeleri önemli. 
Ancak, AY YILDIZ  Almanya içinde de 
uygun fiyatla telefonlaşmaya olanak 
sağlayan tarifeler sunuyor mu?

Almanya’da yaşayan Türk ve Türk kökenli-
lere cep telefonu hizmetleri sunucusu ola-
rak, pek tabii ki Almanya içinde de uygun 
şartlarla telefonlaşmaya olanak sağlayan 
tarifeler sunuyoruz. Müşterilerinin bütün 
iletişim gereksinimlerine tam anlamıyla 
karşılık veren, tek hizmet sunucu niteliğin-
de, telefon tarifelerinin yanısıra çok sayıda 
internet opsiyonları da sunuyoruz. Ve bü-
tün bunları kolay anlaşılabilir, şefaf tarife 
modelleri ile sunuyoruz.

AY YILDIZ kendisini Almanya’da yaşa-
yan Türk-Alman toplumunun bir parça-
sı olarak görüyor. Müşterilerinize tam 
olarak nasıl ulaşıyorsunuz?

Bir nokta çok önemli: Onların diliyle konu-
şuyoruz. Elemanlarımızın büyük bir çoğun-
luğu Türk kökenli. Bunun anlamı, iki dilli ve 
kültürlü bir dünyaya sahipler. Birlikteliği iş 
ortamımızda hergün yaşıyor ve iki kültürün 
sağladığı avantajlardan yararlanıyoruz. AY 
YILDIZ böylelikle, hedef kitlesinin ihtiyaç ve 
alışkanlıklarını yakından tanıyor ve biliyor. 
Müşteri hizmetleri telefonumuzdan, inter-
net sayfamıza kadar bütün kanallarımız iki 

dilli. Türk ve Alman kül-
türlerinin birlikteliği her 
alanda ve her an yaşanı-
yor. Bütün ürünlerimiz ve 
hedef kitlemize hitabımı-
zın yanı sıra başarımızın 
temel unsurunu, Türk ve 
Alman yaşam tarzını en iyi 

şekilde temsil etmemiz oluşturuyor.

Bu sayı AY NEWS’un ilk sayısı – okuyu-
cuları neler bekliyor? 
İki dillilik AY NEWS için de geçerli olup, yıl-
da birkaç kez yayınlanıp, E-Plus Grubu’nun 
mağzalarından ücretsiz olarak temin edi-
lebilecek. AY NEWS’da, cep telefonu ve hiz-
metleri konusunun da ötesinde, bizim ve 
müşterilerimiz için önemli olan her konuya 
değineceğiz. Yeni ve müşterilerimiz tarafın-
dan beğeniyle karşılanan tarifelerimizi ta-
nıtacağız. Okurlarımız, AY YILDIZ’ı çok özel 
kılan konular hakkında da bilgilenecekler. 
Örneğin; sosyal girişimlerimiz ve kampan-
yalarımız konusunda detaylı bilgiye sahip 
olacaklar.  Bunun dışında elemanlarımız 
şahsi tavsiyelerini iletecekler. Pek tabii ki, 
bulmaca ve çekilişle hediyeler kazanılabi-
lecek aksiyonlar da sayfalarda yer alacak. 
Bir dahaki E-Plus mağazası ziyaretinizde, 
AY NEWS’a bir göz atmak sizi avantajlı kı-
lacak.

Söyleşi

İletişim, Alman ve Türk dünya-
larını birleştiriyor. Sunduğu-
muz, uygun fiyatlı cep tele-

fonu tarifeleri ile bu iletişimi 
destekliyoruz. Her gün.



3

Yeni Kampanya

1. 2012 yılında gerçekleştirdiğiniz 
„Sadece für dich“ kampanyası 

ile „Effie“ gibi önemli bir reklam ödülü 
kazandınız. Yeni kampanyanızda „Kal-
bini duyur“ diyerek yine müşterilerinizi 
ön plana çıkartıyorsunuz. Neden?

Müşterilerimiz bizim yıldızlarımız. Ve 
böyle de kalacak. Müşterilerimizden „Sa-
dece für dich“ kampanyamız ile ilgili ola-
rak çok sayıda övgü aldık. Çünkü bu kam-
panya da kendilerini tekrar bulmuşlardı. 
Bunun için büyük gurur duyduk ve son 
kampanyamızda aynı çizgide kalmaya 
karar verdik. Doğru yolda olduğumuzun 
en önemli göstergesi,  2012 yılında „Sa-
dece für dich“ kampanyası için Alman-

ya’nın önemli reklam ödüllerinden „Ef-
fie“ye ilk Türk-Alman şirketi olarak layık 
görülmemiz.

