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Grevler bıktırıyor
 Almanya’da ulaşım sektöründe ard arda gelen grevler sonrası havaalanlarında ve tren
istasyonlarında yığılmalar oldu. Grevlerden etkilenen yolcular bıkkınlıklarını dile getirdiler.

Açıklamada, söz konusu yolcuların telefonla
kısa mesaj (SMS) ve elektronik posta yoluyla bilgilendirildiği ifade edildi. Yolcuların
biletlerini ücretsiz iptal edebileceği veya
rezervasyon tarihini değiştirebileceği

Ümit Sentürk

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

YI IL
.
232 JAYHRE

Lufthansa şirketinden yapılan yazılı
açıklamada, Vereinigung Cockpit (VC)
pilotlar sendikasının Münih Havalimanı’nda iş bırakma çağrısıyla yapılacak
grevden Münih’ten yapılacak kıtalararası
uçuşların muhtemelen etkilenmeyeceği
ifade edildi. Almanya ve Avrupa içi yapılan
uçuşlarda ise 110 seferin iptal edildiği ve
yaklaşık 13 bin 500 yolcunun bu iptallerden
etkileneceği kaydedildi.

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

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

belirtilen açıklamada, yolcuların bir kısmının başka havalimanlarını kullanabileceği
vurgulandı.
Grev sebebiyle Münih’te yüzlerce otel
odasının kiralandığı, vize sebebiyle havalimanından çıkamayan yolcular için transit
bölümünde geceleme olanağının sunulacağı
bildirilen açıklamada, Almanya içi seferler
için uçak biletlerinin tren biletiyle değiştirilme imkanının da bulunduğuna dikkati
çekildi.
Öte
yandan,
geçen
hafta Lufthansa pilotları Frankfurt Havalimanı’nda iş bırakmış ve grev sebebiyle
200’den fazla uçuş iptal edilmiş, yaklaşık
25 bin yolcu grevden etkilenmişti

Karaca
Home’den
kampanya

Lezzetim Köz açıldı
 Hamburg’un dünyaca tanınmış ve günün her
saatinde hareketli olan caddesi Steindamm’da
hizmete açılan Alkolsüz Lezzetim Köz Restaurantda bulup, ağız tadıyla yiyebilirsiniz.
Lezzetim’in ayrı bir özelliği de dekorasyonunun
çok özenle yapılmış olması..
İnsan aradığı herşeyi bulabiliyor; mesela teknik,
nezih, alaturka, nostalji ve otantik bir ortam
olması Lezzetim’i ayrıcalıklı kılıyor.
• 3. sayfada

 HANNOVER merkezinde yaklaşık
bir yıldır müşterilerine hizmet sunan
Karaca mağazası sahibi Cevahir Tosun,
„Eşim Servet Tosun aktif satıcılık
yaparken uzun zamandan beri Karaca’nın da ürünlerini pazarlıyordu.

Karaca’nın temsilciliğini alarak bir
mağazada eşimle birlikte çalışmaya
karar verdik. Karaca’nın yanısıra
Emsan’ın ürünlerini mağazamızda
müşterilerimizin alımına sunmaktayız.”
• 4 ve 5’de

   
Haydırık, Huyduruk Haydar
   Mut Theater de sahneleniyor

 Hamburg eğlence dünyasını eski ve tanınmış

mekanlarından Allı Turnam Türkü Evi’nde eski
futbolcu Mustafa Uğur 6 Eylül Cumartesi gecesi
yaklaşık 3 saat sahnede kalarak, hayranları ile
buluştu. Gecenin geç saatlerine kadar devam
eden eğlence de Allı Turnama akın eden müzik
severler gönüllerince eğlenirken, Mustafa Uğur
ile bol bol resim çektirip, sohbet etme imkanı da
buldular.
• 9’de

an er

gGmbH

Schuldner- und
Insolvenzberatung

(Yetkili İflas ve Borçlu Danışmanlığı)

Reyhan SAVRAN

Uzman Borçlu Danışmanı

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

 Tiyatro Asmin’in Usta yönetmen-oyuncusu Ferman

Karayiğit’in yazdığı “Haydırık, Huyduruk Haydar” adlı
yeni oyunu, Hamburg’daki Medya mensupları için
düzenlenen galada sahnelendi. Amandastr. 58 adresindeki
MUT Theater salonunda yeni sezona merhaba diyen Tiyatro
Asmin’in bu yeni oyununda, 12 Eylül dönemindeki baskıcı
uygulamalar konu ediliyor.
• 3. sayfada

VW’den
Soma’ya
bağış

EKREM SAĞIR
Mustafa
Subay
Türkses Hannover Temsilcisi

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

Tel.: 0177
0557284
86
Tel.:
- 343
31 84
3486
6
Telefon:
0157-343
284
turkseshannover@gmail.com
hannoverturkses@hotmail.de
e-mail: ekrem.sagir@live.de

 Volkswagen pazarlama müdürü
Jörn Hartig Türkiye’de Soma
maden faciası kurbanlarına 20.000
Euroluk bağışı işçi
temsilciliği koordinatörü Heinz-Joachim Thust ve işçi
temsilcisi Ömer
Köskeroğlu’na teslim etti. Türkiye’nin
Soma kentinde
Mayıs ayında yaşanan maden faciasında 300
madenci ölmüştü.
Bunun üzerine işçi
temsilciliği bağış
çağrısında bulunmuştu.
• 3’de

Türkses Kurban Bayramı özel sayısı 3 Ekim
Cuma günü yayınlanacaktır. Bayram mesajı
ve tebrikleriniz için, Tel: 0172 / 54 68 334

Türkiye ve Almanya Avukatlık Bürosu
• Türkiye’den Emeklilik

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

• Tanıma ve Tenfiz Davaları

Boşanmanın Türkiye’de tanıtılması

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

Uzman Avukat

TALHA BARUT

TALYA CONSULTING: Steindamm 105 • 20099 Hamburg
Tel.: 040 / 636 93 310 • Fax: 040 / 882 39 719
www. talhabarut.com • info@talhabarut.com
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6 Eylül Cumartesi günü Hamburg da
tüm halkın hizmetine açılan

LEZZETİM KÖZ GRILL

Restaurant aranan nezih atmosferin
adresidir.

LEZZETİM KÖZ GRILL ekibi

bünyesinde, aranan günlük sulu
yemekler, köz kebap, döner, lahmacun, tava ve tatlı çeşitleriyle Türk
mutfağına özgü konseptin hepsini
bir arada, hijyenik mutfağında hazırlayıp sunmaktadır.

• Döner
• Kebap
• Izgara çeşitleri
• Kavurma
• Tava yemekleri
• Sulu yemekler
• Lahmacun
• Çorba çeşitleri
• Salata ve
• Tatlılar...
Etlerimiz
Helal ve
Restorantımız
alkolsüzdür

Restaurantımızın göz dolduran iç ve
dış dekoru sizlere rahat ve nezih bir
atmosfer sunabilmek amacıyla itina
ile hazırlanmıştır.
Ekibimiz siz değerli konuklarımıza
leziz yemekleriyle unutulmaz tatlar
sunma gayreti içindedir.
Sınırsız ve kaliteli hizmet sunmak ve
müşteri memnuniyeti LEZZETİM
KÖZ GRILL ekibinin en temel ilkeleri ve vazgeçilmezleridir.
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LEZZETİM KÖZ GRILL ekibi

olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk
duyar, afiyetler dileriz.

Lezzetim
Lezzetinizdir...

Açılış Saatleri: Pazar - Perşembe: 06:00 - 02:00 • Cuma - Cumartesi: 06:00 - 04:00

Copyright: Türkses Zeitung
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Haydırık Huyduruk Haydar
Mut Theater de sahneleniyor
• Türkses / Hamburg
Ferman Karayiğit yönetimindeki
Tiyatro Asmin, Basın Galası’nda
“Haydırık, Huyduruk Haydar” oyunuyla sezonu açtı. Oyun 7, 12, 14, 21
ve 27 Eylül’de Hamburg’da
sahnelenecek.
Tiyatro Asmin’in
Usta yönetmen-oyuncusu Ferman
Karayiğit’in yazdığı “Haydırık,
Huyduruk Haydar” adlı yeni oyunu, Hamburg’daki
Medya mensupları için
düzenlenen galada sahnelendi. Amandastr. 58 adresindeki MUT Theater salonunda yeni
sezona merhaba diyen Tiyatro Asmin’in
bu yeni oyununda, 12 Eylül dönemindeki baskıcı uygulamalar konu ediliyor.
“Haydırık, Huyduruk Haydar” tiyatro
oyununda Şair Can Yücel’i canlandıran
Ferman Karayiğit ile aslen Alevi kökenli ve Tuncelili olmasına rağmen,
sırf gardiyan olabilmek gerçek kimliğini gizleyerek 12 Eylül darbesinin
başı Kenan Evrenci gibi görünen ve
içki içirildikten sonra bunu itiraf eden
Gardiyan rolünü başarıyla canlandıran
Haydar Bakay ve aslen ses sanatçısı
olup da
oyunda da
bunu zaman zaman içli
sesiyle ortaya koyan
Can Yücel’in eşi
rolündeki
Sevgi Polat rol alıyor. Sevgi
Polat,

“Ben geleydim sana, derdine derman
olaydım “ sözlerinin yer aldığı Zazaca
ağıtta, izleyenleri hayli duygulandırıyor.
Nazım Hikmet, Can Yücel ve Ahmet
Arif’in şiirleri de oyun içersinde
karşımıza çıkıyor. Oyuncu kadrosunda İnan Eylemoğlu’nun da bulunduğu ekipte, Ebru
Özdemir ve H. Feridun Yorulmaz
(Basın ve Teknik
sorumlusu), Eylem Arslan da
(Dekor) görev yapıyor. Oyunun müzikleri ise Trio
Maro, Şafak Altun ve
Rodrigo’ya ait.

EYLÜL’DE BEŞ
DEFA OYNANACAK
“Haydırık, Huyduruk Haydar” adlı tiyatro oyunu, Eylül ayı içersinde 5 defa
Hamburglu tiyatroseverlerle buluşacak.
Sternschanze semtinde, Amanda 58
adresindeki MUT Theater binasında
sergilenecek oyunun gösterim tarihleri
şöyle:
7 Eylül Pazar, saat 16.00, 12 Eylül
Cuma, 20.00, 14 Eylül Pazar, 16.00,
21 eylül Pazar, 16.00, 27 Eylül Cumartesi, 20.00

H
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• Türkses / Hamburg

ergün tam 11 çeşit sulu yemek.. Balık ve Döner.. Urfa-Adana-Antep
yöremizin ünlü Kebap çeşitleri..
7 türde tava yemeği.. Özel Lahmacun ve
tatlılar.. Her Pazartesi Et kavurma, her
Perşembe çömlekte Türkiye usulü Güveç..
Kahvaltılıklar !... Bu saydıklarımızın tümünü,
Hamburg’un dünyaca tanınmış ve günün her saatinde hareketli olan caddesi
Steindamm’da hizmete açılan Alkolsüz Lezzetim Köz
Restaurantda bulup, ağız
tadıyla yiyebilirsiniz.
Lezzetim’in ayrı bir özelliği de dekorasyonunun çok
özenle yapılmış olması..
İnsan aradığı herşeyi bulabiliyor; mesela teknik, nezih, alaturka, nostalji ve
otantik bir ortam olması
Lezzetim’i ayrıcalıklı kılıyor.

GENÇ PATRON ÜMİT
AKBANA ve LEZZETİM

Hamburg Steindamm’da hizmete giren
“Lezzetim” müşterilerinden takdir alıyor.

LEZZETİM KÖZ

Restaurant açıldı

Yoğun bir ziyaretçi akınına
uğrayan Lezzetim Köz
Restaurant’ın sahibi
Ümit Akbana, dost ve
müşterilerini kapıda
karşılayıp “Hayırlı olsun”
dileklerini alırken, bir yandan da vakit buldukça sorularımızı yanıtladı. Son 11 yılı kendi firmasında olmak üzere toplam 14 yıldır Transport
Lojistik dalında ayrıca 12 kişilik bir ekiple
faaliyet gösterdiğini belirten Ümit Akbana
(38), tamamen yeniden dizayn edilen restoranına “Lezzetim Köz Restaurant“ adının verilmesini şöyle açıkladı:
“İnsanların aradıkları damak tadına uygun lezzetleri burada bulabileceklerini
düşünerek restoranın adını “Lezzetim”
olarak düşündüm. Zaten bu isim de, yemek
ve kepap çeşitlerimizde olduğu gibi herkes
tarafından beğenildi. “
20 yıldır Almanya’da yaşayan ve bu restaurantı açmasının tamamen tesadüfün getirdiği
bir girişim olduğunu ifade eden Lise mezunu
genç patron Akbana, “Türkiye’de iken 2

Yeminli Tercüman

Özgür Temel

Tercümelerimiz Hamburg Başkonsolosluğu tarafından tanınmakdadır
☞ Almanya’da verilmiş olan boşanma kararlarının, Türkiye’deki
yetkili mahkemelerde tanıtımı ve tenfizi (Ortalama 4 haftada
karar teslimi).

☞ Almanca ve Türkçe dışında Polonca, Arapça vs. dillerde tercüme

☞ Ticaret Odası (Handelskammer), Evlendirme Dairesi
(Standesamt) ve işyeri açarken Almanca dil desteği.

☞ Noter ve benzeri birçok resmi kurumlarda, uzun yılların
tecrübesiyle ve en uygun fiyatlara tercümanlık hizmeti veriyoruz.

