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Şampiyon Almanya
 Dünya Futbol Şampiyonası final maçında Almanya Arjantin’i uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 yenerek
dünya şampiyonu oldu. 24 yıl sonra şampiyon olan ‘Panzerler’ tarihinde dördüncü kez mutlu sona ulaştı.

 FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası’nın final mücadelesinde Arjantin’i
uzatma bölümünde attığı golle 1-0
mağlup eden Almanya dünya şampiyonu oldu. Maçtaki tek golü 113'üncü dakikada Mario Götze kaydetti. Götze
aynı zamanda final maçının futbolcusu
seçildi.
1990'dan sonra bir kez daha mutlu sona
ulaşan Panzerler 24 yıl önceki finalde
de karşı karşıya geldiği rakibini o tarihte
de yine 1-0’lık skorla yenip üçüncü
dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Rio de Janeiro’nun ünlü Maracana Sta-

dı’nda oynanan final maçını İtalyan hakem Nicola Rizzoli yönetti. Dünya Kupası finallerinde düdük çalan üçüncü
İtalyan hakem olan Rizzoli, final yönetimiyle vasatın altında kaldı. 74 bin 738
futbolseverin tribünlerden takip ettiği
maçta Almanya’nın tek golünü atan
Mario Götze oyuna 88’inci dakikada
Miroslav Klose’nin yerine dahil olmuştu.
Almanya böylece 1954, 1974 ve
1990'dan sonra dördüncü şampiyonluğuna ulaşarak milli formaya dördüncü
yıldızı takmaya hak kazandı.
• 12’de

Cumhurbașkanı Gauck dan

Yılmaz’a Liyakat Nișanı

 Almanya’da insanların yararına ve
kaynaşmaları için fahri çalışmalar yapan 25 göçmen kökenliye Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından “Federal Liyakat Nişanı” verildi.
Hamburg Türk Toplumu (TGH) eski
başkanı ve sendikacı Hüseyin Yılmaz
ve Hamburg’da gençlere yönelik çalışmalar yapan Tevide Er’in de aralarında
bulunduğu 10 Türk’te anlamlı ödüle layık görüldü.
• 5. sayfada

Özdemir
KfZ Gutachter

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

Araç hasar ve değer tespiti
en hızlı şekilde yapılır.

Mehmet Özdemir

Ford Krüll

yeni ve modern

dizaynına kavuştu
 Hamburg’un önde gelen otomobil
galerilerinden Ford Krüll, Altona daki
Ruhrstr aderisideki satış galerisini
baştan aşağı yenileyerek, modern
ve göz kamaştıran bir görünüme kavuştu.
80 yıl önce Krüll ailesi tarafından
Kurulan ve Hamburg’un önde gelen

otomobil galerilerinden biri olan Ford
Krüll, 5 Temmuz Cumartesi günü
görkemli bir açılışla yeni satış binasını müşterilerine tanıttı.
Yaklaşık 500 bin Euro ya mal olan
yeni binanın gerek iç gerekse dış
bölümündeki Show Roomlar da sergilenen birinden güzel yeni otomobiller çok uygun fiyatlara müşterilerine
sunuluyor.
• 4’de

Hannover Başkonsolosu
Günay dan seçmenlere Tek Drogorie açıldı
 Serbest meslek hayatına gastronomi alanında
ve velilere mesaj
başlayan Ahmet Fırat, drogorie sektörünede el
 HANNOVER Başkonsolosu Mehmet Günay,
yaklaşan Cumhurbaşkanı
seçimi, yaz tatili ve Ramazan Bayramı dolayısıyla seçmenlere, velilere
ve vatandaşlara Türkses
aracılığıyla mesaj verdi.
Başkonsolos Mehmet
Günay, „Yurt dışındaki
vatandaşlarımız ilk kez
seçme hakkına bulundukları ülkede kullanma haklarına kavuşmuş durumdalar.
• 9’da

Hayırlı Bayramlar dilerim!.

Hayırlı
Bayramlar
dileriz!.

 Torba yasa mecliste tartışılırken yurtdışındaki
Türklerin de kafası bir hayli karışmış durumda.
Almanya’daki Türkleri de yakından ilgilendiren
Türk emeklilik yasasındaki değişiklikle ilgili
konunun uzmanı Av. Talha BARUT gazetemize
şu açıklamalarda bulundu:
„3201 sayılı kanunda değişiklik öngören yasa
tasarısı yurtdışındaki Türkler için bir devrim
niteliğindedir. Eğer söz konusu düzenleme
yasalaşırsa yıllardan beri hukuk mücadelesiyle elde
edilen birtakım....
• 4. sayfada

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

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

Emeklilik ve torba yasası

 15 Şubat 2015 de
yapılacak olan Hamburg eyalet seçimlerinde SPD den aday
olan Yılmaz Aydın,
genç ve girişimci bir
siyasetci kimliği ile
dikkatleri üzerine
çekiyor.
• 3’de

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

Verkaufsberater

Im Hegen 3
22113 Oststeinbek

JAHRE

SPD’nin
adayı Aydın

Ümit Sentürk

Tel: 040-81 46 40
Fax: 040 86 69 08 54
Mobil: 0172 - 54 68 334
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Yılmaz Aydın

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

atarak, Tek Drogorie’yi hizmete sundu.
Hamburg’un Wilhelmsburg ve
Mümmelmannsberg semtlerinde uzun yıllardan
beri marketcilik alanında hizmet sunan Ahmet
Fırat, gerek Alman gerekse Türk olmak üzere
büyük bir müşteri potansiyeline sahip.
• 3. sayfada

ASBİR den
engellilere
sandelya
 ASBİR Genel
Başkanı Ekrem Taştan,
Avrupa Sivaslılar
Birliği (ASBİR) olarak
bu yılda görevimizi
yerine getirerek Sivas
ve çevresindeki ihtiyaç
sahibi engelli kardeşlerimize akülü ve aküsüz
• 8’de
engelli....

Parlamenterler
yaz șenliğinde
 Hamburg Belediye Sarayı bahçesinde düzenlenen şenliğe Hamburg Senato ve Belediye Başkanı Olaf Scholz, yardımcısı Dr. Dorothee
Stapelfeldt, Kent Geliştirme ve Çevre Senatörü
Jutta Blankau, Kültür Senatörü Prof. Barbara
Kisseler, Adalet Senatörü Jana Schiedeck, Parlamento Başkanı Carola Veit, Türk kökenli
milletvekileri bir araya geldiler. • 8. sayfada

Öğrencilerden mini olimpiyat
Bremen Metal Teknik
Okulu öğrencileri arasında yapılan ´´Yıl Sonu
Spor Şenliği´´, mini bir
olimpiyat şeklinde gerçekleşti. Şenlikte yapılan yarışmaların çeşitliliği ve
katılan gençlerin değişik
ülkelerden gelmeleri,
şenliğe ayrı bir anlam kazandırdı. Okul müdürü
Gerd Martini´nin gençlere başarı dileklerini
ilettiği konuşma ile...
Haberi 19 da

Mini olimpiyatlarda
öğretmen Recep Ali
Tüfek hakemlik görevini üstlendi.

Müberek Ramazan Bayramınızı
en içten dileklerimizle kutlarız.

Türkiye ve Almanya Avukatlık Bürosu
• Türkiye’den Emeklilik

Mavi kartlıların emeklilik hakkı,
Az prim ödeyerek yüksek
emekli maaşı alma formülü,
SSK’dan emeklilik imkanı

• Tanıma ve Tenfiz Davaları

Boşanmanın Türkiye’de tanıtılması

• Miras Hakları
* Hukuk Klinikleri Projesi ile vatandașlara hizmet sunulmaktadır.

Bayramınız kutlu olsun!

Uzman Avukat

TALHA BARUT

TALYA CONSULTING: Steindamm 105 • 20099 Hamburg
Tel.: 040 / 636 93 310 • Fax: 040 / 882 39 719
www. talhabarut.com • info@talhabarut.com
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Herşeyin
gönlünüzce
olması dileği ile,
sağlıklı ve mutlu
bir bayram
geçirmenizi
dileriz.
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Ahmet
Fırat

SPD’nin
adayı
Yılmaz
Aydın
15 Şubat 2015 de yapılacak
olan Hamburg eyalet
seçimlerinde SPD den aday
olan Yılmaz Aydın, genç ve
girişimci bir siyasetci kimliği
ile dikkatleri üzerine çekiyor.

H

• Türkses / Hamburg
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TEK DROGERIE’

yi hizmete açtı

Hamburglu genç ve başarılı işadamlarımızdan Ahmet Fırat, bir ilki başararak değişik bir sektörde Tek
Drogerie yi hizmete açtı.

S

erbest meslek hayatına gastronomi alanında başlayan Ahmet Fırat,
Hamburg da Fırat Market ve Tek
Market’i de yıllardan beri işletiyor. Hamburg’un Wilhelmsburg ve Mümmelmannsberg semtlerinde uzun yıllardan
beri marketcilik alanında hizmet sunan
Ahmet Fırat, gerek Alman gerekse Türk
olmak üzere büyük bir müşteri potansiyeline sahip.
Uzun yılların verdiği tecrübe ve iyi hizmet
anlayışı ile, gerek müşteri gerekse
çevresinden takdir alan Ahmet Fırat,
müşterilerine daha geniş kapsamlı hizmet sunmak amacı ile Drogeri alanında
hizmet atağına başlayan tek Türk işadamı olarak kayıtlara geçti.

alırsam, bana bildirilen her türlü
sorunların çözülmesi için gerektiğinde parlementoya önerilerimi
sunup, önerilerimin kabulü için
ağırlığımı koyacağım. Bilhassa
işverenlerimiz için gerekli olan her
türlü siyasi girişimleri yaparak, her
alanda yardımcı olacağım. Alman
siyasetine ne kadar önem gösterir,
seçme ve seçilme haklarımızı
zamanında kullanırsak, hertürlü
zorlukların üstesinden gelebiliriz.
Zira 50 yıldır bu ülkede çalışıyor ve
yaşıyoruz, Almanyanın kalkınması
ve daha güzel yarınlara ulaşması
için canla başla çalışmamız şart.
Sadece alışıla gelen branjlarda değil
bilakis her alanda faal olmamız ve
siyasi haklarımızı kullanmamız,
bizlere daha iyi bir gelecek hazırlayacaktır. Bu vesile ile seçme ve
seçilme hakkı olan bütün
hemşerilerimiz 15 Şubat 2015
seçimlerine ilgi göstermelerini
öneriyorum. Mutlaka sandık başına
gidip oylarını kullanmalırını tavsiye ediyorum“ şeklinde konuştu.

enüz 2 yıldır Hamburg da
yaşamasına rağmen kısa
sürede büyük çevre edindiğini vurgulayan Yılmaz Aydın, 15
Şubat 2015 de yapılacak olan Hamburg
eyalet seçimlerine Hamburg-Mitte
den aday gösterildiğini belirtti. Henüz kaçıncı sırada aday olacağının
belirlenmediğin söyleyen Yılmaz
Aydın; „ Siyasete küçüklüğümden
beri büyük ilgi duyuyorum. Siyasi
çalışmalarım pek aktif olmasada
öncelerden beri düzenli bir şekilde
yürütüyordum. Henüz 34 yaşında
olmama rağmen siyasete atılarak,
SPD tarafından aday gösterilmem
beni çok mutlu etti. Almanya da
yaşayan Türk ve yabancı kökenli
vatandaşların sorunlarının ne
olduğunu çok iyi biliyorum. Şayet
seçimlerinde
seçilir7/18/14
ve görev
ott2015
ramazan
ceyrek 2014.fh11
9:06 PM Page 1
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Yeni açılış dolayısı ile müşterilere
çeşitli ikramlarda bulunan Tek Drogeri yönetici ve personeli, aynı gün inanılmaz uygun fiyatlarla indirimli ürünlerini müşterilerine sundular.

Konu ile ilgili Türkses’e bilgi veren
Ahmet Fırat, bu branjda ilk ve tek
HAMBURG DA TEK DROGERIE olduklarını ifade ederek, sözlerine
şöyle devam etti:
Ali bey merhaba
hiz„Tek
Drogerie gibi
adı ile
yeni bir sektörde
ilanınızı altda
görüldüğü
hazırladık.
11 Temmuz Cumartesi günü Kandinskymet veren tek Türk işletmecisi olmüşterilerimize kapılarımız açtık. Tek
allee 23 . 22115 Hamburg adresinde
duğumuzu
Ancak görbayram
kutlaması alt bölüme uygun düşmediği
için gururla söyleyebilirim.
Drogerie marketimizde her türlü tekemli bir açılışla hizmete sunulan
Tek
Amacımız
ilerki yıllarda Tek Drogeben kendimden
yanına
aynı
büyüklükde
mizlik
ve duşextra
ürenleri
mevcuttur.
Tıpkıbayram kutlaması hazırladım.
Drogerie de ürünler uygun fiyatlara
rie’yi genişleterek başka şubelerde
Alman drogeri marketlerde olduğu
müşterilerine sunuluyor. Açılışa çok
açmaktır. Yeni açılış dolayısı ile
gibi, örneğin
Rossmann
ve Budni
Size
sadec
eleman
alınıcak
ilanı için
250,- de
Euro fatura
sayıda müşteri iştirak ederken, milletve%50’yekesilecek.
varan özel indirimlerimiz var.
hemen
hemen
hepbulunan
ürünlerin
killeri, işadamlarımız ve basın mensuplaTabi ki her hafta değişik ürünleri özel
sini Tek Drogerie marketimizde bulrıda hazır bulundu. Açılış töreninde
da- bayram
indirimlerle müşterilerimize sunaYandaki
kutlama ilanı ise
mak mümkün. Bunun haricinde büro
vetlileri sıcak bir ilgi ile karşılayan
Ahmet
cağız. Yıllardan beri gerek Fırat marbizden sizin artikellleri,
için ücretsiz
olarak
yayınlanacak.
Türk
ve diğer
ülkelerinde
Fırat ve oğulları,
ket gerekse Tek market olara bizleri
temizlik ürünlerini de extra sunuyoCem, Burak,
tercih eden müşterilerimize değişik
Murat,Selamlar
açılışa ka- ruz. 230 metre kare satış alanımız
bir branjda da hizmet sunarak, onlar
mevcut olup ilk etapda 4 elemanla hizEmsin Sağlık
tılan misafirlerle
için alış-veriş keyfini en iyi şekilde
mete başladık. Bu branjda sadece
yakından
ilgilenyaşamalarını sağlayacağız “ dedi.
Türkses
Hamburg da değil bütün Almanya da
diler.

Mobil: 0172 54 68 334

ŞOFÖRLER
VE DEPO ELEMANLARI
ALINACAK

ONKEL-Şahingöz GmbH & Co. KG firması her türlü
sebze ve meyve ile kuru gıda toptancılığı yapmaktadır.
Kendi alanında kuzey Almanya’nın en büyüğüdür.
Hamburg Toptancı Halinde deposu ve satış reyonları
bulunmaktadır. Şu anda yaklaşık 75 personel çalıştırmaktadır. Mallarını kendine ait kamyonlarla Berlin,
Hannover, Kiel, Bremen gibi şehirlerdeki müşterilerine
günlük olarak sevk etmektedir. Danimarka’ya da düzenli sevkiyatları olan firmanın şu anda, yeni şoförlere
ihtiyacı bulunmaktadır. CE sınıfı ehliyete sahip ve tercihan Hamburg’da oturan şoförlerin bize baş vurmasından memnun oluruz.
Aynı şekilde depoda çalışacak (gece işi), genç ve dinamik depo elemanı alınacaktır. Almanca kurslarını tamamlamış ve Hamburg
da oturanlar tercih edilmektedir
Müracaat için:
Tel.: 040-329090130
e-mail:HYPERLINK"mailto:info@onkel-hh.de"

Yeminli Tercüman

Bayramınızı kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim!.