2. Müşterileriniz yerine modellerle 
çalışmak sizin için daha kolay 

olmaz mıydı? 
 
Kolay belki ama, inandırıcı asla olmazdı! 
Ancak, gerçek müşterilerimizin verdik-
leri kişisel mesajları ileterek Türk-Al-
man toplumunun yaşam tarzını bire 
bir yansıtabilir, başkalarını derinden 
etkileyebilirdik. Bunun için de kamera 
önüne onları çıkarttık ve mesajlarını 
iletmelerini sağladık. İki kültürü de 
yaşadığımızı ve sevdiğimizi göstermek 

istiyoruz. Modellerle bunu başarmanın 
imkanı yok. 

3. 3.500’den fazla müşteri başvuru-
da bulundu. Bu büyük bir başarı…

Evet, çok doğru! Kampanyamız ile ilgili 
bize iletilen çok sayıda pozitif düşünce 
hepimizi mutlu etti. Herşeyden önce 
biz, kendimiz, farklı, heyecanlı hikayeler 
ve mesajlar konusunda adeta büyülen-
dik. Müracaat edenler içinden 6 kişi-
yi seçmek hiç de kolay olmadı. Ancak, 
önemli bir gerçek burada yine önümü-
ze çıkıyor: Türk-Alman toplumunun bir 
üyesi olmanın, çok ama çok fazla yönleri 
var.

3 soru…  
AY YILDIZ Marketing Müdürü Rahşan Ercan

Müşterilerimiz hakikaten eşsiz. İki kültürde yaşayıp, iki dil konuşup, iki dünyayı birleşti-
riyorlar. Hem de hergün. Bu hepimiz için büyük bir zenginlik anlamına geliyor. Yeni AY 
YILDIZ kampanyası ile herkese, ne ile gurur duyduğumuzu söylüyoruz.

AY YILDIZ müşterileri artık reklam yıldızı

TV-Spotları ve ilanlar, müşterilerin

kendilerine ait hikayelerini anlatıyor

Bütün bilgileri www.kalbini-duyur.
de adresli internet sayfasında 
bulabilir, ya da kolayca smartpho-
ne ile  QR-Kodu tarayarak online 
olarak spotu izleyebilirsiniz.

TANJU, Hukuk ögrencisi, dansçı ve sos-

yal faaliyetleri toplum içinde kendisini 

örnek kılıyor: „Tutkunu paylaş ki, hepi-

miz hedefimize biraz daha yaklaşalım"

SINEM için dünya, o kadar çok 
yönlü ki : „ Dünyanın bütün imkanları benimken, neden seçimde bulunayım?“ 

„Kalbini duyur – weil Du was zu sagen hast“ 
3.500 aday, mesajlarıyla kampanyaya katılmak için müracaat ettiler. İçlerin-
den altı tanesi seçildi.  Kampanyanın yüzleri olarak, kendilerine ait hikaye-
lerini şimdi tüm Almanya ile paylaşıyorlar.  TV-Spotlarında,  İnternette ve 
plaketlerde, yeni reklam yıldızları olarak kendilerini etkileyen konuları, ne 
ile gurur duyduklarını, ya da neyin değiştirilmesi gerektiğini anlatıyorlar. 
Dürüstçe ve doğrudan. 

İki Dil.  iki Dünya. İki Ufuk.  
Tek Kalp.
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YouTube’da video seyredeyim, sevdiğim dizinin son bölümü-
nü izleyeyim, en sevilen şarkılardan bir kaçını indireyim der-
ken, bir de baktınızki siz farkında olmadan İnternet Flat’inizin 
limiti dolmuş. Böyle tatsız sürprizlerle karşılaşmamak ve mo-
bil internetinizin hep yanınızda olabilmesi için, artık ücretsiz 
AY YILDIZ App var.  

AY YILDIZ’ın Prepaid müşterisi olarak kullandığınız data vo-
lümü ve geri kalan bakiyeniz artık hep gözünüzün önünde. 
Eğer ihtiyacınız olursa, mobil olarak zamanında bakiye yük-
leme imkanınız da var.

App’i kim kullanıyorsa, sıkça tasarruf edebilir: AY YILDIZ sü-
rekli olarak özel fiyatlarla yeni ürünler ve avantajlar sunu-
yor. Örneğin; yarı fiyatına Internet-Flat. Bütün aksiyonlar bu 
App’de kolay okunabilir şekilde gösteriliyor. Böylelikle artık 
avantaj kaçırmanıza imkan yok.