Tel.: 0172-583 57 98 veya 0176-322 109 36
dolmetscher.temel@yahoo.de - Postfach: 902145 . 21055 Hamburg

yıllık bir kafeterya işletmeciliği geçmişim
vardı. “Lezzetim” öyle planlanmış bir girişim değil, öncesinde Balık Restoran olan
yerin arkadaşlarım tarafından satılık oldugunu duyduğumda Steindamm gibi işlek
bir caddede olması karar vermemde etken
oldu” dedi.
40 yıllık usta aşçı Maraşlı Hasan Usta,
20 yıllıkkebapçı ustası Siverekli Yilmaz
Usta- aynı zamanda Lezzetim’in genel sorumlu Şefi, 15-20 yıllık tecrübeli tezgahtarlar
ve yabancı dil bilen garsonları „Lezzetim“ bünyesinde toplayan işletme sahibi Ümit Akbana, “Damak tadına düşkün olup yemeği nezih bir atmosferde yemek isteyenlerin adresi burasıdır” derken, “Lezzetim” hakkında
şu bilgileri de ekliyor:

“Ekibimiz sabah 06.00’dan itibaren gecenin sabahının ilk saatlerine kadar konuklarını ağırlamaktadır.
“Lezzetim”de Yaş günü, Nişan, Sünnet ve
Düğünler için özel siparişler de büyük bir
özenle hazırlanıyor. 4’ü kadın 14 kişilik
personeli bulunan restoranın Başaşçısı Hasan Usta’nın tam 40 yıllık tecrübesi var.
Hamburg’un ünlü kebapçısı Siverekli Yılmaz Usta ve tezgahtarların hepsi de profesyonel tecrübeye sahip.. Özenle seçilen garsonlarımız yabancı dil de biliyorlar..”
LEZZETİM KÖZ RESTAURANT Bilgi
Hattı:
Steindamm 28
20099 Hamburg
TEL: 040- 248 74 276

Türkiye’deki Soma faciası için
bağış teslim edildi
• Türkses / Berlin

müz ‘Volkswagen Türkçe

olkswagen pazarlama mü-

konuşuyor‘ inisiyatifiyle bu

dürü Jörn Hartig Türkiye’de

belli oluyor. İşçi temsilciliğin

Soma maden faciası kur-

başlattığı bağış çağrısını el-

V

banlarına 20.000 Euroluk bağışı işçi

bette biz de destekleyecek-

temsilciliği koordinatörü Heinz-Jo-

tik, bundan daha doğal

achim Thust ve işçi temsilcisi Ömer

birşey olamaz’ dedi.

Köskeroğlu’na teslim etti. Türkiye’nin Soma kentinde Mayıs ayında
yaşanan maden faciasında 300 madenci ölmüştü. Bunun üzerine işçi
temsilciliği bağış çağrısında bulun-

sağdan sola: Heinz-Joachim Thust,
Ömer Köskeroğluve Jörn Hartig,

İşçi temsilciliği pazarlama koordinatörü Heinz-Joachim Thust ise şunları ekledi: ‘Burda söz konusu olan
insan hayatı. Volkswagen ve çalı-

muştu.

şanları işyerinin dışında da sorum-

Hartig yaptığı konuşmada ‚Volkswa-

kültürümüzün vazgeçilmez bir par-

gen`in Türkiye ve Türk halkıyla çok

çasıdır.’

yakın bağları vardır. Çalışma partnerlerimizle uzun yıllardır yürüttüğü-

luluk

alıyor.

Bu

bizim

şirket

Öte yandan Volkswagen işçi temsil-

cisi ve Almanya Türk Toplumu yönetim kurulu üyesi Ömer Köskeroğlu facianın etkisinin altını çizdi ve
şunları söyledi: ‘Facia tüm arkadaşlarımızda büyük üzüntüye yol açtı.
Birçok Volkswagen de çalışan insanlarımız da Türk kökenli. Bundan
dolayı çalışanlarımız Türkiye’deki
maden faciası kurbanları için büyük
bir dayanışma içerisine girdiler.’
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KARACA HOME
HANNOVER’den
ÖZEL KAMPANYA

999,

BÖYLE
KAMPANYA
KAÇIRILMAZ

Karaca Home Hannover
mağazasından her türlü
Karaca ürünlerini bulabilirsiniz.
uzey
K
e
m
Ho
sı
Karaca tek mağaza
ya
kının
Alman
a
s
n
e
erd
Taklitl

Karaca Home
Lange Laube 1 • 30159 Hannover
Tel: 0511 / 21330590 • Fax: 0511 / 213 305 91
Facebook: Karaca Home Hannover

777,-
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Kuzey Almanya’nın tek temsilcisiyiz

H

Ekrem SAĞIR
• Türkses / Hamburg

ANNOVER merkezinde yaklaşık bir yıldır müşterilerine
hizmet sunan Karaca mağazası
sahibi Cevahir Tosun, „Eşim Servet
Tosun aktif satıcılık yaparken uzun
zamandan beri Karaca’nın da ürünlerini pazarlıyordu. Karaca’nın temsilciliğini alarak bir mağazada eşimle
birlikte çalışmaya karar verdik. Karaca’nın yanısıra Emsan’ın ürünlerini mağazamızda müşterilerimizin
alımına sunmaktayız.”
Yaşadıkları evi güzelleştirmek, evlerde
fark yaratmak için mağazada güleryüzle
müşterilerine hizmet sunduklarını dile
getiren Cevahir Tosun, „Tüm Kuzey Almanya’da tek temsilciyiz. Kiel’den
Berlin’den, Kasel ve Bremen’den müşterilerimiz var. Eylül ayı itibariyle

avize satışlarına da başladık. Ayrıca,
isteğe göre, siparış üzerine perde satışlarına yakında başlayacağız. Herhangibir işte çalışmayan ev hanımlarına
hiçbir garanti istemeden dört bin Euroya kadar taksitle satış yapmaktayız.”

Berberlik
sadece saç

kesmek değildir

İyi karşılandık

Ekrem Sağır

Karaca mağazasında alış-veriş yaparken
karşılaştığımız Nurcan hanım, evinin
dekerosyonuna oldukça fazla önem verdiğini dile getirerek, „Oturduğum evin
cıvıl cıvıl olmasını isterim. Evimin
tüm eşyalarını özellikle seçerek almaktayım. Alış-veriş yaptığım mağazalarda ürünlerin kalitesinin ve özel
olmasının yanında, sahibine de dikkat
ederim. Sevecen ve güleryüzlü olmayan iş sahibinden kesinlikle alış-veriş
yapmam. Burada çok güzel karşılandığımı söyleyebilirim.”

H

• Türkses / Hannover
ANNOVER Steintor merkezinde David
Friseur Salon adında bir berber dükkanını
işleten Tarsus’lu David Tünçöz, „Ben
berberlik mesleğine çırak olarak Adana’da
başladım. Çok sıkı bir çıraklık eğitiminden
geçtim. Ustamın bana “artık kendi dükkanını
açabilirsin” dedikten sonra kendi iş yerimi
açarak 15 sene kadar Adana’da çalışıp sonra
Hannover’e geldim. 25 seneden beri Steintor
merkez Reuter caddesinde bu salonu çalıştırmaktayım.“

Karaca mağazasında alış –veriş yapmaya gelen bayanlar
mağaza sahibi Cevahir Tosun’la beraber Türkses’e poz verdiler.
Soldan : Cevahir Tosun, Nurcan, Yasemin, Demirşah

Saray market
büyüyor
H
Melek Sığılgan ve Kemal Yazıcı

Ekrem SAĞIR
• Türkses / Hamburg

ANNOVER merkez
Lange Laube caddesinde
onbeş seneden beri hizmet
sunan Saray Market’in dükkan olarak artık küçük kaldığını dile getiren market çalışanlarından Kemal
Yazıcı, „Uzun zamandan beri kaliteli ürünlerimizi müşterilerimize sunduğumuz marketimiz
gelinen aşamada dar gelmeye

başladı. Bu nedenle dükkanın
arka kısmından 130 metre kare
daha genişleteceğiz”.
Kent merkezinde bulunan Saray
Market’e özellikle de et ürünleri
satın almak için komşu illerden de
geldiklerini dile getiren Kemal Yazıcı, „Marketimizde sebzelerimizin taze olmasına özen gösterdiğimiz gibi, helal kesim olan
Espec cinsi kuzularımızın etlerinin kalitesi, lezzeti komşu illeri-

Müşterilerinin büyük çoğunluğunun Alman olduğunu dile getiren Davit Tünçöz, „Berberlik sadece saç kesmek değildir. Müşterilerinizle en çok
konuşmanız gereken bir meslek. Bunun için genel
kültürünüzün iyi olması gerektiği gibi; yaşadığınız kentte neler olup bitiyor onlardan da haberinizin olması lazım. Müşterilerinizin o anki ruh
halini tespit etmek, doğru iletişim kurabilmenize
yardımcı olmaktadır. Müşteriniz iyi bir saç kesimi
yada sakal tıraşının yanında moral almış olarak da
dükkanınızdan ayrılmalı. Haftada iki, üç kez sakal
traşı olmaya gelen Alman müşterilerim var. Onları Türkiye’de öğrendiğim şekilde traş ediyor, iplikle kıllarını alıyorum. Bundan da mennun
olmaktadırlar.“

mizden müşterilerimizin oluşmasına sebeb verdi. Bunun için de
özellikle kasap bölümümüzü
daha da genişletme kararı aldık.”
Şiarımız güleryüzlü ve sevimliliktir
diyen market kasiyeri Melek Sığılgan, „tüm çalışanlar olarak burada bir aile fertleri gibiyiz.
Kendi aramızda olduğu gibi,
müşterilerimize karşı da sevimli
ve güleryüzlülük şiarımızdır.”

Berber David Tünçöz ve Alman Müşterisi Stefan
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Hukuk Köşesi
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Dişçi korkusu tarih olacak

www.mansetgazetesi.de

İNGİLİZ bilim insanlarının geliştirdiği
bir yöntem dişçi korkusu yaşayanlara çare
olacak. Artık çürük dişler sivri uçlu aletlerle
oyulmayacak ayrıca acısız ve kalıcı bir şekilde tedavi edilecek. İngiliz uzman Nigel
Pitts, yeni yöntemi hakkında yaptığı açıklamada, eski yöntemlerde olduğu gibi çürük
tedavi edilirken dişi oyularak doldurulma-

sına gerek olmadığını ve yeni yöntemin dişe
zarar vermediğini belirtti. EARER adı verilen yeni yöntemle dişin kalsiyum miktarının normal hale getirilmesinin sağlandığını
belirten Pitts, dişin oyulması ve amalgam
gibi maddelerde doldurulmasına gerek kalmadığını da vurguladı.
Yeni yöntemde düşük elektrik akımı

kullanılarak zarar gören dişe kalsiyum ve
fosfat minerallerinin gönderildiğini söyleyen uzman, bu nedenle doğal işlemin de
hızlandırıldığına dikkat çekti. Yeni yöntemin ağrıya yol açmaması, dişe zarar vermemesi ve mevcut tedavilerle aynı fiyatta olmasının yanı sıra diş beyazlatma işleminde
de kullanılabileceği belirtildi.

12 “Okul ve ebeveynler
 TASV’IN TOPLANTISINA KONUŞAN HESSEN EĞİTİM BAKANI PROF. DR. RALP ALEXANDER LORZ:

 TURGUT YEŞİLDAL

Temmuz 2014

Aylık Haber ve
Reklam Gazetesi

avukat@mansetgazetesi.de

Samimi gülüşün sırrı keşfedildi
İSVİÇRELİ ve Amerikalı uzmanlar içten
gelen samimi bir gülüşün nasıl gerçekleştiğini keşfetti. İçten gelen gülüş esnasında
hangi kasların harekete geçtiğini ortaya çıkartan uzmanların yaptığı bu araştırma sonuçları “PloS One” dergisinde yayımlandı.
Araştırmada, gönüllülerden 19 farklı gülümseme ifadesine bakması istendi.

Gönüllüler ifadelere bakıp içten gülümsediğinde yuvarlak kaslar (göz etrafını saran kaslar), kaşları yöneten kaslar ve ağzın
kenarlarının kalkmasını sağlayan kaslarının
harekete geçtiği gözlemlendi.

birlikte karar almalı”
AYNA ETKİSİ
Bir kişi gülümsediğinde karşıdaki kişi-

Ne olmuştu?

