ANWALTS KANZLEI

BMW und MINI
Vertragshändler

Aile Hukukunda Uzman Avukat

AYTEKİN ACAR-RIEMANN
Avukat-Rechtsanwalt

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

Miras Hukuku
Yabancılar Hukuku
Traﬁk Hukuku
AVUKAT
İș Hukuku
ve her türlü hukuk dalında hizmet Yasemin Akgün
Große Theaterstraße 14
20354 Hamburg
www.anwaltskanzlei-main.de

Tel.: 040 - 558 93 35 - 60
Fax: 040 - 558 93 35 - 66
info@anwaltskanzlei-main.de
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■ Hamburg Başkonsolosu
Mehmet Fatih Ak, Türkses
Gazetesi sahibi Emin
Sağlık’ın sorularını yanıtlayarak, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin takvimi hakkında bilgi verdi.

■ Hamburg Başkonsolosluğuna bağlı olan Türk
seçmenler, oylarını 31
Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında Hannover de
kullanabilecekler.

tuerkses@t-online.de

www.turkses.de

■ 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi için ilk
kez oy kullanacak vatandaşlar, 31 Temmuz ile 3 Ağustos
tarihleri arasında Almanya'nın yedi kentinde oy kullanabilecek. Genel seçimlerden farklı yapılacak olan bu seçim,
İlk tur, 31 Temmuz-3 Ağustos 2014 ve ikinci tura kalması
halinde 17-20 Ağustos 2014 tarihlerinde gerçekleşecek.

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

Gebrauchtwagen

Verkaufsberater

Dienstwagen
Finanzierung
Leasing

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

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

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

Araç hasar ve değer tespiti
en hızlı şekilde yapılır.

Mehmet Özdemir

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

Türkses ekibi olarak ziyaret ettiğimiz T.C. Hamburg
Başkonsolosu Mehmet Fatih Ak, oy kullanma sistemi
hakkında şu önemli bilgileri verdi:

Emin Sağlık

BMW i8 geliyor
■ Dünyanın lazer aydınlatma
teknolojisine sahip ilk seri üretim otomobili unvanını taşıyan
BMW i8 görücüye çıktı.
■ Haziran ayından itibaren ilk
müşterilerine teslim edilmeye
başlanan
• 4. sayfada

Pamukkale’de
açık büfeli iftar
„Ramazan ayında
sunulacak açık
büfede, 4 çeşit sulu
yemek, ızgaralar, 45 çeşit meze, 2 çeşit
tatlı, salatalar ve
meyve çeşitleriyle
müşterilerimize
harika bir iftar
sofrası sunacağız...

“ 31 Temmuz 3 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Hamburg
Başkonsolosluğuna bağlı Türk vatandaşları oylarını
Hannover de kullanacak.
• 10. sayfada

Vural Öger Travel’den
Mehmet Fatih Ak

hem tatil hem de memleket ziyareti
■ Almanya’nın hemen
hemen her havalanından,
Türkiye’nin her noktasına
direk uçuş gerçekleştiren
Öğer Tours, Ege’den
Antalya’ya kadar anlaşma
yapılan 500’ e yakın otel
imkanı ile oluşturduğu tatil
keyfini birleştirdi.
Vural Öger Travel yönetim

kurulu üyesi Selim Ataş,
‘Vatandaşlarımız için
yepyeni bir tatil planı
oluşturduk. Yaz tatiliniz
için isterseniz önce memleketinize gidip oradan
tatile gidiyorsunuz ya da
tatilden memleketinize,

• 5. sayfada

Teppich Çakı da kampanya
■ Hamburg`un ilk Türk halıcısı
Teppich Çakı 1994 yılında Nejdet
ve Necati Çakı tarafından kuruldu.
O günden bu yana yüzde 70`ini
Türklerin oluşturduğu müşterilerine
özenle hizmet vermeye devam
ediyor.
• 3. sayfada

şampiyonluğu kutladı

‘Türkçemi
istiyorum’

■ Hamburg Üniversitesi’nde 20 yıllık Türkçe
Öğretmenliği programının
kapatılması kararını Hamburg’da görev yapan
Türkçe öğretmenleri ve
bazı Türk sivil toplum kuruluşları üniversite önünde
protesto etti. • 7. sayfada

Bilge Yörenç

Türkses den
özel izin ilavesi

• 3’de

Fenerliler
■ Hit Haus düğün salonunda
düzenlenen şampiyonluk gecesine Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Turan Şahin, Fenerbahçe Dernekleri sorumlusu
Murat Boyraz, Dernekler çalışma grubu üyesi Yaşar Nadir
Atilla, Hamburg Fenerbahçe
Derneği Onursal başkanı
Mehmet Yalçın, Köln, Dortmund, Berlin, Stutgart ve Bremen...
• 23. sayfada

Ümit Sentürk

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

YIL

■ Hamburg’un en
eski ve tanınmış
restorantlarından
Pamukkale Köz,
bütün ramazan ayı
boyunca müşterilerine açık büfe iftar
imkanı sunuyor.
Ramazan ayına özel
bir menü hazırladıklarını ifade eden
Mehmet Yalçın,

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:

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

■ Otomobilleri ile tatile gidecek okurlarımız özel izin ilavemizi 14, 15,16 ve 17. sayfalarımızda bulabilir.

Khalil Safi

Güvenilir

seyahatleriniz için

Safi Reifen

■ Safi Reifen 2003
yılında Khalil Safi
tarafından Hamburg`un Altona semtinde
kuruldu. Alanındaki
başarısı, kaliteli ve çok
sayıdakı çeşit imkanı
ile o günden bu yana
hızla basa-makları
tırmanan Safi Reifenda
sıfır ve ikinci el pek
çok oto lastik çeşidini
bulmak mümkün.

• 8. sayfada

Bektaş Export
Altona da

■ Hamburg’un Altona semtinde hizmet
veren Bektaş Home Collection, yaklaşık 15
yıldır export işinin içinde olan Sezgin
Bektaş tarafından müşterilerine sınırsız
ürün çeşiti ile hizmet sunuyor. Genelini
Türklerin oluşturduğu müşteri potansiyaline sahip Bektaş Export da evinizin
ihtiyacı olan herşeyi bulmak mümkün.

• 5. sayfada

■ Huzurlu ve keyifli bir yolculuk dileriz.
Türkses çalışanları.

Türkses Gazetesi

Ramazan Bayramı
özel sayısı

26 Temmuz 2014 Cumartesi
günü yayınlanacaktır.
Bayram mesajlarınız için

Tel.: 0172 / 54 68 334

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

Hayırlı ve bereketli bir Ramazan geçirmenizi dileriz.
• Ev eşyaları
• Hediyelik
eşyalar
• Ev textili
• Cep telefonu
aksesuarları
• Elektronik
cihazlar

ve yüzlerce export ürünlerini Altona daki satış mağazamızdan uygun fiyatlara
temin edebilirsiniz.

Vazolar

% 20 İndirimli Kampanya
Koltuk Örtüsü

Yatak örtüsü Takımları

Banyo Takımları

Avizeler

Tencereler
Lahmacun Makinası

109,-

Euro

Ziyaretlerinizi bekleriz.

Sandıklar

Toptancılar için ÖZEL FİYAT uygulanır

Ayaklı lambalar

Pamukkale de
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açık büfeli iftar
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Keyifli bir
RAMAZAN
için
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Teppich Çakı %20 yaz
indirimi ile müşterilerinin
yüzünü güldürmeye
devam ediyor

H

amburg`un ilk Türk halıcısı
Teppich Çakı 1994 yılında
Nejdet ve Necati Çakı
tarafından kuruldu. O günden bu
yana yüzde 70`ini Türklerin
oluşturduğu müşterilerine özenle
hizmet vermeye devam ediyor.
Teppich Çakı ihtiyaç ve isteğe uygun
renk ve desenlerle siz değerli müşterilerine tam 20 senedir hizmet
sunmanın yanı sıra makina halıları,
pvc kaplama ve laminant döşeme
gibi alanlarda çoğu Türkiyeden ve
Belçikadan ihraç olan yüzlerce çeşit
imkanı ile sektörünün lider kuruluşlarından biri olmayada devam
ediyor. Hem fiyat açısından hem de
hizmet kalitesi açısından Almanlarında yoğunlukla tercih ettiği
Teppich Çakı kurucularından Necati
Çakı, `Kısa sürede döşeme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Siparişini
verdiğiniz halı döşemelerini ayağını-

B

REZERVASYON

since 1988

040 - 430 24 11

Aslıhan Kurnaz
• Türkses / HAMBURG

azı isimler vardır, bulundukları yerle
adlandırılırlar. Hamburg’da bol çeşitli
ve lezzetli bir yemek deyince de akla
®
hemen Pamukkale
Köz geliyor. Kaliteli
hizmet anlayışıyla sıcak bir aile ortamında
keyifli bir vakit geçirmeniz için, Pamukkale
Restaurant Türk mutfağından çeşitlerle
18.04.1988 tarihinde Hamburglulara kapılarını
açtı. Sternschanze ve Bergedorf’da faaliyette
bulunan Pamukkale Restoran her geçen gün
daha da iyileşmeye devam ediyor. Ramazan
Ayı için konseptini özelleştiren Pamukkale
Restaurant, müşterileri için açık büfeyle
hizmetine devam edecek. Müşterileri için hem
rahatlık hem de bolluk sunmayı hedefleyen
Pamukkale, ev yemekleriyle de Ramazan
ayında aranan ilk adres olacak. Lezzetten ve
kaliteden ödün vermeyerek alanında bir
numara olmaktan vazgeçmiyor.

za kadar getiriyor, eski halılarınızı
söküp yenilerini döşüyoruz. Bu
işlemler profesyonel uygulama
ekipleri ve en güncel ekipmanları ile
en kısa sürede ve itinayla
gerçekleştiriliyor`diye belirtti.
Bürolar, cafeler, restaurantlar,
kuaför salonları ve cami gibi pek çok
alana halı döşemesi yapan Teppich
Çakı, Hamburg ve çevresine ücretsiz
servisi ile alanında bir ilk olmanın
yolunda hızlı adımlar ile ilerliyor.
Pek çok markanın çeşitlerini müşterileri ile buluşturan Necati Çakı,
`Kapasitemiz her türlü talebi
karşılayabilecek boyuttadır. Şimdiye
kadar gelen talepleri eksiksiz olarak
karşılamanın yanı sıra satışa sunduğumuz bu tescilli markalı ürünler
ile müşteri memnuniyetinede özen
gösteriyoruz `diye konuştu.
Kaliteli hizmet ve sınırsız sayıdaki
çeşit imkanı birleştiren Teppich
Çakıya ulaşmak isteyen okurlarımız
için telefon numarası şöyle: 040
4308056

Mescidimiz mevcuttur!

Pamukkale Köz

• Tel.:040 - 430 24 11
Susannenstraße 34-35, Hamburg
• info@pamukkalerestaurant.de
e
ant.d
taur
leres
ukka
.pam
www

Türkisches Restaurant

Pamukkale Restaurant’ın yetkilisi Mehmet
Yalçın, ‘’Kaliteli servisimiz ve güler yüzlü
personellerimizle sadece Türklere değil
%70’i Alman olan bir müşteri kesimine
hitap ediyoruz. Hafta içi ve hafta sonları da
Brunch (açık büfe kahvaltı) hizmetimiz var,
aslında bu işe yabancı değiliz. Ramazan ayı

Hasta ve yaşlılara evlerinde
bakım hizmeti sunuyoruz
a ka
b
e
siz

kle

Hamburg’un en eski ve tanınmış restorantlarından Pamukkale Köz, bütün ramazan ayı
boyunca müşterilerine açık büfe iftar imkanı sunuyor. Ramazan ayına özel bir menü
hazırladıklarını ifade eden Mehmet Yalçın, „Ramazan ayında sunulacak açık büfede,
4 çeşit sulu yemek, ızgaralar, 4-5 çeşit meze, 2 çeşit tatlı, salatalar ve meyve
çeşitleriyle müşterilerimize harika bir iftar sofrası sunacağız. Ev yemeklerinin de
sunulacağı bu konseptimiz için kişi başı sadece 15,90
talep edeceğiz“ dedi.
AR
‹FTEuro
a
Fiyat

Esra Sayın
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Folge uns auf

kkalerestaurant
http://www.facebook.com/pamu

için yapacağımız bu hizmeti de
başarabileceğimize inanıyorum’’ diye
belirtti.

Ramazan ayında sunulacak açık büfede, 4
çeşit sulu yemek, ızgaralar, 4-5 çeşit meze, 2
çeşit tatlı, salatalar ve meyve çeşitleriyle
karşınıza çıkacak. Ev yemeklerinin de
sunulacağı bu konsept 15,90 ile tarafınızca
tam not almaya hazır.
Pamukkale Restorant da iftar yapmak isteyen
okurlarımız için iletişim bilgileri şöyle:
Pamukkale Köz: Susannenstr. 34-35 Hamburg
(Sternschanze) Tel: 040 430 24 11

Salzgitter de devren
SATILIK Bäckereikette

Türk ve Alman konzeptine çok uygun
8 şubesi ve 2 katlı evi ve bürosü olan,
İyi çalışır vaziyette, Yıllık cirosu yaklaşık

3.000.000 Euro’yu bulan,

Bäckereikette (Pastahaneler Zinciri) devren satılıktır.
Kredi alma imkanı sağlanır.

Satış Fiyatı:

990.000 Euro

% 4,76 komisyon ücreti talep edilir.

Copyright Türkses Nr 04142

1998 ’ d e n be ri...

Ambulant hasta ve yaşlı bakımı
7’den 70’e

Tüm sağlık
kasaları ve
sosyal dairealı
lerle anlaşm
çalışıyoruz

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

Özgür Temel

Yeminli Tercüman

Tercümelerimiz Hamburg Başkonsolosluğu tarafından tanınmakdadır

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

Müracaat: TBD Immobilien, Bektaş Afşar:
E-Mail: tdb-afsar@t–online.de. web: http:// tdb-sz.de
Tel.: 05341 / 179282 . Mobil: 0172 / 541 75 09 . Fax: 05341 / 8660972
E-Mail: tdb-afsar@t-online.de. web: http:// tdb-sz.de

ESMA ARSLAN

AKA -Ambulante Kranken und Altenbetreuung
Lohbrügger Landstr. 80-82 . 21031 Hamburg

Tel.: 040-73 92 63 92 . e mail: info@aka-arslan.com

☞ 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

BMW i8 geliyor
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Dünyanın lazer aydınlatma teknolojisine sahip ilk seri üretim otomobili unvanını taşıyan
BMW i8 görücüye çıktı.

H

• Türkses / Hamburg

aziran ayından itibaren
ilk müşterilerine teslim
edilmeye başlanan
BMW Group tesislerinde üretim için geliştirme çalışmaları
ve son hazırlık ları tamamlanan
i8’e olan talebin şimdiden planlanan ek kapasiteyi bile aştığı
belirtiliyor. 1.5 litre silindir hacimli 231 beygir gücündeki
BMW TwinPower Turbo benzinli motoru ve 131 beygir gücündeki elektrikli motora sahip
olarak yollara çıkacak i8, 0-100
km/s hızlanmasını ise 4.5 sani
yenin altında gerçekleştiriyor.
Araç, aynı zamanda üç silindirli benzinli motorla güçlendirilen ilk seri üretim modeli olmasıyla da öne çıkıyor.

TEK ŞARJLA
500 KM

Silindir hacmi başına elde edilen 154 beygirlik motor gücü
yüksek performanslı spor otomobil genlerini ortaya koyarken, bu değer aynı zamanda
BMW Group tarafından elde
edilen en yüksek değerlerden

biri olmasıyla
da göze çarpıyor. BMW
i8’in dolu bir yakıt deposu ve
tam olarak şarj edil miş bataryayla kat edebileceği maksimum mesafe Comford modunda 500 kilometrenin üzerinde
olup ECO PRO modunda menzili yüzde 20 ora nında artırılabiliyor. Aracın camları ise konvansiyonel
camlara göre
yüzde
50’ye
varan
ağırlık
tasarrufu
sağlayan
0.7 mm
kalınlığında.
BMW’nin Hamburg Harburg yetkili acentası
yöneticisi David Breuer ve
Türk şatış elemanı Birkan
Uzun, BMW i8’in eşsiz ve harika bir otomobil olduğuna
değinerek, arzu eden Türk
müşterilerin BMW i8 hakkında geniş bilgi verecekleri-

ni ifade ettiler.

Çağın harikası olarak nitelendirilen BMW i8 otomobilinin özellikleri sayılmakla bitmiyor. Henüz yeni satışa sunulan bu aracın fiyatı 120 bin
Euro dan başlıyor.

Bu otomobil hakkında Birkan Uzun dan daha geniş bilgi almak isteyen okurlarımız
için telefon numarası ise şöyle:
040 / 76609178• Buxtehuder
Str. 112 • 21073 Hamburg

Temmuz - Juli 2014

MÜSİAD’dan iftar
MÜSİAD Hannover’in vermiş olduğu iftar yemeğine katılan Başbakan Yardımcısı
Prof Dr.Emrullah İşler. Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıoğlu, Müsiad Hannover Başkanı
Naci Aydın, Hannover Başkonsolosu Mehmet Günay (Soldan ikinci).

Hannover kentinde MÜSİAD Hannover olarak düzenledikleri iftar programına Başbakan Yardımcısı
Prof.Dr.Emrullah İşler ve
Büyükelçi Hüseyin Avni
Karslıoğlu katıldı.