App

AY YILDIZ App:
Her şey göz önünde –  
Hiçbir şeyi kaçırmayın

Buradan App’e direkt olarak ulaşabilir-
siniz: Kolayca QR-Kodunu tarayın ve indirin. 
Başka bir seçenek olarak, Google Play Store, 
ya da ITunes App Store’dan ücretsiz olarak 
indirebilirsiniz.

App, tabii ki iki dilli: Almanca ve Türkçe.  
Hangisini isterseniz, o dilde kullanabilirsiniz. 

App’i yükleyin, Avantajları garanti altına alın – 
Hem de çok kolay

• Tarife opsiyonlarına kolayca sipariş verin ve yönetin

• Bakiyenizi öğrenin ve yükleyin

• Data tüketiminizi görün

• Avantajları garanti altına alın

• Ücretsiz App

„Kolay ve sorunsuzca kullanabi-

liyorum. Süper App!“

„Çok iyi bir App. AY YILDIZ müş-
terileri için çok faydalı. Her cep 

telefonunda olmalı!“

"İstediğim her şeyi, bir tuşa 

basarak görebiliyorum.  

Çok memnunum."

App kullananların yorumları
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İster Almanya’da, İster Türkiye‘de: 
Bu yaz iletişim f iyatları uygun olacak  
AY YILDIZ dünyaları birbirine bağlıyor. Bu nedenle, sadece 
Almanya’da değil, Türkiye’de de sizler için en uygun servi-
si sunuyoruz. Hangi ana tarifede olursanız olun hiç önemi 

yok. İster Prepaid, isterse anlaşmalı müşteri olun. AY YIL-
DIZ için önemli olan; Türkiye tatilinizde de, Almanya’da 
olduğu gibi kolayca ve uygun fiyatlarla telefonlaşmanız.

Ücreti şöyle:
Türkiye sınırları içinde, ya da Türkiye’den Almanya’ya yapılan 
aramaların dakikası sadece 9 Cent. Türkiye’deyken gelen arama-
ların tümü ücretsiz. Böylelikle AY YILDIZ, Türk ve Alman dünyala-
rı arasında en iyi bağlantıyı kuruyor. Cep telefonu üzerinden in-
ternette sörf yapan AY YILDIZ müşterileri her Megabyte basına 
29 Cent ödüyorlar. Uygun ücretler Türkiye’deki bütün cep tele-
fonu şebekeleri için geçerli. Böylelikle, isteyen istediği şebekeyi 
kullanma imkanına sahip. En önemlisi SİM kartını değiştirmeye 
artık gerek yok. Telefon numarası tatildeyken de aynı kalıyor.

*01.04.–30.09.2014 tarihleri arasındaki kampanya döneminde geçerli olan Türkei Roaming ücretleri: Türkiye sınırları dahilinde gelen aramalar ücretsizdir; Türkiye içerisinden, tüm 
Alman ve Türk şebekelerine yapılan aramaların ve gönderilen SMS’lerin ücreti 0,09 €/dk. veya 0,09 €/SMS. Ücretler tüm Türk şebekeleri için geçerlidir. Lütfen dikkate alın; kampanya 
döneminden sonra aşağıdaki ücretler geçerlidir: Türkiye sınırları dahilinde gelen aramalar için hesaplanan ücret 0,19 €/dk.; Türkiye içerisinden tüm Alman ve Türk şebekelerine yapılan 
aramaların ve gönderilen SMS’lerin ücreti 0,39 €/dk. veya 0,19 €/SMS. Bu hizmetin kullanılabilmesi için masrafları ve şartları ** altında tanımlanan aystar Prepaid kartı akdedilmesi 
veya mevcut olması koşulu aranır.**aystar Prepaid: Başlangıç paketinin bir defaya mahsus olan maliyeti: 7,50 €, başlangıç bakiyesi ve KDV dahil olmak üzere tavsiye edilen perakende 
satış fiyatı 9,99 €’dur. Almanya içinden Türk sabit, tüm Türk Mobil şebekelerine ve diğer AY YILDIZ, E-Plus ve BASE  müşterilerine yapılan aramaların ve tüm Türkiye mobil şebekelerine ve 
diğer AY YILDIZ, E-Plus ve BASE müşterilerine gönderilen kısa mesajların ücreti 0,09 €/dakika veya 0,09 €/SMS’dir. Almanya içinden Alman sabit hatlarına ve bütün diğer Alman Mobil 
şebekelerine yapılan aramaların ve Almanya içinden bütün diğer Alman Mobil şebekelerine gönderilen SMS’lerin ücreti 0,15 €/dakika veya 0,15 €/SMS’dir. Almanya E-Plus şebekesinden 
yapılan Mailbox aramaları ücretsizdir; AY YILDIZ Prepaid Kartı ile Almanya içinden E-Plus şebekesi üzeri 1135 numaralı AY YILDIZ hizmet hattına yapılan aramaların ücreti arama başına 
0,49 €’dur. Başlayan her dakika, gerçek görüşmenin süresine bakılmaksızın tam olarak hesaplanır. SIM-Lock kilidi olmayan Dual-band veya tri-band destekli cep telefonu olması şarttır. 
aystar müşterilerine ilk yapılan en az 15 €’luk kontör yükleme karşılığında bir kerelik 2,50 € Bonus kontör verilir. Bonus olarak verilen kontör, yapılan aramalara, SMS-, MMS-, İnternet 
bağlantılarına ve opsiyon siparişine hesaplanır. Yukarıda belirtilen fiyatların hariçinde özel numaralara ve (katma değer) hizmetlere kurulan bağlantılar için farklı ücretler geçerlidir.