İki tarafta avukat
tutarsa dava uzamaz
SORU: Almanya’da alınmış boşanma kararını

Genç
Türkiye’de nasıl tanıtırım?
Cevap: Sıkça karşılaştığımız sorugazetecilere
ve sorunlardan
biridir bu. Almanya’da boşandıktan sonra özellikle
ödüllü
Türk vatandaşlarının boşanma kararını
Türkiye’de
tanıtmaları gerekiyor. Çünkü hiçbir ülke başka bir
yarışma
ülkeden verilen bir kararı otomatikman
kabul

12 Şubat
1999'da Magazin
Derneği'nin
gece- Lorz, öğren-SEZEN
Hessen Eyaleti Eğitim
Bakanı
Prof. Gazetecileri
Dr. Ralph
Alexander
sinde sahneye çıkarak ödül alan Ahmet Kaya, şarkısına
İTİRAF
cilerin iyi bir eğitim
almaları
için ebeveynleri
ile okulların
birlikte eleKürtçe
klip hazırlayacağını
açıklayınca aralarında
Serdar
ETTİ
Ortaç'ın da bulunduğu
bir grupile
tarafından
protesto edil- söyledi.
le verip uyumlu
çalışmaları
sağlanacağını

mişti. Kaya'ya tepkileri artmış, üzerine çatal bıçak fırlatanlar olmuştu. Ahmet Kaya, Magazin Gazetecileri Derdüğünü“Yılın
ifadeEn
eden
Bakan Lorz, eğitimde
TÜRK - Alman Sağlık
Vakfı10ileŞubat
Kontad
neği'nin
1999'de düzenlediği
İyi 10
Müzik Yıldızı
Yarışması” ödül
töreninde rolünün
“Kürtçe çok önemli olduğunu
öğretmenin
Adenauer Vakfı'nın Frankfurt’ta
ortaklaşa
şarkı söylemek,vurgulayıp,
klip çekmek istiyorum”
“Her şey öğretmene bağlı”
düzenledikleri “eğitim” konulu sempozyudemişti.

munda konuşan Hessen Eyaleti Eğitim Bakanı Prof. Dr . Ralph Alexander Lorz, “Çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları için
okul ile ebeveynlerin elele verip birlikte
uyumlu çalışmaları gerekir” dedi. Okulda
tam gün yasasından yana olduğunun altını
çizen Hessen Eğitim Bakanı Lorz, “Okullarda öğrencilerin ebeveynleri ile okul yönetimi ve öğretmenlerin birlikte kararlar almaları, öğrencilerin daha iyi gelişmelerini,
özellikle göçmen kökenli ebeveynlerin
okuldaki çocuklarına önem vermelerini istiyorum” diye konuştu.

etmiyor. Bu yüzden de Türk vatandaşlarının
ALMAN
Federal Eğitim
Türkiye’de tanıma davası (tenfiz) açmadan
kararları
Bakanlığı'nın göçmenlerin
Türkiye’de geçerli olmaz.
meslek eğitimi konusunun
Bu durumda boşanma işlemi nüfusa
geçmediği
medyada daha yoğun
için hala evli sayılır. Bu, birçok sorunu
da
olarak yer almasını, böylece
beraberinde getirir. Ayrıca kişi başkameslek
birisiyle
tekrar
eğitimini
süreçlerini
tanıtım
ve teşvik amacıyla
evlenemez ve eşler evli sayıldıklarından
dolayı
başlattığı
KAUSA Medya
birbirlerinin mirasçısı olarak gözükürler.
Alman
Ödülü, bu yıl 5'inci kez
vatandaşlığına geçseniz bile Alman verilecek.
evlilik dairesi
sizden evlilik ehliyeti isteyecektir
(Ehefähigkeitszeugnis) ve Türkiye’de evli
30 BİN EURO ÖDÜL
gazetelerden,
gözüktüğünüzden dolayı Almanya’da Günlük
da sorun
BAŞKONSOLOS EKİCİ DE KATILDI
interneteboşanma
kadar çeşitli
yaşayacaksınız. Bu yüzden Almanya’daki
12 yıldan beri Hessen Eyaleti'nde çocukmecralarda iyi gazetecilik
kararının vakit kaybetmeden Türkiye’de
tanıtılıp
lara kreşlerde Almanca kursları verildiğini
ürünlerine imza atan genç
nüfusa geçirilmesi gerekmektedir. Bunu
yapmak
gazetecilere
yönelik ödül ilk ve küçük yaşlarda dil sorununun aşılmasıyiçin Türkiye’ye gitmenize gerek yok.kez
Bulunduğunuz
la okullarda bunun faydasının çok iyi görül2010 yılında verilmişti.
Eğitim Bakanlığı
en yakın konsolosluğa gidip vekâletFederal
verdiğiniz
adına,davasını
bakanlığa bağlı
avukatın bilgileriyle tanıma ya da tenfiz
KAUSA Dairesi
başlatabilirsiniz. Eğer iki tarafta bir avukat tutarsa
(Koordinierungsstelle
tanıma davaları bir kaç hafta içerisinde
Ausbildung bei Selbgerçekleşmektedir. Aksi takdirde yazışmalar
ständigen mit
mahkeme üzerinden diğer eşe tebliğMigrationshintergrund)
edilmesinden
tarafından
dolayı hem uzun sürer hem de genelde
daha düzenlenen
yarışmaya
katılacak
masraflı olur. Evrak eksikliği ve prosedür hatası
gazeteciler için yaş sınırı 35
olmaması için size tavsiyemiz Almanya’da
bulunan
ve başvuru süresi 14 Temve Türkiye’deki meslektaşlarıyla çalışan
bir
avukata
muz 2014’te
sona eriyor.
gidip işlemleri başlatmanızdır.
İlk 3 yıl radyo, televizyon ve yazılı basın (internet
dahil) kategorilerinde verilen ödül, 2013 yılından itibaren “multimedia”
kategorisini de kapsıyor. Bu
yıl 4 kategoride 12 gazeteciye verilecek ödülün parasal toplamı 30.000 Euro
SORU: Bir yıldır tam maaşlı olarak
olacak. Ödül töreni 4 Aralık
çalışıyordum. İş yerim bana 28 Haziran’da
çıkış
2014 tarihinde Berlin’de
verdi. Belgede kanuni haklarına dayanarak
çıkışın
gerçekleştirilecek.
temmuz ayının sonunda geçerli olduğu
yazıyor.
Ayrıntılı
bilgi ve
başvurular
Çıkış süresi bu kadar kısa olabilir mi?
Ne için:
www.kausayapmalıyım?
medienpreis.de
Cevap: Çıkış süreleri Alman Medeni
Kanu-

3 hafta içinde dava
açma hakkınız var

nu’nun § 622 BGB maddesinde açıklanmıştır. Buna
göre iki yıldan az çalışan bir kişi için çıkış süresi bir
aydır. Eğer çalıştığınız sektöre ait bir ücret sözleşmesi var ise (Tarifvertrag) bu süre daha daBu
kısa
ola-kaçmaz!
fiyata
bilir. Bu durumda yapmanız gereken, vakit
kaybetmeden bir avukata gidip gerek duyulursa çıkışa karşı dava açmaktır. Dava açma süre hakkınız
elinize yazılı çıkış metni geldiği günden itibaren üç
haftadır. Bu süreyi kaçırırsanız çıkışı kabullenmiş
olursunuz.

%

Cumhuriyet kaybeder
HESSEN Atatürkçü Düşünce Derne-

nin de otomatik şekilde gülümsediğini belirten bilim insanları, bunun “ayna etkisi”
olarak adlandırıldığını belirtiyor. Böylelikle
gülümsemenin “bulaşıcı” olduğu da bilimsel olarak kanıtlanmış oluyor.
Araştırmanın sonuçlarının, “ayna etkisinden” yoksun otistik kişilerin tedavisinde
yeni bir açılım yaratacağı tahmin ediliyor.

dedi. Kaliteli öğretmenler yetişmesi için çalışmalar yapıldığını vurgulayan Bakan Lorz,
“Öğretmenlere seminerler veriyoruz. Zira
öğretmenlerin iyi yönlendirmeleri gençlerin daha başarılı olmasını sağlar. Bizim hedefimiz çok iyi eğitimli gençlerimizin yetişmesi. Bunun içinde okul ile ebeveynlerin uyumlu bir şekilde elele vermesi şarttır” diye konuştu. Frankfurt Yabancılar Meclis Başkanı Enis Gülegen'de söz alarak okullarda göçmen kökenlilere kendi ulusunun
geçmişini anlatan tarih derslerinin verilmesini istedi. Frankfurt Başkonsolosu Ufuk
Ekici ile Muavin Konsolos Özkan Durmaz'ında hazır bulunduğu sempozyuma
katılan çok sayıda Türkçe Anadili öğretmenleri ile diğer bölüm öğretmeni bakana okuldaki tecrübelerini aktardılar.
» İsa DEVEÇEKEN / FRANKFURT

SEZEN

Aksu, Almanya
konserinde barış
mesajları verdi.
Ahmet Kaya’ya
yönelik linç girişimini hatırlatan
sanatçı, “Kimse kendini farklı göstermesin. Hepimiz Ahmet Kaya’ya karşı suçluyuz” dedi. Sezen Aksu, Kardeş
Türküler ve Ara Dinkjian, Avrupa turnesine çıktı. Turneye
28 Mayıs’ta Mannheim şehrinde başlayan ekip, önceki gün
de Bochum’da müzikseverlerle buluştu. Bochum Ruhr Kon
gress salonunda gerçekleşen, binlerce kişinin izlediği konserde Gezi eyleminin yıldönümü olması nedeniyle barış,
kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi. Gecede ahmet ka
ya’yı da anan Aksu, sanatçıya yönelik linç girişimini hatırla
tarak “Kimse kendini farklı göstermesin. Hepimiz Ahme
Kaya’ya karşı suçluyuz” dedi. Konserde ayrıca Soma’da
yaşamını yitiren madenciler de anıldı.

Kayıt cihazım hep
yastığımın altında
 ANOTHER WORLD MAGAZIN GECESİNDE SAHNE ALAN ZEYNEP DİZDAR:

“İLLE DE SEN” adlı şarkısıyla yakaladığı başarı sonrası kendini geliştirme çabalarını sürdüren Zeynep Dizdar, “Yastığımın altında kayıt ciEğitimli olmanın önemine dikkat çeken Türk-Alman Sağlık Vakfı
hazı olmadan uyumam. Bazen ilham kuşluk
geliyor. Şarkıyı önce mırıldanır, sonra
Başkanı Dr. Yaşar Bilgin (üstte, solda) ise, göçmenler olarakvakti
büyük
sözlerini yazarım” diye konuştu.
çoğunlukta olan Türk çocuklarının Almanca’nın yanında anadili
Frankfurt Unionhalle’de Umut Vardarbaşı taTürkçe'nin de küçük yaşta öğretilmesinden yana olduğunu söyledi.
rafından organize edilen “Another World Magazin” gecesinde sahne alan Zeynep Dizdar, “Türkiye’de ticari kaygılar müziğe zarar veriyor.
Bunun en acı faturalarını ödeyenlerden biri de
benim” dedi. Frankfurt’ta programda Murat
Almanya’da eğlence sektörünün aranan ismi olan Dj Sedat
Uyar, Erdem Kınay ve Merve Özbey adlı sanatçı(sağda) konser öncesi çaldığı birbirinden güzel şarkılarıyla
lar da sahne aldı. » FRANKFURT
davetlileri sabaha kadar coşturdu.

Vefat ve Başsağlığı

20 İNDİRİM

Katalogları
görmeniz için
bekliyoruz!

Ahmet Kaya’ya
karşı suçluyuz

Koza davetiyelerinde

değerli arkadaşımız
Derviş Tortuk’un kayınbiraderi

NAZIM ÇITAK

4 Eylül 2014 tarihinde vefat etmiştir.
merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine
başsağlığı dileriz.

ği’nin (HeADD) düzenlediği ‘Türkiye
Nereye’ konferansa katılan İstanbul Barosu Başkanı Doç. Dr. Ümit Kocasakal,
referansı İslam olanların cumhurbaşkanı
Davetiye almak için Türkiye’ye gitmeyi beklemeyin. Yüzlerce
olamayacağını savundu. CHP’nin çatı
çeşit düğün, nişan ve sünnet davetiyelerinden biri mutlaka sizin için...
cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nu “aslına benzeyen tasdikli suret”
olarak niteleyen
Siparişleriniz
için: Eisenstr 30, 65428 Rüsselsheim • 06142-1622 882
Kocasakal, “Hiç aslı varken seçilebilir mi? Anayasaya göre
Türkses Gazetesi adına
Türkiye Cumhuriyeti ile Türk halkı sorunu olan, referanEmin Sağlık
sı İslam olan bir kişi cumhurbaşkanı olamaz. Hayır kurumuna başkan seçmiyoruz. Hangisi seçilirse seçilsin cumhuriyet kaybeder” diye konuştu.

Gece uçuş yasağına
karşı çare aranıyor
Mersin’de

ARSA
aranıyor

Mersin’de
okul,havalimanında
park yeri
ALMAN Havayolları
Birliği, Frankfurt

mevcut olan gece uçuşgibi
yasağına
esneklik getirilmesini
arsalarınız,
düşük talep
etti. Frankfurt havalimanında gece 23 ile sabah 05 arasında
ağırlıklı olarak kargo trafiğin
yanı sırave
inişicralık
ve kalkışların
metrekare
olsa yasaklanması uçak şirketlerin tepkisine yol açtı.
dahi, değerinden
peşin
Almanya’ya sefer düzenleyen
100’ün üzerinde
yerli ve
yabancı havayolu şirketini temsil eden Barig adlı çatı örgütü
olarak alınır.
ve Lufthansa şirketi bu yasağa esneklik getirilmesini talep
etti. Barig Genel Sekreteri Michael Hoppe, bazı durumlarda
görüşelim:
uçuşların geciktiğini ancak yasakArayın,
nedeniyle
gece saat 23'ten
sonra uçuş yapamadığını, şirketlerin
ise
bir
euro zaTel: 0176 841milyon
838 97
rara uğradığını ifade etti. Lufthansa sözcüsü de vaktinde
kalkan uçakların geri gönderilmemesi gerektiğini belirtti ve
Frankfurt havalimanının duruma esneklik getirmediği takdirde itibar kaybı yaşayacağına dikkat çekti.

Eylül - September 2014
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Hoşgeldin Amazon Fire Phone

Şükrü Uyanık
Eisenstr. 30, 65428 Rüsselsheim
06142 162 28 80
06142 162 28 84
info@mansetgazetesi.de
www.mansetgazetesi.de
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 APPLE “TÜRK MÜHENDİS ARIYORUZ” İLANI VERDİ

AMAZON firmasının akıllı cep telefonu “Fire Phone” düzenlenen lansmanda tanıtıldı. Yeni çıkacak akıllı cep
telefonu, kullanıcılara resimlerin perspektifini değiştirebilme imkanı sağlayacak. Perspektif özelliğiyle Amazon, 3
boyut teknolojisine yeni bir soluk getirmeyi planlıyor. Telefon 3 boyut tekno-

lojisiyle sağladığı derinlik efektiyle
kendisini adeta başka bir boyuta açılan
bir kapıya çeviriyor. Bunun yanı sıra
Fire Phone, kullanıcıları, bir internet
sayfasını gezerken telefonunu sallayarak menü açabilecek.
“Fire Phone” akıllı telefonu 25 Temmuz'da ABD'de satışa sunulacak.