Özgür Temel

Tercümelerimiz Hamburg Başkonsolosluğu tarafından tanınmakdadır
☞ 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
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Emeklilik ve torba yasası

Uzman avukat Talha Barut Türkiye’den
emeklilik hakkında Türkses’e konuştu

Avukat Talha Barut
• Türkses / Hamburg

T

orba yasa mecliste tartışılırken
yurtdışındaki Türklerin de
kafası bir hayli karışmış
durumda. Almanya’daki Türkleri de
yakından ilgilendiren Türk emeklilik
yasasındaki
değişiklikle
ilgili
konunun uzmanı Av. Talha BARUT
gazetemize şu açıklamalarda bulundu:

„3201 sayılı kanunda değişiklik
öngören yasa tasarısı yurtdışındaki
Türkler için bir devrim niteliğindedir.
Eğer söz konusu düzenleme
yasalaşırsa yıllardan beri hukuk
mücadelesiyle elde edilen birtakım
haklar davasız olarak elde
edilebilecektir. Ancak bu olumlu
düzenleme, bazı olumsuzlukları da
beraberinde getirmektedir. Zira şu

anda mevcut olan borçlanma
dönemlerini serbestçe seçebilme
hakkı ortadan kaldırılacaktır. Bu
durum ise bazı kişilerin emekli
maaşlarına doğrudan doğruya etki
edecektir. Örneğin şu andaki yasaya
göre 1980 yılından beri Almanya’da
çalışan biri doğru dönemleri
borçlandığı
takdirde 1240 Lira
civarında
emekli
maaşı
alabilmektedir. Fakat bu kişi yeni
yasa çık-tıktan sonra işlemlerini
başlatırsa maaşı 700 TL ye kadar
düşe-cektir. Zira artık borçlanma
dönemleri
otomatik
olarak
belirlenecektir.
Bu durum ise
yurtdışı
borçlanma
hakkının
cazibesini azaltacaktır. Bir yandan
emekliliği kolaylaştıran hükümler
getirilmesi diğer yandan da tasarının
24. maddesiyle dolaylı olarak
maaşların
düşürülmesi
tezat

içermektedir.
Bazı
hakların
verilerek bazı hakların alınması
ileriye yönelik yeni davaların
ortaya çıkmasına sebebiyet
verecektir.
Vatandaşlarımızın
mevcut yasanın avantajlarından
yararlanabilmesi için bir an önce
müracaat etmesi gerekmektedir.
Hala yeterince vakit var. Yasa
yürürlüğe girene kadar müracaat
etmek mümkün. İşlemlerini
yasa
döneminde
mevcut
başlatanlar mevcut yasaya tabi
olacak, yeni yasa döneminde
başlatanlar ise yeni yasaya tabi
olacaktır. Ben şahsen gerek mavi
kartlıların
gerekse
Türk
vatandaşlarının
yeni
yasa
çıkmadan bir an önce işlemlerini
başlatmasını tavsiye ederim.’
Steindamm 105, 20099 Hamburg
adresinde Talya hizmet sunun Av.
Talha Barut, vatandaşların hak
kaybına uğramaması için doğrudan
doğruya özellikle bu konuda uzman
bir avukat ile irtibata geçmeleri
gerektiğini vurgulamıştır.
Sadece tek çeşit emeklilik
sisteminin olmadığını, her kişinin
durumunun farklı olduğunu, en az
ödeyerek en yüksek maaşı alacak
şekilde hesap yaparak işlemlerini
yürütmeleri gerektiğini vurgulayarak
sözlerini tamamlamıştır.
Bilgi için 040 636 93 310
www.talhabarut.com

www.turkses.de • e-mail: tuerkses@t-online.de

Bayramınızı en içten
dileklerimizle kutlar, sağlıklı
ve mutlu bir bayram dileriz.

Ford Krüll Oto Galerisi yeni
ve modern dizaynına kavuştu
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0 yıl önce Krüll ailesi tarafından Kurulan ve
Hamburg’un önde gelen otomobil galerilerinden biri olan Ford Krüll, 5 Temmuz Cumartesi günü görkemli bir açılışla yeni satış binasını
müşterilerine tanıttı.

Yaklaşık 500 bin Euro ya mal olan yeni binanın
gerek iç gerekse dış bölümündeki Show Roomlar
da sergilenen birbirinden güzel yeni otomobiller
çok uygun fiyatlara müşterilerine sunuluyor.
Hem 80.yıl hemde yeni Show Roomların tanıtım
kampanyası çerçevesinde son model arabaları
çok uygun taksit imkanları ile müşterilerine sundukların ifade eden Ford Krüll pazarlama elemanlarından Talip Kılıç, hem yeni binamızın tanıtımı
hemde 80. yıl nedeniyle inanılmaz kampanyalarla
yeni model araçlarımızı müşterilerimize tanıtma
imkanı bulduk. dedi.
Yoğun ilgiden çok memnun kaldıkların ifade eden
Talip Kılıç; Ford Krül Ruhr Str deki merkez binamız komple yenilendi. Yaklaşık yarım milyon civarında bir harcama yapıldı. Kuzey Almanya’nın en
modern show raumlarımızda yeni ve son model
araçlarımız görücüye çıktı. Gerek Alman gerekse
Türk müşterilerimize tüm modellerimizin özellikle-

rini yenilenmiş galerimizde en iyi şekilde tanıtıyoruz.
Özellikle yeni başlattığımz kampanyamızla bir
araba alana ikinci arabayı adeta hediye ediyoruz.
Örneğin Ford S-Max alan müşterilerimize birde
Ford Fiesta hediye ediyoruz. Yani‚ bir araba size
diğeri de eşinize‘ diye başlattığımız kampanyamız
sayesinde çok sayıda satış gerçekleştirdik. Gerçi
bu kampanyamız kısa süreliydi ama yoğun ilgi ve
bilhassa Türkiye ye giden Türk müşterilerim için,
kampanya süremiz 30. Eylül tarihe kadar uzatıldı.
Kendi sınıfında birinici olan Ford S Max ve Ford
Fiesta yı bilhassa Türk müşterilerimize özellikle
tavsiye ediyoruz. Çünkü hem konfor hemde çok
aksesuara sahip olan her iki otomobilimiz de,
Türk ailelerinin istek ve arzularını en iyi şekilde
yerine getirmek için üretilmiş şahane bir araç.
Tabi ki cazip taksit imkanı ve indirimli fiyatlarda
kampanyamıza dahil olunca, bu güzel arabalara
sahip olmak isteyen müşterilerimizin sayısı her
geçen gün daha da artıyor“ dedi.
Arzu eden okurlarımız için Ford Krüll’ün iletişim
bilgileri ise şöyle:
Ruhrstr. 63 . 22761 Hamburg . Altona . Tel.: 040853 06 377. e-mail: talip.kilic@kruell.com
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Cumhurbaşkanı Gauck’ın
elinden anlamlı ödül

Gençler
Hip-Hop A

Almanya’da insanların yararına ve kaynaşmaları için fahri çalışmalar
yapan 25 göçmen kökenliye Cumhurbaşkanı Joachim Gauck
tarafından “Federal Liyakat Nişanı” verildi.

dansını sevdi

• Türkses/Pinneberg

lmanya Schleswig-Holstein Eyaleti
Pinneberg kentinde faaliyetlerini
sürdüren Brücken der Kulturen e.V.
(Kültürlerin Köprüsü) adlı dernek çalışmalarına bir yenisini daha ilave ederek HipHop dans kursu başlattı.

Pinneberg ve çevresinden çok sayıda
gencin yoğun ilgi gösterip kursa katıldığına ve katılmak isteyenlerin derneğe
başvurabilecekleri belirtildi. Başta Türk
kökenliler olmak üzere farklı ülkelerden
gençlerin kursa katıldığına işaret eden
derneğin başkanı Barış Karabacak, “Derneğimizde gençlere yönelik çalışmalar yapıyoruz. Örneğin son yıllarda herhangi
nedenden dolayı Almanya’ya yeni gelmiş
göçmen kökenlilere Almanca kursları veriyoruz, öğrencilere çeşitli konularda yardımcı oluyoruz. Gelen talep üzerine
Hip-Hop dans kursunu kısa süre önce
başlattık ve yoğun ilgi buldu . Kursu 10
yıllık dans üzerine tecrübesi olan Hatice
Güven öğretmen veriyor. Öğretmenimiz
çok başarılı dolayısıyla gençlerde hareketli farklı bir tarz olan dansı severek öğreniyorlar. Katılmak isteyenler Brücken
der Kulturen e. V. derneğine başvurabilirler” dedi.

Berlinli ișadamları
İGMG’nin iftarında buluștu

•Türkses/Hamburg

A

Sayfa - Seite 5

lmanya’da insanların yararına ve
kaynaşmaları için
fahri çalışmalar yapan
25 göçmen kökenliye
Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından
“Federal Liyakat Nişanı” verildi.
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Hamburg Türk Toplumu (TGH) eski başkanı ve sendikacı
Hüseyin Yılmaz ve
Hamburg’da gençlere
yönelik çalışmalar
yapan Tevide Er’in de
aralarında bulunduğu
10 Türk’te anlamlı
ödüle layık görüldü.
Başkent Berlin’de

çeşitli çalışmalar yapanlardan

Cumhurbaşkanlığı
Sarayı’nda gerçekleşen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Joachim
Gauck, toplum yararına toplumsal çalışmalar yapanlara teşekkür ederek Federal Liyakat Nişanı’nı sahiplerine takdim etti. 1951
yılında dönemin Cumhurbaşkanı Theodor
Heuss tarafından başlatılan anlamlı ödül geleneksel hale getirilerek verilmektedir. Almanya’nın değişik kentlerinde yaşayan ve

WDR’den Osman Okkan,
Berlin’den avukat Seyran
Ateş, Frankfurt’tan Hüseyin
Sıtkı, Hannover’den Şehabettin Buz, Hülya Feise,
Bamberg’den Nevval Cumart, Bremen’den Mehmet
Altun, Remscheid’den Ramazan Dalgalı ödüllerin sahibi oldular. Yıllarca Alman Sendikalar
Birliği’nde (DGB) ve Hamburg Türk Toplumu’nda (TGH) çalışmalar yapan Hüseyin
Yılmaz, törene eşi Güngör, kızı ve oğlu ile
birlikte katıldı. Yılmaz, “Çok anlamlı bir
nişan benim için manevi değeri oldukça
büyük, gurur verici ve onur vericidir” dedi.

slam Toplumu Millî Görüş
Berlin Bölgesi bu yıl ilk kez
Berlin ve çevresinde faaliyet
gösteren iş adamlarına yönelik
bir iftar düzenledi. İGMG Genel
Başkanı Kemal Ergün ve
İGMG Berlin Bölgesi Divan
üyelerinin de dahil olduğu iftar
yemeğine her sektörden yüze
yakın iş adamı katıldı. Kısa bir
açılış konuşması yapan Bölge
Eğitim Başkanı Muzaffer İnanç
daha sonra sözü Bölge Başkanı İrfan Taşkıran’a bıraktı.
Davete katılımlarından dolayı
herkese teşekkür eden Başkan
Taşkıran, yaklaşık 40 yıldır hiç
bir zaman desteklerini esirgemeyen iş adamlarına hayır
duasında bulundu. „Bugün Almanya’nın başkenti Berlin’de
30 bin Müslüman’a hizmet verebiliyorsak, şüphesiz sizin katkınız bunda çok büyük. Dün bir
çoğunuz küçük esnaftı. Biz de

sizin gibi küçük bir teşkilattık.
Sizler bugün büyüdünüz, iş veren
oldunuz, uluslarası ihracat yapar
oldunuz, devletten ihale almaya başladınız. Sizinle birlikte,
sizin sayenizde bizler de büyüdük. Berlin teşkilatına büyük
hizmetleriniz bulundu. Allah hepinizden razı olsun” dedi.
Akşam vakti girdiğinde Bölge
İrşad Başkanı Murat Gül ezan
okudu ve oruçlar açıldı. İftardan sonra söz alan Genel Başkan Ergün ise Ramazan’ın ve
oruç tutmanın önemine değinerek Avusturya’dan Kanada’ya
uzanan İGMG teşkilatını ve
hizmetlerini yakından tanıttı.
Son olarak İGMG Berlin Sosyal
Hizmetler Başkanlığı tüm iş
adamlarına kumanya kampanyası, su kuyusu projesi, yetim
projesi gibi projelerde yaptıkları
hayırlardan dolayı teşekkür babında Hattat Ahmet’in “Allah
rızık verenlerin en hayırlısıdır“
hat tablosu hediye etti.

Mübarek Ramazan Bayramınızı candan kutlar,
bayramımızın hayırlara vesile olmasını dileriz.

Seevepassage 2 • 21073 Hamburg •Tel.: 040-180 65 219 • Mobil: 0179-128 75 18
www.rüya-brautmode.de • RueyaBrautmode@web.de • Açılış Saatleri: Pazartesi - Cumartesi: 10.00 - 19.30

Bayramınızı candan kutlar, hayırlı ve mutlu bir
bayram geçirmenizi dileriz.
Kız çocukları için
elbiseler ve
ayakkabılar
Erkek çocukları için
takımlar,
gömlekler,
kravatlar,
ayakkabılar
ve sünnetlikler

Rüya’ya
uğrayın, rüyalarınız
gerçek olsun
34 bedenden
54 bedene kadar gelinlik,
nişanlık, abiye kıyafetleri
ölçülerinize göre

Bayan
ayakkabıları
Düğün ve

içerisinde hazırlıyoruz.

nişan için
aksesuarlar
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Bayram bir sevinç ve neşe günüdür. Yüce duyguların coştuğu, sevgi ve saygı, hislerinin mü’minler arasında
alabildiğine canlandığı güzel günlerden biridir. O günde yardımlaşma ve kaynaşma son sınırına varır.

B

ayram insanları kaynaştırıp biraraya getiren en
güzel vesilelerden biridir. Öyle ki, bayramda şahlanan yardımlaşma ve hediyeleşme ruhu yalnızca hayatta olanlara bağlı kalmaz, dünyadan gidip
kabirlerinde bir Fatiha bekleyenlere kadar uzanır. Onların bu dileğini yerine getirmek için mü’minler bayramda kabirleri ziyaret ederler; ruhlarına Kur’ân’lar,
Fatihalar ve dualar okuyarak onları da sevindirirler.
Ramazan Bayramının mü’minler arasında ayrı bir
yeri vardır. Çünkü Ramazan Bayramı, hergün tutulan
orucun iftar vaktindeki sevinci gibi, tutulan bir aylık
orucun toplu bir iftar sevincini ifade eder. Bir ay gibi
uzun bir süreyle, özellikle Ramazan’ın yaz mevsimine
denk geldiğinde sıcak günlerde nefislerine oruç tutturan mü’minler, sabır imtihanını vererek manevi sorumluluktan kurtulmanın sevincini Ramazan Bayramında
yaşama imkânına kavuşurlar.
Ramazan ve Kurban bayramları Hicretin 2. yılından
İtibaren kutlanmaya başlanmıştır. Ramazan orucu da
ilk defa bu yıl farz kılınmış, bu ayı oruçla geçiren
rnü’minler sonraki ayın (şevval) ilk üç gününü bayram
olarak kutlamışlardır. Bu sebeple bu bayrama Ramazan Bayramı denmiştir.
“Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır” mealindeki hadise dayanarak Ramazan ve Kurban
bayramları bayram namazlarının kılınmasıyla başlar.
Hz. Peygamber, “Arefe günü, kurban günü ve teşrik
günleri biz Müslümanların bayramıdır. Bu günler yeme
içme günleridir” buyurmuştur.
Ramazan Bayramım da bu manada bir gün olarak
kabul etmiş ve bu bayramı Ramazan orucunun iftar
günü olarak nitelendirmiştir. Bu sır içindir ki, Ramazan ve Kurban Bayramlarında oruç tutmak haram kılınmıştır. Bir gün önce oruç bozmak haramken, bir gün
sonra oruç tutmanın haram olması, mü’minlerin düşünce ve duygu dünyasında nimetlerin gerçek Sahibini
hatırlatan en etkili bir sebeptir.
Herkes bir gün önce kimin emrine uyarak oruç tutuyorsa, bugün de Onun rızasına uyarak orucunu açar.
Ve Onun gerçek nimet Sahibi olduğunu hakkıyla idrak
ederek, gerçek bir şükre yol bulur.
Bayram bir aylık orucun toplu bir iftarı olduğu için,
günlük iftarların sünnet türünden âdabı bayramda da
yerine getirilir. Nitekim orucunu tatlı bir şeyle açmayı
adet edinen Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam, Ramazan Bayramına da tatlı yiyerek başlarlardı. Bayram sabahında hurma gibi bir tatlı ile bir
aylık oruçlarını açmadan evlerinden ayrılmazlardı.