Roaming-Tarifesine* bir bakış:  
• 0 Cent -Türkiye’deyken gelen aramalar

•  9 Cent – Türkiye’deyken yapılan  
aramaların dakikası

• 9 Cent - her SMS

•  29 Cent – mobil internet  
kullanımında her Megabyte 

Yeni teklifler ve tarifeler

AY YILDIZ App:
Her şey göz önünde –  
Hiçbir şeyi kaçırmayın

Türkiye'de telefonlaşmak ve internette sörf yapmak,  
AY YILDIZ ile çok uygun fiyatlarla mümkün
Türkiye'de telefonlaşırken, ya da data kullanırken, tarifeye göre gerekli durumlarda Roaming ücreti oluşuyor. AY YILDIZ bu 
noktada eşsiz imkanlar sunuyor. Türkiye sınırları içinde ya da Almanya ya yapılan aramaların dakikası 9 Cent'den hesaplanıyor. 
İstediğiniz kadar internette sörf yapın. Cep telefonu hizmetleri sunucusu AY YILDIZ Megabyte başına 29 Cent hesaplıyor.

Roaming ücreti
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Ödüllü Yarışma

BENİM TAVSİYEM
Çetin Bülbül, AY YILDIZ Ürün Menejeri:

„Türkei Internet Roaming, uygun fiyatlı  
ana tarifeyi tamamlayıcı en ideal unsur“

Türkiye’deyken, mobil internet kullanımından 
yoksun kalmak istemeyenler için benim  
tavsiyem;  AY YILDIZ‘ın yeni „Türkei İnternet  
Roaming“ opsiyonuna sipariş verin!  Bu ek  
opsiyon sayesinde herkes, 14 gün boyunca,  
200 Megabyte’lik High-Speed-Volümüne kadar,  
15 Euro karşılığında rahatça internette sörf  
yapabilir.  Bu, bütün Türk cep telefonu şebekeleri 
için geçerlidir. Böylelikle Türkiye’deyken de  
rahatça internet kullanabilirsiniz. Limitiniz mi 
doldu? Ücretsiz müşteri hizmetleri telefonu 
1155’i arayarak ya da AY YILDIZ App üzerinden  
istediğiniz zaman tekrar sipariş verebilirsiniz.

Türk ve Türk kökenli Almanlar için, iki 
kültür arasında seyahat, nefes almak 
kadar doğal. Çünkü her gün iki dünya 
arasında gidip geliyorlar. İki kültürün 
örf ve adetlerini, alışkanlıklarını yaşıyor 
ve seviyorlar. 

Yoğun bir şekilde gerçekleşen iki kültür 
arasındaki alış-veriş sonu-

cunda gösterilecek 
ve anlatılacak çok 
şey oluşuyor. İster 
kelimelerle olsun, 
ister resimlerle. Ha-
yatınızda sizi heye-
canlandıran ne varsa 
bize gösterin!

Fotoğraf çekin ve iPhone 5s kazanın: 
Smartphone'unuzla, ya da Tablet'inizle 
fotoğraf çekin. Hangi resim sizi Türk ve 
Alman kültürleri içinde en iyi anlatıyor?