Türkses

Gazetesi
Temmuz
2014
22
yıllık
tecrübesiyle
Aylık Haber ve

Reklam Gazetesi

iWatch “sesli
mesajla” geliyor

İYİ

Siri’nin Türkçe
desteği kesin gibi

HABER

APPLE’IN eylül ayında duyurmayı planladığı akıllı saati
iWatch'un sesli mesajlaşma döneminin kapılarını ardına kadar açacağı iddia edildi. Apple'ın
iWatch'uyla ilgili bugüne kadar çıkan iddiaların pek çoğu cihazın
özellikle sağlık sensörleri ve ekran
ölçüleriyle ilgili bilgi veriyordu. Ancak araştırma şirketi UBS’den Steve
Milunovich'in yaptığı son açıklamaya göre iWatch'un en önemli özelliği
sesli mesajlaşma teknolojisi olacak ve
kullanıcılar elleriyle metin girmekten
kurtulacak.
iOS 8 ile birlikte duyurulan yeni sesli
mesajlaşma özelliğini temel alacağı dü-

teğinin gelmesi beklenen Siri, bu desteği alAPPLE’IN iPhone 4S ile birlikte hayatımasıyla birlikte artık Türkiye'de yaygın olamıza dahil ettiği Siri teknolojisi nihayet
rak kullanılabilecek ve Türkçe komutlarla
Türkçe dil desteği kazanmak üzere. Appsorunsuz bir şekilde çalışabilecek.
le'ın sesli komutları algılayan gelişmiş sesli
Siri ile kullanıcılar sadece seslerini kullaasistanı Siri'nin bugüne dek en büyük noksanlıklarından biri Türkçe desteğini içerme- narak tweet atabildiği gibi SMS gönderebiliyor, uygulamaları açıp kapatabiliyor veya
mesiydi. Bu nedenle Türkiye 'de iPhone 4S
internette arama yapabiliyor.
ve sonrası cihazlarda her ne kadar cihazlarda yer alsa da hemen hiçkimsenin kullanamadığı Siri için bekleKadıköy’e
nen haber ise sonunda geldi.
Apple'dan daha önce yapılan
nasıl giderim
açıklamada iOS 8 ile birlikte SiSiri?
ri'nin 22 farklı dili daha destekleyeceği belirtilmiş; ancak içlerinde
Türkçe olup olmadığı muamma
olarak kalmıştı. Apple'dan bugün yayınlanan bir iş ilanı ise
Türkler için sürpriz oldu; zira
jobs.apple.com üzerinden Apple,
Türkçe Siri için mühendis aradığını duyurdu.
iOS 8.1 ile birlikte Türkçe des-

şünülen iWatch'un ekranı kilitliyken
dahi kulağınıza yaklaştırdığınızda size
gönderilen bir mesajı sesli olarak dinleyebilecek ve yine aynı paralelde sesli
mesaj gönderebileceksiniz. Siri teknolojisinden de faydalanması beklenen özellik, böylece saati üzerinden mesaj yazmak zorunda kalacak kullanıcılar için
kullanışlı bir çözüm sunmuş olacak.
iPhone'dan çok daha düşük bir fiyat
etiketine sahip olması beklenen iWatch
için Apple, ilk yılda 50 milyon iWatch
üretecek. Bu rakam daha piyasaya hiç
çıkmamış bir ürün için bir hayli yüksek;
özellikle birçok sürümü çıkan iPad'in
son yılda 71 milyon sattığı gerçeği Apple'ın önünde duruyorken...

www.manti-time.de

1 TB ücretsiz depolama hizmeti
MİCROSOFT, ücretsiz OneDrive
bulut depolama hizmetinin kapasitesini tüm aboneler için 7 GB'dan 15
GB'a çıkardığını duyurdu. 365 aboneleri ise 1 TB boyutunda ücretsiz bulut depolama hizmetinden yararlanabilecekler.
OneDrive ile kullanıcılara değer verdikleri fotoğrafları,
videoları, belgeleri
ve diğer tüm dosyaları saklayabilecekleri ve kolayca
paylaşabilecekleri güvenli bir depolama alanı sunan Microsoft, hizmetle
sunulan ücretsiz depolama kapasitesini artırdığını duyurdu.

Bundan böyle tüm OnDrive aboneleri 7 GB yerine 15 GB ücretsiz depolama alanından faydalanabilecekler. Office 365 aboneleri, yakında Office 365 aboneliğiyle
birlikte 1 TB
OneDrive depolama alanına kavuşacaklar. Bu sayede dizüstü bilgisayarlarındaki, akıllı
telefonlarındaki ve
tabletlerindeki uygulamalarla dünyanın en popüler üretkenlik yazılımı
Office’in gücünden faydalanırken,
muazzam bir depolama alanına inanılmaz düşük bir fiyata sahip olma
şansı yakalayacaklar.

Hem akıllı, hem ucuz
NOKİA’NIN

yeni modeli X2
tanıtıldı. 4.3
inç'lik bir ekrana
sahip Nokia X2,
1.2GHz çift çekirdekli Snapdragon
200 işlemci, 1GB
RAM, 5 megapiksel arka kamera
ve 1.800mAh
kapasiteli bir pil
gibi Nokia X'e kıyasla geliştirilmiş özelliklerle geliyor. X2'nin görünümü, seleflerine oldukça benziyor, bununla birlikte ilk
olarak Nokia Asha 503'te gördüğümüz saydam katman, X2'ye eklenmiş.
135 DOLAR İYİ FİYAT
121.7 x 68.3 x 11.1mm ölçülerindeki telefon, 150 gram ile Nokia X, X+ ve XL'den sadece biraz daha ağır, ancak tek elde kullanmak için ideal bir ağrılıkta olduğu söylene-

bilir. Nokia X2'deki
bir başka fiziksel değişiklik ise telefonun alt bölümüne
eklenen giriş düğmesi. Nokia X ceplerindeki tek fiziksel
gezinti düğmesi,
geri dönmenizi sağlayan düğmeydi ve
bu durum, bazı kullanıcıların sorun
yaşamasına neden
olabiliyordu.
Nokia X2, işletim sistemi olarak
yine Android'i temel alıyor ancak yoğun
olarak değiştirildiğinden Android'e pek
benzemiyor ve Google Play'den uygulama
indirmeniz mümkün olmuyor. Windows
Phone'u andıran bir arayüze sahip telefonda
uygulamaları Nokia'nın uygulama mağazasından indirmeniz gerekiyor.
Nokia X2, tanıtımıyla beraber dünya çapında 135 dolara satışa sunuldu.

TADINDA RAMAZAN
MEMLEKET
 
İÇİN

Mantı Time

 

       

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

Anne elİ değmİş kadar LEZZETLİ

Unser Leistungen
Buchhaltungsbüro

MUHASEBE BÜROSU

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

Unternehmensberatung

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

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

Uzmanlık Alanlarımız
Muhasebe Bürosu

- Muhasebe İşlemleri
- Ücret ve maaş bordroları
- Bilanço
- Vergi Beyannameleri
- Mali mahkemelerde savunma
- Ödeme işlemleri

Şirket Danışmanlığı

- İşletmesel göstergeler
- Şirket organizasyonu

- aylık / üçer aylık / yıllık mali tablolar

- nakit akışı degerlendirmesi
- girişimci tavsiyesi

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

Buchhaltungsservice Özsoy
Dipl.-Finanzwirt
Mustafa Özsoy
Raboisen 16 • 20095 Hamburg
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amburg’daki Ziraat Bankası
Şube porsonelinden Ahmet
Gönen ve Yelda Gönen çiftinin biricik oğulları Artum, 5 Eylül
akşamı Flamingo Düğün Salonu’nda
düzenlenen muhteşem sünnet düğünü
ile erkekliği adım attı.

Seçkin davetlilerin katıldığı sünnet
düğününde, Gönen ailesinen mutluğu
gözlerinden okunurken, davetliler
gecenin geç saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler. Misafirleri sıcak
bir ilgi ile karşılayan Yelda ve Ahmet
Gönen çifti, oğulları Artum’un mutlu
gününe renk katan davetlilere tek
tek teşekkür ederek, saatlerce pist
de dans ettiler.

Çocuklar için hazırlanan özel köşede
Artum arkadaşları ile hoşca vakit
geçirmekle kalmayıp, aynı zaman
da miniklerin sergilediği sahne gösterisine iştirak etti.
Flamingo Düğün Salonu ekibinin
hazırlayıp servis ettiği lezziz yiyecekler ve bol çeşitte içecekleri misafirlere büyük bir titizlikle sunuldu.

Tebrik

Elif Su ve
Anneannesi
Fatma Taş

Esra ve Tolga Baştakar çiftinin 07.08.2014 tarihinde
adını

Elif Su

koydukları nur topu

gibi bir kızları dünyaya gelmiştir.
Esra ve Tolga çiftini, anneannesi
Fatma Taş ve büyükbabası Mehmet Taş’ı tebrik eder,
minik yavruya sağlıklı bir gelecek dileriz.
Türkses Gazetesi adına Emin Sağlık

Son gelișmeler
ve torba yasa

ş ve sosyal güvenlik kanunlarında değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısının yürürlüğü
girmesi beklenirken meclisin aniden aldığı bir
kararla tatile girmesi birçok vatandaşımızı şaşırttı.
Meclisin yeniden açılacağı 1 Ekim tarihinden itibaren yeniden görüşülecek olan yasa tasarısı bize
şunu gösterdi: Yakın bir zaman içerisinde yurtdışındaki Türkleri yakından ilgilendirecek birtakım
değişiklikler yapılacaktır. Bu değişikliklerin olumlu
yönde olacağı hepimizin temennisidir. Ancak daha
önceki yıllarda yapılmış olan yasa değişiklikleri öncekine oranla daha olumsuz düzenlemeler getirdiği için insanlarda birtakım kaygılar bulunmaktadır. Nitekim maaşları yarı yarıya düşürecek
olan tasarı maddesi de bu kaygıları tasdiklemiştir.
Her ne kadar ilgili olumsuz madde tasarıdan çıkarılmış olsa da yeniden önerge olarak tasarının içerisine alınması olasıdır. Şu aşamada yurtdışında
yaşayan vatandaşlarımızın yapması gereken; birtakım yasal değişiklikler yürürlüğe girmeden önce
kazanılmış hakları elde etmenin yollarını aramalarıdır. Zira yasanın kronolojik geçmişi bize bunun
önemini çok güzel şekilde anlatmaktadır. Örneğin
2008 yasa değişikliği öncesi yapılmış başvurularda ödeme cetvelleri dolar üzerinden gönderilmekteydi. O günlerde başvuranlar günlüğü 1 dolar,
2.5 dolar veya 3.5 dolardan borçlanma hakkını
elde etmiştir. Hiç para ödememiş bile olsalar
bugün dahi o müracaatları geçerlidir ve herhangi
bir zam uygulanmamaktadır. Ancak 2008 sonrası
müracaatlarda ödeme cetvellerinin sadece TL
üzerinden gönderileceği kayıt altına alındı. Bunun
yanı sıra 6 ayda bir zam uygulaması geldi. Ayrıca
ödeme cetvelinin teslim alındığı tarihten itibaren 3
ay içerisinde ödeme şartı öngörüldü. Ancak bu değişiklikleri 2008 öncesi başvuran kişilere uygulanmadı. Bu kişiler kendi isteklerine göre hareket
ettiler. İsteyen eski yasaya isteyen de yeni yasa
göre işlemlerini yürüttü. Zira seçme hakkı bizzat
vatandaşın elinde oldu. Şimdi de 2000 ve 2008 yıllarında yapıldığı gibi bir reform ile karşı karşıyayız.
Yeni yasa yürürlüğe girene kadar müracaatlarını
başlatıp devam ettirenler; ister eski yasadan isterlerse yeni yasadan işlemlerini devam ettirebileceklerdir. Yani seçme hakkı bizzat kişinin kendisinde
olacaktır. Böylece hangi yasa daha avantajlıysa

Eylül - September 2014

Türkiye deki
emeklilik yasası
Avukat Talha Barut
  

  

onu tercih edecektir. Ancak hiçbir işlem yapmadan
yeni yasayı bekleyenler sadece yeni yasaya tabi
olacaktır. Bu durumda olumlu ve olumsuz düzenlemelerden doğrudan doğruya etkileneceklerdir.
Son dakikada verilecek olumsuz önergelerin de tasarı kapsamına alınabileceği düşünülecek olursa
işlemlerin şimdiden başlatılmasının önemi daha iyi
anlaşılacaktır. Zira bu durumda ipler işlemleri önceden başlatanların elinde olacaktır.