Her vesile ile bizleri ibadete ve ahiret amellerine teşvik buyuran Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam, yılın iki bayram gecesinde kalkıp ibadet etmeyi
tavsiye ederlerdi. Bu gecelerde uyanık bulunmanın,
kalbin uyanıklığına vesile olduğunu bildirirlerdi. Bunu
bir hadis-i şeriflerinde şöyle ifade etmişlerdi: “Sevabını
Allah’tan umarak iki bayram gecesinde kalkıp ibadet
eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez.”
Bayramlar saadet asrında da bambaşka bir hava ve
neş’e içinde yaşanırdı. Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bayram sabahında
namazgaha
çıkardı.
Peygamber hanımlarının da,
diğer hanımlar ve kızlarla birlikte
namazgaha çıkması istenirdi. Kadınlar cemaatin arka tarafında
yer alırlardı. Kılınan bayram namazından sonra Peygamberimizin
Aleyhissalâtü
Vesselam
cemaate hitaben bir hutbe okuduğunu anlatan îbni Mes’ud
(r.a.) devamla şöyle der:
“Resuîullah Aleyhissaiâtü Vesselam üzerine şehadet ederim ki,
o namazı hutbeden önce kıldı.
Sonra hutbe okudu. Daha sonra
kadınlara işittiremediğini düşünüp onların yanına geldi. Onlara
hatırlatmalarda bulundu, öğüt verdi ve sadaka vermelerini emretti.
Bilal de elbiselerini açmış, vermelerini işaret etmekte
idi. Kadınlar yüzük, halka ve diğer kıymetleri şeyleri atmaya başladılar.”
Bu hadiseyi anlatan sahabilerden biri, “Kadınların
bu verdikleri Ramazan Bayramı zekatı mı idî?” sualine
şöyle cevap verdi: “Hayır, lakin o vakit verdikleri bir sadaka idi. Kadınlar yüzüklerini atıyor ve atıyorlardı.
Aynı olaya işaret eden Ebu Saidi’l-Hudri de (r.a.)
bayram gününde en çok sadaka verenlerin kadınlar olduğunu anlatır.
Ramazan Bayramı, bağışlanmış olmanın bir sevinç
işaretidir. Bu bağışlanma müjdesini insanlara melekler
veriyor.
Sa’d bin Evs el-Ensârî anlatıyor: Resulullah Sallallahü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur.
Ramazan Bayramı sabahı melekler yollara dökülür
ve şöyle seslenirler: “Ey Müslümanlar topluluğu! Keremi bol olan Rabbinizin rahmetine koşunuz. O, bol

Hızır Altınpınar ve Hasan Duman
yeni oto tamirhanesini tanıttılar

Hamburg da Süderstr de hizmete
sunulan KFZ Meisterbetrieb 234
de, her türlü oto tamiratı, araba kaporta ve boyama gibi işlemler titizlikle yapılıyor.

A
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ksaraylı Hızır Altınpınar ve
Samsunlu Hasan Duman tarafından hizmete sunulan KFZ
Betrieb de müşterilerin hertürlü araba

tamirat işlemleri uygun fiyatlara ve seri bir şekilde yapılıyor. Genç işadamlarımız
tarafından yeni hizmete sunulan Oto tamirhanesinde
bütüh cihazların modern ve
yeni olması dikkat çekiyor.
Tamirhanelerinin açılışını
yapan Duman ve Akpınar
ortaklar, davetlilere ziyafet
çekerek, sundukları hizmetler hakkında bilgi verdiler. Uzun yıllar otomobil branjında hizmet
sunduklarını ifade eden Hızır Akpınar,
„ Gerek ben gerekse ortağım her türlü
arabanın tamiratını en kısa zamanda
yapıyoruz ve müşterilerimizin memniyetleri bizleri mutlu kılıyor. Ayrıca
otomatik araçlar konusunda uzman
olduğumuz için, bu branjda müşterilerimize özel bir hizmet daha sunuyoruz“ dedi.

iyilik ve ihsanda bulunur. Sonra onlara bol bol mükâfatlar verilir. Siz gece ibadet etmekle emrolundunuz ve
emri yerine getirdiniz. Gündüz oruç tutmakla emrolundunuz, orucu tuttunuz ve Rabbinize itaat ediniz,
mükâfatınızı alınız.”
“Bayram namazını kıldıktan sonra bir münadi şöyle
seslenir: “Dikkat ediniz, müjde size! Rabbiniz sizi bağışladı, evlerinize doğru yola ermiş olarak dönünüz.
Bayram günü mükâfat günüdür. Bugün semâ âleminde mükâfat günü olarak ilan edilir.
Bayram günleri sevinç günleri
olduğu için, bu sevincin açıkça
gösterilmesine vesile olacak meşru
oyun ve eğlencelere de müsaade
edilmiştir. Bu hususta Müslim’de
ayrı bir bab ayrılmış ve misaller verilmiştir. Bunlardan birinde Hazret-i Âişe (r.a.) şöyle anlatır:
“Bir grup Habeşli, bir bayram
günü mızrak ve kalkanlarıyla gösteriler yaparken rakseder gibi oynuyorlardı.
Peygamber
Aleyhissalâtü Vesselam beni çağırdı. Başımı onun omuzuna dayadım. Bu vaziyette onların harp
oyununa bakmaya başladık. Ta
onlara bakmaktan ilk vaz geçen
ben oluncaya kadar.
Ancak bayramdaki sevincin gaflete dönüşecek
kadar taşkınlığa varmaması lazımdır. Eğlence meşru
dairede olmalı ve günah unsurlarını taşımamalıdır.
Esasen bayram Allah’ın bize verdiği İlahi bir ziyafettir.
Bu bakımdan, bayram gününde en çok Allah’ı hatırlayıp şükretmeye ihtiyacımız vardır. Zaman şeridi içinde
bayram yeni bir değişimin başı, bir dönüm noktası ve
bir muhasebe vaktidir. Ömürden bir yılın daha geçip
gittiğini, kabir alemine doğru bir adım daha yaklaşıldığını hatırlatan vesilelerden biridir.
“Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istila edip
gayr-i meşru daireye sapmamak için, rivayetlerde zikrullaha (Allah’ı zikretmeye) ve şükre azim tergibat
(büyük teşvikler) vardır. Ta ki, bayramlarda o sevinç
ve sürür nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve
ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir,, gafleti kaçırır.
Nitekim büyük cemaatler halinde kılınan bayram
namazları esnasında getirilen tekbirler, gafletin giderilmesine ve şükür vazifesinin yerine getirilmesine en
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büyük bir vesiledir. Sadece bir ülke halkının değil, yeryüzünde sayısı milyarlara varan Müslümanların hep
beraber aynı anda tekbir getirdiklerini hayal ettiğimizde, karşımıza çıkan muhteşem tablo, bayramlarımızı kâinat çapında bir manaya kavuşturur. O anda
adeta yeryüzü tek bir ağız olur, tekbir getirip namaz
kılar gibi bir hale bürünür. Misâl âleminde birleşen o
seslerin bir anda yeryüzünden yükselişi, adeta muhteşem bir koro halinde dünyamızın göklere doğru tevhidi
haykırmasıdır.
Bu muhteşem manaların yaşandığı bayram günlerinde küçük meselelerden çıkan kırgınlıkların, dargınlıkların ne önemi olabilir? Onun için bayramda her
mü’minin kardeşleriyle kardeşlik sözleşmesini yenilemesi, kuvvetlendirmesi, fakirlerin yardımına koşması,
çocuklarını sevindirmesi lazımdır ki, o manalar yaşanan hayata geçsin.
Bayramların asıl süsü ve zineti tekbirlerdir. Getirilen
her tekbir ruh ve gönüllerde manevi coşkuyu ve heyecanı canlandırır. Kulu, Rabbinin azameti karşısında
yüce duygulara taşır.
Ebû Hüreyre anlatıyor: Resulullah Resulullah Sallallahü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: “Bayramınızı
tekbir getirmek suretiyle süsleyiniz.”
Bayramlara sünnet çerçevesinde hazırlanmak bu
âdeti de ibadet haline getirir, bu sevinç günlerini biri
iman şuuru içinde geçirmeyi temin eder. Bunun için
sünnette yer aldığı gibi bayrama önceden hazırlanmak, temiz ve güzel elbiseleri giymek, gusletmek, misvak kullanmak veya dişleri fırçalamak, güzel kokular
sürünmek, güler yüzlü olmak, namazdan önce Ramazan Bayramında hurma vb. tatlı bir şey yemek bugünlerimize ayrı bir mana kazandırır.
Asıl itibariyle fıtır sadakası olarak bildiğimiz fitre de
bayram günü verilir. Ramazan ayı içinde verilmemişse
fitrenin de o gün verilmesi gerekir. Zaten Ramazan
Bayramının hadislerde geçen adı “İydü’I-fıtr”, yani Fıtr
Bayramı demektir. Yaratılışın gereği olan kulluk görevleri yapıldığı için bu adı almıştır.
Bayramların en güzel şekli tanısın tanımasın
mü’minlerin tokalaşarak, kucaklaşarak birbirleriyle
bayramlaşması, bayramlarını kutlaması ve tebrikleşmesidir. Saadet Asrında Sahabiler birbirleriyle “Bârekâllâhü lenâ ve leküm” diyerek bayramlaşılardı, yani
“Allah bizden de, sizden de kabul etsin” dedikleri rivayet edilir. Bu tebrikleşme bizim dilimizde “Bayramınız
mübarek olsun, bayramınızı kutlu olsun, hayırlı bayramlar” gibi sözlerle ifade edilir.
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BAĞIŞLARINIZLA
DAHA GÜZEL MEKAN
VE BAYRAML
BAYRAMLARA...
BANKA HAVALESİ İÇİN BAĞIŞ HESABI

Herrenstr. 14 · 30159 Hannover · Tel.: 0511-121 06-0
www.dmb-hannover.de · info@dmb-hannover.de

Alıcı Adı
Konto
BLZ
Banka
IBAN
BIC

: Türkisch Islamische Union
: 505566000
: 37040044
: Commerzbank Köln
: DE97370400440505566000
: COBADEFFXXX
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DİTİB, komşularıyla iftar sofrasında buluştu
Kur’an-ı
Kerim tilavetinin ard ı n d a n
D İ T İ B
Genel Sekreter Yadımcısı Dr.Bekir
Alboğa yaptığı selamlama konuşmasıyla

K

• Türkses / KÖLN

öln’ün Ehrenfeld
semtinde bulunan
Diyanet İşleri Türk
İslam Birliği (DİTİB), verdiği iftar daveti ile Köln Ehrenfeld çevre sakinleri ve
komşularıyla iftar sofrasında
birHaziran
araya geldi. ? Temmuz

Unser Leistungen
Buchhaltungsbüro

DİTİB Merkez Camii Konferans salonunda gerçekleşen
iftar davetine çoğunluğu
Alman ve Almanya’da yaşayan diğer göçmen kökenli
komşular iştirak etti.
Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve gelenek haline gelen
komşular
iftar daveti,
/ Juni ile
? Juli

devam etti. Konuşmasında,
İslam’da
komşuluk hakkı, Ramazan ve
oruç hakkında
önemli bilgiler
veren Dr. Alboğa,
bütün
insanların bir

MUHASEBE BÜROSU

- Buchhaltung
- Lohnbuchhaltung
- Vorbereitung Jahresabschluss
- Vorbereitung Steuererklärung
- Vorbereitung Rechtsbehelfe
- Zahlungsverkehr

anne-baba’dan geldiğini ve
böylelikle kardeş olduğunu
söyledi.

cami açılışı gerçekleşir. Hayırlı Ramazanlar” diyerek
alkış topladı.

DİTİB Merkez Cami İnşaatı
Danışma Kurulu Üyesi ve
Belediye Meclis Üyesi Ralf
Stärk da, cami inşaatına
daima destek verdiğini ve
bunun gelecekte de böyle
olacağını bildirdi ve Türkçe
olarak: “İnşallah yakında

Köln Ehrenfeld ilçe temsilciliğinden Frank Jablonski ise
yaptığı selamlama konuşmasında böyle bir külliyenin
Köln Ehrenfeld’de inşa edildiğinden dolayı bir Köln’lü
olarak gurur duyduğunu ve
bu projenin geçmişte olduğu

Proteskan Kilisesi eski Başkanı Manfred Kock da, programdan ve konuşmalardan
etkilendiğini ifade ederek,
“Dinlerin özünde birlikteliklerimizin çok olduğunu hatırlattığınız ve komşuluğu,
Manfred Kock

Uzmanlık Alanlarımız
Muhasebe Bürosu

- Muhasebe İşlemleri

n - Ücret ve maaş bordroları
zı en içte
ı
n
ı
m
a
- Bilanço
r
y
Ba
rız.
a
l
t
u
k
Vergi
Beyannameleri
e
l
z
i
dileklerim
- Mali mahkemelerde savunma

Unternehmensberatung

- Betriebswirtschaftliche Kennzahlen
- Aufbau- und Ablauforganisatio
- Vorbereitung Monats-,

Quartals- und Jahresabschulss
- Cash-Flow-Berechnung/ Analyse
- Gründerberatung

- Ödeme işlemleri

Şirket Danışmanlığı

- İşletmesel göstergeler
- Şirket organizasyonu

- aylık / üçer aylık / yıllık mali tablolar

- nakit akışı degerlendirmesi
- girişimci tavsiyesi

Wir sprechen Türkisch, Farsi, Deutsch und Englisch.
Tel.: 040 – 380 72 380 0
Fax.: 040 – 380 72 380 2
Mobil: 0176 578 99 022

gibi gelecekte de arkasında
duracağını söyledi.

Buchhaltungsservice Özsoy
Dipl.-Finanzwirt
Mustafa Özsoy
Ernst-Merck-Straße 12-14 • 20099 Hamburg

Ralf Stärk

Dr. Bekir Alboğa

beraberliği bizlere bu sofrada
yaşattığınız için teşekkür
ederim” dedi.

DİTİB Tasavvuf Müziği
Ekibi‚ Aşk-ı Segah‘ın renk
kattığı iftar programı, akşam
ezanının okunması, dua dilmesi ve oruçların açılmasıyla
sona erdi.

www.turkses.de • e-mail: tuerkses@t-online.de
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Bayramınzı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz
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TGS-H
Pinneberg’e
büro açtı
S

• Türkses / Pinneberg

chleswig-Holstein Eyaleti Başkenti
Kiel’de başarılı çalışmalarına devam
eden Schleswig-Holstein Türk Toplumu (TGS-H) çalışmalarını genişletmek
amacıyla Pinneberg kentinde büro açtı.
Pinneberg kenti Rübekamp 25 adresinde
yeni büroda düzenlenen törenle büro hizmete açıldı. Açılışta Hamburg Başkonsolosu Fatih Ak, TGS-H Eyalet Başkanı Dr.
Cebel Küçükkaraca, Pinneberg Belediye
yetkilisi Natalina Boenigk, Pinneberg Kültürlerin Köprüsü Başkanı Barış Karabacak,

Pinneberg Türk Veliler Birliği (PTVB)
Başkanı Sema Scheib’ın yanı sıra davetliler
hazır bulundu.
Dr. Küçükkaraca yaptığı konuşmada 19 yıldır Schleswig-Holstein Eyaletinde çalışmalarını sürdürdüklerine vurgu yaparak,
“Yıllardır insanları kaynaştırmak ve
özellikle çocuklarımızın okullarda başarılı olmaları ve gençlerimizin meslek sahibi olmaları için elimizden gelen çabayı
gösteriyoruz. Gençler hepimizin geleceğidir ve gençleri doğru yönlendirmek
bizlerin görevidir. Değişik projeler hayata geçirerek gençlerin iş ve meslek sahibi

Parlamenterler yaz
şenliğinde buluştu
•Türkses / Hamburg

H

olmalarına katkı sağlıyoruz. Dolayısıyla
2010 yılından bu tarafa Pinneberg’de de
çalışmalarımız var. Pinneberg’de açtığımız büroda çalışmalarımızı daha hızlı
bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.
Başkonsolos Fatih Ak ise gençlerimizin
mutlaka meslek eğitimi alarak gelecekte iş
piyasasında yerlerini almaları gerektiğine
işaret etti.
Natalina Boenigk’te Pinneberg’de çok sayıda Türk kökenli bulunduğunu ve birlikte
çalışmaktan mutluluk duyacağını dile getirdi.

ASBİR den engellilere sandelya
A
• Türkses/Hamburg

SBİR Genel Başkanı Ekrem Taştan,
Avrupa Sivaslılar Birliği (ASBİR) olarak
bu yılda görevimizi yerine getirerek Sivas
ve çevresindeki ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimize
akülü ve aküsüz engelli sandalyelerini teslim
ettiklerini ifade ederek, Etkinlikleri hakkında
Türkses’e şu bilgileri verdi: „

Avrupa Sivaslılar birliği 31
Mayıs tarinde Sivas ve
çevresindeki ihtiyaç sahiplerine
70 akülü ve 50 aküsüz sandelye
hediye etti.