A

• Türkses / Hannover
Ekrem SAĞIR

şağı Saksonya Eyalet
Başkenti Hannover’de
Başbakan Yardımcısı
Prof.Dr.Emrullah İşler ve Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıoğlu,
Hannover Başkonsolosu Mehmet
Günay, bazı STK temsilcileri ve
işadamlarının katılımıyla MÜSİAD Hannover’in organize ettiği
iftar programı düzenlendi.
Selamlama konuşması yapan
Hannover MÜSİAD Başkanı
Naci Aydın’dan sonra konuşan

Büyükelçi
H.Avni Karslıoğlu “ Ben de
trenle Almanya’ya gelenlerdenim. O
günden sonra
bir çok alanda
büyük başarılar elde ettik.
Fakat; ne
yazık ki TürkBaşbakan Yardımcısı
MÜSİAD Hannover
çe’yi gerektiği
Prof.Dr.Emrullah
İşler
Başkanı Naci Aydın
gibi konuşamayan çocukkurum oluşturduk. Burada ki
larımız var. Bu eksikliklerimizi
la birlikte çalışmalar yaSTK’
de gidermeliyiz” dedi.
pacaklardır. Sizleri üvey evlat
zihniyetinde görenlerden
Başbakan Yardımcısı Emrullah
değiliz.
Vatandaşlık hakkınız
İşler, “Almanya’da yaşayan sizolan seçme hakkına da kaler mutlaka iyi derecede Al31 Temmuz 04
vuşturduk.
manca öğrenmelisiniz. Bunun
Ağustos
arası
Cumhurbaşkanyanında Türkçe’yi de unutmalığı
seçimi
için
oy vereceksiniz”
malısınız, çocuklarınıza
dedi.
unutturmamalısınız. ‘Yurt Dışı

Türkler Başkanlığı’ adı altında
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Hayırlı Ramazanlar dileriz!.

Bizi
tercih ettiğiniz için
teşekkürler
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Hamburg Eidelstedt
Lohkamp 11, 22523 Eidelstedt
Tel.: 040 - 27 86 95 12

2

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

3

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

4

Hamburg Osdorf
Bornheide 23, 22549 Hamburg
Tel.: 040 - 28 66 83 47
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Süper
indirimli
fiyatlarımızla
sizleri
marketilerimizde
bekliyoruz

Hamburg Nuegraben

Neugrabener Bahnhofstr. 10a, 21149 Hamburg
Tel.: 040 - 76 96 97 20
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‘hem tatil hem memleket ziyareti’
Eski Öger Tours’un kurucusu Vural Öger Şubat 2014 tarihinde yeni kurduğu Vural Öger Travel turistik
şirketi ile Türkiye de hem tatil hem memleket ziyaretini birleştiriyor.
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•Türkses/Hamburg
Esra Sayın

Bektaş Export
Altona da
H

• Türkses/Hamburg
Esra Sayın

amburg’un Altona semtine hizmet veren Bektaş
Home Collection, yaklaşık 15 yıldır export işinin içinde
olan Sezgin Bektaş tarafından
müşterilerine sınırsız ürün çeşiti
ile hizmet sunuyor. Genelini
Türklerin oluşturduğu müşteri
potansiyaline sahip Bektaş
Exportta evinizin ihtiyacı olan
herşeyi
bulmak
mümkün.
Hediyelik eşya, mutfak ürünleri,
elektronik aletler, telefon aksesuarları, valiz çeşitleri, avizeler
ve yatak takımları ile geniş ürün
yelpazesine sahip olan Bektaş
Export kaliteli ürünleri ve güler
yüzlü hizmet anlayışı ile sektördeki başarısını şimdiden kanıtladı.

Geniş deposunda yer alan bu
sınırsız
ürün
çeşitini

Hamburglular ile buluşturan
Sezgin Bektaş, `Şu sıralar ondan
fazla çeşiti ile satışa sunduğumuz
usb girişli, müzikli avizelerimiz
müşterilerimizin yoğun ilgisini
görüyor` diye belirtti. `Bunun
yanı sıra bir diğer aktüel
ürünümüz ise bir Türk markası
olan Dematex lahmacun makinasıdır. Kalitesi ve ucuz fiyatı ile
müşterilerin beğenisini kazanan
lahmacun makinamız tavası ile
birlikte kampanya fiyatı olarak
109 Eurodan satışa sunuldu.
Tanıtım amaçlı yaptığımız bu
indirim bir süre daha devam
edecek` diye sözlerine devam
etti.
Kalitenin ve çeşitin buluştuğu
Bektaş Export`a ulaşmak isteyen
müşterilerimiz için ulaşım
bilgileri şu şekilde.
Grossebergstr. 143 . 22767
Hamburg . Tel 040 39815644

lmanya’nın
hemen hemen
her
havalanından, Türkiye’nin
her noktasına direk
uçuş
gerçekleştiren
Öğer Tours, Ege’den
Antalya’ya
kadar
anlaşma yapılan 500’ e
yakın otel imkanı ile
oluşturduğu tatil keyfini birleştirdi. Vural
Öger Travel yönetim
kurulu üyesi Selim
Ataş, ‘Vatandaşlarımız için yepyeni bir
tatil planı oluşturduk.
Yaz tatiliniz için isterseniz önce memleketinize gidip oradan
tatile gidiyorsunuz ya
Selim Ataş ve Nina Öger
da tatilden memleketinize, tercih sizin’
Öger
şeklinde konuştu. ‘Bunun yanı Travel yaptığı bu yenilik ile
sıra tatiliniz sırasında araba müşterilerinin yüzünü güldürdü.
kiralama işlemlerinizde arzu Sizde bu tatil paketlerinden ve
ettiğiniz takdirde bizim tara- daha fazlasından yararlanmak
fımızdan
gerçekleştiriliyor. istiyorsanız vakit kaybetmeden
İstediğiniz oteli tercih edebiliyor V.Ö Travel a gidin.
ve tatilinizi siz şekillendiriyorsunuz. Uzman çalışan kadromuz Koşulsuz müşteri ve çalışan
ile biz siz değerli müşterilerimi- memnuniyet felsefesini benimzin rüyalarınızı gerçekleştiri- semiş, sektör lideri ve itibarlı
yoruz’ diye sözlerine devam etti. tanınmış bir marka olan Vural
Öger Travel’e ulaşmak isteyen
müşterilerimiz
için
iletişim
bilgileri şu şekilde,
Telefon 040 881440-103

Deneyimi, dinamik kadrosu ve
müşteri odaklı hizmet anlayışı ile
tercih edilen saygın turizm seyahat
acentelerinden biri olan Vural

Bahçe düzeni
kiracıya ait
Susanne
Schönemeier

Y
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az gelince genelde
bahçe düzeni için
hummalı bir çalışma
başlar. Tabi ki ev sahibi ve
kiracı arasında bir takım anlaşmazlıklar da doğabilir.
Örneğin: Bahçe düzeni ve
çimlerin ne şekilde ekilip biçileceği konusunda ev sahibinin değil de kiracının karar
vermesi gerekmektedir. Bu
konuda Köln mahkemesinin
verdiği karara dikkat çeken
Susanne Schönemeier, Ki-

raladığı evin bahçesinin
kendi arzusu doğrultusunda
düzenlemediği için mahkemeye müracaat eden evsahibi,
Köln
mahkemesi
tarafından haksız bulunarak, kiracının kiraladığı evin
bahçe düzenini arzu ettiği
şekilde yapabileceğine karar verdi.

Bu hususda daha geniş bilgi
Hannover Kiracılar Derneğenden alınabilir:
DMB Hannover e. V. Herrenstr. 14. 30159 Hannover
Tel.: 05 11 – 12 10 6-17
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Ramazın-ı Şerif’e girerken Almanya'da alkolden
ölenlerin sayısı arttı
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DİTİB Genel Başkanı
Prof. Dr. İzzet ER:
Ramazan Mesajı

üslümanlar olarak arınma ve yenilenme bilincimizin tazelendiği yeni
bir Ramazan ayına ulaşmış bulunuyoruz. Ramazan’ın
öncelikle
Almanya’da yaşayan Müslümanlara, bütün İslâm âlemine ve
insanlığa hayırlar getirmesini Yüce
Rabbimizden niyaz ediyorum.

Ferdi hayatta dindarlığın, sosyal
hayatta huzur, dayanışma ve
kaynaşmanın
yoğun
olarak
yaşandığı af, mağrifet ve bereket
mevsimi Ramazan ayı, yine bu
sene de bizler için nice manevî
güzelliklerin hayatımıza tatbik
edileceği bir ay olacaktır. 27
Haziran Cuma günü ilk teravih
namazları kılınacak, aynı gece
sahur sofraları hazırlanacak ve 28
Haziran Cumartesi gününden
itibaren bir aylık rahmet, bereket
ve mağfiret mevsimi evlerimize,
beldelerimize ve yurtlarımıza
misafir olacak, kalpleri Allah ve
Peygamber sevgisi ile dolu
mü’minlerin
arınmasına
ve
dindarlık seviyelerinin yükselmesine vesile olacaktır.
Kur’an’ın ifadesiyle bin aydan
daha hayırlı olan Kadir gecesini
ihtiva etmesinden dolayı şerif
kılınan Ramazan ayı, toplum
içinde zengin – fakir ayrımını
ortadan kaldırması, yardımlaşma
ve dayanışma duygularının gelişmesine vesile olması ve kendine

has oruç ve teravih namazı gibi
ibadetlerle mü’minlerin manevi
olgunluğa erişmelerine sayısız
katkıda bulunması hasebiyle bizler
için önem arz etmektedir. Gelişiyle
gönüllerimizde yeni heyecanlar
uyandıran bu mübarek ayın ve oruç
ibadetinin
önemi
Kur’an-ı
Kerim’de şöyle ifade edilmektedir:
“Ey iman edenler! Oruç sizden
önceki ümmetlere farz kılındığı
gibi sizin üzerinize de farz
kılınmıştır. Artık bu sayede,
kötülüklere karşı kendinizi
korursunuz” (Bakara, 183). “O
(sayılı günler), insanlar için bir
hidayet rehberi, doğru yolun ve
hak ile batılı
birbirinden
ayırmanın apaçık delilleri olarak
Kur’an’ın kendisinde indirildiği
Ramazan ayıdır.” (Bakara, 185),

Ramazan ayını diğer aylardan
ayıran ve değerli kılan, kutsal
kitabımız Kur’an-ı Kerim’in bu
ayda nazil olmaya başlaması ve
oruç ibadetinin bu aya has olarak
gücü yetenler için farz kılınmasıdır. Müslümanlar olarak, bu ayda
okuyan herkesin zihninde ve
kalbinde farklı, kalıcı ve derin izler
bırakan Kur’an’ın getirdiği ilahi
mesajı anlayıp hayatımıza rehber
edinmeye ayrı bir önem veririz.
Aynı zamanda Ramazan ayı bizlere
toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel imkanlarından
biri olan ve toplumun sosyal
yaralarını saran fitre ve zekat
ibadetini hatırlatmaktadır. Sahip
olduğu maldan infak ederek hem
ibadetini gerçekleştiren, hem de
muhtaçları sevindiren mümin, iftar
sofralarıyla da cömertliğin, ikramın ve paylaşmanın örnekliğini
sunmaktadır.

Ramazan’ın en önemli özelliklerinden biri bireyselleşen, yalnızlaşan ve yabancılaşan insanı şefkat

Almanya'da çocuk bakım
parası 150 Euro olacak
IBAN: DE05201900030051361507

Merkezi Hessen eyaletinin başkenti olan
Wiesbaden’de bulunan
Federal İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre bu yılın ilk
çeyreğinde Almanya
genelinde toplam 145
bin kişi çocuk bakım
parası aldı. Bunların 33
bin 500′ünün Bavyera
eyaletinde olduğu bildirildi.
Çocuk bakım parasına
‘fırın primi’ diyerek
karşı çıkanlar olsa da 1
Ağustos 2013 tarihinde
uygulamaya
konan

ğı

çocuk bakım parası
uygulamasına geçen
yılın sonuna kadar 64
bin 877 kişinin başvuru
yaptığı ve primini aldığı
açıklandı. Federal Hükümet, çocuklarını bir
kreşe yada günlük anneye bırakmayıp evde
kendisi bakacak olan
veliye, çocuk bakım
parası hakkı tanımıştı.
Çocuk bakım parasının velilere, 1 Ağustos
2012 tarihinden sonra
doğmuş
çocukların
ikinci yaşından itibaren
üçüncü yaşın sonuna

kadar, fakat en fazla 22
ay ödeneceği bildirildi.
Halihazırda
çocuk
başına velilere aylık
100 Euro ödenirken,
bu miktarın 1 Ağustos
2014 tarihinden itibaren 150 Euro'ya çıkarılacağı
kaydedildi.
2014′ün ilk çeyreğinde
annelerin yüzde 95′inin
çocuk bakım parasını
aldıkları ve bu parayı
alanların
yüzde
14′ünün Alman vatandaşı olmadığı belirtildi.

ve rahmetle kucaklayıp toplumsal
hayata katmaktır. Bu sebeple
milletimizin,
tarih
boyunca
Ramazan ayını aç, fakir ve
kimsesiz insanlara ulaşmanın en
önemli zaman dilimi olarak
değerlendirmesi müstesna bir
meziyettir. Öyleyse Ramazan ayı
insanların yalnız kendi dünyalarında, kendi evlerinde, kendi
sofralarında yaşadıkları bir zevk
olarak kalmasın. O, bütün güzellikleriyle gönlün derinliklerinde
yaşanan, yoksullarla, kimsesizlerle
ve yüreği yaralı insanlarla güzelliklerin paylaşıldığı güzel günler
olsun.

DİTİB Genel Merkez ve bağlı
derneklerimiz olarak, her Ramazan
ayında olduğu gibi bu sene de, bu
mübarek ayı çeşitli etkinliklerle
geçireceğiz. Her gün imkanı olan
derneklerimizde iftar sofraları
kurulacak, gündüzlerimizi camilerde mukabelelerle, gecelerimizi de
teravih namazlarıyla ihya edeceğiz.
Ayrıca Kadir gecesinde bütün
camilerimizde özel programlar
tertip edeceğiz.

Müslüman kardeşlerimiz fitrelerini
ve zekatlarını öğrencilere, yoksullara ve kimsesizlere ulaştırabilmemiz için bizlere emanet
edebileceklerdir. Bu sayede de
DİTİB
olarak
kimsesizlerin
olmaya
gayret
kimsesi
göstereceğiz.

Bu itibarla, “Evveli rahmet, ortası
mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş” (İbn Huzeyme,
Sahih, III, 191-192) olan
Ramazan-ı Şerif’in gönüllerimize
huzur, iftar sofralarımıza bereket
ve dindarlığımıza yüksek bir
seviye
getirmesini
Cenab-ı
Hakk’tan niyaz ediyorum.

Türkses
Gazetesine
vereceğiniz
ilanlarınız
için
Mobil:
0172
5468334

e- mail:
tuerkses@
t–online.de
www
turkses.de
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Federal İstatistik Büro’sunun açıklamasına göre 2012 yılında Almanya’da aşırı alkol tüketimi sonucu 10
bin 922 erkek ve 3 bin 629 kadın
olmak üzere 14 bin 551 kişi hayatını
kaybetti.
Açıklamada aynı yıl trafik kazasında
ölenlere kıyasla alkol sebebyile

ölenlerin sayısının dört kat daha
fazla olduğu bildirildi. Alkol sonucu
ölenlerin 8 bin 319’unun siroz gibi
karaciğer hastalığından hayatını
kaybederken 4 bin 991 ölümün ise
alkol sonucu ortaya çıkan davranışlardan kaynaklandığı belirtildi.

Almanya'da
doğan Türklerin

% 99’u burada kalıyor
Almanya'da Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) tarafından yapılan araştırmaya göre, ülkede
yaşayan ikinci ve üçüncü nesil
Türklerin yüzde 99'u burada kalıyor. Ancak Türkiye'den gelen
üniversite öğrencilerinin yüzde
30'u Almanya’ya alışamadıkları
için geri dönüyor. BAMF, her yıl
14 ila 17 bininin geri göç ettiğini
duyurdu.

Özellikle Almanya'da doğup
büyüyenlerin büyük kısmının Almanya'da kaldığı belirtilirken,
araştırmacı Dr. Axel Kreienbrink,
ankete katılan Türklerin üçte birinin geri dönmeyi düşündüğünü
söylediklerini, ancak istatistiklere
Almanya'da doğup büyümüş olanların sadece yüzde birinin geri
döndüğünün yansıdığını ifade
etti. Buna göre 2007 ila 2012 yılları arasında ikinci ve üçüncü
nesil Türklerden sadece 3 ila 4
bini Almanya'yı terk ediyor. Bu rakamı değerlendiren Dr. Stefan Al

scher, geri dönenlerin tahmin edilenden çok daha az olduğunu dile
getirdi.

Almanya'ya yüksek öğrenim için
gelen Türklerin yüzde 30 ila
40'ının ve çalışmak için gelenlerin
yüzde 25'inin geri döndüğünü tespit eden araştırmacılar, bu gruuluslararası
hareket
bun
yeteneğine sahip olduğuna vurgu
yapıldı. Emekli olan Türklerde de
eskiye kıyasla Almanya'yı terk oranlarında ciddi düşüşler olduğu
açıklanırken, bu vatandaşların
her iki ülkede de yaşayabildikleri
dile getirildi. Geri dönen Türkler
arasında ailevi ve arkadaş çevresi
gibi nedenler etkili olurken, ırkçılığa maruz kalmanın geri dönüş
için önemli bir etken olmadığı
savunuldu. Türkiye'ye gidenlerin,
Almanya'ya bir daha gelmeyecekleri gibi bir durumun söz konusu
olmadığı da araştırmanın bir
diğer önemli bulgusu.

Uzun süreli işsizler
bağımlı ve borçlu çıktı

Almanya’da Hartz 4 yardımı alanlarla ilgili yapılan bir araştırma
acı gerçeği ortaya çıkardı. Saarbrücker Zeitung adlı bölgesel gazetede yer alan araştırma
sonuçlarına göre, sosyal yardım
alanlar bağımlılık problemi
yaşıyor ve büyük kısmı da borç
içinde yüzüyor.

1.1 MİLYONU BORÇLU

Gazetenin baskısında Alman
Sendikalar Birilği’nin (DGB) yaptırdığı araştırmaya yer verildi.
Buna göre çalışabilecek durumda olan uzun süreli işsizlerden 1,1 milyonu ciddi şekilde
borçlanmış ve maddi kriz
yaşıyor.
İstatistiklere göre bu kişiler

devlet ve sosyal kurumlar tarafından yalnız bırakılmış durumda.
Zira sadece 32 bin 500’ü aldıkları
destek sayesinde borçlarından
ve işsizlikten kurtulabilmiş.