Sizden Gelenler:
Y.G.: Eşim 1964 doğumlu. Çifte vatandaş. Nisan
1982-2008 tarihleri arasında Almanya’da çalıştı.
Askerliğini bedelli olarak yaptı. Türkiye’de bu sene
bir çalışma yapacak. Bu yaz tatilinde SGK ya
emeklilik için müracaat etti. Ancak 26 senelik çalışmasının karşılığında 113 000 TL ödemesi gerektiğini söylediler. Bu doğru mu acaba?
Cevap: Sayın okurum; yurtdışındaki çalışılan sürelerin tamamını ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Sizi emekli etmeye yetecek kadar olan süren
ödenmesi gerekli ve yeterlidir. Ancak bu süreyi
SGK ya soracak olursanız erkekler için 25 yılın
karşılığı olan 9000 günün ödenmesi gerektiğini
söyleyeceklerdir. Bunun parasal karşılığı ise
bugün itibariyle 108.900 TL dir. Bu parayı ödediğiniz takdirde tarafınıza bağlanacak aylık ise kuvvetle muhtemel 875-900 TL civarı olacaktır.
Halbuki bir dava açtığınız takdirde kazanılmış birtakım haklar gereği 43.560 TL ödeyerek 59 yaşında veya 61.500 TL ödeyerek 46 yaşında 1.300
TL civarı bir emekli aylığı alarak da emekli olmanız
pekala mümkündür. Tabi ki tercih sizin; ister
SGK’nın istediği tutarı yatırır davasız emekli olursunuz isterseniz de bu miktara itiraz eder ve bunu
dava konusu yaparsınız. Bu durumda işlemlerinizi
ve davanızı bu konuda uzman bir avukat ile yürütmeniz gerekmektedir. Böylece daha önce bu konuda kazanılmış davaları ve Yargıtay kararlarını
da emsal göstererek davayı kazanma şansınız
olacak ve hak kaybına uğramayacaksınız.

Hamburg - Lurup Eckhoffplatz da yeni açıldı

Her türlü kaborta ve boya işlemleri özenle yapılır.
Kazalı arabalarınızın kaborta tamiratı en kısa zamanda
itina ile yerine getirilir.
Küçük çaplı kaborta ve boya hataları acilen giderilir.
En güzel rengimiz kalitemiz ve
en güzel fiyatımız, müşteri memnuniyetidir.
Autolackiererei

Yeni
açıldı
Hamburg’un Lurup semtindeke Eckhoffplatz 1 adresinde henüz
yeni açtığımız, Liva my coffee de, her türlü ekmek, simit ve
içecek çeşitlerimiz sizlere taze olarak sunulmuktadır.

FREESE GmbH
Geschäftsführer
Sinan Uzun

Adres:
Rotenbrückenweg 14
22113 Hamburg
Telefon:
040 / 238 048 58

Eş, dost ve ailenizle sakın bir ortamda kahvaltı yapabilirsiniz.

Fax:
040 / 819 962 07

Modern dizayn edilmiş salonumuzda her pazar
(Brunch) kahvaltı zevkini yaşayabilirsiniz.

Mobil:
0176 / 637 55 719

Ziyaretlerinizi bekleriz...
Eckhoffplatz 1 •22547 Hamburg • (Lurup)

e-Mail:
info@lackierereifreese.de

www.
lackierereifreese.de
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İlanlarınız için
doğru tercih:
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Gazetesi
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Temmuz 2014
tecrübesiyle

Doğum günü dillerdeydi

Yasak Aşk’ın kadın
yıldızı Sıla Şahin

17 Haziran 1980 tarihinde Denizli’de doğan ünlü pop
şarkıcısı Sıla’nın doğum günü,Twitter’da günün anlam ve
önemine uygun #İyikidoğdunSıla isimli bir hashtag oluşturuldu ve bu hashtag Türkiye gündemine kısa sürede
girdi. Şarkıcı Sıla’nın kendi doğum günü üzerine yaptığı açıklama ise şu yöndeydi: “Ne şanslıymışım!
Güzel dileklerinize, niyetlerinize çok teşekkür
ederim:) Öperim”

Aylık Haber ve
Reklam Gazetesi

RTL televizyonunda yayınlanan
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
(iyi zamanlar, kötü zamanlar)
adlı dizide 5 sene boyunca
Aylin adlı kız rolüyle oynayıp adını duyuran Sıla
Şahin (28), ARD televizyonuna geçti. Sıla Şahin’in ARD’de devam
eden Verbotene Liebe
(Yasak Aşk) adlı dizide
rol alacağı belirtildi.
Sıla, çekimlerin Temmuz
ayında başlayacağını
kaydetti. Dortmundlu
futbolcu İlkay Gündoğan ile arkadaş olan Sıla
Şahin, çekimler öncesi
kısa bir Türkiye tatili yapacağını söyledi.

Diyet nasıl olmalı?

 UZMANLAR UYARIYOR: RAMAZAN’DA DA DENGELİ BESLENMEYE DİKKAT EDİN

Sahur Diyeti:
- Yağsız kepekli tost (İki dilim light ekmek ve
bir kibrit kutusu peynir).
- Bir su bardağı ayran veya diyet süt, domates,
salatalık, maydanoz. Yatarken bir porsiyon meyve (muz, incir, üzüm ve kavun hariç).
- Doyana kadar, bir yemek kaşığı sıvı yağla

yapılmış sebze yemeği, salata, 200 gr diyet yoğurt
ve bir dilim kepekli ekmek.
- Altı yemek kaşığı pilav, makarna, salata, 200
gr diyet yoğurt (haftada bir iki kez bu mönüyü
uygulayabilirsiniz.)

İftar Diyeti:
Bir su bardağı su ile orucu açın. Bir orta boy
pideyi sekiz dilime bölüp, bir dilimini alın. Bir
kibrit kutusu peynir, iki dilim hindi pastırma ve
bir adet zeytin yenilebilir. Ardından bir kâse çorba, doyma hissi yoksa, bir kâse daha içilebilir. İftarı dışarıda yapıyorsanız, küçük porsiyonlar halinde ikram edilenlerden alınabilir.

Ramazan akşam yemeğinde:
1. Hafta: Doyana kadar etli ya da etsiz
sebze yemeği ve 200 gr yoğurt.
2. Hafta: İki gün; doyana kadar sebze yemeği ve 200 gr diyet yoğurt. Üç gün; 100 gr ızgara et, tavuk, köfte ya da ton balığını tercih edin,
yanında salata olsun. Bir gün; bir yumurtalı menemen veya ıspanaklı omlet hazırlayabilirsiniz,
yanında 100 gr diyet yoğurt. Bir diğer gün; sekiz
yemek kaşığı barbunya, yeşil mercimek, nohut,
kuru fasulye gibi bir yemeğin yanında salata ve
100 gr diyet yoğurt.
3. Hafta: 2. hafta gibi olacak.
4. Hafta: 2. hafta gibi olacak.

Foto: Gal
a

RAMAZAN ayında dengeli beslenme bir ay
süresince daha dikkat edilmesi gereken konudur.
11 ayın sultanı Ramazan için çok az bir zaman
kaldı. Peki Ramazan ayında nasıl beslenmeliyiz,
oruçluyken neler yiyip içmeliyiz yada nasıl bir
diyet uygulayabiliriz ?

Mustafa Uğur Allı Turnam’da sahneDantel
aldı Etek

H
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Turnama akın eden müzik
severler gönüllerince eğlenirken, Mustafa Uğur ile bol bol
resim çektirip, sohbet etme
imkanı da buldular.

amburg eğlence dünyasını eski ve tanınmış mekanlarından
Allı Turnam Türkü Evi’nde
eski futbolcu Mustafa Uğur 6 Mekan sahibi Süleyman
Eylül Cumartesi gecesi ya- Erkan ise, konsere duyulan
klaşık 3 saat sahnede kala- yoğun ilgiden dolayı çok
rak, hayranları ile buluştu. memnun kaldıklarını ifade
Gecenin geç saatlerine kadar ederek, ilerki aylarda Türdevam eden eğlence
Allı2014
Aralık
- Dezember
2013kiye’den sürpriz sanatçılar
Şubat
- de
Februar

getireceklerini vurguladı.

modası tam gaz

Hamburg’un Sevilen sanatcısı Fevzi Gül’ ün söylediği
birbirinden güzel Türkülerle
davetliler pistden inmezken,
gönüllerince eğlenip, halay
çektiler. Ayrıca Hamburg’un
genç ve güzel sanatçısı Zilan
söylediği şahane şarkılarıyla
dinleyenlerini hayran bıraktı.

Mustafa Uğur ve Süleyman Erkan

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

DANTEL modası 2014 yaz sezonunda dozajı artıPAKET
1: yoluna devam ediyor. 2014 yazında pastel renkrarak
Çanak antene gereklerde
kalmadan
100 den
karşımıza
çıkan dantel parçalardan en çok da
fazla orginal Türk TV
leri FOX
TV, ATV,
dantel
etekler
dikkati çekiyor. 2014-2015 sonbahar/kış
Star, Kanal D, ShowTV ve birçok kanalın
moda haftalarında
hepsi ayrıca büyük ulusal kanalar.
sokak modasında da
Bir kere al birdaha para ödeme.
bol bol gördüğümüz
Hepsi Satpoint de.
dantel etekler genelHemen arayın akşama FOX TV
likle midi boylarda
izleyin. Esra Erol, Fox TV
tercih ediliyor. DanKaragül ve diğerleri.
tel kalem etekler
PAKET 2:
hem sokak modasıLig TV 1-2-3 HD kalitesinde. Çanak anten
nın hem de bloggerek kalmadan Fox TV, ATV ve diğer 80 e yakın
Türk TV kanaları IP TV de.
gerların favorisi...
PAKET 3: Arzu ederseniz Türksat çanak anten 80 cm.
Pastel mavi
Çanak anten miniscart receiver, 10 metre kablo, duvar
etek şu an en çok
ayağı ile birlikte hepsi sadece ....................79 Euro
dikkati çeken parPAKET 4: Miniscart receiver bütün Türk kanalları
çalardan biri. Anayarlanmış şekilde sadece..... 24 Euro
cak, koleksiyonlarda dikkati çet
e
s
r
a
kecek daha bir
y
i bilgisa Euro
il
t
n
a
r
a
çok dantel parça
g
0
İkinci el alışır halde) 15 kablosu
bulunuyor...
(ç
trik
kompile maus, tastatur elek
Yine pastel
ar
ro (özellikle ten rengi) Stiletto ve sandaletlerle
u
E
Bilgisay
0
4
tonlardaki
ece
ber sad
ile bera
tamamlanan dantel etekler, sezonun en popüler ve en
İrtibat
Tel::yerini
0176
313 777 40
romantik trendleri
arasında
alıyor.
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İsimli ve resimli alyanslar
kuzey Almanya’da sadece
Miraj Kuyumcusun da

KUYUMCULUK - SARRAFİYE

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

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

Yüzlerce altın, takı ve mücevherat çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz...
Billstedter Haupt Str. 51 •22111 Hamburg • Tel: 040-22 75 83 81 • Fax: 22 75 83 76
www.miraj-juwelier.de • info@miraj-juwelier.de
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 Hamburg ve Çevresi konsolosu Fatih Ak,
Hamburg İçişleri SenaTürk Toplumu (TGH)
YENİ
AÇILAN
törü İŞYERMichael Neumann,
arafından verilen
LERİNİ
TANITIYORUZ
SPD Hamburg Eyalet
Bahar Resepsiyonu
Türksesʼden
yeni
işyeri açanlara
Parlamentosu
Milletveyoğun ilgi gördü ve olözel
TANITIM
HABERİ
killeri Kazım Abacı, Ali
dukça renkli geçti.
Mutlaka bizi
arayın
Rıza
Şimşek, sivil top Kentin Altona
semMobil:
0172 /lum
54temsilcileri,
68 334 sanat
inde bulunan
Hospi- 040 35
Telefon:
70 19 ve
10Hamalanından
alstrasse
11,
TGH
e mail: tuerkses@t-online.de
burg’un tanınmış simaHaus 7 Salonu’nda
www.turkses.de
larından yoğun katılım
gerçekleşen resepsioldu.
yona Hamburg Baş• 21’de

GİESSEN DİTİB Merkez Camii'nde aralarında
 25
Mayıs’da
cami
başkanıHamburg
Adnan Uluda yapılacak
dağ’ın daseçimlerde,
olduğu 20 kişi
Hakan
SPD
altıDemirel,
aydan beri
katıldıkları
politikası
doğrultusunda
Türk tarihi
dersi kurslarıgerçekleştireceği
nı bitirerek sertifika aldıhizmetler için
lar. Haftada bir gün 3'er
seçmenlerinin desteğini
saatlik •derslere
katılıp
bekliyor.
4. sayfada
sertifika kazananlar,
“Şanlı Türk tarihini öğrenmenin mutluluğu
içindeyiz” dediler.
Caminin aynı zamanda muhasebe yöneticiliğini yapan Ahmet Okan'ın
Cami din görevlisi Hayri
Cihangeri ve çevredeki Türkçe Anadili öğretmenleriyle birlikte verdiği
Türk tarihi derslerine yoğun ilgi olması sevindirdi.

TARİHİNİ BİLMEYEN MİLLET...
Sertifika törenine DİTİB Hessen
Eyalet Teşkilatı Başkanı Fuat Kurt ile
birlikte katılan Frankfurt Başkonsolosluğu'ndan Muavin Konsolos Sevinç Dağkılıç, “Tarihini bilmeyen
millet, yok olmaya mahkumdur” diyerek Alman eğitim sisteminde yer almayan Türk tarihini Cami derneğinin
öğretme projesini faydalı ve çok
önemli bulduğunu söyledi. Şanlı
Türk tarihini ve Anadolu kültürünü
gençlere öğretmek için 6 ay önce projeyi başlatan ve yürüten dernek muhasebecisi Ahmet Okan, “Avrupa'da
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destek vereceğiz

www.turkses.de

  

• 4’de

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:

 Yaklaşık 6 yıldır gelinlik
Tel: 040-81 46 40
ve nişanlılık modelleriyle
Fax: 040 86 69 08 54
Mobil: 0172 - 54 68 334
müşterilerine hizmet
verdiklerini
belirten
Rüya
Im Hegen 3
IL IL
YY
22113 Oststeinbek
HRHERE
Braut & Abendmode
JAJA
FRANKFURT
Başkonsolosu, Ufuk Ekici, geçen hafta
sahibi Bünyamin Keklik,
tuerkses@t-online.de
Hanau Belediyesi‘ne
resmi ziyarette bulundu. Hessen EyaKuzey Almanya
için aylıkiçin
Türkçe
vehaber
reklam
- Zeitung
für türkische
Mitbürger
in Nord-Deutschland
Kuzey Almanya
Türkçe
vegazetesi
reklam gazetesi
- Zeitung
für türkische
Mitbürger
in Nord-Deutschland

 aylık
haber
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2014 belediyeleri göreve başladıǧı günden beri birer bimodelleriyle ve müşteri
rer ziyaret eden Frankfurt Başkonsolosu Ufuk Ekici, Hanau
odaklı yaklaşımla her
Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky tarafından
zaman bir adım önde
Türkiye Cumhuriyeti’nin yüksek rütbeli görevlisi olarak kaolduklarını vurguladı.