Çektiğiniz fotoğrafı  
30 Eylül 2014 tarihine kadar E-Mail ile: 
gewinnspiel@ayyıldız.com'a gönderin 
ve çekici  iPhone 5s kazanın.

Konunun uzmanlarından oluşan jüri, 
gönderilen fotoğraflar içinde en iyisini 
seçerek kazananı belirleyecek. Kazanan 
resim, bir sonraki AY NEWS'da yayınla-
nacak.

Katılım şartları: AY YILDIZ, 01.08.2014’den, 30.09.2014 tarihine kadar sürecek yarışmada, yapacağı çekiliş ile, 899 € değerinde, yeni bir  iPhone 5s (64 GB) hediye ediyor. 18 yaşından büyük 
herkes katılabilir.  Çekilişe katılabilmek için,  Smartphone,  ya da Tablet ile çekilen resimlerin, E-Mail ile gewinnspiel@ayyıldız.com  adresine gönderilmesi gereklidir. Resimler daha sonra, yetkili 
AY YILDIZ elemanları tarafından kontrol edilip, değerlendirilecektir.  Seçim, önceden belirlenen kriterler doğrultusunda gerçekleşecektir. Tüm yarışma süresi dahilinde,  her bir şahsın ancak bir 
kez katılımı geçerlidir.  Kazanan, yarışmanın bitiminden sonraki ilk iş gününde, E-Mail ya da telefonla bilgilendirilecektir.  Kazanan kişiye, verdiği telefon numarası ya da E-Mail adresinden ulaşı-
lamaz, ya da 3 hafta içinde reaksiyon vermezse ödülü iptal olur ve yeniden çekiliş yapılır.  Katılımcı bilgileri, sadece kazananın bilgilendirilmesi amacıyla alınmakta olup, yarışmanın bitiminden 
en geç  8 hafta sonra silinecektir. Kazanana, yarışmada sadece ödül olarak belirtilen, 899 € değerindeki iPhone 5s verilecektir.  Ödülün nakit karşılığının ödenmesi, ya da değiştirilmesi imkanı 
yoktur. Ödül başkasına devredilemez.  Bir yarışma servisi üzerinden katılım mümkün değildir. AY YILDIZ’ın, yarışma servisi ajanslarının katılımını silmeye ve bu ajans hizmetinden yararlanan 
katılımcıları yarışmanın dışında bırakma hakkı saklıdır.  Bu yarışmaya, AY YILDIZ Communications GmbH, E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG, E-Plus Service GmbH & Co. KG ve E-Plus Customer 
Support GmbH’da çalışanlar ve aile fertleri gibi,  bu şirketlere bağlı diğer şirketlerin çalışanları ve ailelerinin fertleri katılamaz. iPhone, Apple Inc.‘in bir markası olup, ABD ve diğer ülkelerde 
tescillidir.  Apple‘in, bu tanıtım kampanyasıyla, ne ortak organizatör, ne de sponsor olarak bir ilişkisi yoktur. 

 
 Büyük fotoğraf yarışması

AY YILDIZ iki dünyadan edindiğiniz 

izlenimleri bekliyor

iPhone 5s kazanın

Aystar tarifesine ek hizmet olarak sipariş edilebilen “Türkei İnternet Roaming” opsiyonu ile 15 €’luk ödeme karşılığında 14 gün boyunca Türkiye sınırları içerisinde 200 MB Data volümüne 
kadar ayrıca masraf çıkmadan internette sörf yapabilirsiniz. Bu teklif  1.05.–30.09.2014 tarihleri arasında sunulmakta olup ve sadece bu dönemde sipariş verilebilir. Voice over IP ve Peer-to-Peer 
kullanımı hariçtir. Dahil data volümünün hesaplama birimi 100 kilo Byte’tır. Müşterilere, data volümünün % 80’ine ve % 100’üne ulaşmaları durumunda ücretsiz uyarı SMS’i gönderilir. Kulla-
nılmayan dahil data volümü süre sonunda silinir. Bu Paket otomatik olarak uzatılmamakta ve geçerlilik süresinin bitiminden veya dahil birimler tükendikten sonra, yukarıda belirtilen tarihler 
arasında her zaman yeniden sipariş edilebilir. Dahil data volümü tükendikten veya geçerlilik süresinin bitiminden sonra sahip olduğunuz tarifenizin olağan ücretleri geçerlidir. Data Roaming, 
roaming ortağının sunduğu imkanlara bağımlıdır. Servis numarasına yapılan aramalar, Türkiye'de de ücretsizdir.