Ağustos - August 2014

Tüm bölgelerimizden toplam 35 kişilik ekibimizle
31 Mayıs tarihinde 70 akülü, 50 aküsüz sandalyeyi
bizzat sahiplerine teslim etmenin onurunu sizlerle
paylaşmak istedik. Ünye, Niğde, Mardin ve
Düzce’deki 4 engelli kardeşimize de birer akülü
sandalye hediye ederek Türkiye’nin her yerindeki
engellinin bizim engellimiz, bizim kardeşimiz
olduğu mesajını vermek istedik.
Sivas ve
çevresinde yaklaşık 16 bin 500 engelli insanımız

amburg Belediye
Sarayı bahçesinde
düzenlenen şenliğe Hamburg Senato ve
Belediye Başkanı Olaf
Scholz, yardımcısı Dr.
Dorothee Stapelfeldt, Kent
Geliştirme ve Çevre Senatörü Jutta Blankau, Kültür
Senatörü Prof. Barbara
Kisseler, Adalet Senatörü Hamburg Parlamentosu tarafından düzenlenen geleneksel yaz şenliğinde çeşitli parJana Schiedeck, Parlamento Başkanı Carola
tilerden siyasetçiler biraraya geldi.
Veit, Türk kökenli milletğunu ve dinlenmek üzere tatile sıra gelvekillerinden Filiz Demirel, Kazım
diğini anımsattılar.
Abacı, Ali Rıza Şimşek, Cansu Özdemir’in yanı sıra Hamburg’un tanınmış
simalarından yoğun katılım oldu.
Davetliler geç vakte kadar karşılıklı
fikir alış verişinde bulunup çeşitli ikram
lezzetlerinden tattılar. Yaz tatili öncesi
biraraya gelmenin çok önemli olduğunu
dile getiren davetliler, çalışma dışında
her insanın dinlenmeye ihtiyacı oldu-

yaşıyor ve maalesef herkesin engelli sandalyesi
alma imkanı yok. Avrupa’daki duyarlı
insanlarımızın desteğiyle 4 yıldan beri
engellilerimizin derdine bir nebze de olsa deva
olmaya, insanlık görevimizi yerine getirmeye
çalışıyoruz. Bugüne kadar işadamlarımızın da
desteğiyle 500 engelli sandalyesini Sivas ve
çevresine dağıttık. Bize destek olan herkese tekrar
çok teşekkür ediyoruz.

Engelli sandalyelerimizi Hollanda’dan temin ediyor,
hepsinin aynı marka olmasına özen gösteriyoruz.
Sivas’ta da bir bakım ve tamir merkezi açarak, parça
ve tamir sorunlarını tamamen çözmeye yönelik
çalışmalarımız devam ediyor.
Bu çalışmamızın yanı sıra daha önce duyurmuş
olduğumuz Sivas’ın ağaçlandırılması ve kentimize

Ambulans Helikopter alınması kampanyası da tüm
hızıyla devam ediyor.“ dedi.
ASBİR KİMDİR: 2003 yılında kurulan ASBİR’in
amacı, Avrupa’da yaşayan takriben 500 bin
Sivaslıyı bir araya getirmek, birlik ve beraberliği
sağlamak, genç neslimize kültürümüzü öğretmektir.
ASBİR olarak sosyal ve kültürel faaliyetlerde aktif
yer alarak gerek Türkiye’deki, gerekse dünyadaki
ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. İçinde
yaşadığımız topluma katılım, uyum ve haksızlıklara
karşı mücadele, çocuklarımızın eğitimi yönünde
çalışmalarımız da kuruluş amaçlarımızın temelini
oluşturuyor. Almanya’da Berlin, Düsseldorf,
Hamburg, Hannover, Köln, Münih, Manheim,
Osnabrück ve Stuttgart’ta, Avusturya, Belçika,
Danimarka, Fransa ve Hollanda’da toplam 15
teşkilatımızla hizmet veriyor.

Restaurantımız

ALKOLSÜZ
Etlerimiz

HELALDİR

www.asurfa.de • facebook.com/asurfa

AS URFA STEINDAMM: Steindamm 19 • 20099 Hamburg • 040 - 28 00 30 60 - AS URFA HARBURG: Moorstr. 2 • 21073 Hamburg • 040 - 64 88 36 13
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Başkonsolostan velilere
ve seçmenlere mesaj
Hannover Başkonsolosu Mehmet Günay,Cumhurbaşkanlığı seçimi, yaz tatili ve
Ramazan Bayramı dolayısıyla Türkses’e değerlendirmelerde bulundu.

Hannover Başkonsolosu
Mehmet Günay
Ekrem SAĞIR
• Türkses/HANNOVER

H

ANNOVER Başkonsolosu Mehmet Günay,
yaklaşan Cumhurbaşkanı seçimi, yaz tatili ve Ramazan Bayramı dolayısıyla
seçmenlere, velilere ve vatandaşlara Türkses aracılığıyla mesaj

verdi.
Başkonsolos Mehmet Günay,
„Yurt dışındaki vatandaşlarımız
ilk kez seçme hakkına bulundukları ülkede kullanma haklarına
kavuşmuş durumdalar. 21-25
Temmuz arasında randevü alarak
oy kullanabilecekleri gün ve
saati seçebilecekler. Aksi halde
sistem otomatik olarak kendilerine randevü verecek. Vatandaşlarımız 31 Temmuz-03 Ağustos
arası Hannover Messe 2. Halle’de oluşturulacak 66 sandıkta
oylarını kullanabilecekleri gibi,
26 Temmuz. 10 Ağustos arası
gümrüklerde ve gümrüğü olan
hava limanlarında oylarını kullanabilecekler.
İkinci tur seçimler 17 -20 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Seçmenlerimizin randevü

alarak seçime katılmaları kendileri ve bizleri de rahatlatacaktır”.

Karne ölçü değildir

Aşağı Saksonya Eyaleti olarak
31 Temmuz-10 Eylül arasında
sürecek olan karne tatili dolayısıyla görüşlerini bildiren Başkonsolos Günay” Çocuklarımızın aldıkları karnelerindeki
notlar tam olarak ölçü olmadığı
gibi, karne notları sadece çocuklarımıza ait değildir. Bunda velilerimizin, öğretmenlerimizin de
payını unutmayalım. Çocuklarımızın zayıf olduğu derslerde yardım alabileceğiniz gibi, rahat bir
çalışma ortamı da oluşturmanız
başarıda etkin olacaktır.

Tarihi ve kültürel
zenginliklerimizi tanıtın
Başkonsolos Mehmet Günay”

Tatilde Türkiye’ye gidecek vatandaşlarımız mutlaka gittikleri
yerlerdeki tarihi ve kültürel zenginliklerimizi çocuklarınıza tanıtınız. Çocuklarınızın tatilde
dinlenerek dinamik, dinç olarak
gelecek eğitim –öğretim sezonuna başlamaları için uygun ortamlar hazırlayınız.”

Üç gün bayram izini

Tüm vatandaşların Ramazan
Bayramını kutlayan Başkonsolos
Mehmet Günay “Aşağı Saksonya Kültür Bakanlığı olarak
Müslüman çocuklarının istemeleri durumunda Ramazan Bayramı için üç gün izinli
sayılacaklarına dair aldığı kararı
da memnuniyetle karşıladığımız
gibi, teşekkürlerimi de sunmak
isterim.

Moreno Restorant Steintor’da
Bülent Demiral ve Mahmut Aslan’la Moreno adında bir restorant
açtı.

Bülent Demiral ve Mahmut Aslan
Ekrem SAĞIR
• Türkses/HANNOVER

H

ANNOVER merkezinde
Türk işyerlerin yoğun olduğu Steintor semtinde

Yaklaşık 25 yıldan beri Hannover’de Gastronomi ve otel işleriyle uğraşan Bülent Demiral ve
yine uzun zaman Damla Genç
Futbol Kulübünda top oynamış ve
yöneticilik yapmış, herkes tarafından tanınan Mahmut Aslan’la birlikte açmış oldukları Moreno
restorantında, daima güleryüzle
müşterilerine hizmet vereceklerini
dile getirerek,
“Marketlerin,
restorantların yoğun olarak bulunduğu Steintör, Türk’lerin
yoğun olarak uğradıkları bir

semttir. Biz, güleryüzlü hizmeti
ön planda tutarak, yaprak dönerimizi mutlaka kendimiz takacağız. Köfte ve kebaplarımızdaki baharatlarımızı Türkiye’den temin edip, Türkiye’deki
tadı
yakalamaya
çalışacağız.
Yine; Antakya Künefesini müşterilerimize sunmaktayız. Personelimizi başta eski Ankara
Restorant işletmecisi Yücel Hacıahmetoğlu olmak üzere deneyimli kişilerden oluşturarak,
gerçekten ge-len müşterilerimizi misafirimiz gibi ağırlayıp,
memnun kalarak uğurlayacağız.”

www.turkses.de
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Sevgili Veliler,

Dar alanda
paslaşmalar!

Aşağı Saksonya Eyaleti
olarak,2013-2014 Eğitim –
Öğretim yılı 31.07.2014 Tarihi itibariyle sona
ermektedir.Bu eğitim yılı sonunda çocuklarımıza okulları tarafından derslerdeki
başarılarını ! gösteren bir karne verilecektir.

Ekrem Sağır

Çocuklarımızın ellerine tutuşturulan
bu karneler, yalnızca onlara ait olmayıp, karnelerin biz velilerin, öğretmenlerin de başarı ve başarısızlıklarını
gösteren belgeler olduğunu unutmayalım. Özellikle de başarısız durumlarda yalnızca çocuklarımızı
suçlamak, onlara yapacağımız en
büyük kötülük olacaktır. Kendi başarısızlığımıza bahane aramaktan başka
da bir şey değildir. Böyle yapıldığında
sorunu sözde suçluyu bularak halletmiş olacağız. Burada anne-baba olarak alınan başarı ve başarısızlıkta
kendimizin de en azından çocuğumuz
kadar payımızın olduğu gerçeğinden
hareket etmemiz gerekir. Karnedeki
notların başarı veya başarısızlığın ölçüsü olmadığını bilerek, yapmamız
gerekenlerin bazılarını şöyle özetleyebiliriz:
Başarı veya başarısızlığa ortak olduğumuzun bilinciyle hareket edilmesi,
Öğretmenlerle daha sık görüşüp, alınan görüşler doğrultusunda gelecek
yıl için eksikliklerin giderilmesi,
Başarısız olan derslerden yardım
alınmasının yollarının aranması,
Daha rahat ders çalışma ortamlarının
sağlanması,
Okul dışındaki zamanların planlanması,
İnternetle veya elktronik cihazlarla oynanan oyunlardan alabildiğince uzak
tutulup, sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere yönlendirilmesi,
Yeteneklerinin geliştirilmesine yar-

dımcı olunması,
Hafta içinde belirlenen saatlerde birlikte kitap okunmasının gerçekleştirilmesi,
Anadiliyle geniş düzgülü cümleler kurabilecek şekilde bu dili öğrenmesi
için gereken önemin verilip, çocukla
konuşulabilinen en iyi dille konuşulması,
Karnesindeki notların nasıl olursa
olsun, kendisini sevdiğimizi, bizim için
değerli olduğunu, söz ve davranışlarımızla çocuklarımıza belirtilmesi.
Her çocuğun algılama gücü, ilgi alanı
çok farklı farklıdır. Sadece ders notlarıyla çocuklarımızı değerlendirmeye
tabi tutmak bizi büyük yanlışlara götüreceğinin bilinmesi gerekir.
Birçoklarımız ülkemiz Türkiye’ye tatile
gidecektir. Burada çocuklarımızla birlikte mutlaka kitapçılara uğrayıp ,yaşlarına uygun kitaplar almalıyız.
Ayrıca; gittiğimiz bölgelerdeki tarihi ve
kültürel mekanlara gidip, buralar hakkında bilgileri edinmeliyiz.
Değerli Veliler,
Alınmış olan bu karneler hepimiz için
eksiklerimizi görmemizi, nerelerde
yanlış yaptığımızı bize gösterecektir.
Her müsibetten bir olumlu sonuç çıkarabilmek erdemli insanların başarabileceği bir şeydir. Umarım bizler de
gerekli önlemleri aldığımız ölçüde
gelecek yıllarda elimize aldığımızda
sevinç duyacağımız karneler alacağımızdan emin olmalıyız. Yeterki bizler buna inanalım ve gerekenleri
zamanında yapalım.
Hepinize iyi tatiller . Saygılarımla

Hermannstahl 103 • 22119 Hamburg • Tel.: 040 - 639 46 427 • Fax: 040 - 639 46 428
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Bayramnz mübarek olsun!.

Ziyaretlerinizi
bekleriz...

Her türlü kuru gıda, meyve, sebze,
et ve et mamüllerini günlük ve taze olarak
sizlere en uygun fiyatlara sunuyoruz.

Ramazan alışverişlerinizi gönül rahatlığı ile
marketimizde yapabilir, Ramazan dolayısıyla birçok
indirimli ürünlerimizden sizde yararlanabilirsiniz.

40 araçlık özel park yerimiz vardır.
Rahat ve uygun fiyata alışveriş yapmanın
zevkini Meydan Market’de yaşayın...
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Ramazan
Bayramınızı
candan kutlar,
sağlık ve
mutluluklar
dileriz.
İsimli ve resimli alyanslar
kuzey Almanya’da sadece
Miraj Kuyumcusun da

KUYUMCULUK - SARRAFİYE

Ürünlerimizin tamamı Türkiye’den
ihraç edilip, özellikle 22 ayar bilezik
ve takı çeşitlerimiz TSE garantilidir.
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ALTIN, GÜMÜŞ, PIRLANTA, SAAT...
Altınlarınızı en yüksek
fiyata alıyoruz.

Fa Gold, Tarz, Roz, Altınbaş, Ekol,
Koçak, Big, Diva, Christiana London,
Hello Kitty ve Timex gibi dünyaca
ünlü markaların altın ve saat çeşitlerini, sizlere garantili ve güvenilir
elden sunuyoruz.
Her çeşit altın değişimi yapılır.
saat pili değiştirilir ve kulak delinir.
Her türlü tamirat kendi atölyemizde yapılır.

Yüzlerce altın, takı ve mücevherat çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz...
Billstedter Haupt Str. 51 •22111 Hamburg • Tel: 040-22 75 83 81 • Fax: 22 75 83 76
www.miraj-juwelier.de • info@miraj-juwelier.de
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 Hamburg ve Çevresi konsolosu Fatih Ak,
Hamburg İçişleri SenaTürk Toplumu (TGH)
Hayırlı,
törü Michael Neumann,
arafından verilen
SPD Hamburg Eyalet
Bahar Huzurlu,
Resepsiyonu
Parlamentosu Milletveyoğun ilgiSağlıklı
gördü ve ve
olkilleri Kazım Abacı, Ali
dukça renkli geçti.
neşeli
Rıza Şimşek, sivil top Kentin Altonabir
semBAYRAM
lum temsilcileri, sanat
inde bulunan Hospialanından
ve Hamgeçirmenizi
dileriz.
alstrasse 11, TGH
burg’un tanınmış simaHaus 7 Salonu’nda
larındanTürkses
yoğun katılım
gerçekleşen resepsioldu.
yona Hamburg Baş• 21’de

Hamburg’daki
marketlere, kiosklara
ve imbisslere gelen
Türk içecekleri Ararat
firması
tarafından
tedarik ediliyor. Ömer
Polat,...

• 4’de
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www.turkses.de

  

 Yaklaşık 6 yıldır gelinlik
ve nişanlılık modelleriyle
müşterilerine hizmet
verdiklerini belirten Rüya
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YY
HRHERE
Braut & Abendmode
JAJA
sahibi Bünyamin Keklik,
Kuzey Almanya
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- Zeitung
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-
Mai
2014
modelleriyle ve müşteri
odaklı yaklaşımla her
zaman bir adım önde
olduklarını vurguladı.

232.

Güven
Kebap
yenilendi

Demirel

Rüya’dan rüya
gibi gelinlikler

• 21. ve 24 sayfalarda

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:
Tel: 040-81 46 40
Fax: 040 86 69 08 54
Mobil: 0172 - 54 68 334

Im Hegen 3
22113 Oststeinbek
tuerkses@t-online.de

www.turkses.de

Özdemir, „Tatilde
kaza raporu şart“

     

oylarınıza talip

 2004 Yılında Ömer
Çiftçi tarafından açılan Güven Kebap Evi
10’a yakın ustası ve
5 ‘e yakın servis elemanı ile Türk mutfağının geleneksel
lezzetlerini sizlerle
buluşturmaya devam
ediyor.
• 4’de

 25 Mayıs’da Hamburg
da yapılacak seçimlerde,
Hakan Demirel, SPD
politikası doğrultusunda
gerçekleştireceği
hizmetler için
seçmenlerinin desteğini
bekliyor. • 4. sayfada

Köz Patara Terasta
mangal sezonunu açtı

 Köz Patara, 1994 yılında Almanya ya gelen

Ramazan Balat tarafından 1998 yılında Wilstorfer
Strasse 56 numarada açıldı. 2 büyük aile salonu
ve bir terası ile müşterilerini en iyi şekilde ağırlayan Köz Patara şu sıralar güzel havanın tadını te• 9’de
rasta kebap keyfi yaşatarak çıkartıyor.