232.

Türk tarihini öğrenip
Güven
Kebap
Demirel
sertifikalarını
aldılar
yenilendi

oylarınıza talip

Rüya’dan
rüya
Kardeş
Şehirlere
gibi gelinlikler

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

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

Özdemir,
„Tatilde
Türkiye’de kendini
SSK’lı
kaza raporu şart“
Köz
Patara
Terasta
çalışıyor
gösterenlere
uyarı
mangal sezonunu açtı

bul edildi. Türk-Alman ilişkilerinde Hanau ve çevresinde
uzun yıllardan beri çalışmalarda bulunan Hanau-Nilüfer
• 21. ve 24 sayfalarda
Dostluk Derneǧi Başkanı Mehmet Kuşçu da görüşmeye katıldı. Hanau ile Nilüfer (Bursa) şehirlerinin yetkilileri tarafından imzalanan Kardeş Şehir sözleşmesi nedeniyle ortaya
çıkan yakınlaşmayı değerlendiren Başkonsolos Ekici, “Burada iki dinamik,
şehir birbirlerini
bulmuş. Biz de
 modern
2009 yılından
beri
konsolosluk olarak
kültürel,güçlü
ekonomik ve sosyal konularbu sektörde
•Türkses / Hamburg alındıktan sonra ortaya çıkması
duru- desteği
da gereken
vermeye
hazırız” dedi. Hanau Büyükadımlar
ile ilerleyen
Özdemir
munda devlet haksız alınan
maaşları
şehir
Belediye Mehmet
Başkanı Claus
Kaminsky ise başkonsolosun
 Köz Patara, 1994
yılındaaçılmasıyla
Almanya ya
kullarının
bir-gelen
araba hasar
ve değer
ziyaretinden
memnuniyeti
dile getirerek, “Kardeş
Soldan sağa:
Frankfurt
Başkonsolosu,
Ufuk
Ekici, Hanau
faiziyle
birlikte geri istemektedir.
Va- duyduğu
RamazanBüyükşehir
Balat tarafından
1998
yılında
Wilstorfer
tespiti
konusunda
Şehir kapsamında şehrimizdeki Türk dostlarımızla daha
Belediye
Başkanı, için
Clausizin
Kaminsky ve Hanau-Nilüfer
çok
vatandaşımız
tandaşlarımızın gelecekte ciddi bir
içineminim”
en
Strasse 56
numarada
büyük Kuşçu.
aile salonu
Dostluk
Derneğiaçıldı.
Başkanı2Mehmet
sıcak ilişkiler Hamburg
kuracağımıza
dedi.
dönemi de sona ermiş
güvenilir
adres
olma
tazminat
yükü
altında
kalmaması
için
ve bir terası ile müşterilerini en iyi şekilde ağırlayolunda hızlı adımlar
oldu. İzindeyken SSK’lı olarak Türbütün
yan Köz Patara şu sıralar güzel havanın tadını
te- işlemleri usulüne uygun şeile KUDRET
ilerliyor. BÜLBÜL:
 YURTDIŞI
TÜRKLER
VE
kiye’de
çalışmalarını
yapmış olan
va-AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANI
•kilde
9’deyapması gerekmektedir. Bunun
rasta kebap keyfi yaşatarak çıkartıyor.
• 8 sayfada
tandaşlarımızın en büyük sorunu
için işlemlerini uzman bir avukat arabundan sonraki adımın ne olacağı hucılığıyla yürütmesi azami bir önem
susu. Uzman Av. Talha Barut konu
Avukat Talha Barut
arz etmektedir.’
ile ilgili gazetemize şu açıklamalarda

ki gençlerimizin tarih bilgisi eksikliği var. Büyük ilgi gören projemizi
kapasitemiz çerçevesinde yürütürek
gençlerimizi bilgilendirdik” dedi.
MOZART BİLE ETKİLENDİ
Kurs kapsamında Giessen DİTİB
Merkez Camii'ne ayda bir kez gelerek
kursiyerlere tarih konferansı veren
Araştırmacı-Yazar Dr. Latif Çelik, “Tarihini bilmeyen geleceğini bilemez.
Zira tarih bir milletin dikiz aynasıdır. Türk tarihi zenginliklerde doludur. Ayrıca Türklerin Almanlarla da
zengin bir ortak tarihi var. Türkler
Avrupa'ya kültürlerini, kahve, sigara, mehter ve çok sayıda diğer müzik
aletini getirmiş, Mozart, Bethoven
gibi ünlü müzisyenler Türk müziklerinden esinlenmişlerdir” dedi.

O

Avrupalı Türkler’in
sorunlarını raporlayacağız
Ebola aşısı insan

bulundu: ‘Birçok vatandaşımız bilinçli veya bilinçsiz olarak Türkiye’de SSK’lı çalışma yapmaktadır.

Emeklilik davalarının yürütülmesi
konusunda tek yetkili kişilerin avukatlar olduğunu vurgulayan Barut,
konu ile ilgili hiçbir uzmanlığı olmadığı halde, paravan şirketler üzerinden kişileri çalışıyor göstererek
hizmet vermeye çalışan sözde danışmanlara dikkat edilmesi gerektiğini
vurgulamıştır. ‘Usulsüz çalışma yaparak emekli olmak aynı zamanda

üzerinde deneniyor

Bu çalışmaların usulüne uygun yapılmış olması durumunda herhangi bir
Ebola için geliştirilen aşının maymunlarda etkili sonuç
vermesi üzerine ilaç
Amerika'da hangi
insanlar
üzerinde desorun
bulunmamaktadır.
daşlarımızın
sorunlaYTB,
her yıl Avrupalı Ancak
nenmeye başlandı. Bilim adamları Ebola virüsüne
rı vardı, ne kadarı çözüldü,
Türklerinbirçok
durumunu
araştır- usumaalesef
vatandaşımız
karşı maymunlar üzerinde uzun vadeli bağışıklık sisvatandaşlarımıza
yönelikda denemak
için
harekete
geçti.
temini geliştiren ilacın,
İngiltere ve Afrika'da
lüne aykırı olarak kendini bir şirkette
Araştırma raporları doğrulneceğini söyledi. ne gibi sıkıntılar var. Buna
çalışıyor
göstermektedir.
ilişkin kalıcı raporlar hazırtusunda sorunlara
çözüm Usulüne
Amerika Ulusal Sağlık
Enstitüsü'nden
yapılan açıklauygun
çalışma
yapmak
anayasal
layacağız”
diye konuştu.
aranacak
Yurtdışı
Türkler
ve bir
mada,
bağışıklığın
"en
az
10
ay"
süreceği
belirtildi.
YTB Başkanı, 2000’li yıllarla
Akraba
(YTB)
haktır.
BuTopluluklar
durumda kişi
emekli oldu- suç da teşkil ettiğinden vatandaşlarıABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü
Başkanı Kudret Bülbül, yılda
birlikte Türkiye’nin kazandı(NIAID) ve ilaç firması GlaxoSmithKline tarafından geğunda herhangi bir sorun ortaya çık- mız sadece tazminat değil aynı zabir kez “YTB değerler araşğıvermesi
ivmeye üzerine,
paralel olarak
liştirilen ilacın umut
birçok yurt
yerde demamaktadır.
dışındaki
daha 4 makak
tırması” adıAncak
altındausulsüz
yurtdı-çalışma manda cezai sorumluluk altına da
neneceği ifade edildi.
EbolaTürklerin
virüsü taşıyan
maymununun, ilacın
etkisi
ile 5 hafta
sonra
ciddi
bir duruşa
sahip
ol- hayatta
şında yaşayan
Türklerin
deyapanların
çalışmaları;
bu durum
an- girmektedir. Daha sonra telafisi imkalması önemli birduklarını
başarı olarak
kaydedildi.
belirterek,
“Vatanmografik
durumunu,
okullaşıldığında iptal edilmektedir. Belki kansız sorunlarla karşılaşmamak için
daşlarımız çok zor koşullarlaşma oranlarını, sorunlarını,
Daha önce Amerikan üretimi ZMapp isimli ilaç, virüse
ilk
yıllarda aidiyet
anlaşılmayabilir
da oraya gitmişler. Açıkça
Türkiye’ye
duygula- ancak en başta uzman avukatlar vasıtasıyla
yakalanmış aralarında Amerika ve Avrupalıların da buyıllar
sonra yıllık
ortaya
rına ilişkin
çokçıkma
kap- ihtimali hareket edilmesi vatandaşların menlunduğu 10 sağlıksöylemek
çalışanınagerekirse
verilmiş, onları
3 kişi hayatta
Bülbül
ayrıca,
yurtdışındaki
Türkihmal
etmişiz.
Artık
işçi
çocukları busamlı
bir
araştırma
yapmayı
planladıkkalmıştı.
yüksektir. Özellikle emekli maaşı faatine olacaktır.’
gün hayatın içerisinde doktor, mülarını duyurdu. Bülbül, söz konusu
lerin sorunlarını yansıtan yıllık ülke
hendis, kanaat önderi, bakan olmuş”
araştırmanın birçok kamu kuruluşuna
ilerleme raporları hazırlayacaklarını
girdi sağlayacağını da duyurdu.
belirterek, “Örneğin bir ülkede vatan- dedi.

Real’in yeni
sahibi Türk
Mina

ALMAN perakende şir-

keti Metro, Real Türkiye’yi
Beğendik A.Ş.’ye sattığını
açıkladı. Metro tarafından
yapılan açıklamada anlaşma
kapsamında Türkiye’deki 12
Real mağazasının tümünün
Beğendik’e geçeceği belirtilerek, “Bu anlaşma ile Real
tümüyle Almanya’daki işlerinin başarıyla geliştirilmesine odaklanacaktır” denildi.
Açıklamada satış bedeli
hakkında bilgiye yer verilmedi. Anlaşmanın yaz sonuna kadar tamamlanması
bekleniyor. Yaklaşık 1,800 kişiyi istihdam eden Real Türkiye 2013 yılında 256 milyon
euro ciro elde etti.

Alle
Produkte
aus
Massivholz

Luiza

Trend

Wien

Rosemary

Labranda

Benek

Gaye

Pflegeleichtes
Kunstleder

Petek

Mine

Alla Wood

Polten

Franz

Special

Mercan

İber

Casablanca

Selmin

Sweep

Point

Herson

Melissa

Selin

Luiza L

Neo Klasik

Große
Auswahl
an
Stoffen
und
Kunstleder
Mondi U

Klasik Wood

Klassisch
und
Modern

Grand

Marbella

Favori

Zeitlos,
elegant,
überzeugend

İller

Vegas

Legana

Qualität
für
Jahre

Nuyan 1

Boston

Sue

Nora

Hilton

Baron Sette

Adam Opel Straße 10
60386 Frankfurt am Main

Milano

Tuana

Krema

Kaşı Beyaz

Mobil: 0152 535 676 48
Fon: 069 583 028 04

Klasik

Mondi
Hocker

Rund
Hocker

Liza
Hocker

Mondi B
Hocker

www.selmin.de
info@selmin.de
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6000 m2’lik alanda İslami usullere göre hizmet veren
Almanya’nn en modern ve en büyük Türk Mezbahanesi

KURBAN BAYRAMINDA
KİMSEYE SÖZ VERMEYİN

Siz de kurbanlıklarınızı Erdem Mezbaha’da kestirin
Kalite, hizmet ve fiyatta her zaman önde. 1985’den beri
Helal et, güven, sağlık ve lezzetin adresi

ız
Mezbaham dur.
.
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Kurbanlık için
siparişlerinizi
şimdiden
verebilirsiniz.

başlayan
Kilosu 7€’dan anlıklar
fiyatlarla kurb

• 1800 m2 kapalı alanda, her türlü
büyükbaş ve küçükbaş
hayvan kesimi yapılır.
• Saatte ortalama 80-100 arası koyun
ve kuzu kesme kapasitesi.
• Kesimlerimiz İslami usullere göre ve
doktor kontrolünde yapılmaktadır.
• Kesimlerimizi TV ekranından canlı
izleyebilirsiniz.

1985’ten beri hizmetinizde olan ERDEM MEZBAHANE’den
her türlü helal et ihtiyaçlarınızı toptan ve perakende olarak
temin edebilirsiniz.
Kuzey Almanya’nın en büyük ve modern mezbahanesinde
kesimlerimiz Avrupa normlarına uygun hijyenik bir ortamda
yapılmaktadır.
Gerek küçük gerekse büyük baş kurbanlıklarınız için
siparişlerinizi şimdiden verebilirsiniz.
Oktay
Erdem

Bize gösterdiğiniz ilgi ve güvenden dolayı teşekkür ederiz.