„Bir yanda Türkiye, 
   bir yanda Almanya.
  Und meine Musik 
        ist die Brücke.“

Mit aystar eine andere Verbindung 

in der Türkei erleben.
•  GRATIS – alle ankommenden Anrufe
•  9 Cent – alle abgehenden Anrufe/SMS

+  optional zubuchbar: 
200 MB Türkei Internet Roaming 15 €/14 Tage2

NEU
Sorgenfrei 

in der TÜRKEI
Bis 30.09.20141

www.ayyildiz.com

Prepaid
E-Plus Service GmbH & Co. KG, Edison-Allee 1, 14473 Potsdam 
1 Türkei-Roaming-Preise im Grundtarif für den Aktionszeitraum vom 01.05. bis 30.09.2014: Eingehende Anrufe in der Türkei sind kostenlos; abgehende Anrufe und SMS aus der Türkei in alle deutschen und türkischen 
Netze kosten 0,09 €/Min. bzw. 0,09 €/SMS. Preise sind gültig aus allen türkischen Mobilfunknetzen. Bitte beachten Sie, dass nach dem Aktionszeitraum folgende Preise gültig sind: Eingehende Anrufe kosten 0,19 €/Min.; 
abgehende Anrufe und SMS aus der Türkei in alle deutschen und türkischen Netze kosten 0,39 €/Min. bzw. 0,19 €/SMS. Voraussetzung ist die Nutzung einer aystar Prepaid-Karte, Kosten und Bedingungen wie unter * 
beschrieben. 2 Bei der zum aystar Tarif zubuchbaren Zusatzdienstleistung „Türkei Internet Roaming“ zum Preis von 15 € pro 14 Tage sind 200 MB für das mobile Surfen innerhalb der Türkei ohne weitere Berechnung inklu-
sive. Das Angebot ist zeitlich befristet und kann ausschließlich im Zeitraum vom 01.05. bis 30.09.2014 gebucht werden. Voice over IP und Peer-to-Peer sind ausgeschlossen. Die Abrechnung des Inklusiv-Datenvolumens 
erfolgt in 100-KB-Schritten. Kunden erhalten bei 80 % und 100 % des verbrauchten Datenvolumens eine kostenlose Benachrichtigungs-SMS. Nicht genutztes Inklusiv-Datenvolumen verfällt nach der Laufzeit. Die Option 
verlängert sich nicht automatisch und kann nach Ende der Laufzeit oder nach Ausschöpfung der Inklusiveinheiten jederzeit innerhalb des o. g. Zeitraums wieder hinzugebucht werden. Nach Ablauf sowie Ausschöpfung 
des Datenvolumens gelten die üblichen Konditionen Ihres Tarifs (Aktionspreis für Folgenutzung bis zum 30.09.2014 0,29 € pro MB, danach 0,99 € pro MB). Daten-Roaming ist abhängig von den vom Roaming-Partner zur 
Verfügung gestellten Möglichkeiten. * aystar Prepaid: Einmalige Kosten für das Startpaket: 9,99 € inkl. MwSt. (UVP). Enthalten sind 7,50 € Startguthaben. Alle Gespräche mit aystar aus Deutschland in das türkische Fest-
netz, in alle türkischen Mobilfunknetze und zu anderen AY YILDIZ, E-Plus und BASE Kunden sowie SMS aus Deutschland in alle türkischen Mobilfunknetze und zu anderen AY YILDIZ, E-Plus und BASE Kunden kosten 0,09 €/
Min. bzw. 0,09 €/SMS. Alle innerdeutschen Gespräche in das deutsche Festnetz und in die übrigen deutschen Mobilfunknetze sowie SMS in die übrigen deutschen Mobilfunknetze kosten 0,15 €/Min. bzw. 0,15 €/SMS. Alle 
innerdeutschen Anrufe aus dem E-Plus Netz zur Mailbox sind kostenlos; innerdeutsche Anrufe aus dem E-Plus Netz mit einer AY YILDIZ Prepaid-Karte zur AY YILDIZ Hotline 1135 kosten 0,49 €/Anruf. Taktung: Jede Minute 
wird stets unabhängig von der tatsächlichen Gesprächsdauer voll berechnet (Minutentakt). Dual- oder Tribandhandy ohne SIM-Lock-Sperre erforderlich. Für die erste Aufl adung von mindestens 15 € erhält der Kunde 
einmalig ein Bonus-Guthaben in Höhe von 2,50 €. Das Bonus-Guthaben wird mit Telefonie-, SMS-, MMS-, GPRS-Verbindungen und Optionsbuchungen verrechnet und kann nicht ausgezahlt werden. Für Verbindungen zu 
Sondernummern und (Mehrwert-)Dienste gelten jeweils andere als die hier angegebenen Preise. Preise verstehen sich inkl. MwSt.