Pazartesi-Cuma
her Sabah açık Büfe Kahvaltı
Çay ve Kahve dahil
Sadece

• 8 sayfada

Pazar Günlerinde
Büyük açık Büfe "Brunch"
Gözleme ve Çay/Kahve dahil

6,90
€

Cumartesi büyük açık Büfe Kahvaltı
Gözleme ve Çay/Kahve dahil
Sadece

 2009 yılından beri
bu sektörde güçlü
adımlar ile ilerleyen
Mehmet Özdemir
araba hasar ve değer
tespiti konusunda
Hamburg için en
güvenilir adres olma
yolunda hızlı adımlar
ile ilerliyor.

Sadece

12,90

14,

90
€

€

®
since 1988

Pamukkale Köz

Türkisches Restaurant

®
since 1988

1988 - 2013

25
YIL

Susannenstraße 34-35 • Hamburg
Tel.:040 - 430 24 11
www.pamukkalerestaurant.de
info@pamukkalerestaurant.de
Folge uns auf

http://www.facebook.com/pamukkalerestaurant

design by www.goldenhorn.de

Türk mutfa¤›n›n y›llard›r de¤iflmeyen adresi!
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Şampiyon Almanya
Götze şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Almanya’yı 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda Arjantin’in gol
çabaları kaleci Neuer’e takılınca 120 dakika sonunda
Almanya sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 20’nci Dünya Kupası’nın sahibi oldu.

Merkel ve Gauck da tribünlerdeydi

(Baş sayfadan devam)
Almanya üçüncü kez final mücadelesine çıktığı Arjantin’i ikinci kez mağlup etmeyi başardı. ‘Panzerler’
1986’da 3-2 yenildiği rakibine dört yıl sonraki finalde 10’la üstünlük sağlamıştı. Almanya bu başarısıyla aynı
zamanda Amerika kıtasında organize edilen bir Dünya
Kupası'nda şampiyon olan ilk Avrupa ülkesi oldu.

Kaptan Lahm kupayı Brezilya devlet
başkanı Dilma Rousseff'in elinden aldı

Maça Almanya organize ataklarla Arjantin ise savunma
ağırlıklı ve kontra ataklarla başladı. 20’nci dakikada
Toni Kroos’un hatasında kaleci Neuer ile karşı karşıya
kalan Gonzalo Higuain’in vuruşu auta gitti. Arjantin’in
aynı futbolcu ile 31'inci dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlik kazanmadı. 40’ıncı dakikada
Messi’nin sağ kanattan Almanya ceza alanına taşıdığı
topu savunma son anda uzaklaştırırken 43’üncü dakikada Kroos’un ceza alanı dışından yaptığı vuruş Arjantin kalecisi Romero’da kaldı. Almanya adına en önemli
pozisyon ilk yarının uzatma dakikalarında yaşandı. Toni
Kroos’un kullandığı kornerde Benedikt Höwedes’in
yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu direkten döndü
ve ilk yarı golsüz sona erdi.

Başbakan Merkel ve Cumhurbaşkanı Gauck da Almanya'nın şampiyonluk sevincine ortak oldu. Karşılaşmayı
izleyenler arasında Almanya Cumhurbaşkanı Joachim
Gauck ve başbakan Angela Merkel da vardı. Her iki
siyasetçi de Almanya’nın golünden sonra tribünlerde
büyük sevinç
yaşadı. Final
karşılaşması öncesi düzenlenen
kapanış töreni
renkli görüntülere sahne oldu.
Samba ezgilerinin hakim olduğu
törende Shakira,
Santana, Wyclef Jean, Avicii gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Brezilyalı yıldızlar Ivete Sangalo ve Alexandre Pires sahne aldı.

Löw ilk uluslararası kupasını kazanırken
sevincini Schweinsteiger ile paylaştı

Uzatmalara Almanya çok hızlı başladı. Oyuna 88'inci
dakikada Klose’nin yerine dahil olan Götze’nin getirdiği
topta Schürrle'nin çapraz pozisyonda Arjantin kale
alanı içinden yaptığı sert vuruşu kaleci Romero güçlükle önledi. Arjantin uzatma bölümüne de savunma güvenliğini ön planda tutarak başladı. 97’nci dakikada
Höwedes’in hatasında kaleci Neuer ile karşı karşıya
kalan Palacio’nun aşırtma vuruşu auta gitti ve Tangocular çok önemli bir pozisyondan oldu. İlk uzatma bölümü
de golsüz sona erdi.

Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar,
sağlıklı ve neşeli nice bayramlar dileriz.
Kazım Korkmaz ve Erdinç Atay

Götze’den altın vuruş

Götze bu vuruşuyla Almanya'ya kupayı getirdi
Orta alan mücadelesi şeklinde başlayan ikinci uzatma
bölümüne Almanya aradığı golü 113’üncü dakikada
buldu. Sol kanattan gelişen atakta Schürrle’nin ortasını
Arjantin ceza alanı içinde önünde çok iyi indiren Mario
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Sayın okurlarım, buayki yazımda özellikle şimdilerde
çokça gündeme gelen Torba Yasa hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Soma maden kazasından sonra sosyal güvenlik hukukuyla ilgili TBMM ye
verilen birçok yasa teklifinin yanısıra yurtdışındaki
Türklerin Türkiye’deki emeklilik haklarına ilişkin yeni yasalar da gündeme geldi. Yapılması düşünülen önemli
değişikliklerin başında Mavi Kartlıların borçlanma hakları ve yurt dışındaki ilk iş başlangıcının Türkiye’de sayılması konuları gelmektedir. Yapılması düşünülen
değişiklikler hayata geçerse yurtdışında yaşayan Türkler için kısmen olumlu bir sonuç ortaya çıkacaktır. Zira
hâlihazırda SGK’ya borçlanma müracaatı için başvuran
Mavi Kart’lıların talepleri reddedilmektedir. Mahkemeler
ve Yargıtay tarafından; bu kişilerin Türk vatandaşı olarak geçirdikleri süreleri borçlanma hakkı olduğuna ilişkin birçok emsal karar verilmiş olmasına rağmen
SGK‘nın bu talepleri reddetmesi ciddi bir haksızlığa yol
açmaktadır. Eğer bahsi geçen değişiklikler yürürlüğe
girerse bu konuda açılmış davalar daha hızlı sonuçlanacaktır. Ayrıca bu değişiklik sayesinde açılacak dava
sayısı da ciddi anlamda düşecektir. Mahkeme ve Yargıtay kararlarına göre yıllar önce bile başvursa,
başvurdukları tarihteki günlük prim miktarına göre
ödeme hakları bulunmaktadır. Yani haksız yere talepleri reddedilen Mavi Kart’lılar 6 ayda bir yapılan
zamlardan da etkilenmemektedirler. Benim Türkiye’de emekli olmayı düşünen Mavi kartlılara tavsiyem, talepleri şu anda reddedilecek olsa bile yeni
yasa yürürlüğe girmeden borçlanma işlemlerini
başlatmalarıdır. Zira böylece hem eski yasanın
avantajlarından hem de yeni yasanın avantajlarından yararlanma ihtimalleri doğacaktır.
Getirilmesi planlanan önemli değişiklerden biri de yurtdışındaki ilk iş başlangıcının Türk sigortalarına ilk giriş
tarihi sayılması hususudur. Bu konuda da kazanılmış
birçok dava olduğu halde SGK, buna ilişkin talepleri
reddetmektedir. Eğer söz konusu değişiklik yasalaşırsa
açılmış mevcut davalar çok daha kısa sürede sonuçlanacaktır. Böylece hem bu konuda açılmış davaların
sayısı azalacak hem de vatandaşlar daha az para ödeyerek daha erken yaşta emekli olma hakkına kavuşacaktır. Olması gereken bu değişikliğin bir an önce
yürürlüğe konulmasıdır. Zira hali hazırda Türk Alman
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile 3201 sayılı borçlanma
kanunu arasında çakışma bulunduğundan, kişiden kişiye farklı uygulamalar yapılmaktadır. Dava açan uluslararası sözleşmeden kaynaklı haklarını alabilmekte ve
daha az ödeyerek daha yüksek maaş alabilmektedir.
Dava açmayanlar ise hem daha fazla ödemek zorunda

Türkiye deki
emeklilik yasası
Avukat Talha Barut
  

  

kalmakta hem de daha az maaş almaktadırlar. Bu
durum ise dava açıp haklarını alan ile dava açmayanlar
arasında ciddi bir eşitsizliğe yol açmaktadır. Yeni değişikliklerle bu mağduriyet de ortadan kalkmış olacaktır.
Özellikle hemen emekli olmak isteyen ve diğer şartları
sağlamış olanların şimdiden emekli aylıkları için tahsis
talebinde bulunması önem arz etmektedir. Yaş dahil
bütün şartları yerine gelse dahi tahsis talebinde bulunmadıkça emekli aylığı başlamayacaktır. Bu da başvurmadıkları her bir ay ortalama 800-1280 TL arası bir
kayıp anlamına gelmektedir.
Torba yasanın bu olumlu maddelerinin yanında
yurtdışındaki Türkleri olumsuz yönde etkileyecek
maddeler de sözkonusudur. Zira bugüne kadar
olan uygulamada borçlanma süreleri serbestçe seçilebiliyordu. Ancak söz konusu kanun tasarısının
24.maddesi borçlanmanın son tarihten başa doğru
yapılacağını hüküm altına almaktadır. Bu emekli
maaşlarını ciddi manada düşürecek bir maddedir.
Zira maalesef emeklilik maaşının hesaplanma kriterlerinde borçlanılan dönemin çok ciddi önemi
vardır. Yüksek katsayılı dönemlerin borçlanılması
durumunda maaş 1240 TL olurken düşük katsayılı
dönemlerin borçlanılması durumunda 680 TL
emekli aylığı bağlanabilmektedir. Vatandaşlar
doğru dönemleri borçlanarak maaşını 1240 TL ye
çıkarabilmektedir. Bu farklılığın sebebi bazı dönemlerin aylık bağlama oranı %70, bazı dönemlerin %65
bazı dönemlerin ise %30-50 arasıdır. Biz müracaatlarımızda mümkün olduğunca %70 oranlı dönemleri seçmekteydik. Eğer bu madde yürürlüğe
girerse borçlanma dönemini seçme hakkı da ortadan kalkacaktır. Bu da bundan sonra bağlanacak
maaşların ciddi manada düşmesine yol açacaktır.
Bu yasa çıkmadan önce vatandaşların işlemlerini
başlatmasında ciddi bir fayda bulunmaktadır. Böylece hala borçlanma dönemlerini seçme şansı varken emekli maaşı hesabında en yüksek katsayıya
sahip dönemleri ödeme imkânları olacaktır. Sorularınızı bize gönderdiğiniz takdirde köşemizden sizlere yanıt vereceğiz. Bir dahaki sayıda görüşmek
üzere…

Bektaș Home Collection

Hausartikel - Geschenkartikel - Haustextil - Handy Zubehör
Großeberg Str. 143 • 22767 Hamburg • Tel.: 040 - 39 81 56 44 • Fax: 040 - 39 81 57 07 • e-Mail: bektas.home.collection@mail.com

Bayram için özel % 20 indirimli Kampanya

Koltuk Örtüsü

Yatak örtüsü Takımları

• Ev eşyaları
• Hediyelik
eşyalar
• Ev textili
• Cep telefonu
aksesuarları
• Elektronik
cihazlar

Lahmacun Makinası

Ziyaretlerinizi bekleriz.

Kumandalı ve MP3 çalarlı

ve yüzlerce export ürünlerini Altona daki satış
mağa-zamızdan uygun fiyatlara temin edebilirsiniz.

Banyo Takımları

Toptancılar için ÖZEL
FİYAT uygulanır

Avizeler
Tencereler

109,-

Bayramınız mübarek olsun!
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Baklava siparişleri yoğunlaştı
Baklava ustası ve Yufka
Baklava sahibi Veysi Vasi
Ekrem SAĞIR
• Türkses / HANNOVER
AŞAĞI Saksonya başkenti Han-

nover kentinde ki esnaflar Ramazan Bayramı hazırlıklarını
tamamlamış durumdalar.
Ramazan Bayramı dolayısıyla
özellikle baklava siparişlerinin
yoğun olduğu pastahaneler harıl
harıl siparişleri yetiştirmeye çalışmaktalar. Yufka sahibi Veysi
Vasi “ Ramazan dolayısıyla
hala iftarların devam etmesi nedeniyle özellikle baklava tatlısında bir yoğunluk
yaşamaktaydık. Buna bayram
tatlıları da eklenince iyice artan

işlerimizi yetiştirmek için gece
gündüz çalışıyoruz.”

Baklava ve diğer tatlıların yanında özellikle de ‘Bayram Şekeri’nin de rağbet görmesini
değerlendiren Veysi Vasi usta,
bir yandan fıstıklı baklava sarmasını yaparken bayramı da
Türkses için değerlendirdi.
“Geleneklerimizi yurt dışında
yaşatmaya çalışmak çok güzel.
İnsanlarımız demek ki hala
bayramlaşmaya ev ziyaretle-

rine gidiyorlar gelenlere kolanya tutup, şeker ikramında
bulunuyorlar. Yaptığımız satışlarımız bu geleneğimizin
burda da sürdürüldüğünü
gösteriyor.”

Gençlerin meslek seçimi heyacanı

B

• Türkses / Bremen
remen – Job 4 u kurumu tarafından düzenlenen Vizyon Fuarı (Visionmese) gençlerden büyük ilgi
gördü. Bremen Eyalet Parlementosu ve
Belediye Sarayı arasında kalan meydanda
kurulunan fuara 36 firma katıldı. Elektroteknik, metal, inşaat, agaç işleri, lojistik,
aşçılık, sağlık ve iletişim hizmetleri gibi
birçok meslek dalında, mesleğe başlama
şartları ve süresi hakkında gençleri bilgilendiren firma yetkilileri, gençlerin ilgisinden memnuniyetlerini dile getirdiler.
Bremen Ticaret Odası ´nın da temsil

edildiği fuarda, Bremen
Polis Teşkilatı ve Alman
Ordusu yetkilileri de
kurumlarını tanıttılar.
Meslek tanıtım fuarınını
öğrencileriyle beraber
ziyaret eden Bremen
Metal Teknik Meslek
Okulu öğretmeni Recep
Ali Tüfek, hazırlık sınıfı
öğrencilerimizle
meslekler hakkında bilgiler aldık.Okulumuzdaki hazırlık sınıfı
sonunda temel eğitim diploması veriyoruz.
Öğrencilerimiz ayrıca metal dalındaki temel
bilgileride öğreniyorlar. İsteyen öğrenci,
başka mesleğe de devam edebilir. Bu fuar
bu açıdan cok yararlı. Gençleri meslek seçiminde zorlamamalıyız. Arzu ettikleri ve kabiliyetlerinin seviyesi doğrultusunda seçilen
mesleklerde, başarılı olma şansları daha çok.
Enis Hajrizi, Ersan Salih ve Murat Kılıç,
öğretmenleri ile beraber, Bremen Mercedes
ve Bremen Airbus yetkilileri yanısırara,
Deniz Subayı ve Kariyerlik Danışmanı
Bayan Yvonne Köhler´den Alman Ordusu´n da yapılabilecek mesleki eğitim

konusunda bilgi aldılar. Bazı firmalar gençleri tanıtım amacıyla firmalarına davet
edtiler. Bazı firmalar da kısa sureli staj için
gençlerle anlaşma imzaladılar.

Almanya’da
sahte ilaç alarmı

B

aden-Württemberg eyaleti ve çevresinde sahte ilaçların piyasaya sürüldüğü bilgisinin ardından Baden
Württemberg’de ilgili resmi kurumlar harekete geçerek sahte ilaç simsarlarının izini sürmeye başladı.
Kurumlardan ayrıca Avrupa Birliği’nin piyasaya sürülen ilaçların güvenli olması için hazırladığı ‘SecurPharm’ projesinin desteklenmesi vurgusu yapıldı. Konu ile ilgili yerel medyaya açıklamada bulunan Eyalet Sosyal Hizmetler Bakanı Kartin Altpeter (SPD), “Sahte
ilaç konusunda sistemin nasıl işlediği ve hataların nerede yapıldığı sorgulanmalı.” dedi.
Kamuoyu ile paylaşılan son bilgilere göre bölgede sahte ilaç vakalarında bir önceki yıla
göre yüzde 20 civarında artış yaşandı. Sahte
ilaç haberlerinin artması ile birlikte eczanelerden ve hastanelerden de açıklama geliyor.
Büyük hastanelerin büyük bir çoğunluğu kullandıkları ilaçların tamamına yakınını doğrudan üreticiden aldıklarını, çok nadiren istisnai
durumlarda re-import ilaçlar alındığını deklare etti.