450 BİNİ BAĞIMLI

Bununla birlikte yaklaşık 450 bin
Hartz 4 sosyal yardımı alan
kişilerin bağımlılık sorunu bulunuyor. Çoğu alkol olmak üzere
bir kısmı ise uyuşturucudan kurtulma konusunda çaresiz. Bu durumda olanlara verilen psikolojik
destek sayesinde sadece 9 bini
bağımlılık sorununu aşmış görünüyor.

900 BİNİ PSİKOLOJİK
SORUNLU

Araştırmada dikkat çeken bir
başka acı gerçek ise sosyal yardımla geçinen 900 bin kişi psikolojik olarak hasta durumda. Bu
kişilerden sadece 20 bini yeterli
desteği görmüş ve durumunu düzelterek iş bulmuş.
Araştırmaya yaptıran DGB, Harzt
IV sosyal yardımı alan kişilerin
devlet kurumları tarafından yalnız bırakıldığına dikkat çekti.

Saarbrücker Zeitung’u konuşan
DGB İş Piyasası Uzmanı Wilhelm Adamy, “Hartz 4 alanlardan
istenenler hep büyük harf ile yazılıyor, onlara verilecek destek
ise hep küçük harfle yazılıyor.”
diyerek sistemdeki çarpıklığa dikkat çekti.

Almanya 1969’dan bu yana
ilk defa yeni borç yapmadı

Almanya’nın 2015 yılında 1969’den beri ilk
defa bu yıl yeni borç yapmayacağını söyleyen
Başbakan Angela Merkel, bunun bütçe politikası
için tarihi bir gelişme olduğunu söyledi. Merkel,
Almanya’nın gelecek yılda Avrupa’nın kalkınma
motoru olacağını vurguladı. Federal Meclis’te
2014 genel bütçe görüşmelerinde konuşan
Başbakan Angela Merkel (CDU), Almanya’nın
Euro bölgesinin istikrar ve kalkınma gücü olmaya devam edeceğini söyledi. Merkel, ekonominin kalkınma eğilimiyle 2014’e girdiğini
hatırlatarak, beklentilerinin yüzde 1,8 oranında
bir büyüme olduğunu ve gelecek yılda da Alman
ekonomisinin kalkınmada yüzde 2’yi bulacağını
kaydetti.
Almanya’nın 42 milyon çalışanla rekor sayıya
ulaştığını ifade eden Başbakan Merkel, sosyal

sigortalı çalışan sayısının arttığını, gençlerin
işsizlik sorunuyla mücadelenin başarılı olduğunu, fakat uzun süre işsiz olanların durumunun iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Euro
bölgesinde krizin tam olarak aşılmadığını hatırlatan Merkel, risklerin devam ettiğini vurguladı.
Avrupa Birliği hükümet başkanları zirvesi öncesi
AB’de istikrar ve tasarruf paktında yumuşama
olmayacağını söyleyerek Yunanistan ve Fransa
gibi ülkelerin beklentisini boşa çıkaran başbakan, “Avrupa İstikrar ve Kalkınma Paktı daha
fazla kalkınma ve istihdam için şart. Koalisyon
sözleşmesinde SPD ile pakta sert kurallar için
anlaştık. Bu biliniyor" sözleriyle SPD Genel
Başkanı SigmarGabriel’in “İstikrar ve Kalkınma
Paktı’nda istisnalar olabilir" sözüne karşı çıktı.

Hiçbir genci yolda bırakmayan
proje Almanya’ya örnek oluyor

Temmuz - Juli 2014
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„Türkçemi istiyorum„
Hamburg Üniversitesi’nde 20 yıllık Türkçe Öğretmenliği programının kapatılması
kararını Hamburg’da görev yapan Türkçe öğretmenleri ve bazı Türk sivil toplum
kuruluşları üniversite önünde protesto etti.

• Türkses / Hamburg

Hamburg Üniversitesi bünyesinde yer alan Türkçe öğretmenlik programının mali sorun
gerekçe göstererek kapatılmasını
Hamburg Türk Öğretmenleri Derneği (TÖDER) öncülüğünde
Hamburg Üniversitesi ana binasının önünde çok sayıda Türk dernekleri bir araya gelerek protesto
etti.

Birlikte mücadele
vereceğiz.

Hamburg Üniversitesi önünde düzenlenen protesto gösterisinde
konuşan Türk Öğretmenler derneği (TÖDER) Başkanı Bilge
Yörenç, Hamburg Üniversitesinin
almış olduğu bu kararın gelecek
eğitim ve öğretim yılında uygulayacağını belirttiği konuşmasında ‘’Bunu engellemek ve
anadilimizi gençlerimiz ve gelecek nesillerimiz adına korumak
için tüm sivil toplum dernekleri-

miz ile el ele vererek sonuna
kadar mücadele edeceğiz’’ dedi.

Karar uyum hedeflerine ters düşüyor

Hamburg üniversitesinin almış
olduğu kararın Hamburg Eyaleti
uyum hedeflerine ters düştüğünü
söyleyen Bilge Yörenç’ Hamburg’da 10.030 öğrencinin evde
aile dili olarak Türkçe konuşuyor.
4.276 ise ikinci dil olarak Türkçe
konuşuyor. 51 öğretmenin Hamburg Üniversitesi Türkçe bölümünden mezun ve öğretmen
olarak atanmış bulunuyor. Yüksek lisans (Master) bölümünde 15
öğrenci stajyerlik yeri beklemektedir. Hamburg Eyaletinde 29
diplomalı Türkçe öğretmeni
görev yapıyor. Türkçe öğrenmek
isteyen Alman öğrencilerin sayısı
hızla artmaktadır’ diye konuştu.
Hamburg Üniversitesi tarafından
küçük program olduğu ve talep
az olduğu gerekçe gösterilerek
kapatılmaya çalışmasının tüm
Türk öğretmenleri hayal kırık-

lığına uğrattığını belirten Yörenç,
tüm sivil toplum kuruluşlarını ve
velileri duyarlı olmaya çağırdı.
Yörenç ‘’Hamburg’da 15 bin çocuğun Türkçe konuşmasına
rağmen 3.700 öğrenci Türkçe
derslerine katılıyor. Türkçe’ye
talep artarsa bu tür haksız uygulamalara maruz kalmayız’’ dedi.
‘Alınan

karar yanlış’

Alman Sosyal Demokrat Parti
(SPD) Hamburg Eyalet Milletvekili Kazım Abacı ise yaptığı konuşmada Hamburg
Üniversitesinin almış olduğu kararın yanlış bir karar olduğunu
üniversitenin alınan bu kararı
gözden geçirmesini istedi. Diğer
konuşmacılar ise Hamburg Üniversitesinin almış olduğu kararı
protesto ettiklerini
belirttiler. ‘Türkçe Almanya’nın
ikinci dili’,’Türkçe yasaklanamaz’ ‘Üniversite duy sesimizi’
gibi pankartların taşındığı gösteride üniversitenin kararına sert
tepkiler verildi. Kaynak: Gazete

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

A
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lmanya'nın Hamburg şehrinde iki yıl önce açılan
'Gençlik Meslek Ajansı'
tüm eyaletlere örnek oluyor. Eyaletler arası işbirliğinin arttırılması
için bir araya gelen beş Kuzey Almanya eyaletinin başbakanları da
kurumdan övgüyle bahsetti. Hiç
bir gencin yolda kalmaması için
faaliyet gösteren kurumun her
eyalette kurulabileceği ifade ediliyor. İki yıl önce kalifiye eleman
açığına karşı mücadele etmek ve
25 yaşına kadar olan gençlere mesleki
perspektif sunmak amacıyla tek
elden hizmet vermek üzere Hamburg’da kurulan ‘Gençlik Meslek
Ajansı’ tüm eyaletlere örnek
oluyor. Hamburg’da bir araya
gelen Kuzey Almanya’nın beş
eyalet başbakanı da aynı görüşte.
Toplantıya ev sahipliği yapan
Hamburg Başbakanı Olaf Scholz,
yedi semtte şubesi bulunan Gençlik Meslek Ajansı’nın hizmetleri
hakkında bilgi verirken, Aşağı
Saksonya Başbakanı Stephan
Weil ve Bremen Başbakanı Jens
Böhrnsen Hamburg’daki bu hiz-
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metleri örnek olarak gösterdi.
Aşağı Saksonya Başbakanı Stephan Weil ajansın Almanya’nın tamamının ilgi gösterebileceği ve
diğer eyaletlerin rahatlıkla uygulayabileceği örnek proje olduğunu
söylerken, Bremen Başbakanı
Jens Böhrnsen ise projenin hiçbir
gencin yolda kalmaması için
önemli olduğuna dikkat çekti.
Kısa bir süre önce ziyaret ettiği
Gençlik Meslek Ajansı’ndan
övgüyle bahseden Federal Çalışma Bakanı Andrea Nahles'de
(SPD), “Diğer eyaletler Hamburg’u örnek almalı, böylece koalisyonun meslek eğitimi anlaşması da hayata geçirilir” demişti.
Almanya’da başka bir eyalette örneği olmayan ilk profesyonel
Gençlik Meslek Ajansı 25 yaşına
kadar tüm gençleri kapsayacak
şekilde tek elden hizmet veriyor.

Özellikle ailede ve başka yerde
mesleki perspektif bulamayan
gençler için büyük avantaj sağlayan
ajans, meslek seçimi, meslek
eğitim yeri bulunması ve uygun
yükseköğrenim görme, okulu yarıda bırakanlara yön gösterme gibi

meslek eğitiminde ya da yükseköğrenimde sorun yaşayanların
sorunlarının aşılmasına kadar her
konuda hizmet veriyor. Ajans aynı
zamanda gençlerin meslek ya da
yükseköğrenimi bitirdikten sonrada iş hayatına en iyi şekilde
uyum sağlamaları için çalışıyor.
Aşağı Saksonya Başbakanı Stephan Weil, Bremen Başbakanı Jens
Böhrnsen, Schelswig Holstein
Başbakanı Torsten Albig ve
Mecklenburg-Vorpommern
Başbakanı Erwin Sellering, Hamburg Başbakanı Olaf Scholz ve
Hamburg Ticaret Odası Başkanı
Fritz Horst Melzheimer’in katıldığı toplantıda ağırlıklı olarak
eyaletler arası işbirliğinin gelişmesi, ortak çalışmaların artırılması, alt yapı, liman, ulaşım, enerji
dönüşümü ve taşımacılığı gibi
meslek eğitim konuları ele alındı.
Enerji dönüşümünün başarılı olması için mevcut sistemin modernleşmesi gerektiği üzerinde
durduklarını kaydeden başbakanlar, bununla ilgili çalışmaların
başladığını, enerji transferi içinde
modernleşmenin kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

Almanya da yüzlerce hastane
kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

A

lmanya genelinde, neredeyse her şehrin ortak
sıkıntılarından sayılan
"hastanelerin finanse edilmesi"
konusu, kamuoyu nezdinde tekrar tartışmaya açıldı.

Uzmanlara göre, birçok hastane
maddî çıkmazın içerisine girmiş,

geleceğe yönelik bir umudu kalmamış durumda. RheinischWestfälisch Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü yetkilisi Boris
Augurzky’ye göre, her yedi hastaneden biri fazlalık konumunda. Yapılan araştırmalara
göre, iflas etme tehlikesiyle
karşı karşıya kalan kliniklerin

oranı yüzde 16 düzeyinde. Gelecek yıllarda maddî yetersizlikler
nedeniyle kilit vuracak hastanelerin oranı ise yüzde 13. Konunun uzmanı Augurzky, özellikle
küçük kliniklerin devlet tarafından maddî destek alması gerektiğini vurguluyor.

Jagau kıl
payı kazandı
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Aşağı Saksonya Eyaleti’nde yapılan yerel yönetimler seçimlerinde
Hannover Bölge Valiliğini SPD
adayı Hauke Jagau ikinci turda
kazandı.

A

• Türkses / HANNOVER
Ekrem SAĞIR

ŞAĞI Saksonya’da doğrudan belediye başkanlığı ve vali seçimleri
de yapıldı. 6,3 milyon seçmenin
bulunduğu eyalette 169 bölgede seçim
sonuçları ilk turda kesinleşirken, 46’sında
ikinci tura kaldı. Başkent Hannover’deki
valilik seçiminde halen görevde olan
SPD’li Hauke Jagau ilk turda 47,3 oy almayı başarırken, CDU‘lu Axel Brockmann yüzde 38,7 oy alarak, ikinci turun
yapılacağı 15 Hazıran’da yeniden sandıkta yarıştılar.
İkinci tur seçime katılımın % 26 larda
kaldığı 15 Haziran Hannover Bölge Valilik seçimlerinde CDU adayı Axel Brock-
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mann oyların 49.1 ‘ni
alırken, SPD adayı
Hauke Yagau seçmenlerin % 50.9’unu
alarak
Hannover
Bölge Valiliği’ni kazanmış oldu.

Soldan Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı
Stefan Schostok, Jurgen Koerth,MdL Doris
Üçüncü kez Hannover Bölge Valiliği’ni Schröder-Köpf, MdL Michael Höntsch, Vali Hauke
kazanan Hauke Jagau,
Jagau, SPD Hannover İl Başkanı Alptekin Kırcı

”2021 yılına kadar
sürecek valilik görevimde bu güne kadar sürdürdüğümüz politikalara devam edeceğim.
Ağırlıklı olarak uyum ve eğitim konularında ki çalışmalarımız devam edecek. Başta Hannover olmak üzere
bölgemizde ırkçılığın olmadığı, hoşgörünün hakim olduğu, eğitimin niteliğinin yükseldiği bir bölge olması için
valiliğimize düşen her görevi yerine
getirmek için azami gayret göstereceğiz.”

Bundesligadayız

Hannover SPD İl Başkanı Alptekin Kırcı,
”Çok zorlu bir yarıştan daha başarıyla
çıktık. İkinci turda seçmenlerimizin
sandığa gereken rağbeti göstermediğinden dolayı az bir farkla kazandık.
Fakat;Hannover olarak bütün Almanya’da SPD olarak en yüksek oy almaktayız.
Yani
futbol
deyimiyle
Bundesliga’dayız. Başarımızı artıracak çalışmalarımız devam edecektir.
Türk kökenli gençleri de partimize
bekliyoruz.”

Güvenli seyahatleriniz için Safi Reifen

S

Kibar İmmobilien
GmbH büyüyor
Temmuz - Juli 2014

• Türkses/Hamburg
Esra Sayın

afi Reifen 2003 yılında
Khalil Safi tarafından
Hamburg`un Altona semtinde
kuruldu.
Alanındaki
başarısı, kaliteli ve çok sayıdakı
çeşit imkanı ile o günden bu yana
hızla basamakları tırmanan Safi
Reifenda sıfır ve ikinci el pek çok
oto lastik çeşidini bulmak
mümkün.

Gideceğiniz yere güvenle varmanızı sağlamak için müşterilerine
kaliteli hizmet sunan Safi Reifen
kurucusu Khalil Safi bu dönemde
lastik değişiminin çok önemli
olduğunu vurguladı. `İzine gidecek olanların oto lastikleri konusunda hassasiyet göstermeleri çok
önemli bir konudur. Çünkü pek
çok kişi kışlık lastik ile uzun
yolda güvenli sürüş yapabileceğini düşünüyor. Aksine bu
durum aracınız ve sizin için çok
tehlikeli. Kışlık lastikler bu

HAYIRLI
RAMAZANLAR!..

dönemde aracınızın performansını düşürmesinin yanı sıra pek
çok tehlikeyide beraberinde getirebilir. Bu sebeple izine gidecek olan
vatandaşlarımızın öncelikle lastiklerini bir uzmana göstermeleri
gerekmektedir` diye konuştu.
Yılların verdiği tecrübeyi kaliteli
hizmet ve çeşitle birleştiren Safi
Reifen´ a ulaşmak isteyen
müşterilerimiz için iletişim
bilgileri şu şekilde, Telefon:
040/38038879

H

Hannover’de pansiyonculukla iş yaşamına başlayan
Kibar İmmobilien GmbH sahibi Mehmet Kibar,
yeni şubeler açarak büyümeye devam ediyor.
•Türkses / HANNOVER
Ekrem SAĞIR

ANNOVER kentinde 2000
yılında iş yaşamına fuar konaklama oganizasyonuyla
başlayan “Kibar İmmobilien
GmbH” sahibi Mehmet Kibar, halen
15 daireli bir pansiyon işletmeye
devam ederken, 2009 yılında Döhren
semti Hildesheimstr. 234 adresinde
kurduğu “Kibar İmmobilien
GmbH” bürosunun yanısıra merkez
büro olarak nitelendirdiği Braunstr.10
Hannover adresinde de yeni bir büro
açtı.
Gayrimenkul danışma şirketi olan
Kibar İmmobilien GmbH’nin merkez
şubesinin açılmasıyla daha çok insanlara ulaşabileceklerini dile getiren
Mehmet Kibar, „İnsanlara gayri-

menkul danışmanlık hizmetimizin
ve emlak alım-satım işlemlerinin
yanısıra inşaat mühendisi Feridun
Ağca’yla ortaklaşa olarak yeni kurduğumuz “Kibar Bau GmbH” şirketimiz aracılığıyla da ev ve büro
tadilatları, enerji kimliği, enerji
danışmanlığı ve kat karşılığı ev
yapma çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz. “

Türkiye’de İzmir ve Kuşadasında
“Kibar İnşaat” olarak kurmuş olduğu şirketle ağırlıklı olarak yurt dışında yaşayanlara yönelik yazlık villalar ve kışlık daireler yaptığını söyleyen Mehmet Kibar, ” Çok kaliteli ve
uygun fiyatlarla yazlık ve kışlık evleri pazarlamaktayız. Yurt dışında
yaşayanların beklentilerini iyi bildiğimiz için, beklentileri karşılayacak
evler yaptığımızı belirtmekteyim.”

Mübarek Ramazan ayında hakiki Gaziantap Baklava çeşitlerini tadmak
istiyorsanız mutlaka bize müracaat edin!.. Siparişleriniz işin bir telefonunuz yeter.
Acil sipariş hattı:
Von Hütten Str. 45 . 22761 Hamburg ( Bahrenfeld)
Tel.: 040 / 89 40 21 . Fax: 89 92 984 . Mobil: 0176 / 633 315 18 . Cep: 0176 / 928 028 22

Çifte vatandaşlık getirilmeli A
Temmuz - Juli 2014
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lmanya 1900 ‘lu yıllardan beri göç almasına rağmen ne
yazık ki bir göçmen ülkesi
olduğunu gerçek anlamda
kabul etmemekte direnmektedir.