514939_AYYILDIZ_PO_AyDE_Roaming_Juli_A4.indd   1 25.06.14   12:26
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Sosyal Girişim

Alfons Lösing, Ali Aslan ve Tamer Ergün Yıkıcı (soldan sağa)
Berlin'deki Kalkscheune'de misafirleri selamlıyorlar.

Dilek Kolat (Berlin Uyum, Çalışma ve Kadın Senatörü)  
„Mein Beruf – Meine Zukunft“projesini destekliyor.

Projeye start akşamında, toplumun önde gelen isimleri, 
ekonomi temsilcileri ve politikacılar, göç kökenli  
öğrencilerin meslek seçimleri konusunda söyleşi yaptılar.

AY YILDIZ, ögrencilerin meslek seçimleri için enformasyon 
malzemesi sunuyor.

Çok kültürlü bir geçmişe sahip olmak, 
mesleki yaşamda avantaja dönüştürü-
lebilir  - AY YILDIZ, start verdiği yeni pro-
jesi „Mein Beruf – Meine Zukunft“- Be-
nim Mesleğim – Benim Geleceğim - ile 
bunu hedefliyor.  AY YILDIZ, çok sayıda 
partner şirket ile birlikte, özellikle göç-
men geçmişine sahip öğrencilerin bir 
meslek öğrenim yerine sahip olması ve 
içlerinde taşıdıkları tüm yetenekleri or-
taya koymaları için 
çaba harcıyor. 

Media Markt, Junge 
Deutsche Oper, ya 
da Berliner Polizei: 
30 dan fazla Alman-
ya çapında tanın-
mış partner kuruluş 
AY YILDIZ’ın „Mein 
Beruf – Meine Zu-
kunft“ - Benim Mes-
leğim – Benim Ge-
leceğim projesine 

destek veriyor. Partner şirketler birlikte, 
Türk-Alman toplumunun üyesi genç-
lere yaklaşık 100 adet meslek öğrenim 
yeri sunuyorlar. Çünkü, bu kız ve erkek 
öğrenciler mesleki yaşantılarının daha 
başında mağdur durumdalar.

Projenin temel fikri: Göçmen köken-
li gençlerin büyük bir bölümü meslek 
öğrenim yeri için büyük şirketlere çok 

nadir başvuruda bu-
lunuyorlar. Federal 
Meslek Eğitimi Ens-
titüsü‘nün (BİBB)  
analistleri, göç kö-
kenli öğrencilerin, 
şirketler tarafından, 
başvuru görüşmele-
rine daha az davet 
edildiklerini vurgulu-
yorlar. Alman Göç ve 
Entegrasyon Vakıfla-
rı'nın bilirkişi kurulu 
tarafından yapılan, 

„Eğitim Piyasasında Ayrımcılık“ konulu 
araştırma sonuçları da bu tesbiti doğru-
luyor*. 

AY YILDIZ, yeni eğitim projesini, Mart 
ayında Berlin’de tanıttı. Düzenlenen bü-
yük „Projeye Start“ gecesine katılan Ad-
nan Maral, Bülent Sharif, İdil Üner gibi 
tiyatro sanatçıları, ya da Özcan Mutlu 
gibi politikacılar ve ekonomi temsilci-
leri öğrencilerle mesleki perspektifleri 
konusunda görüşüp, fikir alış-verişinde 
bulundular.  „Mein Beruf – Meine Zu-
kunft“ - Benim Mesleğim – Benim Ge-
leceğim eğitim projesinin medya part-
nerliğini,  yaklaşık 450.000 dinleyiciye 
sahip olan, tek Türk-Alman radyo kanalı 
METROPOL FM yapıyor.