DİTİB Garbsen Camisinde
2014 yılı kermes şenliği

D

• Türkses / Hannover

İTİB Garbsen Camiisinin bu Yıl
ki Kermesi Soma’daki Maden
faciasın’da verdiğimiz
Sehitlerimiz’den dolayı
geçen senelere
bakarakdan
daha sakin
geçti ve elde
edililen Gelirin bir kısmı Soma’daki muhtaç
sahiblerine bağışlandı.
Kermes’de ana etkinlik olarak bu
Sene Garbsen Şehrin’de Mehteren takımı
ile bir ilke imza atıldı. Mehteren takımının Garbsen’nın Yabancıların bilhassa
Türk Vatandaşlarımızın Yoğun olduğu ‘’
Auf der Horst ’’ Semtin’nin ana Caddesi’nin bir kısmında yürüyüp ordan Kermesin olacağı yere geçdi. Cami’de yoğun
sayıda vatandaşlarımız sabırsızlıkla Mehteren takımını gelmesini beklerken, Protokoll Masasın’da yer alan:Garbsen

Belediye Başkanı - Alexander HEUER,
Garbsen Emniyet Müdürü - Ulrich
KNAPPE, DİTİB Aşağı Saksonya ve
Bremen Dini Cemaatler Eyalet Birliği
Başkanı - Yılmaz KILIÇ,
Nikolaus Kopernikus Hauptschule
Müdürü
Mustafa
YA L Ç I N KAYA, Entegrasyon
Danışma Kurulu Başkanı Efsthatios
CHYTİS,
DİTİB Garbsen Kocatepe Camii
Başkanı - Raif SERİN, DİTİB Garbsen
Kocatepe Camii Din Görevlisi - Yasin
İLGİN, DİTİB Garbsen Kocatepe
Camii Din Görevlisi - Ragıp KiRAZ
Programı izleyip, Mehteren takımının
Cami’ye giriş yapmasını beklediler. Mehteren Takımı Camiye şanlı bir giriş yaptıkdan sonra Osmanlı Marşlarını söyledi.
Kermes’de ilahi Grubu’da yer aldı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

İlanlarınız için doğru tercih:
Türkses Gazetesi
22 yıllık tecrübesiyle
www.turkses.de • tuerkses@t-online.de

Bayramınız mübarek olsun!.
Unser 1. Büro:
Hildesheimer Str. 234
30519 Hannover-Döhren
Tel.: 0511/898 3000
Mobil: 0171/222 10 22
www.kibar-immobilien.de

Hannover-Döhren

310.000,- €

Hannover - Badenstedt

Unser 2. Büro:
Braunstr.10
30169 HannoverCalenberger Neustadt
Tel: 0511/898 26440
Fax: 0511/89826441

350.000,- €

Garbsen

227.000,- €

Gut geschnittene Doppelhaushälfte
im zentralen Döhren, 5 Zi., 131 m²
Wfl., 521 m² Grdst. mit sehr schönem
Garten, Vollk., Bj. 1927, B, 230 kWh.
5,95% Käuferprovision inkl. MwSt.

Schönes großz. REH, optional mit kl. Ladeneinheit, ca. 214 m² Wfl., ca. 260 m²
Grdst., 6 Zi., 2 Bäder, Terr., Garage,
Bedarfsausweis ist in Vorbereitung.
5,95% Käuferprovision inkl. MwSt.

Kusadasi - Türkei

Izmir - Bayrakli

149.000,– €

Neubau in Güzelcamli, 170 m² mit
Terassen und Balkone, 6 Zimmer, gemeinschaftspool mit 11 anderen Villenbesitzer, 1 km zum Strand, direkt
am Bergrand, provisionsfrei.

Einfamilienhaus mit Garten und Garage! 4 Zi., ca. 125 m² Wfl., Bj. 2007. Das junge Einfamilienhaus liegt in ruhiger und verkehrsberuhigter Lage in Badenstedt
auf einem großem Grundstück. Ein Rasen - und Pflasterfläche sind vorhanden.
Gas-ZH, Verbrauchsausweis, 96 kWh/(m²a). Das Objekt wurde von der Firma IGB
- Haus aus Hannover gebaut.
5,95% Käuferprovision inkl. MwSt.

70.000,– €

Neubau in hoher Qualität, zentrale
Lage, ca. 100 m², 1. Etage, 4 Zimmer,
Küche, Bad, Balkon, Metro und Bushaltestellenähe, provisionsfrei.

Ihr Ansprechpartner Mehmet Kibar, Immobilienfachwirt(IHK) vermarktet PROVISIONSFREI
für den Verkäufer bzw. Vermieter inkl. kostenloser Energieausweißerstellung!
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Ramazan diyalog için fırsattır

Aşağı Saksonya Başbakanı Stephan Weil bu ikincisini verdiği iftar programında yüz davetliyi ağırladı.

A

Ekrem SAĞIR/
• Türkses / HANNOVER

ŞAĞI Saksonya Başbakanı Lüer
caddesi 5 adresinde bulunan “Devlet
Konuk Evi”nde Katolik, Protestan,
Alevi, Sünni, Şii, Yahudi, Rum Ortodoks ve
Kıpti inanç temsilcileri dahil olmak üzere
toplam yüz kişiyi iftar programında buluşturdu.

Davetliler arasında bulunan Nds Türk kökenli milletvekilleri Mustafa Erkan, Belit
Nejat Onay, Aygül Özkan, Doris SchröderKopf, Hannover Başkonsolosu Mehmet
Günay, konsolosluk temsilcilikleri, Osnabrück Üniversitesi İslam İlahiyat Enstitüsü
Başkanı Bülent Uçar, Hannover 96 Spor kulübü Antrenörü Tayfun Korkut, emekli başkonsolos Tufan Alpman, FÖTEN Nds.
Başkanı Seyhan Öztürk, UMUT derneği başkanı Halil Polat,DİTİB eski Genel Sekreteri
Ali İhsan Ünlü, DİTİB Nds.Başkanı Yılmaz
Kılıç, ASTÖB Başkanı Ömer Aslangeçiner,
ŞURA Başkanı Avni Altiner’in yanısıra
devlet üyeleri farklı dini gruplar ve ideolojilerden davetliler de vardı.

“Ne olursan ol,
yine de gel”
Türkiye’ye heyet olarak yaptığı geziye de
değinen Başbakan Weil” Türkiye’de devlet
yetkilileriyle görüşmelerde bulundum. Gayet
olumlu görüşmeler yaptık. İstanbul’un dışında Konya’yı da ziyaret ettik. Olağanüstü
güzellikte bir kent. Mevlana Celaleddin
Rumi büyük bir kişi. ”Ne olursan ol,yine de
gel” diyerek hoşgörünün en iyi örneğini vermiştir.”
İftar resepsiyonunda ŞURA
Başkanı Avni Altiner ve Osnabrück Üniversitesi İslam İlahiyat Enstitüsü Başkanı Bülent
Uçar’da birer konuşma yaparak İslam dini ve Ramazan
hakkında bilgi sundular.

inançtan insanları buluşturdu. Ramazan, empati yapmamıza da neden olmaktadır. Açlık
ve yoksulluğu daha iyi anlıyoruz. Umarım
bu ayda ki güzel duygu ve düşüncelerimiz
yaşamımıza sürekli yansır.”

Bayramda üç gün tatil
Yeşiller milletvekili Belit Nejat Onay” SPDYeşiller koalisyonuyla eyalette bir çok konuda değişiklikler oldu. Özelikle göçmenler
adına, Müslümanlar adına olumlu gelişmeler
olmaktadır. Bu Ramazan Bayramında okullar
öğrencilerimize üç gün tatil verecekler.
CDU-FDP hükümetinde yapılan fişlemeleri
incelediğimizde yüz kadar insan sadece
Cuma namazına gittiği için fişlendiğini gördük. Yeni hükümet olarak bunları tamamen
yok ettik. Şimdi fişleme yapanları araştırmaktayız.”

Güzel bir uygulama

İftar resepsiyonunda konuşan Başbakan
Stephan Weil” Ramazanın insanların birbirleriyle bir araya gelmesine, tanışmalarına ve
ön yargıların kalkmasına büyük katkısı olmaktadır. Ramazan diyalog için iyi bir fırsattır. Herkes bu fırsatı değerlendirmelidir.
Ramazan, farklı din ve kültürden insanların
bir araya gelmesi için iyi bir fırsat sunmaktadır. DİTİB Ve ŞURA ile İslam din anlaşması
için çalışmalarımız devam etmektedir”

Hannover Başkonsolosu Mehmet Günay, „Başbakan Stephan Weil’in değişik din, inanç,
mezhep ve kültürden insanları
ve STK temsilcilerini iftar programında bir araya getirmesi güzel bir uygulama. Umarım bu güzellikler devam eder.“

Empati yapmalıyız
İftar resepsiyonuna katılan Parlamentonun en
genç milletvekili SPD’ li Mustafa Erkan,
“Başbakanımıza teşekkür ederim. İkinci kez
düzenlediği iftar resepsiyonunda farklı

İftar resepsiyonuna katılan DİTİB ve
ŞURA temsilcileri, Tayfun Korkut ve
Prof.Dr. Bülent Uçar, Doris Schröderköpf, Belit Onay ve Başkonsolos Mehmet
Günay ile birlikte görülüyor.

Ağustos - August 2014

Emlak
alımanda
rizikoları
azaltmak

Mehmet Kibar
      

Merhabalar,
Yaz tatili başladı ve Türkiye´ye izne
gideceksiniz. Belki karşınıza güzel
bir gayrimenkul firsatı çıkacak ve
almak isteyeceksiniz. Aşağıdaki önerileri dikkate alırsanız hata yapma
rizikonuzu azaltırsınız.
1.Öncelikle konut edinme amacımızı
belirlememiz gerekir.Yatırım amacıyla
satın alınıyorsa getirilerine, kullanma
amacıyla alınıyorsa ihtiyaçlarımıza
göre karar vermeliyiz.
2.Satın alınması planlanan konutun
yaşam kalitesine ve konforuna olumlu
etkiler yaratan sosyal ihtiyaçlara (toplu
taşıma, okul, hastane, alışveriş merkezi, yeşil alanlar vb.) yakın olmasına
dikkat edilmelidir.
3.Satın alınması planlanan konutun
yakın çevresinde insan sağlığına zararı
olan tesislerin olmaması için bilgi
edinilmelidir.
4.Konut veya henüz inşaatı başlanmamış ise arsanın ilgili Tapu Müdürlüğünde araştırma yapılarak tapu
kaydı üzerinde ipotek, intifa, kira,
haciz vb. Satın alınacak konutun
değerini düşürecek, veya konut inşaatına başlanmasına engel olacak herhangi bir şerh, beyan olup olmadığı
kontrol edilmelidir.
5.İlgili İdareler tarafından konutun
projelerinin resmi olarak incelendiği
ve onaylandığı anlamını taşıyan Yapı
Ruhsatı’nın olup olmadığı araştırılmalıdır.
6.İnşaat aşamasındaki bir projeden
konut satın alındığında kat irtifakı
tesis edilip edilmediği tapu sicil müdürlüklerinden kontrol edilmelidir.
7.Satın almayı düşünülen konutun
vaziyet planı ve mimari projesi incelenmeli, resmi evraklardaki konumu
ile mevcuttaki konumunun aynı olduğu tespit edilmelidir.

8.Kat irtifakı tesis edilmiş konutlarda
satın alınması planlana konutun onaylı
mimari projesi ile inşaat devam eden
ve tamamlanmış konutun yerinde uygulamasının aynı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
9.İlgili Belediyesinde mutlaka arşiv
dosyası incelenmeli, herhangi bir tutanak, yapı tatil zaptı, yıkım kararı
vb. olup olmadığı, imar planı ve yapılaşma koşulları kontrol edilmelidir.
10.Satın alınması planlanan konutun
satışta belirtilen alanı ile kullanım
alanı arasında fark olup olmadığına
dikkat edilmelidir. Net-brüt alanların
incelemesi mimari projeden ve bitmiş
bir proje ise yerinde tespit ile yapılmalıdır.
11.Tamamlanmış ve teslime hazır
olarak satılan konutun mevzuata uygun olarak yapıldığını gösteren Yapı
Kullanma İzin Belgesi olup olmadığı
araştırılmalıdır.
12.Yapı Kullanma İzin Belgesi’ne
sahip konut için kat mülkiyeti tesis
edilip edilmediği kontrol edilmelidir.
13.Satın alınması planlanan konutun
satış fiyatına alım-satım tapu harcı,
iskan harcı, cins tashih harcı, KDV
vb. gibi nelerin dahil olduğu araştırılmalıdır.
14.Satın alınması planlanan konutun
bulunduğu projede otopark, sosyal
tesis ve spor alanları gibi alanların
ücrete tabi olup olmadığı, bunların
bağımsız bölüm sayısı ile orantılı
olup olmadığı hakkında bilgi edinilmelidir.
15.Satış fiyatı, benzer ve emsal olabilecek konutlarla karşılaştırılmalı,
birim metrekare satış fiyatı analiz
edilmelidir.

12 Jahre
YILLIKErfahrung
TECRÜBE



Ephes
villas

EFES

2 Salon, 5 yatak
odası, 1 amerikan
mutfağı, 3 banyo, sauna
250 m2 oturma alanı,
45 m2 salon,
müstakil bahçe,
veranda, teras,
2 balkon, kumsala 10 ve
merkeze 15 dakika mesafede, National park a 20
dakika, alış veriş merkezine 5 dakika mesafede.



Hamburg
Billstedt de

12 YILLIK
Jahre Erfahrung
TECRÜBE

ARMUTLU





Fiyatı ab 160.000

Euro

Kuşadası

Özkent

Gümüşlükte
Ultra Lüks Villa Projesi,
Avrupanın Almanya´nın
tanınmış isimleriyle aynı
sitede villa sahibi olun,
dan başlıyor,
109m², 36 m² teras,
146m² bahce.

Kuşadası
Güzelcamlı da

6 odalı 170m² teras ve
balkonlarla birlikte, park
yeri, 11 villalık bir proje,
denize 1 km mesafede,
siteye ait ortak yüzme
havuzu .

Fiyat 149.000





ARMUTLU da Konut Projesi, 1+1 ler
65m² 37.500 den başlıyor, taksitli,
hemen tapu, deniz manzaralı kaplıca
kapalı ve dış cephe acık havuzları
bulunuyor, otopark, bahçe

FİYATI:130.000€
BODRUM



Hamburg-Billstedt de

5 odalı, 225 m² oturma alanı, 995 m² arsası,
1935 yapımı 2009 da modernize edilmiş.
Bedarfsenergieausweis 110,60 kWh/(m²*a),
6,25% Komisyon

Fiyatı: 599.000 Euro

1 salon, 5 yatak odası,
amerikan mutafağı,
32 banyo, 260m2 kullanım
alanı, grundflasche: 80m2
Salon: 45m2, bahçe, veranda,terrase ve 2 balkon
sahile 5 ve merkeze 20
dakika, national parka 10
dakika, alış,veriş merkezine 5 dakika
Deniz ve tabiat manzaralı

FİYATI: 150.000€

Gerek Türkiye, gerekse Almanya dan
sizlere yüzlerce emlak alma imkanı
sağlıyoruz.
Taksitli şatışlar!..
Konut kredisi alma imkanı

Kibar Emlak Bürosu: Brauen Str. 10 • 30169 Hannover •
Telefon: 0511 898 264 40 • www.kibar-immobilien.de

İzmir-Merkez

Bayraklıda yeni
konut projesi, 93 m²,
giriş, 2. ve 3. kat
boş,

FİYATI:
65.000 EUR
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Meslek eğitiminde işbirliği

DİTİB ailesi iftar
sofrasında bir araya geldi

Alman ve Türk eğitimciler, Bremen
Teknik Eğitim Merkezi atelyelerindeki incelemeleri görülüyor.