Dar alanda
paslaşmalar!
Ekrem Sağır

Yaklaşık elli yıldır yaşadığımız bu
ülkede, gerek etnik ve dini farklılıklardan olsun, gerekse de Almanya’nın çok kültürlülüğü içine sindiremediğinden, veya bizlerin bazı eksikliklerimizden kaynaklanıyor
olsun bir yığın sorunlarımız olduğu
bir gerçektir.

Toplumumuzun ortak sorunlarını
başlıklarla ifade edecek olursak ;

Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius TWC Kulüp üyeleriyle birlikte.

Hannover ve çevresindeki bir grup işveren ve üst düzey yöneticilerin oluşturmuş olduğu “Türk Ekonomi Kulübü” Hazıran ayı kahvaltılı toplantısında Aşağı Saksonya Eyalet İçişleri Bakanı Boris Pistorius’ağırladı.

H

• Türkses/HANNOVER
Ekrem SAĞIR

ANNOVER’in güzide otellerinden
Courdyard’da TWC (Türk Ekonomi Kulübü) nün yaptığı kahvaltılı toplantıda açılış konuşmasını yapan,
işadamı Hasan Kurtuluş, „geleneksel
hale getirdiğimiz kahvaltılı toplantımızda İçişleri bakanımız Boris Pistorius’u ağırlamaktan mutluyuz” dedi.
Türk Ekonomi Kulübü’nun çalışmalarını
takip ettiğini ve üyeleriyle tanışmaktan
mutluluk duyduğunu dile getirdikten
sonra, bakanlığının çalışmaları hakkında
bilgi veren bakan Pistorius, ”Önceki hükümet döneminde uygulanan cami
kontrolleri ve fişleme uygulamaları tamamen kaldırılmış, o kayıtlar yakılmış, yok edilmiştir. Ne yazık ki
Almanya genelinde olduğu gibi, eyaletimizde de İslam düşmanlığı var.
Toplumun yarısı İslam dininden korkar durumdadır. Karşılıklı diyaloglarla
ön yargıların zamanla azalacağına
inanıyorum. Hükümet olarak marjinal
gruplarla mücadelemiz sürecektir.”

Sayfa -- Seite
Seite 12
12
Sayfa

NPD Kapatılmalı

Aşırı sağcı parti olan NPD’nin mutlaka
kapatılması gerektiğini dile getiren
Bakan Boris Pistorius, ”CDU’nun tutumu nedeniyle kendilerinden olmayan
herkesi düşman olarak algılayan bir
düşünceye sahip olan ırkçı parti
NPD’nin kapatılması mümkün olmadı.
İslamı kendilerine tehdit olarak gören
bu parti kapatılmalıdır.”

Çifte vatandaşlık olmalı

Aşağı Saksonya’nın eski başbakanı
David McAlister ‘in cebinde çifte pasaportun olması normal, Türk kökenli Mustafa Erkan’a gelince anormal. Böyle bir
anlayış kabul edilemez. Opsiyon modelini de yetersiz buluyor ve mutlaka
Türk’lere de çifte vatandaşlık verilmeli diyoruz.”

Almanya’ya göçün devam ettiğini söyleyen bakan Pistorius, ”Süriye, Afganistan,
Pakistan gibi ülkelerden Almanya’ya
gelen göçmenlere burada yardım yapmaktansa geldikleri ülkelere yardım yabu-- Ausgabe
şahısların
kendi ülkelerinde,
pılıp,Sayı
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246
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kendi topraklarında kalma imkanları yaratılmalı. Kişilere balık tutmasını öğretmek akıllıca bir yöntem olduğunu
düşünüyorum.

Amac

Eyalet İçişleri Bakanı Boris Pistorius’un
bakanlığının çalışmaları hakkında verdikleri bilgilerden memnun kaldığını dile
getiren “Türk Ekonomi Kulübü” üyesi Bülent Hanlı, ”İşveren, siyaset, spor ve
toplumun değişik katmanlarından
önde gelenleriyle kahvaltılı toplantılarımızda bir araya geliyoruz. Bizim düşüncelerimizi aktarıyor, kendilerinin
de bizler hakkında ki düşüncelerini
alıyoruz. Bir şekilde oluşmuş ön yargıların kırılmasına katkı sağladığına
inanıyorum. Bilgi alış-verişi oluyor ki
bu da karşılıklı gelişmemize yardım
ediyor.”

Kulüp Üyeleri: Hasan Kurtuluş, Muzaffer Dönmez, Göksel Güner, İbrahim
Kuru, Selim Kurt, Bülent Hanlı, Erdal Karaman, Serkan Dikici, Semih Kurtuluş,
Cevat Dönmez, Alptekin Kırcı, Orhan
Kabaoğlu, Achim Şanlı,Fethullah Ak-

Aralık
- Dezember
2013
- Februar 2014
Şubat
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Anadili dersleri, vatandaşlık sorunu,
fırsat eşitsizliği, yerel yönetimlerde
seçme ve seçilme hakkı, cami
kontrolleri, vicdan testi gibi yığınla
sıralayabileceğimiz sorunlarımız
bulunmaktadır.

Tüm bunlara rağmen bizler ne
yapmaktayız ?

Evet . Bence sorunların çözümüne
başlayacağımız nokta burasıdır.
Bizler,geçmişteki yaşam kültürümüzün de etkisiyle bir araya gelip
sağlıklı çalışmalar yapmakta çok
zorluklar çekmekteyiz. “Sivil Toplum Kuruluşları” nın tarihçesi bakımından Avrupa’nın bir hayli gerisinde işe başladığımız gerçek.Tüm
bunlara rağmen Almanya genelinde kesin olmamakla birlikte Türklere ait üçbin civarında dernek
bulunmaktadır. Mevcut derneklerin
büyük bölümü kahvehane olarak
işlev sürdürmekte, önemli bir bölümü sadece dini vecibelerini yerine getiren mekanlar konumunda,
futbol kulüplerinin yanı sıra az bir
kısmı da eğitim ve toplumumuzun
genel sorunlarıyla ilgilenmekte
olup, son senelerde yükselişe
geçen hemşehri dernekleri de bu-

lunmaktadır.

Demokratik ülkelerde “Sivil Toplum
Kuruluşları”nın okul ,şehir idaresi,
hatta ülke yönetiminde büyük söz
sahibi oldukları bilinmektedir.

Yukarıda sıraladığımız sorunlarımızın çözümüne katkı sunmak için
uğraş veren derneklerin sayısı ne
yazik ki çok az sayıdadır. Temel sorunlarımızın dile getirilmesinde bile
bir araya gelmediğimizin yanısıra,
ne yazık ki bölünmeyi gayet iyi başarabiliyoruz.

Gerek ülkemize yönelik çalışmalar
yapan! ( az da olsa varlar), gerekse
de buradaki sorunların çözümü için
uğraş veren dernek yöneticileri
olarak birçoklarımız yerel bazda
olsun, eyalet ve federal düzeyde ki
sorunlarımız hakkında karşıdan ortaya atılan herhangibir düşünceye
balıklama atlar, o düşünceyi aylarca kısır döngü içerisinde birbirimizi
kırarak, inciterek ve sonucunda da
bölünüp ayrı bir dernek kurarak sonuçlandırırız. Kısacası“Dar Alanda
Kısa Paslaşmalar”yaparak bir
şeyler yaptığımızı sannederiz.
Örnek: Anadili dersleri, din dersleri,
vatandaşlık sorunu. v.s.v.s.

Artık bölünüp parçalanmadan , bizlere atılan paslarla oynamaktansa,
topu kendi inisiyatifimize alacak ve
bizler pas atacak konuma gelmeliyiz. Somut durumların somut tahlilini yapıp, neyi, ne zaman ve nasıl
yapacağımıza bizler karar vermedikçe bir elli sene daha Almanlar
ensemizde boza pişirmeye devam
ederler. Saygılarımla.

REKLAMSIZ TV

Nejdet ve Necati Çakı

20. yıl dolayisi ile bütün
Halılarda % 20 indirimli kampanya

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

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
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Hamburg Başkonsolosu Mehmet Fatih Ak, Türkses Gazetesi'nin sorularını
yanıtlayarak, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin takvimi hakkında bizleri bilgilendirdi.

1

• Türkses / Hamburg
Aslıhan Kurnaz

0 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi için ilk kez oy kullanacak vatandaşlar, 31 Temmuz
ile 3 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın yedi kentinde oy kullanabilecek.
Genel seçimlerden farklı yapılacak
olan bu seçim, İlk tur, 31 Temmuz-3
Ağustos 2014 ve ikinci tura kalması halinde 17-20 Ağustos 2014 tarihlerinde
gerçekleşecek.

Türkses ekibi olarak ziyaret ettiğimiz
T.C. Hamburg Başkonsolosu Mehmet Fatih Ak, oy kullanma sistemi
hakkında şu önemli bilgileri verdi:

“ 31 Temmuz 3 Ağuztos 2014 tarihleri arasında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Hamburg
Başkonsolosluğuna bağlı Türk vatandaşları oylarını Hannover de kullanacak. Oy kullanma işlemi için
internet den 31 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arası uygun bir gün için
randevü alınması gerekmektedir.
Seçim için bulunduğu bölgeye ait
seçim sandığından daha önce randevü alamayan şahıslar oy kullanamayacak. Hamburg, Kiel, Flensburg,
ve Hamburg başkonsolosluğuna
bağlı olan vatandaşlarımız Hannover
deki fuar alanında belirlenen sandıklarda oylarını kullanabilecekler.
Hannover e ulaşım ise kişiler tarafından bizzat organize edilecek. Konsolosluğumuz tarafından tren veya
otobüslerle seçim yerine ulaştırma
söz konusu değildir”

Peki oyumu nerede ve
nasıl kullanacağım?

Seçim döneminde oy kullanabilmeniz için
"Yurtdışı Seçmen
Kütüğü"ne kayıtlı
olmanız gerekmektedir. Seçmen
listeleri fiziki ortamda asılmayacak
olup, Yurtdışı
Seçmen Kütüğü'ne
kayıt olup olmadığınızı, Yüksek Seçim Kurul Başkanlığı'nın internet sitesinden
(https://www.ysk.gov.tr/ysk/YurtDışıŞeçmenSorgu.html) kontrol edebilirsiniz. Şayet kaydınız bulunmadığı

Temmuz - Juli 2014

Hamburg Başkonsolosluğuna bağlı olan Türk seçmenler, oylarını 31
Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında Hannover de kullanabilecekler.

luğundan hareketle Düsseldorf ISS Dome Salonu'nda)
4. Essen (Essen ve Münster Başkonyapılacak olan sesolosluklarının görev bölgesindeki
çimlerin, fuar alanı
seçmenler için Essen Fuar Merkeve spor salonları
zi'nde)
gibi geniş mekanlarda olması Alman 5. Frankfurt (Frankfurt ve Mainz
Başkonsolosluklarının görev bölgesinmakamları taradeki seçmenler için Fraport Arena
fınca uygun görülSpor Salonu'nda)
müştür. Bu
çerçevede seçimler 6. Münih (Münih ve Nürnberg Başkonsolosluklarının görev bölgesindeki
Almanya'nın yedi
seçmenler için Münih Fuar Merkekentinde gerçekzi'nde)
leşecektir.
7. Karlsruhe (Stuttgart ve Karlsruhe
1. Berlin (Berlin
Başkonsolosluklarının görev bölgesinBaşkonsolosdeki seçmenler için Karlsruhe Fuar
luğunun görev bölMerkezi'nde)
gesindeki seçmenler için Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda) Ayrıca 21-25 Temmuz tarihleri arasında sistemden randevunuzu al2. Hannover
(Hamburg ve Han- dığınız sırada, yanınıza ailenizden beş
kişiyi daha seçebileceksiniz.
nover Başkonsolosluklarının
Hamburg Başkonsolosu Mehmet Fatih
görev bölgesinAk vatandaşın sisteme kayıt olup olmadeki seçmenler
dıklarını mutlaka incelemelerini ve taiçin Hannover
Hamburg Başkonsolosu Mehmet Fatih Ak, gazetemizin sahibi Emin Sağlık’a seçimler hakkında
önemli açıklamalarda bulunarak, vatandaşlarımızın mutlaka sandık başına gitmelerini tavsiye etti. Fuar Merkezi'nde)
rihleri dikkate alarak en kısa sürede
3. Düsseldorf (Düs- konsolosluğa müracaat etmelerini
takdirde üç yöntem ile 9 Temmuz 2014 lüğü'ne göndermek suretiyle adres
önemle vurguladı.
seldorf ve Köln Başkonsolosluklarının
beyanında bulunabilirsiniz.
Türkiye saati ile 17.00'ye kadar adres
görev bölgesindeki seçmenler için
Yüksek Seçim Kurulu ilgili kararında,
beyanında bulunmanız gerekmektedir.
yurt dışı seçmen kütüğünün ilan edil1. Bağlı bulunduğunuz başkonsolosdiği 2-9 Temmuz 2014 tarihleri araluğa şahsen müracaatla "Adres Beyan
sında adres beyanı başvurularının
Formu" doldurmak suretiyle veya,
şahsen yapılabileceği, posta ile müra2. T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vacaatların ise dikkate alınmayacağı betandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün
lirtilmektedir.
internet sitesinden
(http://www.nvi.gov.tr/Hakkımızda/ProYurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan
jeler,Aks.html?pageindex=11) indirebivatandaşlar, oy kullanabilmek için ranleceğiniz "Yurtdışında Yaşayan
devu almaları gerekmektedir. Oy
Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan
verme günleri iki zaman dilimine bölünFormu-B (ön ve arka sayfa)"yı eksiksiz
müş olup (08.00-12.30; 12.30-17.00),
doldurdaktan sonra, nüfus cüzdanını"SEÇSİS Oy Verme Günü Belirleme
zın önlü-arkalı fotokopisiyle birlikte
Sistemi"nden istenilen gün ve saat diliposta yoluyla bağlı
Türkses Gazetesi ve Euroses Dergisi bünyesinde çalışacak,
mini seçmek mümkündür. Bu işlem 21
bulunduğunuz
Temmuz 2014 (Türkiye
saati ile HANNOVER ve BREMEN çevresinde görevlendirilmek üzeBaşkonsolosluğa
HAMBURG,
göndermek suretiyle 08.00'de başlayacak) ile 25 Temmuz
2014 (Türkiye saati
ile 17.00'deve
sona
veya, 3. T.C. İçişleri
re Türkçe
Almanca’ya iyi derecede hakim, insan ilişkileri ve iletişimi
erecektir) tarihleri arasında yapılacakBakanlığı Nüfus ve
bilgisayar kullanmasını bilen, ehliyetli ve araç sahibi olan
tır. Oy verme gününügüçlü,
berlirlemeyen
Vatandaşlık İşleri
seçmenler için oy verme gün ve saat
Genel Müdüraralığıyla oy kullanacakları sandıklar
lüğü'nün ınternet
sitesinden indirebi- sistem tarafından belirlenecektir. Oy
kullanmaya giderken T.C Kimlik Numaleceğiniz "Yurtralarınızı gösteren nüfus cüzdanlarınızı
dışında Yaşayan
ve
veya pasaportlarınızı yanınızda bulunVatandaşlarımız
durmanız gerekmektedir.
İçin Adres Beyan Formu-B (ön ve
arka sayfa)"yı eksiksiz doldurdaktan
Almanya genelinde 1.384.410 seçmen
sonra, nüfus cüzdanınızın önlü-arkalı
alınacaktır.
vardır. Yurtdışı Seçmen Kütüğü'ne kafotokopisiyle birlikte posta yoluyla
yıtların halen güncellenmesi sebebiyle
İçişleri Bakanı Nüfus ve Vatandaşlık
Türkses ekibinden Emin Sağlık, Aslıhan Kurnaz ve Esra Sayın’ı makamında
Not: Öğrenciler de başvurabilir.
bu sayının artması hali de mevcuttur.
İşleri Genel Müdürlüğüne ya da nüfus
kabül eden T.C. Hamburg Başkonsolosu Mehmet Fatih Ak, CumhurbaşkanAlmanya'daki seçmen sayısının çokkayıtlarının bulunduğu Nüfus Müdürlığı seçimleri hakkında Türkses’e bilgi verdi.

Muhabirler
ve Reklam
Temsilcileri

ARANIYOR
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CDU Kadın Birliği Wersich’i
Hamburg’a başbakan adayı gösterdi

UETD Hamburg Bölge Teşkilatları
ilk şubesini Neumünster de kurdu

M

• Türkses / HAMBURG

art 2014 tarihinde kuruluşunu
gerçekleştiren
UETD Hamburg Bölge teşkilatı uzun bir ön hazırlık
çalışmaları sonucu ilk
şubesini Neumünsterde
kurdu.

Bölge Başkanı Muhterem
Güngör, Bölge sekreteri
Oktay Akkaya, Bölge Muhasibi Mustafa Karsavul ve
YK üyesi Okan Bettaşın da
katıldığı UETD-Neumünster kuruluş Genel Kurulunda başkanlığa oy birliği ile
Mehmet Deniz Kılıç seçildi. UETD misyonu çerçevesinde insanlarımıza Neumünster ve çevresinde hizmet vermekten mutlu olacaklarını ifade eden
Başkan Deniz Kılıç`ın Genel Kurulu´a sunmuş olduğu YK Listeside oy birliği ile Kabul gördü. Deniz
Kılıç yaptığı teşekkür konuşmasında: kendisine verilen bu güvenden ötürü
çok mutlu olduğunu ve bu
güvene layık olmaya azami

gayret göstereceğini ifade
etti. Aynı zamanda Neumünster`de yaşayan bütün
insanlarımızı kucaklacak
bir anlayış sergileyeceklerini ve çalışmalarında hiç
ayrım gözetmeksizin bütün

insanlarımızın sorunlarına
çözüm üretecek faaliyetler
sergileyeceklerini ifade
etti. Genel Kurula katılan
Bölge Başkanı Muhterem
Güngör´de: Şube Başkanı
Deniz Kılıç ve yönetim
Kurulu üyelerini tebrik etti
ve başarılar diledi. Aynı
zamanda şube çalışmalarına devam ettiklerini en
kısa zamanda Lübeck ve
Kiel´de de bir şube açacaklarını ifade etti.