Muammer
Erdem

Kirchweg 171 • 24558 Henstedt-Ulzburg • Tel: 04193-759 10 83 • Fax: 04193-759 10 85
Mobil: Oktay Erdem: 0171 - 815 64 04
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www.mansetgazetesi.de

Bilgi Panosu

4

Avrupa Birliği fonlarını ÖNEMLİ
Hollandalılar
boşaltıyor
www. Başkonsolosluğu
TELEFONLAR
Frankfurt
Mainz Başkonsolosluğu
HOLLANDALI araştırmacılar ve işaturkses.
damları
Avrupa
sübvansiyon
Adres: Kennedyallee
115-117,
60596fonlarından
Frankfurt am
Main
Telefon: 069 713 773 (hibe) koparmada birinci sırada yer alıyorFax: 069 713 77 485
lar. 2007-2013 döneminde neredeyse 3,4
de
E-Mail: konsulat.frankfurt@mfa.gov.tr
milyar finansman almayı başardılar.

Temmuz 2014 santraline 09.30
Başkonsolosluğun
- 13.30 ve
14.00 -Devlet
16.00 saatleri
Eğitimden
sorumlu
Bakanı Sanarasında ulaşabilirsiniz. İşlem
için 08.15-11.30
saatleri
deryaptırmak
Dekker (VVD)
ile Ekonomik
İşler BakaAylık Haber
ve
arasında
sıra numarası
almak
gerekmektedir.
saatleri ise mecnı Henk
Kamp içinÇalışma
(VVD) tarafından
Reklam
Gazetesi
08.30 - 11.30
arasındadır.

lise gönderilen yazıda, bu miktarın Hollan- tekliflerinin en üst kalitede olduğunu ve
da’nın AB bütçesinePolis:
yaptığı110
katkıdan yakverilen
tekliflerin
biri için7,KP7
araşAdres:
An derdörtte
Karlschanze
55131
Mainz
laşık bir
buçuk
katYardım:
daha fazla
tırma
programı
finansman
İtfaiye
/ İlk
112olduğunu
Telefon:
06131kapsamında
982 600
Fax: 06131
835 119
bildirdiler.Açık Eczaneler: 011500
bulduğunu
kaydettiler.
Bilinmeyen
118alınan
33
E-Mail:
konsulat.mainz@mfa.gov.tr
HollandalıNumaralar:
bakanlara göre
fonlar,
Ayrıca bakanlar,
alanlarında dünyanın
ADAC Yardım:
22 22 22
08.30-16.30
saatleri
arasında‘bilgi
işlem yaptırmak
AB Üye Devletlerinin
ekonomik
büyüklü-İş günlerinde
önde gelen
Hollandalı
şirketlerinde
mümkündür.
Sıra numarası
almayı
unutmayın.
ğüyle kıyaslandığında, en iyi skoru Hollanve yenilikçilik’
alanlarında
Avrupa
fonlada yakaladı. Bakanlar, Hollandalı araştırma rından yararlandıklarına işaret ettiler.
Konsolosluk işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi
T.C. Berlin Büyükelçiliği Adres: Runge Str. 9,
www.konsolosluk.gov.tr adresinden edinebilirsiniz.
10179 Berlin | Telefon: 030 27 58 50

info@mansetgazetesi.de
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Aylık Haber ve
Reklam Gazetesi

Kapıkule
sınır kapısı
Temmuz
yeni
izin sezonu
içingeldi
hazır
yasalarla

 EDİRNE VALİSİ DURSUN ALİ ŞAHİN BÜTÜN HAZIRLIKLARIN TAMAMLANDIĞINI SÖYLEDİ
 HEPİMİZİN HAYATINA ETKİ EDECEK YASALAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Kaza sayısı arttı,
Cep görüşmeleri
ölüm oranları düştü

AB içinde ucuzladı

ALMANYA’DA son yıllarda trafik kazalarında artış olmasına rağmen, ölüm olaylarının
AVRUPA
düştüğü açıklandı. Federal İstatistik Dairesi
ve- Birliği sınırları içinde cep telefonu
ile
görüşmenin dakika ücreti 24 centten
rilerine göre, 1970 yılında 21 bin 332 kişinin tar19
cente
düştü. Gelen aramalar için ise dakifik kazalarında hayatını kaybettiği Almanya’da,
ka
ücreti
alınan önlemler sayesinde yıldan yıla ölümler 7 centten 5 cente indi. Kısa mesajlar
ücret 8 cent yerine 6 cent olarak belirazaldı. Son verilere göre 2013 yılında içinse
trafikte
lendi.
ölümler 3 bin 339’a geriledi.
Bulgaristan’ın Kapitan

Andreevo Sınır Kapısı’ndaki inşaat bitmezken, Kapıkule izinci akınına hazır hale geldi. Bu yıl
Emekli aylıkları
yükseldi,
otomobillere
reflektörlü
yelek
zorunluluğu
geldi, cep telefonu
rekor sayıda otomobilin
geçmesi
beklenen
Kapıkule Sınır
Kapısı’nda
hazırlıklar
tamamlandı.
görüşmeleri ucuzladı. Temmuz ayında bir çok yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

KAZA SAYISI ARTTI
İstatistik Dairesi tarafından açıklanan raYELEK
ZORUNLULUĞU:
ya daAlmanya
arıza durumlarında
giyip kendilerini belli
kamlara
göre, 2013 yılı Kaza
içerisinde
geetmeleri
için
artık
otomobil
sürücüleri
de
araçlarında
reflektörlü
yeleği bulundurmak
nelinde 2 milyon 400 bin trafik kazası yaşandı.
zorunda
kalacak.
Sarı,
kırmızı
ve
portakal
renklerinde
olan
uyarı yeleğini
1991 yılına göre 100 bin kaza artışı söz konusu.
otomobillerinde
bulundurmayanları
15
euro
para
cezası
bekliyor.
Kazalardaki artış nedeni olarak araç sayısındaki
yükselme gösteriliyor. 1991 yılında 38,2 milyon
kayıtlı aracın bulunduğu Almanya’da bu sayı
2013 yılında 54,5 milyona ulaşmış durumda.

Kişisel
iflasta
ÖLÜM SAYISI
EN DÜŞÜKsüre
SEVİYEDE
Araç sayısı ve kazaların sürekli artmasına
3 yıla
düşürüldü
rağmen, ölüm
olaylarınında düzenli bir gerile-

ALMANYA genelinde 1 Tem-

muz’dan itibaren halkın geniş kesimini
ilgilendiren yasal düzenleme ile değişiklikler yürürlüğe girdi. Bunların başında emeklilikle ilgili düzenlemeler
ile Avrupa Birliği ülkelerinde cep telefonu görüşmelerinin ucuzlaması ve sürücüler için reflektörlü yelek yeleği bulundurma zorunluluğu getirildi.
EMEKLİ AYLIĞINDA ARTIŞ
Bu ayın başından itibaren 20,5 milyon emeklinin aylıklarında az da olsa
artış oldu. Doğu eyaletlerinde artış
yüzde 2,53 oranında olurken, batı eyaletlerinde bu oran yüzde 1,67 olarak
yansıdı. 800 euro emekli maaşı alan ve
ülkenin doğu eyaletlerinde yaşayanlar
20,24 euro, batısında yaşayanlar ise
13,36 euro zamlı maaş alacak.

me olduğu belirtildi. 21 bin 332 ölüm olayının
görüldüğü 1970 yılına göre ölümlü trafik kazaAŞIRI borç nedeniyle kişisel iflas bildiriları yüzde 80 gerileyerek 3 bin 339’a düştü. 2014
minde bulunanlar, bu aydan itibaren altı yıl
yılının ilk çeyreğinde 941 kişinin trafik kazalayerine üç yıl sonra kalan borçlarını tümüyle
rında hayatını kaybettiği açıklandı.
sildirebilecekler. Bu haktan yararlanmak için
borçlunun, borçlarının en az yüzde 35’i ile
mahkeme ve iflas işlem masraflarını ödemiş
olması gerekiyor.

YURTDIŞINDA yaşayan Türklerin geçişleri için Kapırına bakım
ile iflas deskule Sınır Kapısı’nda gerekli hazırlıkların
tamamlandığı
bilteği
alınan
zamanlar
da
dirildi. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Kapıkule Sınır Kapıprim
ödemeye
sayılası’nda düzenlediği basın toplantısında, “İzinci sezonu başcak. Hastalık
nedeniyle
ladı” dedi. Artık gümrüklerde son sistem
teknolojilerin
kuliş
yapma
güçleri
azalanıldığını vurgulayan Şahin, sezon için Kapıkule Sınır
Kalanlar ya datamamlantümüyle iş
pısı’nda altyapı çalışmalarının
göremez hale gelenler,
dığını bildirdi. Şahin, “Girişlerde sabırsız
ayda 40 euro daha fazla
ve öfkeli olunabilir. Hepimiz öyleyizdir.
emekli aylığı alacak.
Yol yorgunluğu olabilir. Bazen insanlar
bu yorgunluk nedeniyle kendilerine yaASGARİ ÜCRET
kısmayan hareketlerde bulunabilir. İşte
Et sektöründe Temböyle bir durumda zaman çok önemlidir.
muz başından itibaren
Burada kişiler bekletilmeden, onların zaAlmanya çapında saat
manlarını çalmadan işlemlerin yapılması
başına 7,75 euro asgari
bizim için çok önemli. Kapıkule Türkiücret zorunluluğu yürürlüğe giriyor.
63 YAŞINDA EMEKLİLİK
ye’nin gelişmesinin bir göstergesidir”
En az 45 yıl emeklilik kasasına prim Bu tutar, 2016 yılının Aralık ayına kadiye konuştu.
dar üç aşamada 8,75 euroya yükseleödeyenler, bu aydan itibaren 63 yaşınTrakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalda kesintisiz emekli olabilecekler. İşsiz- cek. Sektörde 100 bin dolayında kişi çaçın ise Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk yasanmaması
lik zamanı, çocuk eğitimi, aile yakınlalışıyor.
için tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

YİNE DE DİKKAT!
Ancak bütün bu hazırlıklara rağmen Türklerin en çok
yaşadığı eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya’nın tatile çıkacak
olması nedeniyle bir anda binlerce otomobil Kapıkule’ye yıUnser 2. Büro:
Unser 1. Büro:
ğılabilir. Kapitan Andreevo’daki kapasite sorunu yüzünden,
Braunstr.10
Hildesheimer Str. 234
örneğin yine 6-7 bin otomobil sınıra yığılırsa, hafta sonunda
30169
30519
Hannover-Döhren
uzun kuyruklar oluşabilir. Bunun bilincinde olarak yola çıEdirne
Valisi
Şahin basın toplantısında, “Burada kişiler bekletilmeden, işlemlerin yapılması bizim
için Hannoverkılmasında
fayda var.
çok
önemli.
Kapıkule Türkiye’nin
Calenberger
Neustadt
Tel.:
0511/898
3000 gelişmesinin bir göstergesidir” diye konuştu.

Mobil: 0171/222 10 22
www.kibar-immobilien.de

Hannover-Döhren

310.000,- €

Hannover - Badenstedt

Tel: 0511/898 26440
Fax: 0511/89826441

350.000,- €

Garbsen

227.000,- €

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

Kusadasi - Türkei

149.000,– €

WETZLAR Mahkemesi,
İsviçre’de bir Amerikan
Bankası’nda yüksek
meblağda parası bulunan
Lahn-Dill Kreis’da yaşayan
72 yaşındaki bir emekliye
10 bin euro ceza verdi.
Lahn-Dill Maliyesi’nin
banka bilgilerini Kuzey
Ren Vestfalya Eyaleti
tarafından satın alınan
vergi CD’si sayesinde ele
geçirdiği öğrenildi.

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

Izmir - Bayrakli

70.000,– €

CEZAYA RAZI OLDU
Emeklinin 2006-2011
yılları arasındaki vergi
beyannamesinde
İsviçre’deki parasının faiz
gelirini bildirmediği
Wetzlar
Savcısı
Neubau in Güzelcamli, 170 m² mit
Einfamilienhaus mit Garten öğrenildi.
und Garage!
4 Zi.,
ca. 125 m² Wfl., Bj. 2007. Das junNeubau in hoher Qualität, zentrale
Jan
Hartl,
emeklinin
bu
Terassen und Balkone, 6 Zimmer, gege Einfamilienhaus liegt in ruhiger und verkehrsberuhigter
Lage in Badenstedt
Lage, ca. 100 m², 1. Etage, 4 Zimmer,
yollarla en az 11 bin euro
meinschaftspool mit 11 anderen Vilauf einem großem Grundstück.
Ein Rasen - und Pflasterfläche sind vorhanden.
Küche, Bad, Balkon, Metro und Buvergi kaçırdığını bildirdi.
lenbesitzer, 1 km zum Strand, direkt
Gas-ZH, Verbrauchsausweis, Suçunu
96 kWh/(m²a).
Das Objekt wurde von der Firma IGB
shaltestellenähe, provisionsfrei.
itiraf eden emekli
am Bergrand, provisionsfrei.
- Haus aus Hannover gebaut.10 bin euro cezaya razı
5,95% Käuferprovision inkl. MwSt.
olurken, vergi kaçıranın
Ihr Ansprechpartner Mehmet Kibar, Immobilienfachwirt(IHK)
vermarktet PROVISIONSFREI
eski bir doktor olduğu
für den Verkäufer bzw. Vermieter sanılıyor.
inkl. kostenloser Energieausweißerstellung!

dın’a işlerinin nasıl gittiğini sordu.

rak, Nazmiye Gücļü, Haydar Karataşgibi
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den ulaşılabiliyor.