M

eslek eğitiminde karşılıklı
destek ve ortak proje
uygulaması programı
çerçevesinde Bremen´e gelen İzmirli
eğitimciler çeşitli temaslarda
bulundular. Bremen Eyalet Senatosu ve
Belediye Başkanı Jens Böhrsen
tarafından da kabul edilen heyet,
Bremen Ticaret Odası, bazı üretim
tesisleri ve sosyal daire kurumlarında
incelemelerde bulundular. Ortak
çalışmaların temelini oluşturacak
projelerin verimliliği için karşılıklı
olarak ülkelerdeki eğitim sistemlerinin
tanınmasının önemine işaret eden
İzmirli ve Bremenli eğitimciler, Bremen
Teknik Eğitim Merkezi´n de bir çalıştay
yaptılar. Çalıştaya, Ladin Yıldıran
(İzmir Büyükşehir Belediyesi AB
Projeleri Kurulu Üyesi), Oya Hatice
Gökün (İzmir Mithatpaşa Teknik
Meslek Okulu Öğretmeni), Osman
Egemen Döğer (Bornova Endüstri
Meslek Lisesi Otomasyon Bölümü
Öğretmeni), Baki Doğruyol (Bornova
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü), Till
Bellmann-Nitz (Bremen Eğitim
Senatörlüğü Meslek Okulları Müfettişi
ve Değişim Programları Yetkilisi),
Robert Stracke (Bremen Sosyal İşler
Senatörlüğü Temsilcisi), Christine
Gottschlacht (IBS e.V.), Bremen Metal
Teknik Okulu öğretmeni Recep Ali
Tüfek ve calıştayın yapıldığı Bremen
Teknik Eğitim Merkezi Mesleğe

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), her yıl olduğu gibi bu yıl da personeli ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

öln DİTİB Merkez Camii
Konferans Salonu’nda verilen iftar
yemeğine; bir toplantı veslesiyle
Köln’de bulunan Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar
ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Paçacı’nın yanı sıra DİTİB Genel
Başkanı Prof. Dr. İzzet Er, yönetim kurulu
üyeleri, DİTİB ve Sosyal Dayanışma
Merkezi Derneği (ZSU) personeli ile eyalet
birlikleri başkan ve yöneticileri katıldı.
Başarının takım işi olduğunu söyleyen
DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. İzzet Er
şöyle konuştu: “22 ay önce göreve
başladık. Sizlerin gayreti, desteği ve el
birliğiyle 6 Ocak 2014 tarihi itibariyle
Genel Merkezi yeni hizmet binamıza
taşıdık. Özellikle bizim taşınmamız
kamuoyunda ümitsizliği ümide çevirdi.
A,B,C blokları tamamlandı, alışveriş
merkezimiz bütün hızıyla devam etmekte,
konferans salonumuz kısmen tamamlandı.
Bugün hamd olsun turkuaz renklerin
arasında bir iftar yemeği yiyoruz. DİTİB
camiası olarak her geçen gün daha iyi
konuma geliyoruz. Alman dostlarımızla,

sivil toplum kuruluşlarıyla, komşularımızla
iyi ilişkiler içerisindeyiz. Bu anlayışla
bugün iftar sofrasında bir araya gelmek,
kaynaşmak, buluşmak, muhabbetleşmek ve
halleşmek istedik. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum“
dedi.
Dış İlişkiler Genel Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Paçacı da konuşmasında, “ DİTİB
ve çalışanları, bizim için çok önem arz
etmektedir. Yurtdışı hizmetlerinde çığır
açan, hizmetleri ortaya koyan
bir müessese gündeme geldiğinde DİTİB akla geliyor.
O sebeple bu mübarek
ramazan akşamında sizlerle
birlikte olmaktan mutluyum.
Hepinize sağlık afiyetler
diliyorum” dedi.

zor zamanlardan bugünlere gelindi. Bu
caminin alınmasından, projelerin yapılmasına, temelinin atılmasına, inşaat sürecinin
bitimine kadar onlarca yüzlerce arkadaşımız burada misyon icra etti. Burada bu
tesiste hizmet eden, emek veren bütün
arkadaşlarımızı minnet ve şükranla yad
ediyorum. Bir hevesi fikre, bir fikri projeye, bir projeyi realiteye dönüştüren bütün
arkadaşlarımızı şükranla yad ediyorum.
DİTİB gibi Avrupa’da marka bir teşkilatın
mensuplarıyız. Diyanet İşleri Başkanlığı
gibi dünya markası bir teşkilatın çalışanlarıyız. Avrupa‘da
yaşayan kardeşlerimize hizmet
etmek üzere kurulan bu teşkilat
bizim gözbebeğimizdir. Batı
Avrupa’da sosyal alanı olan, en
geniş tabanı olan ve gerçekçi
DİTİB’dir” dedi.

DİTİB Tasavvuf Müziği Ekibi
DİTİB Avrupa’nın bir
Prof. Dr.
Aşk-ı Segah‘ın renk kattığı
markası olduğunu söyleyen
Mehmet Emin Özafşar musiki programının ardından,
Diyanet İşleri Başkan
ezanın okunmasıyla birlikte
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Emin Özafşar; “Çok güzel bir vesile ile
oruçlar hep birlikte açıldı.
iftar sofrasında beraberiz. Çok güzel bir
Samimi bir ortamda geçen iftar yemeği,
akşamda çok güzel bir mekandayız. Çok
yapılan dua ile sona erdi.

Hazırlık Metal-Elektrik Bölümü
Başkanı Dirk Jackobs katıldı.
Türkiye ve Almanya´daki mesleki
eğitim sistemleri hakkında yapılan
sunumlar sonrası, teknik eğitim dallarında yapılabilecek ortak çalışmalarda
meslek öğrenme zorluğu çeken öğrencilere yönelik te özel çalışma yapılması
benimsendi. Eğitim Senatörlüğü nün ve
sosyal işler senatörlüğünün bu ortak
çalışmaları destekleyeceği vurgulandı.
Teknik eğitim merkezi atelyelerinde de
incelemelerde de bulunan Türk
eğitimciler, altı ay önce Bremenli
meslektaşlarımıza konuk etmiştik.
Burada yararlı bilgiler edindik.
Odağında öğrenci olan en verimli
meslek eğitimini hedefliyoruz. Hem
karşılıklı öğrenci değişimi hemde
öğretmenlerin karşılıklı ziyaretlerinin
devamını kararlaştırdık. Almanya´da
ikili meslek eğitimi yaygın ve başarılı.
İşletme ve okul ilişkileri meslek
öğreniminde önemli. Bu tür ortak
çalışmalarda ayrıca Alman meslektaşlarımızla dostluklar kurma fırsatı da
elde etmiş olduk.
Recep Ali Tüfek ise, Bremen ve İzmir
zaten kardeş şehir. Türkiyemizde
mesleki eğitimin önemi tam kavranmamış. Ben de 40 yıl önce Adapazarı
Endüstri Meslek Lisesi´ni bitirdim. 33
yıldır Bremen´de öğretmenlik
yapıyorum. Böyle bir proje beni çok
mutlu etti.Elimden gelen her katkıyı
sunacağım.

Hasta ve yaşlılara evlerinde
bakım hizmeti sunuyoruz
kar

a
eb

siz

Bayramınızı
kutlar, sağlık
ve mutluluklar
dileriz!.

Ambulant hasta ve yaşlı bakımı
7’den 70’e

1998 ’d en beri...

Copyright Türkses Nr 04142

K

• Türkses / KÖLN

• Türkses / Bremen

Tüm sağlık
kasaları ve

sosyal dairealı
lerle anlaşm
çalışıyoruz

Evde
hasta bakımı
• Hamilelik refakati
• Temel vucüt bakımı
• Engelli hasta
bakımı
ESMA ARSLAN

24 SAAT HİZMET . Tel.: 040-739 90 30
www.aka-arslan.com

AKA -Ambulante Kranken und Altenbetreuung
Lohbrügger Landstr. 80-82 . 21031 Hamburg
Tel.: 040-73 92 63 92 . e mail: info@aka-arslan.com
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Vefat ve Başsağlığı

1

Meram Restaurant’ın sahiplerinden
değerli arkadaşımız

Ömer Kılınç

22 Temmuz 2014 tarihinde vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine
başsağlığı dileriz.
Türkses Gazetesi sahibi
Emin Sağlık

Vefat ve Başsağlığı
Meram Restaurant’ın sahiplerinden
değerli arkadaşımız

Ömer Kılınç
22 Temmuz 2014 tarihinde vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine
başsağlığı dileriz.
Pamukkale Restaurant çalışanları adına
MEHMET YALÇIN
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Gurbette ilk seçim
961’de kitleler halinde
Almanya’ya gidişlerle
başlayan işçi göçü
maceramızın yarım
asrı geçmesinin
ardından, bir aksilik
çıkmazsa
gurbetçilerimiz 10
Ağustos
Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde
yaşadıkları ülkelerde
kısıtlı şartlarda olsa da
sandığa gidecek ve oy
kullanacaklar.
‘Bir aksilik çıkmazsa’
diyoruz, çünkü her seçim
döneminde anayasal bir hak
olmasına rağmen değişik
bahanelerle gurbette
yaşayanların seçimlere
katılması iilen önlendi;
demokratik görevlerini yerine
getirmek için oy kullanmak
isteyenlerin nice fedakarlıkları
göze alıp sınır kapılarına ve
havaalanlarına taşınmaları
gerekti.
Bu kez, insanlarımız
Türkiye’deki demokratik
sistemin içinde yer almaya her
zamankinden çok daha yakın;
ancak herhangi bir iptal
başvurusu veya değişik bir
müdahale halinde oy kullanma
işleminin iptalini
gerektirebilecek potansiyel
mevzuat açık ve eksiklikleri
mevcut. Objektif bir bakışla
şunu kolayca görmek
mümkün: Yıllarca anayasal
hakları olmasına rağmen
seçimlere katılamayan
gurbetçilerin oy kullanmaları
bu seçimde bir hayli kanuni
boşluk sayesinde mümkün
olacak.
Kopye bekleyenlere fırsat
vermemek için bu konuyu
fazla uzatmadan yurt
dışındaki vatandaşlarımızın
seçimlere iştirak

demokratik hayata
katkılarını sırf
Cumhurbaşkanlığı
seçimlerine ve gelecek
diğer seçimlere
katılımlarıyla sınırlı
halde görmemek
gerekmektedir.
Demokrasi, sadece
Şefik Kantar
seçme hakkının değil
seçilme hakkının da
garanti altına
edebilmelerinin önemi ve
alınmasını gerektirmektedir.
sağlayacağı faydalar üzerinde
Bu nedenle, sürece sadece
birkaç cümle ile durmakta
seçen olarak değil, artık
yarar görüyoruz.
seçilen olarak da katılmanın
Globalleşen ve artık büyük
zamanının geldiğini idrak
bir köye dönüştüğü savunulan
etmeliyiz.
Dünya’da, insanların çok uzak
Bu nedenle yurt dışının bir
coğrafyalardaki gelişmelere
seçim bölgesi haline
müdahil olabildiği
günümüzde, gurbetçilerimizin getirilmesi veya yıllardır
kendi ana vatanlarındaki siyasi konuşulan ancak bir türlü
gerekli adımların atılmadığı
süreçlerin dışında tutulmaları
Türkiye Milletvekilliği
büyük bir eksiklik olmaktan
konusunun acilen ele alınıp, 5
öte büyük bir haksızlıktı.
Umarız bu başlangıçla birlikte, milyonu aşan gurbetçimizin
mecliste temsilini sağlamak
onların demokratik haklarını
için çalışmaların başlatılması
daha kolay ve etkin
gerekmektedir. Hesaplamalar,
kullanabilmelerinin yolu
bu yolla, yurt dışındakileri
açılacaktır.
temsilen ve yurt dışından en
Gurbetteki insanlarımızın
Türkiye’ye ilgi ve bağlılıklarını az 25 kişinin parlamentoya
gireceğini göstermektedir.
arttırma yolunda önemli bir
Başta Almanya olmak
adım olan bu gelişmeyle,
üzere yıllardır alın terleriyle
yıllardır ‘uyum’ vs gibi
hem yaşadıkları ülkenin hem
bahanelerle onların
Türkiye’nin kalkınması ve
asimilasyonunu isteyenlere
gelişmesine katkı sunan
önemli bir tokat vurulduğu
gurbetçilerimize bu merhalede
açıktır. Bu gelişme
düşen vazife, verilenlerle
‘başbakanınız Merkel’dir’,
yetinmeyip, demokratik
‘bırakınız Türkiye’yi,
haklarını talepten geri
yaşadığınız ülkenin
durmamalarıdır.
politikasıyla ilgilenin’,
Demokratik hakların bir
‘Türkiye’den size ne!’ gibi
lütuf olmadığı gerçeğinden
beylik lalarla ahkam
hareketle ısrarlı olmak
kesenlerin de hoşuna
zorundayız. Herkesin
gitmeyecektir.
demokrasinin faziletlerinden
Çağdaş demokrasilerin
bahsettiği günümüzde, bu
yürürlükte olduğu ülkelerde
hakların elde edilmesi ne yazık
yaşayan ve önemli bir
ki hala kıyasıya mücadeleler
demokrasi tecrübesi edinen
ile mümkündür.
insanlarımızın Türkiye’deki

Gündemin Özü
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Bayramınız mübarek olsun!..
Kaiserhof Tencere Takımı

55,-

Araba için
kahve
makinesi

12,-

Billstedter Hauptstr. 7 • 22111 Hamburg
Tel.: 040 - 485 068 39 • Fax: 040 - 485 068 40
HOME ENTERTAINMENT STORE

Fön

9,-

Açılış Saatleri: Pazartesi-Cuma: 10.00 -19.00 - Cumartesi: 10.00-18.00

İNANILMAZ FİYATLAR
Her türlü mobilya, beyaz eşya, ev tekstil ürünleri,
süs eşyaları, mutfak eşyaları, elektronik eşyalar,
bay, bayan ve çocuk kıyafetleri, ayakkabılar.

90

%

Kıyma makinesi

34,-

’a varan
özel
indirmler

Mixer seti

15

Güveç tavası

17,-

Tekstil hariç diğer ürün
çeşitlerini Schulterblatt’taki
mağazamızda bulabilirsiniz.

Rondo

12,-

1400 metrekarelik 4 katlı mağazamız ve ücretsiz park
yerimizle keyifli alışverişin 1 numaralı adresiyiz...

Sandwiç makinesi

15,-

Bu
fiyatlar
ürünlerin
bitimine
kadar geçerlidir.
Su ısıtıcısı

20,-

Berndes
Teflon
Tava

Tost makinesi

Mixer

10,- 9,-

7,-
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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 1508.08.2014
Temmuz 2013’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

 ALTIN BULMACA

 SÖZCÜK YERLEŞTİRME
5

3

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
4

1

 SAYI YERLEŞTİRME

6

2

7

1

2

3

4

5

6

7

Şifre:
 SUDOKU / KOLAY

 SUDOKU / ORTA

 SUDOKU / ZOR

2 BASAMAKLI
16 - 21 - 23 - 29 - 35 - 37 - 39 - 53
57 - 61 - 62 - 73 - 74 - 89 - 93 - 96
3 BASAMAKLI
178 - 244 - 259 - 278 - 346
406 - 415 - 422 - 423 - 446 - 586
604 - 611 - 654 - 662 - 672 - 690
701 - 727 - 811 - 864 - 910
918 - 975 - 980
4 BASAMAKLI
1033 - 1431 - 1543 - 1729 - 1821
2036 - 2729 - 3569 - 4698
5348 - 5848 - 5960 - 5974 - 6551
6988 - 7276 - 7328 - 7344
7627 - 8815
5 BASAMAKLI
35363 - 38135 - 53074 - 57375
57417 - 67669 - 70238 - 75988
84324 - 91559
6 BASAMAKLI
284346 - 317544 - 437342
683716 - 710995 - 714248
748233 - 886510
7 BASAMAKLI
1497139 - 1858976 - 2191167
2915437 - 5334864 - 7844286
9253423
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info@aynafrucht.de

Großmarkt Hamburg: Stand 294 - 295
Banksstraße 28 • 20097 Hamburg
Tel.: 040 / 300 906 78 • Fax: 040 / 300 906 79
e-mail:info@aynafrucht.de
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Öğrencilerden
mini olimpiyat
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Lehrte akşam halk koşusunun 13. sü T.C. Hannnover Başkonsolosu Mehmet Günay, İşadamı Hasan
Kurtuluş, THY Hannover Şube Müdürü Orhan Kabaoğlu’nun katılımıyla yapıldı.

T

Ekrem SAĞIR
• Türkses / LEHRTE

ÜRK işadamı Hasan Kurtuluş’a ait
KURT Zeitarbeit GmbH ve Türk
Hava Yolları’nın ana sponsorluğunun yanısıra Komatsu Hanomag’ın sponsorluğunun da katkılarıyla 13. sü yapılan
Lehrte akşam halk koşusuna T.C.Hannover
Başkonsolosu Mehmet Günay Lehrte Belediye Başkanı Klaus Sidortschuk, Başkan
Yardımcısı Av.Dündar Kelloğlu, THY
Hannover Şübe Müdürü Orhan Kabaoğlu
katılarak koşuların startlarını verdiler.