H

ıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Birliği Hamburg
Teşkilatı, gelecek yıl yapılacak
seçimlerde Hamburg eski
Sosyal İşler Bakanı ve CDU
Eyalet Meclis Grubu Başkanı
Dietrich Wersich’in partilerinin başbakan adayı olmasını
istiyor. Konuyla ilgili basın
açıklaması yapan Kadın Birliği
Hamburg Başkanı Marita Meyer-Kainer,‘‘Bizim gelecek yıl
için CDU politikasını ileriye

götürecek, tecrübeli ve tanınmış bir başbakan adayına ihtiyacımız var.

Dietrich Wersich bu kriterleri
tam olarak yerine getiriyor.
Wersich hem CDU Hamburg
Meclis Grubu Başkanı olarak
hem de eski bir bakan olarak
politik yönetici pozisyonuna
sahip birisi. Kendisi büyükşehir politikasını bilen liberal bir kişiliğe sahip olduğu
için geniş hedef grupları tarafından seçilebilecek biri.

Dolayısı ile biz önümüzdeki
yıl yapılacak eyalet parlamento seçiminde başbakan adayımızın Dietrich Wersich olmasını istiyoruz.’’ dedi.

Seçmen yaşının yerel seçimlerde 16’ya düştüğü Hamburg’da Şubat ayında eyalet
parlamento seçimleri yapılacak. Şu anda SPD’nin tek
başına iktidar olduğu Hamburg eyalet meclisinde CDU,
Yeşiller, Sol Parti ve FDP temsil ediliyor.

Hamburg Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Hamburg bölge başkanlığı, Ağustos ayında Türkiye’de yapılacak olan ve Almanya’daki

A
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ğustos ayında Türkiye’de
yapılacak olan cumhurbaşkanlık seçimleri, hem ilk kez
halkın cumhurbaşkanını seçmesi hem
de ilk kez Almanya’daki vatandaşların
Almanya’dan oy kullanabilmesi açısından birçok soruları da beraberinde
getiriyor. Bu soruları cevaplamak ve
vatandaşların sorunsuz bir şekilde oy
kullanabilmelerini sağlamak amacıyla
tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarına
start veren Avrupalı Türk Demokratlar
Birliği (UETD) Hamburg bölge başkanlığı, ilk bilgilendirme toplantısının
Hamburg Ditib Merkez Mescid-i Aksa
Camii’nde yaptı.
UETD Hamburg bölge başkanlığı
bünyesinde oluşturulan seçim komisyonu tarafından yapılan açıklamada,
Ağustos ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlık seçimlerinde yurtdışında
yaşayan vatandaşların ilk defa oy

vatandaşlarımızın bu yıl ilk kez oy kullanabileceği cumhurbaşkanlık
seçimleri ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme toplantılarına start verdi.
Camii’ndeki seçim bilgilendirme toplantısı gerçekleşdirdik.
Bu toplantıda başta yurtdışı seçmen
kütüğü, seçim bölgeleri, oy verme
koşulları, SEÇSiS ile randevu alma
işlemleri ve daha birçok konuda
kafalardaki sorular cevaplandırdık“
diye konuştu.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Hamburg bölge başkanlığı,
Ağustos ayında Türkiye’de yapılacak olan cumhurbaşkanlık seçimleri
ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını başlattı.

kullanacak olmasının değerli bir
kazanım olduğu belirtildi. UETD
Hamburg Seçim Komisyonu Başkanı
Ömer Polat yaptığı açıklamada,
“Vatandaşlarımıza ulaşarak onların

sorunsuz şekilde oy kullanabilmelerini
sağlamak için bilgilendirme toplantıları (Info-Veranstaltung) düzenliyoruz.
Çalışmaların en önemli ayaklarından
biri olan Ditib Merkez Mescid-i Aksa

Komisyon sözcüsü Okan Bettaş ise
amaçlarının seçimlere yurtdışından
katılım oranını azami düzeye çekmek
olduğunu belirtti. Yurtdışında yaşayan
Türk vatandaşlarının yıllarca yaşadıkları ülkede oy kullanamadığını, böylece en doğal vatandaşlık hakkından
mahrum kaldıklarına işaret eden
Bettaş, “Vatandaşlarımızın bu fırsatı
çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
ilk defa halkın kendi cumhurbaşkanını
seçecek olması sebebiyle ayrı bir öneme sahip olan bu seçimlerde biz de
UETD olarak bir katkımızın olmasını
istiyoruz” dedi.
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 Hamburg ve Çevresi konsolosu Fatih Ak,

Hamburg İçişleri Senatörü Michael Neumann,
SPD Hamburg Eyalet
Parlamentosu Milletvekilleri Kazım Abacı, Ali
Bereketli Rıza Şimşek, sivil top Kentin Altonabir
semlum temsilcileri, sanat
RAMAZAN
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

Türk Toplumu (TGH)
Hayırlı,verilen
arafından
BaharHuzurlu,
Resepsiyonu
yoğun ilgi gördü ve olSağlıklı ve
dukça renkli geçti.

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

Rüya’dan rüya
gibi gelinlikler
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Güven
Kebap
yenilendi

 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
• 4’de
ediyor.

• 21. ve 24 sayfalarda

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.
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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

Özdemir, „Tatilde
kaza raporu şart“

tuerkses@t-online.de

www.turkses.de

 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.
• 8 sayfada

Hırvatistan 306 km
boyunca dümdüz otoban
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Hırvatistan boydan boya 306 km dümdüz otoban. Virajı bile olmayan
otoban sürücüyü adeta hıza davet ediyor. Aman dikkat, gaza gelip
fazla hızlı gitmeyin, cezalar oldukça yüksek çünkü. Yollar bakımlı ve
güvenli. Her 5 km’de dinlenme tesisi var.
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IRVATİSTAN gümrük memurları çok sıkı kontrol ediyor. Gümrük yasasına göre
yolcu başına bir karton sigara ve bir
litre alkollü içkiye izin veriliyor. 10
bin Euro’yu aşan değerli eşya (altın,
mücevher gibi), çek ve nakit paranın
girişte gümrük memuruna mutlaka
yazılı beyan edilmesi gerekiyor.
Hırvatistan’da otoyol ve benzin
ücretlerini Euro olarak ödemek mümkün. Otoyol ücretinde Euro üzeri Euro
olarak ödeniyor. Ancak Cent kabul
edilmiyor. Bu nedenle sınırda bir miktar para bozdurmak en doğrusu. Benzin
istasyonunda Euro’yu düşük kurdan

İbrahim Akkaya

H

IRVATİSTAN sınır kapısı Bregana’dan Sırbistan
sınır kapısına kadar yol 306 km. Yollar çok bakımlı
ve boydan boya dümdüz otoban. Virajı bile olmayan
otoban sürücüyü adeta hız yapmaya davet ediyor. Ancak
Hırvatistan otobanında radar donanımlı sivil polis araçları
hız kontrolü yapıyor. Sivil polis aracı otobanda hızlı giden
aracı bir süre takip ediyor. Eğer sürücü hızlı gitmeye
devam ediyorsa, bir dinlenme tesisine yaklaşırken, sivil
polis aracı öne geçerek, aracın arka camında “Policija”
yazılı kırmızı ışığı açıyor ve sürücüyü parka çekiyor. Hırvatistan’da trafik cezaları ağır. Polis sadece bin Kuna’ya
kadar olan para cezasını tahsil edebiliyor. Bin Kuna
yaklaşık 140 Euro’ya tekabül ediyor. Bin Kuna’nın üzerindeki trafik cezalarında polis sürücünün belgelerine el
koyuyor ve ceza miktarına mahkeme karar veriyor.

ÇOCUKLAR YATIYOR
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10 bin
hesap ediyorlar ve otoyol ücretinde
Cent alınmadığı için yolcudan bir
Euro alınıyor.
Maribor üzerinden Hırvatistan’a
Macelj sınır kapısından giriş yapılıyor.
Bu güzergahtan gelenlerin sırasıyla
Macelj-Krapina-Zagrep-Slavonski
Brod ve Bajakovo (Sırbistan sınır kapısı) istikametini takip etmesi gerekiyor.
Ljubljana üzerinden gelenler Bregana sınır kapısından Hırvatistan’a
giriyor. Burdan itibaren Zagrep-

Slavonski Brod ve Bajokovo istikametini takip etmek gerekiyor.
Ücretler: 1. Macelj sınır kapısından
Zagrep arasındaki yolun bir bölümü
ücretli olup otomobiller için 42 Kuna
(Yaklaşık 6 Euro), minibüsler için 62
Kuna (yaklaşık 8 Euro) otoyol ücreti
alınıyor.
2. Bregana sınır kapısından Zagrep
13 km. Burası için otoyol ücreti 5
Kuna, yaklaşık 70 Cent, ancak Cent
alınmıyor, 1 Euro alınıyor. Minibüs
7 Kuna (1 Euro).

Hırvatistan sıla yolunun ortasında. Yol yorgunluğu kendisini Hırvatistan’da iyice hissettirmeye başlıyor. Her 5
km’de büyük park alanlı dinlenme tesisleri var. Burada bir
süre dinlendikten sonra yolculuğa devam etmek en doğrusu
olur. Başkent Zagrep’te görüştüğümüz Hırvatistan İçişleri
Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü Bölüm Başkanı Josip
Mataija trafik cezalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Türkiye’ye
tatile giden sürücüler çok hızlı araç kullanıyor. Hırvatistan’a
yorgun giriyorlar. Arka koltukta çocuklar uyuyor. Ama
herkesin emniyet kemerinin bağlı olması gerekiyor. Emniyet
kemeri takmamanın cezası 500 Kuna, yaklaşık 60 Euro ve
kemeri takılı olmayan her yolcu başına bu ceza alınıyor.
En düşük ceza 300 Kuna, yaklaşık 40 Euro. Para cezası 15
bin Kuna, yaklaşık 2 bin Euro’ya kadar çıkıyor.

İLK YARDIM ÇANTASI

Hırvat trafik yasalarına göre araçlarda ilk yardım çantası,
çekme halatı ve araç için yedek ampul bulundurmak
mecburiyeti var. Hırvat trafik polisi araçta bu donanımın
tam olup olmadığını kontrol edebiliyor ve herhangi birinin
eksik olması durumunda para cezası kesiyor. Polislere
rüşvet daveti çıkarmamak için aracınıza ilk yardım çantasıyla
birlikte çekme halatı ve yedek ampul almayı unutmayın.

RÜŞVET YASAK

Hırvatistan oldukça güvenli bir ülke. Sınırda polislerin
çorba parası gibi rüşvet isteme olayları yok. AB’ye üye
olmak isteyen Hırvatistan, AB’nin gözleri üzerinde olduğu
için çok dikkatli. Yolda veya sınırda polise rüşvet teklif
etmek suç.

Temmuz - Juli 2014
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Slovenya’da
farlar 24 saat
açık olmalı
LOVENYA boydan boya otoban. Yollar yeni ve
bakımlı. Farlar gece gündüz açık tutulmak zorunda. Vinyet almayı sakın unutmayın. Cezası
300 Euro. Hemen ödenirse 150 Euro. Traﬁk kurallarını
ihlal edenlerin belgelerine polis el koyuyor.
AB üyesi olan Slovenya aynı zamanda Schengen
ülkesi. Avusturya’dan giriște gümrük ya da pasaport
kontrolleri yok. Villach’tan giriște sınırda bazen rutin
denetlemeler yapılıyor. Polis sadece aracın içine
șöyle bir göz atıp devam edin diyor. İki milyon
nüfuslu Slovenya Euro bölgesinde ve Avrupa para
birimi Euro geçerli.
Sıla yolu üzerindeki Slovenya 190 km’lik bir yol
ve boydan boya otoban. Yolculuk topu topuna 2, bilemediniz 2.5 saat sürüyor. Yollar yeni ve çok bakımlı.
Yol kenarlarında modern dinlenme tesisleri var. Alp
dağları eteğindeki Slovenya’da hava çok ani değișebiliyor. Hava güneșliyken birden kararabiliyor. Ani
hava değișikliği nedeniyle farlar 24 saat açık tutulmak
zorunda.

S

VİNYETİ SAKIN UNUTMAYIN
Slovenya’da otoyol ücretli ve vinyet almak gerekiyor. Slovenya otobanı için vinyeti Avusturya’da
benzin istasyonlarında da almak mümkün. Benzin
istasyonlarında Slovenya vinyeti satılıyor. Eğer Avusturya’da Slovenya vinyeti almadıysanız, Villach’tan
Slovenya’ya giriște tüneli çıktıktan hemen bir km
sonra ilk benzin istasyonuna girip mutlaka vinyet
almak gerekiyor. Slovenya’da yerleșim yerlerinde
hız limiti 50 km, șehirlerarası normal yollarda 90
km, karayolunda 100 km, otoyolda ise 130 km.
Traﬁk cezaları 60 Euro ile 500 Euro arasında değișiyor.
Slovenya sınır kapılarında AB gümrükler yasası
geçerli. 10 bin Euro’nun üstündeki nakit paranın sınırda beyan edilmesi gerekiyor. 175 Euro üzerindeki
yeni alınmıș ziynet eșyaları da gümrüğe tabi.

Sırbistan’da otoban
inşaatları devam ediyor
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Sırbistan güvenli bir ülke. Ancak izincilerin bu yıl Sırbistan’da çok sabırlı
olması gerekiyor. Otoyollarda büyük onarım ve bakım çalışmaları
var. Başkent Belgrad’a girerken, Sava nehri üzerindeki Gazela Köprüsü
tam bir şantiye alanı. Sırbistan’da yeni trafik yasası can yakabilir.
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N çok şikayet konusu olan,
araç tamiri, yolda kalma gibi
durumlarda sadece Sırp Otomobil Kulübü (AMCC) ile irtibata
geçmek gerikyor. AMCC aynı zamanda, Almanya ADAC, Avusturya
ÖAMTC, İsviçre TCS, Fransa ACTA,
Hollanda ANWB, İskandinav ülkeleri
SOS, Belçika TCB, İngiltere AA
otomobil klüplerine ait üyelikleri
kabul ediyor. Gerektiğinde AMCC
otomobil kulübüne Sırbistan sınırları
içinde her 24 saat ulaşmak mümkün.
Telefon santralinde Türkçe, Sırpça,
Almanca, İngilizce ve Arapça dillerinde hizmet verilmektedir. Niş’le

S

IRBİSTAN’DA yollar güvenli. Sınır polisinin
Türk yolculardan çorba parası talebi de eskilerde
kalmışa benziyor. Ancak bu yıl Sırbistan’da izincileri
başka bir sıkıntı bekliyor. Sırbistan’da bu yıl otoyol ve
köprüler onarılıyor. Yaz sezonunda uzun kuyrukların
oluşması kaçınılmaz görünüyor. Özellikle başkent Belgrad’a girerken, Sava nehri üzerindeki Gazela köprüsü
tam bir şantiye alanı gibi. Köprü üzerinde sadece üç
şerit trafiğe açık. ﬁehiriçi ve otoyol bağlantısında tam
bir kavşak olan bu köprüde şimdi bile çok uzun kuyruklar
oluşuyor. Biz köprüyü bir saatte geçebildik. Yaz sezonunda
bu köprüde çok daha uzun kuyrukların oluşacağından
korkan Sırp trafik polisi yetkilileri izincilerden bu yaz
sezonunda herşeyden önce çok sabırlı olmalarını istediler.

OTOBAN İNŞAATI
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Bulgaristan sınırı arasında tabelasında
ADAC yazan özel tamirhaneler bulunuyor. Bunlar sahte. Sahte ADAC
tuzağına düşmeyin.

PARA BOZDURUN

Sırbistan güzergahı 460 km civarında. Otoyollar ücretli. Otoyola
girişte kart çekiliyor, ödeme otoban
çıkışındaki gişelerde yapılıyor. Yanlışlıkla TIR gişesine girmeyin, fazla
para alırlar. Gişelerde resimli olarak
otoban ücretleri hakkında Dinar ve
Euro olarak tabelalar asılı. Otoban
ücreti Euro olarak da ödenebiliyor.
Ancak Sırbistan’a girişte para bozdur-

mak en doğrusu. 1 Euro 97.20 Dinar.

HANGİ YOL

Niş’te otoyol gişelerinden çıktıktan
hemen sonra Türkiye güzergahı ikiye
ayrılıyor. Biri Makedonya Yunanistan,
diğeri ise Bulgaristan üzerinden.
Makedonya üzerinden gideceklerin
Selanik-Skopje (Üsküp), Bulgaristan
üzerinden gideceklerin Sofya istikametini takip etmeleri gerekiyor. Niş
Makedonya arası yol yaklaşık 90
km ve bakımlı. Niş Selanik arası
415 km, İstanbul bin 5 km. Niş
Sofya 160 km, İstanbul ise 730 km.

Macaristan’dan Sırbistan’a girişte, Belgrad’a kadar
otoban inşaatı var. Bu yol üzerinde de otoyol sık sık tek
şeride düşüyor. Belgrad’tan Niş’e, Niş’ten Makedonya
sınırı Preşevo’ya kadar bir çok noktada otoyol onarım
ve bakım çalışmaları yapılıyor. Sırbistan Trafik Dairesi
Başkanı Slavisa Matic, son 20 yıldır otoyollarda onarım
çalışması yapılmadığını, bakım çalışmalarının büyük
olmasının bundan kaynaklandığını söyledi.

YENİ TRAFİK YASASI

Sırbistan’da geçen yıl yürürlüğe giren trafik yasasına
göre polis artık para tahsil edemiyor. Polis trafik kurallarını
ihlal eden sürücüye sadece ceza yazabiliyor. Bu uygulama
polisin rüşvet almasını önlemek için düşünülmüş. Ancak
polis trafik kurallarına uymayan sürücünün belgelerine
el koyuyor ve sürücü para cezasını banka ya da postaneye
yatırıp polise makbuzu göstererek, belgelerini geri alabiliyor ve ondan sonra yola devam edebiliyor. Yeni
trafik yasası can yakacağa benziyor.