„Bize bağlılık hisseden insanlar 
için angaje oluyoruz. Projemiz 
"Mein Beruf – Meine Zukunft’" 

bunun için en güzel örnek. 
Çünkü bu projeyle, toplumu-
muzun gün be gün yaşadığı 

problemleri bilip, anladığımızı 
ve çözüm üretmek için çaba 
harcadığımızı gösteriyoruz.“ 

Deniz Taşkıran, E-Plus Grubu'nun Corpo-
rate Affairs & Komünikasyon Menejeri

* Kaynak: Entegrasyon ve Göç ile ilgili Alman Vakıfları Bilirkişi Kurulu: Eğitim Piyasasında Ayırımcılık. Yaygınlık, Sebepler ve Hareket perspektifleri. Berlin: 2014. http://www.svr-migrati-
on.de/content/wp-content/uploads/2014/03/SVR-FB_Diskriminierung-am-Ausbildungsmarkt.pdf

Pratik tecrübeler kapıları açar:

„Mein Beruf – Meine Zukunft“-  
Benim Mesleğim - Benim Geleceğim
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Katılmak çok kolay!

www.meinberufmeinezukunft.de adresli internet 
sayfamızda, çok sayıda ve farklı alanlarda mesle-
ki eğitim yeri ilanı bulunuyor. Öğrencilerin sade-
ce, „Neustes Praktikum“ bölümünde bir kuruluşu 
seçmeleri, başvuru formunu doldurduktan sonra 
bewerbung@mbmz.de adresine göndermeleri ge-
rekiyor. Başvuru formu için ilk etapta anne – baba, 
ya da okulun imzasına gerek bulunmuyor. Mes-
leki eğitim başlamadan önce, başvuru formunun 
kağıda dökülmesi, anne-baba ve okul tarafından 
imzalanması, daha sonra da E-Plus’a posta yo-
luyla gönderilmesi gerekiyor:

E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG
z.Hd. Frau Deniz Taskiran
Stichwort MBMZ
Unter den Linden 10
10117 Berlin   

Başvuru yazısı için, internet sayfa-
mızda, mesleki eğitim yeri konu-
lu tavsiyeler ve faydalı bilgiler 
yer alıyor.

Göç kökenli gençler, kendilerine en uygun mesleği en 
çabuk nasıl bulabilirler? Berlin'deki Kalkscheune'de dü-
zenlenen „Mein Beruf – Meine Zukunft“- Benim Mesle-
ğim - Benim Geleceğim projesinin start akşamında med-
ya, politika ve toplumun önde gelen isimlerinden oluşan 
200 davetli, bu konuyu konuşmak için buluştular. Tanın-
mış kişiler, kendi mesleki yaşamlarından örnekler vererek 
meslek seçiminin önemi konusunda gençleri aydınlattılar. 
Gecenin moderasyonunu TV-Gazetecisi Ali Aslan yaptı.

Bir meslek eğitim yerini kolayca 
bulmak için, AY YILDIZ danışman 
olarak gençlerin yanında.

AY YILDIZ ile meslek hayatına baslangıç şimdi daha kolay

Moderatör Anastasia 
Zampounidis ve AY  

YILDIZ Genel Müdürü
Alfons Lösing

Tiyatro sanatçısı Adnan 
Maral ve Alfons Lösing

Tiyatro sanatçısı Adnan 
Maral, Politikacı Özcan 
Mutlu ve tiyatro sanatçısı 
Denis Moschitto

Stajyer 
Güven 
Alkan ve 

ses sa-
natçısı 
Bahar 
Kızıl

Müzisyen 
Erci E.

Komedyen İdil  
Baydar ve tiyatro 

sanatçısı Bülent Sharif

Sanatçı Bahar Kızıl

Tiyatro sanatçısı Denis Moschitto, 
Komedyen İdil Baydar (Jilet Ayşe) ve 
Redaktör Özlem Evans (soldan sağa)

Tiyatro 
sanatçısı 

Natalia 
Wörner

Tiyatro 
sanatçısı İdil 
Üner

Daha iyi bir meslek seçimi için, 
toplumun önde gelen isimleri  
örnek oluşturdular

Sosyal Girişim
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Bulmaca Keyf i 
Türkçe Bulmaca

Bulmacanın Çözümü

Künye

Yayımcı:
AY YILDIZ Communications GmbH
Wanheimer Str. 90-92
40468 Düsseldorf
service@ayyildiz.de 
www.ayyildiz.de 
www.facebook.com/ayyildiz.de

Redaksiyon ve Sayfa Düzenleme:
Straub & Linardatos GmbH
Kirchentwiete 37-39
22765 Hamburg
www.sl-kommunikation.de
Sonradan basım ve çoğaltma, sadece 
önceden alınacak yazılı müsaade ile 
mümkündür

Bulmaca
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