İlkleri yaşıyoruz
Merkezi Lehrte’de bulunan ve Almanya’nın değişik kentlerinde de iş yerleri olan
işadamı Hasan Kurtuluş “KURT Zeitarbeit
GmbH olarak on seneden beri koşunun
anasponsorluğunu üstlenmekteyiz. Son üç
seneden beri de koşunun anasponsorluğuna
güzide temsilcimiz THY’nı da aldık.
Lehrte Akşam Halk Koşusuna Başkonsolosumuzun katılması bizlere gurur verdiği
gibi, Almanlarda da mutluluk yarattı. Artık
Sayfa -- Seite
Seite 12
12
Sayfa

ilkleri yaşıyoruz.Almanya’nın bir parçası
olduğumuzu kimse yadsıyamaz. Hayatın
her alanında var olmaya gayret etmekteyiz.
Lehrte Belediyesi koşunun yapılacağı güzergahı üç seneden beri Türk-Alman bayraklarıyla süslemektedir. Bu da bizlere
verilen değerin göstergesidir. Ayrıca; Türk
Komitesi olarak yiyecek-içecek ve tanıtım
stantı açıp koşuyu ayrı bir katkı sunmaktayız.
Halk koşusuna üçüncü yıldan
beri anasponsorlardan biri
olarak katılan THY’nın Hannover Şube Başkanı Orhan
Kabaoğlu „Burada yaklaşık
2500 kişi koşuyor. Biz THY
olarak erkek ve bayanlarda
10 Km. Koşu birincilerine İstanbul bağlantılı dünya turu
seyehatı sunmaktayız. Burada gördüğümüz manzara
hepimize gurur vermektedir.”

Görmek istediğimiz
manzara
Lehrte’de yapılan “Akşam

Halk Koşusuna” ilk kez katıldığını söyleyen Başkonsolos Mehmet Günay” Lehrte’de ki Türk toplumunu tebrik ediyorum.
Çok güzel organize olup, başta belediye
olmak üzere buradaki Alman kurumlarıyla
gayet güzel bir ilişki içindeler. Burada karşılaştığım ve konuştuğum gençlerin de çok
büyük bölümünün yüksek okula gidiyor olmalarını görmek beni ayrıca sevindirip
mutlu etti” dedi.

Lehrte Belediye Başkan Yardımcısı Dündar
Kelloğlu.Belediye Başkanı Klaus Sidortschuk,
THY Hannover Şübe Müdürü Orhan
Kabaoğlu,İşadamı Hasan Kurtuluş,

Türkses Sayı
Sayı -- Ausgabe
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KM 13 sınıfı toplu halde

B

• Türkses / Bremen

remen Metal Teknik Okulu
öğrencileri arasında yapılan
´´Yıl Sonu Spor Şenliği´´,
mini bir olimpiyat şeklinde gerçekleşti. Şenlikte yapılan yarışmaların
çeşitliliği ve katılan gençlerin
değişik ülkelerden gelmeleri, şenliğe ayrı bir anlam kazandırdı.
Okul müdürü Gerd Martini´nin
gençlere başarı dileklerini ilettiği
konuşma ile başlayan spor şenliğinde ( Sportfest), çimde takım
halinde kayak, gülle atma, el arabası ile zamana karşı yarış, uzun
atlama ve 4x100 bayrak koşusunun
yanısıra sınıflararası futbol
karşılasmaları yapıldı. Renkli görüntüler ve centilmence yarışların
yaşandığı spor şenliğinde KM 13
sınıfı birinci olurken, Lamin
Touray, Gani Şenocak, İbrahim
Kendir, Fuad Kasem, Mustapha
Messaud, Enrico Balde, Enis
Hajrizi, Fatih Dalan, Omar Camara, Elfat Deari, İbrahim Mamau
ve İzzet Kaya bireysel başarılarıyla
öne çıkan öğrenciler oldular. Şenlikte futbol hakemliği yapan Türk
öğretmen Recep Ali Tüfek, temmuz
ayı sonu Bremen´de okul tatili

başlayacak. Yıl sonu spor şenliğimizde öğrencilerimiz centilmence ve sınıfları için dayanışma
duygularıyla yarıştılar. Sporun birleştirici yanı ile uyuma katkı sunmuş olduk. Çeşitli dallarda yapılan
yarışmalarda ögrencilerimizin gösterdikleri yeteneklerden mutlu
olduk. Metal dalında meslek
eğitimi alan öğrencilerimizin,
sportif başarılarının dışında, sosyal hayatta
da başarılı
çalışmalar
yapmalarını bekliyoruz.
Birçok
öğrencinin tuttuğu
takımın
veya ülkesinin
Recep ali Tüfek
milli
formasını giydigi gözlendi. Sınıf arkadaşlığının dışında
takım arkadaslıklarını da pekiştiren ögrenciler, hem sınıfları hemde
bireysel başarıları için puan topladılar.

Aralık
- Dezember
2013
Şubat
- Februar 2014

Bayramınızı
candan kutlar, neşeli
bir bayram geçirmenizi
dileriz.

REKLAMSIZ TV

Nejdet ve Necati Çakı

Mübarek
Bayramınızı
candan kutlar,
yıl dolayisi
ile bütün
20.Ramazan
işlerinizde başarı, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

Türk Televizyonlarını nerden iziliyorsunuz? FOX TV, atv, Star, Kanal
D, Show TV ve diğer orginal Türkiye yayınlarını istermiydiniz?
Hemde çanak antene gerek kalmadan.
Avrupa yayınlarının reklamları Sizi rahatsız mı ediyor?
O zaman gelin size orginal Türkiye yayınları verelim.
Hemde ister çanak antensiz ister canak antenli. Çanak anten bizim
isimiz hemen arayın. Cep tel.: 0176 313 777 40 yada 040- 38612001 -

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

Halılarda % 20 indirimli kampanya

30 Ocak 2014 tarihine kadar

PAKET 1:

Çanak antene gerek kalmadan 100 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.

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

set
gisayar o
il
b
i
il
t
n
gara
0 Eur
İkinci el alışır halde) 15 kablosu
(ç
elektrik
kompile
tastatur
,
ar maus
Bilgisay
40 Euro
sadece
r
e
b
a
r
e
ile b

İrtibat Tel:: 0176 313 777 40
yada 040- 38612001
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Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlıklı ve neşeli bayramlar dileriz.
Atıl Ağdırlıoğlu
Bayram dolayısı ile tüm mücevherat
çeşitlerimizde büyük ucuzluk sizleri
bekliyor. Beğendiğiniz mücevherlerde

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

ÖZEL
BAYRAM

%
20-40
a varan indirim
Zengin pırlanta ve altın takı çeşitlerimizde

Kampanyası

erişilmez güzelliğini sizlere sunabilmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. İsviçre’nin tüm markalı

20 % auf alles bis zum 11.08.2014

saatleri 3 yıl garantili olarak sunuyoruz.

Her marka saat tamiri
garantili ve en kısa
sürede yapılır.

Bize olan 22 yıllık güven ve tercihleriniz
için siz sayın müşterilerimize sonsuz
teşekkür ederiz.

Armani, Citizen, Joop, C.Klein,
DKNY, Gucci, Glasshütte,
Tissot, T.Sebo, Joop, Boss,
Boccia, Fossil, Guess,
Skagen ve diğer ünlü
markalardan yüzlerce
çeşit birarada.

Copyright Türkses

14, 18 ve 22 ayar özenle seçilmiş altın ve
takı çeşitlerimizle, kuyumcu dükkanımızda,
sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız.
Her türlü altın imalat ve tamiri, ayrıca saat
tamiri en kısa zamanda itina ile kendi
atölyemizde yapılır.

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

Biri
a
mutlakin.
sizin iç

5
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Alışverişin adresi
Çeşitse ÇEŞİ
MET...
Hizmetse HİZ Erden Marketler Zinciri sizlerden aldığı güçle büyümeye devam ediyor. Eidelstedt. Steilshoop, Altona ve Osdorf’tan sonra şimdi de Neugraben’dayız.

Erden Marketler Zinciri sizlerden aldığı güçle büyümeye devam ediyor. Eidelstedt, Steilshoop ve Altona’dan sonra şimdi de Osdorf’tayız.
www.erdenmarket.de

Ramazan Bayramınız kutlu olsun!.

info@erdenmarket.de

© Copyright: Türkses








Süper
indirimli
fiyatlarımızla
sizleri
marketilerimizde
bekliyoruz

Bizi
tercih ettiğiniz için
teşekkürler

1

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

Hamburg Nuegraben

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

an er

Hayırlı Bayramlar

Bayramınzı en içten dileklerimle kutlarım

Türkses Hannover Temsilcisi

gGmbH

Schuldner- und
Insolvenzberatung

Hannover
ve çevresinden
Hannover
ve çevresindeki
haber
Türkses’e vereceğiniz
ve reklamlarınız
için temsilcimiz
Mustafa
ile irtibatiçin
haber
ve Subay
reklamlarınız
kurabilirsiniz.
EKREM
SAĞIR

(Yetkili İflas ve Borçlu Danışmanlığı)

Reyhan SAVRAN

Uzman Borçlu Danışmanı

Tel.: 0177
0557284
86
Tel.:
- 343
31 84
3486
6
Telefon:
0157-343
284

Daniel-von-Büren-Str. 23, 28195 Bremen
Tel: 0421-168 39 55 Fax: 0421-168 39 56
savran@anker-sb.de • www.anker-sb.de

turkseshannover@gmail.com
hannoverturkses@hotmail.de
e-mail: ekrem.sagir@live.de


www.turkses.de

  

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:
Tel: 040-81 46 40
Fax: 040 86 69 08 54
Mobil: 0172 - 54 68 334

YREIL
H
A
.
J
2232
YIL

Im Hegen 3
22113 Oststeinbek

JAHRE

Kuzey Almanya
için aylıkiçin
Türkçe
vehaber
reklam
- Zeitung
für türkische
Mitbürger
in Nord-Deutschland
Kuzey Almanya
Türkçe
ve gazetesi
reklam gazetesi
- Zeitung
für türkische
Mitbürger
in Nord-Deutschland

aylık
haber
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Şampiyon Almanya

Müberek Ramazan Bayramınızı
en içten dileklerimizle kutlarız.

 Dünya Futbol Şampiyonası final maçında Almanya Arjantin’i uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 yenerek
dünya şampiyonu oldu. 24 yıl sonra şampiyon olan ‘Panzerler’ tarihinde dördüncü kez mutlu sona ulaştı.

 FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası’nın final mücadelesinde Arjantin’i
uzatma bölümünde attığı golle 1-0
mağlup eden Almanya dünya şampiyonu oldu. Maçtaki tek golü 113'üncü dakikada Mario Götze kaydetti. Götze
aynı zamanda final maçının futbolcusu
seçildi.
1990'dan sonra bir kez daha mutlu sona
ulaşan Panzerler 24 yıl önceki finalde
de karşı karşıya geldiği rakibini o tarihte
de yine 1-0’lık skorla yenip üçüncü
dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Rio de Janeiro’nun ünlü Maracana Sta-

dı’nda oynanan final maçını İtalyan hakem Nicola Rizzoli yönetti. Dünya Kupası finallerinde düdük çalan üçüncü
İtalyan hakem olan Rizzoli, final yönetimiyle vasatın altında kaldı. 74 bin 738
futbolseverin tribünlerden takip ettiği
maçta Almanya’nın tek golünü atan
Mario Götze oyuna 88’inci dakikada
Miroslav Klose’nin yerine dahil olmuştu.

Türkiye ve Almanya Avukatlık Bürosu
• Türkiye’den Emeklilik

Mavi kartlıların emeklilik hakkı,
Az prim ödeyerek yüksek
emekli maaşı alma formülü,
SSK’dan emeklilik imkanı

• Tanıma ve Tenfiz Davaları

Boşanmanın Türkiye’de tanıtılması

Almanya böylece 1954, 1974 ve
1990'dan sonra dördüncü şampiyonluğuna ulaşarak milli formaya dördüncü
yıldızı takmaya hak kazandı.
• 12’de

• Miras Hakları
* Hukuk Klinikleri Projesi ile vatandașlara hizmet sunulmaktadır.

Bayramınız kutlu olsun!

Uzman Avukat

TALHA BARUT

TALYA CONSULTING: Steindamm 105 • 20099 Hamburg
Tel.: 040 / 636 93 310 • Fax: 040 / 882 39 719
www. talhabarut.com • info@talhabarut.com

Ford Krüll Öğrencilerden

Emeklilik ve torba yasası

yeni ve modern

 Torba yasa mecliste tartışılırken yurtdışındaki
Türklerin de kafası bir hayli karışmış durumda.
Almanya’daki Türkleri de yakından ilgilendiren
Türk emeklilik yasasındaki değişiklikle ilgili
konunun uzmanı Av. Talha BARUT gazetemize
şu açıklamalarda bulundu:
„3201 sayılı kanunda değişiklik öngören yasa
tasarısı yurtdışındaki Türkler için bir devrim
niteliğindedir. Eğer söz konusu düzenleme
yasalaşırsa yıllardan beri hukuk mücadelesiyle elde
edilen birtakım....
• 4. sayfada

Hannover Başkonsolosu
Günay dan seçmenlere
ve velilere mesaj
Yılmaz Aydın

SPD’nin
adayı Aydın

 15 Şubat 2015 de
yapılacak olan Hamburg eyalet seçimlerinde SPD den aday
olan Yılmaz Aydın,
genç ve girişimci bir
siyasetci kimliği ile
dikkatleri üzerine
çekiyor.
• 3’de

dizaynına kavuştu
 Hamburg’un önde gelen otomobil
galerilerinden Ford Krüll, Altona daki
Ruhrstr aderisideki satış galerisini
baştan aşağı yenileyerek, modern
ve göz kamaştıran bir görünüme kavuştu.
80 yıl önce Krüll ailesi tarafından
Kurulan ve Hamburg’un önde gelen

Tek Drogorie açıldı

 Serbest meslek hayatına gastronomi alanında
başlayan Ahmet Fırat, drogorie sektörünede el
atarak, Tek Drogorie’yi hizmete sundu. • 3. sayfada

 HANNOVER Başkonsolosu Mehmet Günay,
yaklaşan Cumhurbaşkanı
seçimi, yaz tatili ve Ramazan Bayramı dolayısıyla seçmenlere, velilere
ve vatandaşlara Türkses
aracılığıyla mesaj verdi.
Başkonsolos Mehmet
Günay, „Yurt dışındaki
vatandaşlarımız ilk kez
seçme hakkına bulundukları ülkede kullanma haklarına kavuşmuş durumdalar.
• 9’da

Cumhurbașkanı Gauck dan

Yılmaz’a Liyakat Nișanı

 Almanya’da insanların yararına ve
kaynaşmaları için fahri çalışmalar yapan 25 göçmen kökenliye Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından “Federal Liyakat Nişanı” verildi.
Hamburg Türk Toplumu (TGH) eski
başkanı ve sendikacı Hüseyin Yılmaz
ve Hamburg’da gençlere yönelik çalışmalar yapan Tevide Er’in de aralarında
bulunduğu 10 Türk’te anlamlı ödüle layık görüldü.
• 5. sayfada

otomobil galerilerinden biri olan Ford
Krüll, 5 Temmuz Cumartesi günü
görkemli bir açılışla yeni satış binasını müşterilerine tanıttı.
Yaklaşık 500 bin Euro ya mal olan
yeni binanın gerek iç gerekse dış
bölümündeki Show Roomlar da sergilenen birinden güzel yeni otomobiller çok uygun fiyatlara müşterilerine sunuluyor.
• 4’de

ASBİR den
engellilere
sandelya
 ASBİR Genel
Başkanı Ekrem Taştan,
Avrupa Sivaslılar
Birliği (ASBİR) olarak
bu yılda görevimizi
yerine getirerek Sivas
ve çevresindeki ihtiyaç
sahibi engelli kardeşlerimize akülü ve aküsüz
• 8’de
engelli....

mini olimpiyat

 Bremen Metal Teknik Okulu öğrencileri
arasında yapılan ´´Yıl
Sonu Spor Şenliği´´,
mini bir olimpiyat
şeklinde gerçekleşti.
Şenlikte yapılan yarışmaların çeşitliliği ve
katılan gençlerin değişik ülkelerden gelmeleri, şenliğe ayrı bir
anlam kazandırdı.
Okul müdürü Gerd
Martini´nin gençlere
başarı dileklerini ilettiği konuşma ile başlayan spor şenliğinde
(Sportfest), çimde
takım halinde...
Haberi 19 da

Mini olimpiyatlarda
öğretmen Recep Ali
Tüfek hakemlik görevini üstlendi.
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Muhabirler ve Reklam Temsilcileri

ARANIYOR
Türkses Gazetesi ve Euroses Dergisi bünyesinde çalışacak, bulunduğu bölgelerde
görevlendirilmek üzere Türkçe ve Almanca’ya iyi derecede hakim, insan ilişkileri ve
iletişimi güçlü, bilgisayar kullanmasını bilen, ehliyetli ve araç sahibi olan

REKLAM TEMSİLCİLERİ ve SERBEST MUHABİRLER alınacaktır.
Not: Öğrenciler de başvurabilir. (Maaş + Prim)
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kadın » ilişkiler

Siyasetteki
yerleșik
önyargılar
yıkılmalı

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

euroSES »

Ünlü

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