OTOYOLDA ARAÇTAN İNMEYİN

Sırp trafik kurallarına göre 24 saat farları açık bulundurmak, ön ve arka koltuklarda kemer takmak zorunludur.
Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak yasaktır. 3
yaşından küçük çocuklar için çocuk koltuğu ve araçta
sarı fosforlu yelek bulundurma zorunluğu var. Otoyolda
arıza veya kaza gibi durumlarda araçtan inilmesi halinde,
kesinlikle fosforlu yeleğin giyilmesi gerekiyor. Aksi
takdirde ağır cezası var. Otoyolda yapılan trafik kontrollerinde de görevli polisin izni olmadan araçtan inmek
yasak.
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Avusturya’da
adım bașı
radar kurulu
İNYET almadan Avusturya’ya girmeyin. Araçta
bir reﬂektörlü yelek bulundurmayı unutmayın.
Avusturya’da otobanlarda adım bașı radar var.
Tünellere giriște mutlaka radar bulunuyor. Hız sınırına
uyun. Otobanlar geniș, yolculuk rahat ve Alp dağları
arasında yolculuk çok keyiﬂi. Almanya’da Villach
güzergahı üzerinde tüm otobanlar bakımdan geçirilmiș. Avusturya’da otobanda bu rahat ve keyif
verici yolculuğa kendinizi kaptırıp hız sınırını așırı
așmayın. Adım bașı radar var. Özellikle otobanın
dümdüz aktığı yerlerde ve tünel girișlerinde mutlaka
radar bulunuyor.

V

VİNYETSİZ GİRMEYİN
Avusturya’da otoban ücretli. Vinyet almadan sakın
Avusturya’ya girmeyin. Almanya’dan Avusturya’ya
giderken otoban üzerinde tüm benzin istasyonlarında
Avusturya için vinyet satılıyor. En son vinyet alma
imkanı ise Bad Reichenhall sınır kapısında. Burada
vinyet ve reﬂektörlü yelek satılıyor. Vinyet ücreti 10
günlük 7.90 Euro.

YOL AYRIMINI KAÇIRMAYIN
Avusturya aynı zamanda bir tüneller ülkesi. Tauern
tüneli ve Karawanken tüneli ücretli. Tünel parası
ödemek istemeyen sürücüleri Macaristan güzergahını
tercih ediyor. Macaristan üzerinden gidenler bu iki
tünelden geçmedikleri için tünel parası ödemiyor.
Ancak otoban için vinyet almak șart.
Sıla yoluna Avusturya Macaristan üzerinden mi
yoksa Avusturya Slovenya üzerinden mi gideceğinize
önceden karar vermeniz gerekiyor. Çünkü yol ayrımı
Avusturya’da bașlıyor.
Slovenya üzerinden gidecekler için iki alternatif
bulunuyor: Biri Villach, öteki Maribor.
Bu iki güzergah Slovenya ve Hırvatistan üzerinde
Sırbistan’a götürüyor.

Türkses güvenli ve hayırlı yolculuklar diler!...

Tatil öncesi lastiklerinizi
kontrol ettirin!.

Bulgaristan’ı gündüz vakti
SILA geçin, kurallara uyun
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Bulgaristan’ı gündüz geçin. Trafik polisi dışında
kimsenin “Dur” uyarısına uymayın. Vinyet almayı ve
yolcu başına iki paket gümrüksüz sigara hakkı
L
E
Z
bulunduğunu unutmayın. Trafik kurallarına uyun.
TÜRKSES Ö

Polis para alamaz

T

RAFİK Genel Müdür yardımcısı Aleksi Stratiev şu bilgileri verdi: “Trafik ihlallerinde Bulgar polisi para tahsil edemez. Sadece ceza yazar ve yolculuğu
kısıtlayamaz. Sürücü cezayı sınırdaki
banka şubesine ödeyeceğim diyerek,
yoluna devam edebilir. Sınırda ödemediği takdirde, tekrar girerken sıkıntı yaşar. Cezayı ödemeden giriş
yapamaz. Sadece trafikte alkol tespitinde veya yerleşim yerlerinde
hız sınırının 50 km aşılması durumunda, polis ehliyete el koyabilir.
Öteki durumlarda ehliyete el konul-

dür Zaharin Penov,
geçmiş yıllarda çorba
parası gibi bazı sıkıntıların yaşandığını, ancak bunun üzerine ciddi
şekilde gittiklerini anlattı. AB Büyükelçiliklerinin bu tür olayları
mercek altına aldığını
belirten Genel Müdür
Zaharin Penov, Bulgar
mevzuatına göre 10 bin Euro’dan
itibaren nakit paranın beyan edilmesi
gerektiğini ve yolcu başına 2 paket
sigara hakkı bulunduğunu kaydetti.

maz. Para alan polis ve para veren
sürücü suçlu duruma düşer. Polis
para isterse, 112’ye bildirin. Emniyet
kemeri bağlı değilse, cezası 50 Leva.
1 Eylül 1 Mart arası farlar 24 saat
açık olmak zorunda.”

İKİ PAKET SİGARA

Bulgar Sınır Koruma Genel Müdürü Zaharin Penov, Türkiye’de biyometrik pasaport alan Türk vatandaşlarının, oturma izinlerinin bulunduğu eski pasaportu ibraz etmeleri
durumunda Bulgaristan’dan transit
geçebileceklerini söyledi. Genel Mü-

12,-

B

ULGARİSTAN sıla yolunun sorunlu ülkesi. Bu
yolu gece geçmeyin. Trafik polisi dışında kimsenin
“Dur” uyarısına uymayın. Bulgaristan yollarında
sadece trafik polisi durdurabilir. Bulgar trafik polis aracı
Opel Astra marka, üzerinde beyaz renkli mavi “Police”
yazılı ve uzun mavi siren ışıkları var. Üzerinde kavanoza
benzeyen, yuvarlak siren ışığı olan bir araç durdurmak
isterse, buna uymayın. Bu durumda hemen telefonla 112’yi
arayıp takip eden aracın plaka numarasını, içinde kaç kişi
olduğunu, hangi istikamette gittiğinizi ve yaklaşık hangi
mevkide bulunduğunuzu polise bildirin. Trafik polisi olup
olmadığında tereddüt varsa, yine aynı telefondan arayıp
sorun. Önceki yıl yolda polis kılıklı otoyol çetesinin Türk
yolcuların önünü kesip gasp ettiği dört olay yaşandı. Bu
yıl aracın üzerinde yuvarlak sirenle polis süsü veren bir
Bulgar, yolda bir Türk sürücüyü durdurup “Pasaport
kontrol” diyerek, çantasını alıp kaçtı. Yolda pasaport
kontrolü yok, unutmayın.

VİNYETİ LEVA’YLA ALIN

Bulgaristan’da otoyol için vinyet şart. Vinyet artık
sınırda satılmıyor. Gümrükten çıktıktan sonra vinyet gişeleri
ya da benzin istasyonları var. Otoban üzerinde Shell benzin
istasyonlarında da vinyet satılıyor. Bulgaristan’a girişten
30 km’ye kadar vinyet istenmiyor. 30 km sonra vinyet
yoksa, ceza kesiliyor. Bir haftalık vinyet 10 Leva. 5 Euro
bile tutmuyor. 1 Euro 1.95 Leva. Ancak Euro ile ödemelerde
kimi 7, kimi 8 Euro alıyor. Hatta yaz aylarında haftalık
vinyet kalmadı deyip 26 Leva’ya (yaklaşık 13 Euro) aylık
vinyet satmaya kalkışanlar bile oluyor. Bulgar gümrük kapılarında banka şubesi var.
Bir miktar para bozdurmak, faydalı. Vinyeti aracın ön camına içerden yapıştırmak gerekiyor. Sınırda vinyet olmayan araçlardan 100 Leva ceza
kesiliyor.

HIZA DİKKAT

Bulgaristan’da özellikle izin sezonunda trafik
polisi çok yoğun hız kontrolleri yapıyor. Yerleşim yerlerine girişlerde, otoban giriş
ve çıkışlarında, polisin hız kontrolü yaptığını unutmayın
ve tabeladaki hız sınırına mutlaka uyun. Otobanda elinde
radarla pusuya yatan trafik polisleri var.

Temmuz - Juli 2014

Macaristan’da
ceple konușana
715 Euro ceza
U yıl izin sezonu öncesi Nisan ayı ortalarından
itibaren yürürlüğe girmesi beklenen yeni Macaristan traﬁk kanununa göre, kurallara uymayan sürücülere astronomik miktarlarda traﬁk cezaları kesilecek. Ülkedeki yeni traﬁk kanununa göre,
otomobilinde emniyet kemeri takmayan, ya da seyir
halinde cep telefonuyla konușan sürücüler tam 225
bin forint yani yaklașık 715 Euro para cezasına
çarptırılacak.
Macaristan sıla yolu için en çok tercih edilen
ülkeler arasında. Bu güzergahtan giden yolcular
Avusturya’nın tünel, Slovenya ve Hırvatistan’ın otoyol
ücretlerinden kurtuluyor. Bu durumda en az 40 Euro
tasarruf ediyor. Avusturya’da iki tünel ücreti 16 Euro,
Slovenya’da vinyet ücreti 15 Euro, Hırvatistan’da
ise sadece Zagrep’ten Sırp sınırına kadar otoyol
ücret 14.40 Euro. AB ülkelerinde oturan Türk vatandașları için vize yok. Zaten Avusturya’dan giriște de
sınır kontrolleri kalkmıș bulunuyor.

B

FARLAR AÇIK OLMALI
Tekrar hatırlatmakta fayda var. Sakın, süresi
geçmiș pasaportlarla yola çıkmayın. Macaristan sınırından geri çevrilirsiniz. Eski pasaportlar artık
uzatılmıyor. Yeni pasaport almak için Büyükelçilik
kapılarında en az 10 gün beklemek zorunda kalırsınız.
Macaristan, çıkıșı çok rahat, öte yandan izin dönüșü
Schengen giriș kapısı olduğu için sınır ve gümrük
kontrolleri son derece sıkı. Dönüște belgeler çok iyi
inceleniyor. Gümrükte araçlar didik didik aranıyor.
Bu yüzden giriște çok uzun kuyruklar olușuyor.
Macaristan’da traﬁkte farlar gündüz de açık
kalmak zorunda. Otobanı kullanmak için vinyet
almak șart. Vinyetsiz otobanda seyahat etmenin
cezası yola göre 60 Euro ile bin 320 Euro arasında
değișiyor. Ceza tutarı vinyet kontrolü yapan görevli
memur veya traﬁk polisi tarafından belirleniyor.

55,-

Kaiserhof Tencere Takımı

Araba için
kahve
makinesi

9,-

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

Fön

90

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.

%

34,-

Kıyma makinesi

’a varan
ö ze l
indirmler

15

17,-

Mixer seti

Güveç tavası

12,-

Tekstil hariç diğer ürün
çeşitlerini Schulterblatt’taki
mağazamızda bulabilirsiniz.

Rondo

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

15,-

Sandwiç makinesi

Bu
fiyatlar
ürünlerin
bitimine
kadar geçerlidir.

20,Su ısıtıcısı

10,- 9,-

Tost makinesi

Mixer

7,-

Berndes
Teflon
Tava
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Makedonya’da çorba
parasını keşfetmiş
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Makedonya’da otoyollar bakımlı. Farlar gündüzleri de yanmak zorunda.
Makedon sınır polisleri çorba parasını keşfetmiş. Makedon yetkililer
ise Türklerin sınırda pasaportun içine para koymalarından şikayetçi.
Rüşvet almak ve vermek ağır suça giriyor.

S IL A
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Otoban ücretleri pahalı
değil, girişte ödeniyor

© Copyright: Türkses Zeitung

AKEDONYA’DA otoyol
ücreti çok cüzi ve gişeye
girişte ödeniyor. Gişelere
girerken ücret Denar ve Euro karşılığı
levhalarda yazıyor. En fazla otoban
ücreti 60 Denar veya 1 Euro. En az
otoyol ücreti 30 Denar veya 50 Cent.
Otoban ücreti Euro olarak da ödenebiliyor. Ancak Cent alınmıyor ve üzeri
de Cent olarak ödenmiyor. Bu nedenle
bir miktar para bozdurmak yararlı.
Euro olarak ödemek isteyenlerin yanında 1 Euro ve 50 Cent bozuk para
bulundurmasında fayda var. Otoyollar
belediyeye ait olduğu için her belediye
kendi otoban ücretini kendisi alıyor.
Tabanovce sınır kapısından Üsküp’e
kadar yol ücreti 50 Denar veya 1

Euro. Üsküp yol ayrımına gelindiğinde, Atina istikametini takip etmek
gerekiyor. Makedonya’da 8 yerde
otoban ücreti ödeniyor, toplam otoban
ücreti 350 Denar, yaklaşık 6 Euro tutuyor.

HIZA DİKKAT

Trafik polisinin rüşvet tuzağına
düşmemek için hız sınırına ve trafik
kurallarına uymak gerekiyor. Özellikle
yaz aylarında kontroller arttırılıyor.
Makedonya’ya girer girmez hemen
farlarınızı açmayı unutmayın. Farlar
gündüz de yanmak zorunda. Aksi takdirde cezası 3 bin Denar, 45 Euro.
Güvenlik kemeri takmamanın cezası
20 Euro, direksiyonda cep telefonuyla

konuşmanın cezası 45 Euro, alkollü
araç kullanmanın cezası 250 ile 650
Euro arasında. Otobanda hız sınırı
120 km. Hız sınırında 10 km tolerans
tanınıyor. Ancak hız sınırını 30 ile
50 km arasında aşmanın cezası 45
Euro, bunun üzerinde aşmanın cezası
ise 300 Euro. Polis para tahsil edemez.
Sürücü cezayı Denar olarak banka
veya postaneye yatırıp makbuzunu
polise gösterdikten sonra belgesini
alıp yola devam edebiliyor. Eğer geceye denk gelirse, sürücünün sabah
banka ya da postanenin açılmasını
beklemesi gerekiyor. Sürücü trafik
kazası durumunda mahkemeye çıkarılıyor. Ölümcül kazalarda cezalar en
az 3 yıldan başlıyor.”

S

ILA yolu güzergahında Bulgaristan’a alternatif olan
Makedonya, Türk ve AB vatandaşlarından vize istemiyor. Ancak dikkat, Makedonya, AB kimlik kartlarını
seyahat belgesi olarak tanımıyor. Geçerli pasaport istiyor.
Pasaportlarda en az 3 aylık daha geçerlilik süresi aranıyor.
Sıla yolu dizimizde her gün hatırlatıyoruz: Sakın süresi
geçmiş pasaport, eksik belge ya da kimlik kartıyla seyahat
etmeyin! Makedonya sınırından geri çevrilirsiniz. Girişte
sınır polisi, pasaportları, aracın ruhsatı ve yeşil sigorta
kartını, araç başkasına aitse, vekaleti kontrol ediyor.
Makedon sınır polisleri çorba parasını keşfetmiş görünüyor. Makedon yetkililer ise Türk yolcuların sınırda
polise pasaportu verirken, içine para koyduklarından şikayetçiler. Başkent Üsküp’te görüştüğümüz İçişleri Bakanlığı
yetkilileri rüşvet vermenin de almak kadar ağır cezaya
tabi olduğunu hatırlattı. Makedon Sınır Güvenliği Genel
Müdürü Stojche Choulevski “pasaportun arasına para koymasınlar, çorba parası isteyen görevliyi hemen şikayet etsinler” dedi.

GÜMRÜKTE DURUN

Pasaport kontrolünün ardından gümrük kontrolü geliyor.
Burada Stop levhası var. Görevli memur bazen bilinçli
olarak bir meslektaşıyla sohbet ediyor ve gelen yolcuya
hiç bakmıyormuş gibi yapıyor. Bunu sakın geç işareti
olarak algılayıp devam etmeyin. Gümrük polisi geç işareti
verinceye kadar levhanın önünde bekleyin. Aksi takdirde
geri çağırıyor ve bagajı kontrol ediyor. Sınırdan geçen
araçların hangilerinin aranacağı konusunda bir kriter yok.

KÜFÜR ETMEYİN

Makedonya sınır kapılarında Makedon Türkler de
görevli olarak çalışıyor ve onlar iyi Türkçe konuşuyor.
Öteki sınır polisleri de biraz Türkçe biliyor. Sakın, nasıl
olsa Türkçe bilmiyorlar deyip sınırda memura küfür
etmeyin. Gümrük polisinin araçtaki eşyaları kontrol etmek
istemesi halinde karşı gelmeyin.

PARA BOZDURUN

Tabanovce sınır kapısında pasaport ve gümrük kontrolünden hemen sonra sol tarafta derme çatma bir banka var.
Burada aracınızı park ederek, para bozdurmakta fayda
var. Makedonya para birimi Denar (MKD). 1 Euro yaklaşık
61 Denar. Sınırdaki derme çatma dükkanların önünde yolculardan para dilenen çok sayıda dilenci çocuk geziyor.
Gerçi zararsızlar, ama aracınızın cam ve kapılarını açık
bırakmayın.

www.turkses.de
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Yunanistan’da
her yer otoban,
sorun yok gibi
UNANİSTAN’a Makedonya sınırındaki Evzoni
sınır kapısından giriyoruz. Burdan itibaren
Türkiye sınırına kadar otoban tamamlanmıș.
Yol boydan boya çok geniș ve bakımlı otoban. Otobanlar ücretsiz. Otobanda benzin istasyonları bulunmuyor. Benzin almak için otobandan çıkıp en
yakındaki yerleșim yerine girmek gerekiyor. Yunanistan’da öğlen yemeğinde her tarafın kapalı olduğunu
unutmayınız.

Y

YOL AYRIMINI KAÇIRMAYIN
Türkiye’ye gitmek için yol ayrımlarını kaçırmayın.
Evzoni sınır kapısından girer girmez Atina istikametini,
ardından sırasıyla Selanik ve Kavala istikametini
takip etmek gerekiyor. Selanik’e 10 km kala Kavala
kavșağını kaçırmayın. Kavala’dan sonra sırasıyla
A2 numaralı otobanda Xanthi (İskeçe), Komotini
(Gümülcine) ve Alexandroupolis (Dedeağaç) istikametini takip ederek, Yunanistan’ın Kipi sınır kapısına
varıyoruz. Burdan Türkiye’ye İpsala sınır kapısından
giriș yapıyoruz. Geri dönüște Makedonya üzerinden
dönecekler dikkat: Selanik’e yaklașırken, Makedon
levhasını değil, Skopje (Üsküp) levhasını takip edin.
Yunanistan Makedonya’yı bu adla tanımıyor. Otobandaki Makedon levhası sizi Selanik havalimanına
götürüyor. Burdan 25 km’lik yolu geri dönmeniz gerekiyor.

RADARLARA DİKKAT
Yunanistan’da arabayla yolculuk çok keyiﬂi. Sahil
boyu manzara çok güzel. Yollarda öteki ülkelerde
gördüğümüz traﬁk kontrollerine de rastlamıyoruz.
Ama sabit radarlar var. Yol üzerindeki radar resimli
levhalar, önceden radar kontrolü olduğunu uyarıyor.
Kavala otobanına girince, navigasyon 3. radar uyarısını
veriyor. Limiti 60 km așmanın cezası 83 Euro. Polis
para tahsil etmiyor. Ceza bankaya yatırılmalı.

Hermannstahl 103 • 22119 Hamburg • Tel.: 040 - 639 46 427 • Fax: 040 - 639 46 428

Hayrl Ramazanlar dileriz!.

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.

Ziyaretlerinizi
bekleriz...

40 araçlık özel park yerimiz vardır.
Rahat ve uygun fiyata alışveriş yapmanın
zevkini Meydan Market’de yaşayın...
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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
Temmuz
2014’e
11
veya mail yoluyla en geç 15
2013’e
2 Temmuz
Aralık
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
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2 BASAMAKLI
23 - 25 -227
- 36 - 40 - 43 - 49
BASAMAKLI
- 61
- 62
- 64
- 73
- 75
- 78
1653
- 21
- 23
- 29
- 35
- 37
- 39
- 53
- 93
- 94
57 - 61 - 6282
- 73
- 74
- 89 - 93 - 96
33BASAMAKLI
BASAMAKLI
146 -- 244
174 --184
178
259- -238
278- -333
346
344
366
476
575
- 643
406 - 415 - 422 - 423 - 446
- 586
651
- 671
- 674
- 763
- 784
604
- 611
- 654
- 662
- 672
- 690
832
- 842
- 866
- 925
701
- 727
- 811
- 864
- 910
4
BASAMAKLI
918 - 975 - 980
1972 - 2179
- 2757 - 3317 - 3323
4 BASAMAKLI
3558
- 3635
- 5053
- 5357
1033
- 1431
- 1543
- 1729
- 1821
6694
2036--7926
2729 -- 8224
3569--8848
4698
5348 -8937
5848--9472
5960- -9940
5974 - 6551
BASAMAKLI
6988 5
- 7276
- 7328 - 7344
11776 - 12470
7627- 18222
- 8815 - 32689
35544 - 36917
41412 - 52972
5 BASAMAKLI
53799
- 68695
- 68758
35363
- 38135
- 53074
- 57375
68879
71887 -- 70238
92479 -- 94731
57417 --67669
75988
6 BASAMAKLI
84324
- 91559
4118056- BASAMAKLI
501640 - 562488
707794
284346- -824791
317544- -899649
437342
940768
- 958282
683716 - 710995
- 714248
7 BASAMAKLI
748233
- 886510
12805407-BASAMAKLI
1388403 - 1407416
2172963
1497139- -2842958
1858976--3784027
2191167
3896836
5274068
7694557
2915437 - 5334864 -- 7844286
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Hamburg’un altın
kalplisi evlendi

Osmanlı Türk kahvesi Esperon da H
Hannover’de Mayıs ayı başında açılan Esperon adlı kafeteryada Osmanlı Türk kahvesinin yanısıra
İtalyan makarnası ve Amerikan Hamburgeri nezih bir ortamda sunuluyor.

H

• Türkses / Hannover
Ekrem SAĞIR

ANNOVER kenti Sahlkamp 13
adresinde işletmeci Mustafa Subay
tarafından Mayıs ayı başında açılan
Esperon adlı kafeteryada Osmanlı Türk kahvesinin yanısıra İtalyan makarnası ve Amerikan Hamburgeri nezih bir ortamda
sunuluyor.

Yaklaşık 325 metrekare kapalı alanda kafeteryanın yanısıra, dondurma ve nargile mekanlarının yanısıra geniş çiçekli bahçesinin
de bulunduğu Esperon Cafe’de her damağa
hitap eden Türk kahvaltılarını da sunduklarını dile getiren işletmeci Mustafa Subay,
”Çok emek harcayarak müşterilerimizin
rahat bir ortamda oturabilecekleri bir

mekan oluşturduk. Mekanımızda sunduğumuz dondurma, içecekler, Türk kahvesi özenle seçilerek müşterilerimize
sunulmaktadır.

Dibek kahvesi
Türkiye’den

Hamburger etlerini Amerika’dan getirtmekteyiz. Kahveyi bizat kendim Türkiye’ye gidip “dibek kahvesi”ni alıyorum.
Burada tam Osmanlı-Türk kahvesi usullerine göre pişirilerek sunmakmaktayız.
Türkiye’de içtiğim kahveyi Almanya’da ki
insanlara sunmayı kendime görev edindim. Çok geniş mutfağı olan bir toplumuz. Ne yazık ki buna tam olarak sahip

Hannover’de yeni açıldı

çıktığımız, gerektiği gibi tanıtabildiğimiz
söylenemez. Bir parça da olsa kültürümüzü özellikle de bizim gençlerimize
doğru tanıtabiliyorsam bundan mutluluk
duyarım. Özellikle de Türkiye’de kahve
içmiş Alman’lar hemen farkını görüyor ve
değişmez müşterilerimiz arasına giriyorlar“ dedi.

• Türkses / Hamburg

amburglu genç işadamlarımızdan Miraj Kuyumcu’nun
sahibi Orkun Köse, Nadine
Kurt ile evlendi.
24 Mayıs 2014 tarihinde Hamburg’un
modern ve lüx salonlarından Le Royal da gerçekleşen muhteşem düğün
töreninde, seçkin davetliler gönüllerince eğlenirken, genç çiftlere ömür
boyu mutluluklar dilediler. Şahane
gecede gerek müzik gerekse davetilere yapılan ikramlar takdir aldı.

Takı merasiminde altın, para ve
birbirinden güzel hediyeler takdim
eden davetliler, adeta birbirleri ile yarıştılar. Gecenin geç saatlerine kadar
süren düğün töreninde hiç boş kalmayan pistde davetliler gönüllerince
eğlenirken, gelin ve damatın yaptığı
şahane danslar geceye başka bir renk
kattı. Mutlulukları adeta gözlerinden
okunan genç Nadine ve Orkun çifti,
ömür boyu birlike yaşayacakları sözünü verdiler.
Türkses ekibi olarak bizde genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.

Kendi
şarkını söyle

Hafta içi akşamları bağlama, gitar ve değişik
enstrümanları çalabilen ve değişik alanlarda
söyleyebilen insanların gelip müzik yaptığını
belirten Mustafa Subay, hafta sonları canlı
müzik yaptıklarını da dile getirdi.

EK İŞİMİZ DEĞİL, TEK İŞİMİZ BALIKÇILIK
BALIKÇI - Groß und Einzelhandel
Her Salı taze

HAMSİ GÜNÜ

Sizleri, sıcak
yaz günlerinde açık
havada, sıcak atmosferde, arkadaşlarınızla
esperon da keyifli dakikalar yaşamaya
davet ediyoruz.
Gerek içerde gerekse yaz bahçemizde her türlü, coctails, şarap, bira soğuk ve
sıcak içecekleri tadabilirsiniz. Ayrıca Nargile keyfini esperon da tadabilirsiniz.
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Hamburg Balık Hali’ndeki
TEK TÜRK BALIKÇINIZ
Her Salı günü
Hamsi, Lüfer, Palamut,
Sardalye, Barbun ve Mercan
gibi Türk balık çeşitlerini uygun
fiyatlarla ve taze
olarak bulabilirsiniz.

Raşit Cihan:

Mobil:
0174-1994769
0157-34548156

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

Sahlkamp 13 • 30179 Hannover • Tel.: 0511 ) 34 08 22 99
e- Mail: cafeesperon@gmail.com

Fabio Mete Cihan

Acil siparişleriniz için Mete:
Mobil:
0174 - 199 47 69
Cep
Tel.:0152-33668670

Perakende

CANLI BALIK

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

DİTİB’ten basın toplantısı
Temmuz - Juli 2014

D

• Türkses / KÖLN

İTİB Genel Sekreteri Suat Okuyan, Yönetim Kurulu Üyesi ve
Basın Sözcüsü Dr. Bekir Alboğa,
Yönetim Kurulu Üyesi ve İnşaat Sorumlusu Selim Mercan’ın da katıldığı basın
toplantısında Genel Başkan Prof. Dr. Er,
mübarek Ramazan ayı ve bu ayda yapılacak etkinlikler, merkez camii inşaatında
gelinen son durum ve DİTİB’in yeni yapılanması konularında bilgi verdi.

Ramazan; paylaşmaktır,
kaynaşmaktır, halleşmektir

Ramazan ayının fazileti üzerinde duran
Genel Başkan Prof. Dr. Er şöyle konuştu:
“Mübarek ramazan ayını önümüzdeki
günlerde idrak edeceğiz. Bu yıl Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın Ramazan ayı ile ilgili ana teması “Hiç kimse kimsesiz kalmasın, bu Ramazan ve her zaman”
olacaktır. Ramazan, İslami telakkiye göre
Allah için yemeden, içmeden ve beşeri
ihtiyaçlardan kendini alı koymaktır.
Oruçlu kalma süresi bulunduğumuz coğrafyada Türkiye’ye ve diğer ülkelere göre
2 saat daha fazla olmaktadır. Aç kalan
insan, aç kalarak açın halini anlayacaktır.
İnanan insan böylelikle başkasını düşünme ve paylaşma alışkanlığı kazanmış
olacaktır. Ramazan ayında her Müslüman
bir başkasını misafir etmek ister. İftar
programları düzenlemenin güzelliği de
buradadır. İftar sofraları insanları belli ölçüde kaynaşmaya götürür.” dedi. Ramazan ayının başlangıcı ve bayram vaktinin
hesaplanması konusunda ise Genel Başkan Prof. Dr. Er sözlerine şöyle devam
etti: “Ramazana başlamakla ilgili yöntem, Peygamber Efendimiz’in hadisi şeriflerinde; “Hilali gördüğünüz zaman
oruca başlayınız, onu gördüğünüz zaman
iftar ediniz” ifade edilmektedir. Diyanet
İşleri Başkanlığı, hem hilali gözetleme
çalışması yapmakta, hem de astronomik
hesaplamaya göre hareket etmektedir.
Astronomik hesaplamalara göre bu yıl ra-
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mazan 28 Haziran’da başlayacaktır.
Hilal Orta Amerika’nın batısında teedecektir.
şekkül
Ramazan bayramını
da 28 Temmuz Pazartesi günü idrak
etmiş olacağız. Rabittiğini
mazanın
gösteren hilal ise
gündüz saat 12.51 de
kendisini gösterecektir. Dini cemaat
olma yolunda gayret
gösteren
DİTİB,
bunu kamuoyu ile
paylaşmak istemektedir. Ramazan ile ilgili aktivitelerimiz
iftar soframız Türk,
Alman ve diğer ülkelerden bütün dostlarımıza açıktır. Her
akşam bir işadamımızın katkısıyla iftar
sofraları düzenlenecektir. Bütün Müslümanları ve Alman
kardeşlerimizi iftar
sofralarımıza bekliyoruz. Ayrıca Alman
komşularımıza, akademisyenlere ve üniversitelilere
yönelik
özel
davetlerimiz de olacaktır.” dedi.

Sayfa - Seite 21

Kadın Kolları

toplantı düzenledi
DİTİB Genel Başkan Prof. Dr.
İzzet Er, Merkez Camii ve Kültür Kompleksinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

iftar

Temmuz ayında cami
avlusuna mermer döşenecek

Ana hatlarıyla DİTİB Merkez Camii inşaatı hakkında açıklama yapan Genel
Başkan Prof. Dr. Er, “Merkez Cami’nin
A,B,C blokları ile ilgili açıklamayı daha
önce yapmıştık. 27 Nisan da Alışveriş
Merkezi (AVM)’deki dükkanların ihalesi
halkın ve basının huzurunda gerçekleştirildi. DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi’mizin (ZSU) de aralarında yar aldığı
9 dükkanın ihalesi tamamlandı. Teknik

sebeplerden dolayı AVM’nin açılışı gecikmiş olup Ramazan ortalarına doğru
yapılacağını söylemek mümkündür.
Cami kısmının önündeki avlu ile ilgili ön
görüşmeler yapılmış, Temmuz ve Ağustos gibi mermer döşeme işlemi başlayaSosyal
faaliyetlerimizi
caktır.
gerçekleştireceğimiz konferans salonunu
da önümüzdeki günlerde hizmete girecektir. Avlumuzun geniş alanının gecikmesinin sebebi, zeminin su akar
kısımlarının düzenlenmesiyle alakalıdır.
Buraya döşenecek traverten mermerler,
Köln Üniversitesi’nde yapılan incelemeler neticesinde gayet müsbet bir sonuç
çıkmıştır. Şirketlerle gerekli mutabakat
sağlandı. Temmuz ayı içerisinde alt ze-

minin doldurulması ve mermer döşemesine başlanacaktır. Bununla bağlantılı
merdiven kısmı çalışmalarımız da avlu
ile eş zamanlı olarak devam edecektir.
Caminin iç kısmına gelince bu konuda
malumlarınız olduğu üzere mahkeme sürecimiz bitmemiştir. Bilirkişi heyeti
geçen Temmuz ayında yerinde tespitte
bulundu, ama ikinci Temmuz geliyor
henüz nihai rapor ortaya çıkmadı. Bununla birlikte ileriki süreçte bunun sonuca ulaşacağı katidir. Biz her ihtimale
karşı, iç tezyinat, kubbe dekorasyonu, yalıtım gibi konularda çalışmalarımızı ve
hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bazı basın
organlarındaki sayın Böhm ile anlaşmazlıkların olduğu konusundaki spekülasyonlar tamamen asılsızdır. İlişkilerimiz
oldukça iyidir. İddiaların herhangi mesnedi yoktur” dedi.

H

• Türkses / Hamburg

enüz kurulma aşamasında olan UETD

Hamburg Kadın Kolları ilk resmi tanı-

tım toplantısını düzenleyerek, çalışma-

larına start vermiştir. Yaklaşık 50 bayanın katıldığı

toplantıda, UETD’in kuruluş amacı, üstlendiği

misyon ve Hamburg çalışma birimleri tanıtıldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili bayan-

lara ayrıntılı bilgi verildi. Son olarak beklenti ve

düşüncelerin merak edildiği, gelecekteki çalışmalara yön verecek anket sorularımız büyük ilgiyle

cevaplandırıldı. Toplantının son bölümünde bay-

anlarla çay kahve yanında birebir sohbet ettik ve
bizim ile çalışmak isteyen arkadaşlarımızla fikir
alışverişinde bulunduk.

Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve

yoğun ilgi gösteren bayanlarımıza teşekkür eder,
bir dahaki toplantılarımızda, güzel projelerin

içinde tekrar buluşmayı temenni ederiz.

Hollywood’un
starları estedik için
İstanbul’a geliyor
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• Türkses / İstanbul

Türkiye’den yurtdışına gidilirken artık
yurtdışından İstanbul’a geliyorlar.

nlü Hollywood Starlarının
estetik operasyonlarda tek
adresi olan Estetik Cerrahı
Op. Dr. Hasan Fındık 13 Haziran
Cuma günü yine bir starı ağırladı.
Richard Gere ile başrollerini paylaştığı
Red Corner-Kızıl Köşe ile tüm
dünyada tanınan Bai Ling, Bruce
Lee’nin oğlu Brandon Lee’nin son
filmi The Crow-Ölümsüz aşk, Will
Smith ile başrolünü paylaştığı Wild
Wild West-Vahşi Vahşi Batı, George
Lucas’ın önemli filmlerinden Star
Wars III-Yıldız Savaşları 3, başrolünü
üstlendiği The Gene Generation, Jason
Statham ile oynadığı Crank 2-Tetikçi
2 ve Angelina Jolie ve Jude Law ile
başrolünü paylaştığı Sky Captain
Yarının Dünyası Tamer Karadağlı in
rol aldığı Ölümle dans, filmlerinde bir
birinden ünlü oyuncularla birlikte
oynayan Bai Ling son dönemde tüm
dünyada en çok izlenen LOST ve
ENTOURAGE dizilerinde de önemli
rollerde görev aldı. Çekimlerini yeni
bitirdiği
başrolünü
üstlendiği
ANAHTAR filmi 2015 yılında
vizyona girecek olan Bai Ling göğüs
operasyonu hakkında Op. Dr Hasan
Fındık ile görüşmek üzere İstanbul’a
geldi. Birçok alanda Hollywood
Starlarına operasyon gerçekleştiren ve
özellikle Avrupa ve Amerika’da
‘’sihirli eller’’ diye tanınan Estetik
Cerrahı Op. Dr. Hasan Fındık, yakın
zamana kadar estetik operasyonlar için
yurtdışına yapılan göçü, alanında ki
başarılı çalışmalardan dolayı tersine
çevirdi.

Hollywood Starları gönüllü
sağlık elçimiz oluyor

Konuyla ilgili bilgi veren Op Dr Hasan
Fındık, estetik sektöründe Ülkeler
birbirleriyle yarışıyor Gelişen teknolojinin
üst seviyede kullanımı, yurtdışında yapılan
tanıtım faaliyetleri, alternatif ödeme
kolaylıkları, tatillerle birleştirilen sağlık
paketleri, hekimlerimizin donanımları ile
Türkiye’de bu pazarda üst sıralarda yerini
almıştır’’ dedi. Özellikle Hollywood
Starlarının estetik operasyonlar için
Ülkemize gelmesinin önemli bir başarı
olduğunu belirten Fındık, operasyon
gerçekleştirdiğim bir çok Hollywood Starı
bu alanda gönüllü sağlık elçimiz gibi
tanıtımımızı yürütüyor. Geçirdikleri
operasyon sonrasında memnuniyetlerini
paylaşan Hollywood starları estetikte
tercihini İstanbul’dan yana kullanıyor.
Artık estetik operasyonlar için yeni cazibe
merkezi İstanbuldur.“

Yakın zamana kadar estetik olmak için
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77 yaşında
İhtiyar delikanlı
Sağlıklı yaşamak, genç kalmak demketir. Sigara, içki, ve yağlı yiyeceklerden uzak duran
kişiler sağlıklı oldukları kadar da genç görünürler.
• Türkses / Hamburg

H

amburg da yaşayan Rizeli Seladdin Baş,
ihtiyar olmasına rağmen genç görünümü
ile bunu ispatlamış bir kişi olarak tanınıyor.

1947 Rize doğumlu Seladdin Baş, sağlıklı yaşamanın sırrını bilenler genç görünümleri ile de
mükatlandırılır diyerek’ „ ben hayatımda içki sigara nedir bilmem, spor yapar ve hiç strese
girmem. Bilhassa Imbiss ve restorantlarda
mecbur kalmadığım zaman yemek yemem.
Gerek evimde gerkse işyerimde yiyeceklerimi
kendim yaparım. Hergün fındık yer sağlıklı
ürünlerle beslenirim. Mecbur olmadığım takdirde doktora pek gitmem çünkü ilaç almaya
karşı alerjim var. Küçük çaplı rahatsızlıklarımı
kendi yöntemlerimle tedavi ederim. Erken
yatar ve hergün düzenli bir şekilde 6 ila 7
saat kadar uyurum. Hayatımdan çok memmunum. 77 yaşında olmama rağmen Allaha
şükür pek önemli bir şikayetim yok. Yani
sağlıklı yaşamanın sırrı bilinçli beslenmek,
vucüda zarar veren sigara ve alkolden uzak
durmaktır. Tabi ki düzenli bir şekilde spor
yapmak da çok önemlidir. Boşu boşuna
strese girmek ve üzüntülü olmak gibi unsurları kafadan silmek çok önemlidir. Böylelikle
insan sağlıklı yaşar, genç görünür ve mutlu
yaşar“ şeklinde konuştu.

Ev
alımanda
yan
masraflar

Merhabalar,

Emlak
Köşesi

Mehmet Kibar
mehmet_kibar@kibar-immobilien.de

Yaz tatili ve yıllık izin zamanı geldi
çattı, şimdiden sizlere iyi tatiller diliyorum, lütfen yollarda dikkatli olun,
aşırı hız yapmayın aman. Eğer yolunuz Kuşadası veya İzmir`e düşerse
mutlaka bir çay molasına bekliyoruz
emlak danışmanlık bürolarımıza. İzin
dönemi yazlık dönemidir, yazlık alırken lokasyon, fiyat ve geri dönüm
katsayılarına dikkat edin lütfen. İzmir
için Hürriyet Emlak dan alınan istatistiki bilgiler vermek istiyorum sizlere. Ortalama ev satış fiyatları m²
bazında 1720 TL iken bir yılda %13
artış görmüş ve 18 yılda ödenecek
kira bedeliyle yatırımın geri dönüşü
oluyor. Hangi lokasyonda fiyatların
nasıl olduğunu bize danışarak öğrenebilirsiniz her zaman.

Şimdi konumuza girelim. Ev alırken
karşımıza alım fiyatının yaklaşık
%12´sini bulan yan masraflar söz
konusudur. Bunların en büyüğü aracılık hizmeti veren emlakçı firmalara
ödenen genelde 6-7% oranındaki komisyondur. Bazen bu oran sorulduğu
takdirde biraz düşürülebilir, sormayı
unutmayın! Diğer en büyük masraf
bu sene başından beri bir puan artırılan
5% oranındaki mülk alım vergisidir.
(Grunderwerbsteuer). Noter´de yaptığınız alış sözleşmesinin bir kopyası
vergi dairesine gider size 1-2 gün
içinde devlet babadan "mecburi bagış"
mektubu ulaşır. Bunu ödemezseniz
arsa-mülk tapusuna adınız yazılamaz.
Buna "sorunsuzluk belgesi" (Unbedenklichkeitsbescheinigung) diyebiliriz. Noter ve tapu dairesi masrafları
yaklaşık 1,5%´u bulur. Bütün bu masrafları genelde alıcı tarafı öder, lakin

satıcı bunları zamanında mülkü alırken
ödemiştir.

Mülkü aldıktan sonra birde emlakarsa vergisi (Grundsteuer) söz konusudur. Bunu düzenli olarak evin veya
arsanın bulunduğu belediyeye ödersiniz. Bunu hesaplarken evin tipi dikkate alınır (müstakil ev, iki ailelik
ev, apartman dairesi, çok aileli bina).
Vergi daireleri değer belirleme yasaları
çercevesinde her ev tipi için bir değer
belirler (Einheitswert). Bu değer evin
piyasa değeriyle alakalı değildir. Genelde binde 2,6 ile 3,5 arasında
değişen vergi belirleme katsayısı ile
çarpılarak mülk-emlak vergi ölçüm
bedeli (Grundsteuermessbetrag) ortaya
çıkarılır. Bu bedel belediyelerin belirlediği yükseltme oranı (Hebesatz)
ile çarpılır. Hannover için 530% söz
konusudur. Bu oldukca karışık bir
hesaplama yöntemidir. Belediye size
her sene bir hesap dökümü yollar.
Bunun içinde emlak vergisi yanı sıra
çöp ve sokak temizliği ücretleri (Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren) bedeli vardir ve 3
ayda bir ödenir. Eger ev-kat mülkiyetinizi oldugu bir binada (Eigentümergeienschaft) oturuyorsanız, bu
fatura apartman yöneticisine (Hausverwalter) gider, o ilgilenir, size yıllık
Masraf cizelgesi geldiğinde sizin
payınıza düşen miktari görürsünüz.
Eğer kiracıysanız emlak vergisini siz
ödemezsiniz, çünkü bu vergi tamamen
ev sahibine ait bir yükümlülüktür.

Bulunduğunuz şehirde bizimle serbest
çalışabilecek elemanlar ve kooperasyon partnerleri arıyoruz, çevrenizde
konuya ilgi duyanlara taşırsanız bu
arayışımızı seviniriz, teşekkürler.

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.

FİYATI:130.000€

BODRUM



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

Fiyatı ab 160.000

Euro

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

12 YILLIK
Jahre Erfahrung
TECRÜBE

ARMUTLU

Özkent

Gümüşlükte



Kuşadası

Hamburg
Billstedt de


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

Temmuz - Juli 2014





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

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

Fenerbahçeliler şampiyonluğu kutladı

Temmuz - Juli 2014

H
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Plakat verildi

• Türkses / Hamburg

it Haus düğün salonunda düzenlenen şampiyonluk gecesine Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Turan
Şahin, Fenerbahçe Dernekleri sorumlusu
Murat Boyraz, Dernekler çalışma grubu
üyesi Yaşar Nadir Atilla, Hamburg Fenerbahçe Derneği Onursal başkanı Mehmet
Yalçın, Köln, Dortmund, Berlin, Stutgart
ve Bremen Fenerbahçeliler dernek yöneticileri, Hamburg’da çalışmalarını sürdüren
taraftar derneği yöneticileri Yeşiller Partisi
eski Hamburg Mitte Belediye meclis üyesi
Bayram İnan, Hamburg SPD Eyalet milletvekili Ali Rıza Şimşek ile Fenerbahçe
sevdalıları katıldı.

Kocaman bir
Fenerbahçe ailesiyiz

Gecenin açış konuşmasını Hamburg Fenerbahçeliler Dernek başkanı Mustafa Çömlek
yaptı. Mustafa Çömlek açış konuşmasında
Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım’ın ‘ Biz
kocaman bir Fenerbahçe ailesiyiz’ sözü ile
başladığı konuşmasında ‘Fenerbahçe’ye

Sayfa - Seite 23

lere plaket verdi.

Şampiyonluk gecesinde Hamburg Fenerbahçe Derneği yönetim kurulu adına Mustafa Çömlek, Fenerbahçe yönetim kurulu
üyesi as başkan Turan Şahin, Dernekler
sorumlusu Murat Boz, dernekler çalışma
grubu üyesi Yaşar Nadir Atilla,Yeşiller
Hamburg Mitte eski belediye meclis üyesi
Bayram İnan, Derneğin Onursal başkanı
Mehmet Yalçın, Hamburg Galatasaray
Derneği eski
başkanlarından Abdullah
Akar, başkan
Kamuran
Pelek ,Hamburg Beşiktaşlılar
Derneği
adına Kazım
Korkmaz, geceye katılan
Fenerbahçe
derneği
başkanlarına
ve derneğe
emeği geçen-

yapılan tüm kumpas girişimlerini kınıyoruz. Yaşadığımız 3 Temmuz süreci
Fenerbahçe’mizi kenetlemiş ve çözülmez bir bütün haline getirmiştir. Fenerbahçe gücü spor kulübü olma gücüdür.
Her ne kadar bu akşam sembolik anlamda futbol takımımızın şampiyonluk
kutlaması olsa da bizler Fenerbahçe’mizin 9 dalda elde ettiği şampiyonluklarını
da kutluyoruz“ dedi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Hamburg
Galatasaray Derneği üyesi müzisyen Gürcan Özbudakçı Fenerbahçe forması giyerek söylediği şarkılarla geceye renk
katarken, Aytun Ede ve sanatçı Dans ve
halayların çekildiği gecede Fenerbahçe
marşı eşliğinde şampiyonluk pastası kesildi.

Gece geç saatlere
kadar devam etti

Gecede Hamburg“un İbrahim Tatlıses’i
Doğan Öztürk türküleriyle renk katarken
gecede çekilen tombalayı Fenerbahçe taraftarı İsa Ayhan Fenerbahçe Galatasaray
Derbisi maç bileti ve İstanbul Hamburg
uçak biletini kazandı. Eyüphan Fenerbahçe
marşı ve şarkılarıyla davetlileri coşturdu.

Kaynak: Gazete Hamburg

www.turkses.de

Hurşit Köse Hamburg da yılın hakemi seçildi

Hamburg’un Harburg Bölgesi Hakem
Kurulu, bölgesindeki maçları başarıyla
yöneten Hurşit Köse’yi „Yılın Hakemi“ seçti

H
Köse, ödülünü başkan
Lindenberg’in elinden aldı

• Türkses / Hamburg

amburg’daki ailesinin yanına 13
yaşındayken gelen ve Sternschanze
genç takımında başladığı futbolu
Harburg Türkspor ile Wilhelmsburg
Türkgücü takımlarında devam ettiren Hurşit
Köse, 25 yıl önce başladığı hakemlikte de
başarı göstererek „yılın hakemi“ seçildi.
Harburg Bölgesi’nde Hakem Kurulu BSA
tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen „Yılın Hakemi“ yarışmasında en
başarılı hakem olarak seçilen Hurşit Köse
(48), spor dünyasındaki gurur kaynağımız

oldu. 17 yaşında iken hakemliğe başlayan
ve 1995-2009 arası Hamburg’un en üst
kurulu olan Eyalet Merkez Hakem Kurulu’nda (VSA) başarılı maçlar yöneterek sevilen
hakemler arasına giren Köse’nin, hakemliğe
karar vermesinin hikayesi de bir hayli ilginç.
Hurşit Köse bunu, „Futbol oynarken sık sık
karşılaştığım hakem hataları, bende hakem
olma düşüncesini oluşturdu ve kurslara
katılarak hakemlik düdüğünü boynuma
astım“ sözleriyle açıklıyor.

Plaket ve eşofman

Ödül töreninde, geçen sezon yılın hakemi
seçilen Murat Yılmaz’dan sonra Hurşit
Köse’nin de yılın hakemliğini başarısıyla

hak ettiğini söyleyen BSA Harburg Bölgesi
Hakem Komitesi Başkanı Lindenberg,
„Kendisine verilen maçları ayırt etmeden,
alt ve üst kademede maçlar yöneten
Köse’nin yılın hakemliğini kutluyorum ve
başarılarının devamını diliyorum „ dedi.
Ödülünü BSA Harburg Başkanı Johannes
Mayer Lindenberg’in elinden alan Köse’yi,
sezonun son toplantısına katılan hakemler
ve kulüp yöneticileri de tebrik ederek alkış
yağmuruna tuttu. Geçen sezondaki başarılı
hakemlik yönetimi ile „Yılın Hakemi“
seçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti
dile getiren Hurşit Köse, „Aldığım bu ödülle
kendimi daha genç hissetmeye başladım.
Beni bu ödüle layık görenlere ve Rot Weiss
kulüp başkanım Ahmet Kılıç’a teşekkür
ediyorum“ dedi.

Sayfa - Seite 24
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EKREM SAĞIR
Mustafa
Subay

an er

Bremen Gröpelingen de

Türkses Hannover Temsilcisi

Schuldner- und
Insolvenzberatung

ve çevresinden
Hannover
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
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turkseshannover@gmail.com
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■ Hamburg Başkonsolosu
Mehmet Fatih Ak, Türkses
Gazetesi sahibi Emin
Sağlık’ın sorularını yanıtlayarak, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin takvimi hakkında bilgi verdi.
■ Hamburg Başkonsolosluğuna bağlı olan Türk
seçmenler, oylarını 31
Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında Hannover de
kullanabilecekler.

tuerkses@t-online.de

www.turkses.de

■ 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi için ilk
kez oy kullanacak vatandaşlar, 31 Temmuz ile 3 Ağustos
tarihleri arasında Almanya'nın yedi kentinde oy kullanabilecek. Genel seçimlerden farklı yapılacak olan bu seçim,
İlk tur, 31 Temmuz-3 Ağustos 2014 ve ikinci tura kalması
halinde 17-20 Ağustos 2014 tarihlerinde gerçekleşecek.
Türkses ekibi olarak ziyaret ettiğimiz T.C. Hamburg
Başkonsolosu Mehmet Fatih Ak, oy kullanma sistemi
hakkında şu önemli bilgileri verdi:

Emin Sağlık

BMW i8 geliyor
■ Dünyanın lazer aydınlatma
teknolojisine sahip ilk seri üretim otomobili unvanını taşıyan
BMW i8 görücüye çıktı.
■ Haziran ayından itibaren ilk
müşterilerine teslim edilmeye
başlanan
• 4. sayfada

“ 31 Temmuz 3 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Hamburg
Başkonsolosluğuna bağlı Türk vatandaşları oylarını
Hannover de kullanacak.
• 10. sayfada

Vural Öger Travel’den
Mehmet Fatih Ak

hem tatil hem de memleket ziyareti
■ Almanya’nın hemen
hemen her havalanından,
Türkiye’nin her noktasına
direk uçuş gerçekleştiren
Öğer Tours, Ege’den
Antalya’ya kadar anlaşma
yapılan 500’ e yakın otel
imkanı ile oluşturduğu tatil
keyfini birleştirdi.
Vural Öger Travel yönetim

MÜSİAD’ dan iftar

■ Aşağı Saksonya Eyalet Başkenti Hannover’de
Başbakan Yardımcısı Prof.Dr.Emrullah İşler ve
Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıoğlu, Hannover
Başkonsolosu Mehmet Günay, bazı STK temsilcileri ve işadamlarının katılımıyla MÜSİAD
Hannover’in organize ettiği iftar programı
düzenlendi.
• 4. sayfada

■ Yaz gelince genelde
bahçe düzeni için hummalı bir çalışma başlar.
Tabi ki ev sahibi ve kiracı
arasında...
• 5’de

Çifte vatandaşlık getirilmeli

■ HANNOVER’in güzide otellerinden Courdyard’da TWC (Türk Ekonomi Kulübü) nün yaptığı kahvaltılı toplantıda açılış konuşmasını
yapan, işadamı Hasan Kurtuluş, „geleneksel
hale getirdiğimiz kahvaltılı toplantımızda İçişleri bakanımız Boris Pistorius’u ağırlamaktan
mutluyuz” dedi.

kurulu üyesi Selim Ataş,
‘Vatandaşlarımız için
yepyeni bir tatil planı
oluşturduk. Yaz tatiliniz
için isterseniz önce memleketinize gidip oradan
tatile gidiyorsunuz ya da
tatilden memleketinize,

• 5. sayfada

Bahçe düzeni
kiracıya ait

■ Hannover kentinde MÜSİAD Hannover olarak
düzenledikleri iftar programına Başbakan
Yardımcısı Prof.Dr.Emrullah İşler ve Büyükelçi
Hüseyin Avni Karslıoğlu katıldı.

MÜSİAD Hannover
Başkanı Naci Aydın

gGmbH

■ Türk Ekonomi Kulübü’nun çalışmalarını takip
ettiğini ve üyeleriyle tanışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdikten sonra, bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi veren bakan Pistorius,
”Önceki hükümet döneminde uygulanan cami
kontrolleri ...
• 9. Sayfada

Türkses den
özel izin ilavesi

■ Otomobilleri ile tatile gidecek okurlarımız özel izin ilavemizi 14, 15,16 ve 17. sayfalarımızda bulabilir.

■ Huzurlu ve keyifli bir yolculuk dileriz.
Türkses çalışanları.

Türkses Gazetesi

Ramazan Bayramı
özel sayısı

26 Temmuz 2014 Cumartesi
günü yayınlanacaktır.
Bayram mesajlarınız için

Tel.: 0172 / 54 68 334

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

Kibar emlak büyüyor

■ Hannover’de pansiyonculukla iş yaşamına başlayan Kibar İmmobilien
GmbH sahibi Mehmet
Kibar, yeni şubeler açarak
büyümeye devam ediyor.
• 8. sayfada

Mehmet Kibar

Osmanlı Türk
kahvesi Esperon da

■ Hannover de Mustafa
Subay tarafından Mayıs
ayı başında açılan
Esperon adlı kafeteryada
Osmanlı Türk kahvesinin
yanısıra
• 20. sayfada

DDAANNKKEE!!
Wir bedanken uns bei Ihnen für die
doppelte Auszeichnung.

VGH Vertretung
Musa Akpinar
Gustav-Adolf-Str. 12a
30167 Hannover
Tel. 0511 1319180 • Fax 0511 1319186
www.vgh.de/musa.akpinar
musa.akpinar@vgh.de