300 milyar euro’luk
yeni bütçe onaylandı

 2015 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI, ALMANYA 40 YIL SONRA İLK KEZ BORÇLANMAYACAK

Federal Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble (CDU), Almanya’nın 40 yıldan sonra ilk defa bütçe oluştururken
yeni borç almadığını ve böylece Almanya’nın 40 yıllık hayalinin gerçekleştiğini söyledi.
FEDERAL Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, “Bütçeyi
denkleştirdik. Sadece gelirimiz kadar giderimiz olacak.
Bu Almanya’da ve Avrupa’daki insanlar ve şirketler için
güven sinyali anlamına geliyor. Almanya’nın geleceğine
yeni borç yapmadan yatırım yapıyoruz” dedi.
Almanya’nın vergi geliri 2015 yılında 299,7 milyar
euro’ya yükselecek. Vergi gelirlerindeki artışla birlikte bu
artışın açığı kapatmaya harcandığını söyleyen Schäuble,
2018 yılına kadar gelir-gider dengesinin eşit olacağını ve
2018’de 327 milyar euro’ya çıkacağını kaydetti.
ARAŞTIRMAYA 3 MİLYAR EK KAYNAK
Yollara, demiryollarıyla ve su kanallarına yasama yılında ayrıca 5 milyar Euro bütçe ayrıldığını hatırlatan Maliye
Bakanı, ulaşım giderlerinin 10,8’den 11,9 milyar Euro’ya
yükseleceğini belirtti. Eğitim, bilim ve araştırmanın da ayrıca bir milyar Euro destek alacağını ifade eden Schäuble, yasama yılının sonuna kadar araştırmaya 3 milyar Euro ek
bütçe aktarılacağını kaydetti. Federal yönetimin anaokulu,
kreş, okul ve yüksekokullara 6 milyar euro ayırdığını ve bunun eyaletlerin ve belediyelerin yükünü hafifleteceğini söyleyen Federal Maliye Bakanı, şehirlere yardımların devam
edeceğini ve Almanya’nın kalkınma yardımlarına da ayrıca
2 milyar euro katkı vereceğini ifade etti.

Küçük tasarruflarla karlı çıkın
DİLLENBURG Ditib Yeni
Camii'nde Enerji ve Isınma
teknikleri mühendisi Ümit
Yaşar, enerji tasarrufu konusunda neler yapılabileceği
hakkında bilgi verdi. Türk
Alman Sağlık Vakfı ile Hessen Eyaleti Çevre, Enerji, Tarım ve Tüketiciyi Koruma
Bakanlığı'nın Hessen Enerji
Tasarruf Aksiyonu projesi
çerçevesinde düzenlenen, Türk Göçmenler için Eğitici Seminer'de açıklamalar yapan Ümit Yaşar, “Evlerinizde ve
işyerlerinizde küçük önlemlerle enerji
tasarrufu yapabilirsiniz” dedi.
Enerjinin yüzde 78’inin kalorifer tesisatı için, yüzde 11’inin ise, sıcak su için,
geriye kalan kısmının da, elektrik ve

mutfak ihtiyaçları için harcandığına dikkat çeken Mühendis Yaşar, “Yani toplam
olarak kalorifer ve sıcak
suyu düşünecek olursak,
enerji kaybımızın oranı
yüzde 90’lara çıkıyor. Örneğin bir duş için normal
olarak 40 litre sıcak suya
ihtiyacımız varken, küvette
ise, bu rakam kişi başına
160 litreye çıkıyor. Bunun yanısıra,
odalarımızın sıcaklığını da düşünebiliriz. Örneğin yatak odamızın sıcaklığı
16 derece olması gerekirken bunu 20
dereceye çıkartanlar var. Yani bu, her
bir derece için yüzde 6’lık bir tasarruf
mümkündür” dedi.
» İsa DEVEÇEKEN / DİLLENBURG
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Gazetesi 2014

EMLAKCI
Işık’aGÖZÜYLE
mesleğe

dönüş
terapisi uygulanıyor
Mehmet Kibar

      

Arsa alırken 10 maddeye dikkat edilmeli
yükseltir. Bu yükseliş önce
konut, daha sonra işyeri ve
ofiste yaşanır. En son ise arsaların fiyatı yükselir.
6. Bir bölgedeki emlak fiyatlarının yükselmesi o bölgeye
1. İmara yeni açılan bölgelerde yapılacak yol ve ulaşım proana cadde üzerindeki arsaların jeleri ile doğru orantılıdır.
fiyatı, arkalardakilere göre Ulaşım yatırımlarının ağırlık
daha kısa sürede ve daha hızlı kazanacağı bölgelerde arsa
artacaktır. Böyle bir bölgede fiyatları yükseliş eğilimindedir.
arsa alınıyorsa mutlaka ana 7. Eğer gelişmekte olan bir
arsa
alınacaksa, imar
yol üzerindekiler
tercih
edil- bölgede
TEDAVİSİNE
Almanya’da
devam
edilecek
planı
detaylı
olarak incelenmelidir.
olan Kenan Işık’a ‘Kim Milyoner Olmak İster’
melidir.Tiyatrocu
Hastane, okul, bele2. Potansiyel
olarak
gelir
yarışmasının
ses üst
kaydı
dinletiliyor.
Kenan tercih
Işık’ın edebileceği
beyin kanaması
geçirmesinin
üze- valilik
diye,
kaymakamlık,
grubunun
rinden
tam
96
gün
geçti.
Ailesi
yavaş
ilerleyen
bölgelerde arsa satın alın- gibi resmi dairelerin yakınında
tedavi
sürecinigelişimine
hızlandırmakolan
için Işık’ı
Almantercih edilmeli.
dığında,
çevrenin
arsalar
ya’da
özel
bir
kliniğe
getirdi.
İbrahim
Tatlıses
de
bubağlı olarak ileride bu duru- Bu bölgeler geliştiğinde
başından
vurulduktan
sonra
rehabilitasyon
sümun arsa değerlerinin yükse- rada yapılacak konut ve işyerrecinde
gitmeyileri
seçmişti.
Kenan
kısa sürede
yüksek bedelle
lişine
etkideAlmanya’ya
bulunacağı gözIşık, Tatlıses gibi felç olmadığı için farklı bir ihtisatılma şansına sahiptir.
lenmektedir.
sas kliniğine yattı.
3. Bir kente yatırımlar artarsa, 8. Bir arsanın, ana caddeye
arsalar da
bundan payını alır. olan cephesinin genişliği geYARIŞMALAR DİNLETİLİYOR
lecekteilgili
değerinin
daha da artTeşvik Ünlü
kapsamındaki
illere
tiyatrocunun
uzuvlarıyla
bir haremasını
kolaylaştırır.
yatırım
için
sıcak
para
gireket kısıtlılığı yok. Ancak bilinci tam olarak yeri9.Sadece
Bir arsanın
etrafı yollarla
ceğinden
bu arsa
ne gelmedi,
hiçfiyatlarına
konuşamıyor.
gözünü
çevreleniyorsa
da yansır.
açıyor,Fiyatlarda
vücudunuyükseliş
hareket ettirebiliyor.
İlk za- bu arsanın
de kısaymış.
haliyle artmaktadır.
öncelikli
olarak
sanayi
manlar
gözünü
açıkimarlı
tuttuğudeğeri
süre çok
Köşe
başlarında
yer alan pararsalarda
Şimdibaşlar.
daha uzun. Seslere tepki
veriyor
ama konuşamıyor. Bu
yüzden de Işık’a
sellertedavi
veya sürecindört tarafı yol olan
4. Türkiye’deki
ortalamasıntanıdık
dinletiliyor.
hızlı sesler
büyüyen
kent- parsellerde değer artışı daha
dan de
daha
lerde doğal sonuç olarak arsa hızlı yaşanır.
ALMANYA?
fiyatlarıNEDEN
da yükselir.
Hızlı bü- 10. Alınacak arsanın ilerde
Sevenlerinin
bırakmadığı
yaya geçidi
yapılabilecek nokyüyen kentlerde
konuthastanede
ve ticari yalnız
Işık’ın
Almanya’ya
getirilmesinin
ise dikkat edilolmasına
bina yapımı için arsaya olan talardanedeni
Türkiye’de
bilinci
kapalı
hastalara
yönelik
tamveya trafik
talep artar. Talep de fiyatları meli. Yaya geçidi
donanımlı hastanenin olmamasından. Bu yüzyükseltir. Bunun için arsa ya- lambalarının olduğu noktalar
den Almanya’nın Allenzsbach bölgesindeki
tırımı konusunda hızla bü- kendiliğinden merkezileşmekSchmieder Rehabilitasyon Merkezi seçilmiş. Orte bulunan
olduğundan
ticari yapılar
yüyen
illeri
tercih
edilebilir.
man
içinde,
doğal
bir ortamda
klinik
için
tercih
edilir.
5. Enflasyon
ve
faizdeki
beyin fonksiyonlarıyla ilgili her türlü nörolojik
düşüşler,
emlak
problemi
olan fiyatlarını
hastalara kapılarını açıyor.
Değerli Türkses okurları,
Arsa alırken şu önemli 10
maddeye dikkat edilmelidir.
Bu maddeleri ise şöyle sıralayabiliriz.

12 Jahre
YILLIKErfahrung
TECRÜBE

EFES



Ephes
villas

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



Hamburg
Billstedt de

12 YILLIK
Jahre Erfahrung
TECRÜBE

ALANYA

3 Türkün Mars
yolculuğu başlıyor
MARS gezegeninde yaşam

olup olmadığı henüz kesinlik kazanmazken,BODRUM
yapılan araştırmalar
ve bulgular hayat olduğu yönünde. Uzay bilim insanları Mars ile
ilgili çalışmalarını tüm hızı ile
sürdürürken, uzay girişimcileri
de boş durmuyor.
Marsta yaşanabilir hayat
 şart-
larının olması halinde şimdiden
projeler üreten kişilerden birisi
de Amerikalı Elon Musk, adında

Euro

Kuşadası

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

rın geri dönüşün mümkün olmayacağını ve projenin amacının
“insanlığın hayatta kalmasını
sağlamak” olduğu belirtiliyor.
Mars’a gidecek ve orada insanlığın devamı için kalacaklar
arasında 3 de Türk
vatandaşı buHamburg-Billstedt
de
lunuyor.
Mars
Macerası
için yolaalanı, 995 m² arsası,
5 odalı, 225 m² oturma
çıkacak Türklerin,
adları
ise Dr.
1935 yapımı
2009
da modernize edilmiş.
Güler Ergun,
Yasemin
Higgins
Bedarfsenergieausweisve110,60 kWh/(m²*a),
Ece Kabadayı.
6,25% Komisyon

Fiyatı: 599.000 Euro





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

FİYATI:130.000€de Mars’a gönderilecek insanla-

bir mucit. 2026 yılında NASA’nın
desteği ile Mars’a inan götürüleceğini söyleyen Elon Musk’un
CNBC-e ile Gümüşlükte
yaptığı söyleşi uzay
meraklılarının en çok konuştuğu
konular arasına
Ultragirdi.
Lüks Villa Projesi,
SpaceX, Avrupanın
Mars’a gönderilmek
Almanya´nın
üzere Falcontanınmış
Heavy kapsülüyle
isimleriyle aynı
birleştirileceği,
2015’de
başlanasitede
villa sahibi
olun,
cak Mars yolculuğunun
dan başlıyor,2023 yılında sona ereceği
ha109m²,vurgulana
36 m² teras,
146m²
bahce. şeklinberlerde büyük
koloniler
Fiyatı ab 160.000



Özkent

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

Eylül - September 2014

Türkses Sayı - Ausgabe 255

Sayfa - Seite 15

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

Hamburg’un Altona semtinde hizmetinizdeyiz
• Ev eşyaları
• Hediyelik
eşyalar
• Ev textili
• Cep telefonu
aksesuarları
• Elektronik
cihazlar
ve yüzlerce export ürünlerini Altona daki satış mağazamızdan uygun fiyatlara
temin edebilirsiniz.

% 20 İndirimli Kampanya
Koltuk Örtüsü

Yatak örtüsü Takımları

Avizeler

Banyo Takımları
Duvar saatleri

Süs eşyaları

Ayaklı lambalar

Nevresim Takımları

Lahmacun Makinası

Çaymatik

Sandıklar

Ziyaretlerinizi
bekleriz.

Toptancılar için
ÖZEL FİYAT uygulanır

Ağustos
- August
Sayfa
- Seite
16 2014
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www.mansetgazetesi.de

ALTIN BULMACAYI çözüp, ALTIN ŞİFREYİ bulan bir okurumuza Çeyrek Altın hediye.

14

SEN DE ÇÖZ, SEN DE KAZAN

ALTIN BULMACAYI çözüp, ALTIN ŞİFREYİ bilenler kazanıyor

SEN DE ÇÖZ,
SEN DE KAZAN

Bulmacayı çözdükten sonra doğru cevabınızı, posta
24.09.2014
veya mail yoluyla en geç 1508.08.2014
Temmuz 2013’e kadar bize
iletin, çekilişe katılıp ÇEYREK ALTIN kazanma fırsatını
yakalayın. Adres: Im Hegen 3, 22113 Oststeinbek
E-Mail: tuerkses@t-online.de

ÖnemliTemmuz
Uyarı: Kazanan
2014 kişi Çeyrek Altın’ını verilecek adresten kimliğini
beyan ederek bizzat teslim alacaktır. Ödüller paraya çevrilemez.

Aylık Haber ve
Reklam Gazetesi

Önemli Uyarı: Kazanan kişiler ödüllerini verilecek adresten kimliğini beyan
ederek bizzat teslim alacaktır. Ödüller kesinlikle paraya çevrilemez.

Türkses BULMACA
Manşet BULMACA

1 adet ÇEYREK ALTIN

Billstedter Hauptstraße 51
22111 Hamburg (Billstedt)
Tel: 040 / 22 75 83 81 • Fax: 040 / 22 75 83 76 •
info@miraj-juwelier.de • www.miraj-juwelier.de

 ALTIN BULMACA
 ALTIN BULMACA

Altın Şifre’yi bilenler arasında yapılacak çekilişle,
bir okurumuza 1 adet ÇEYREK ALTIN armağan ediyoruz.
Doğru cevabınızı, SMS, posta veya mail yoluyla en geç
28 Temmuz 2014’e kadar iletin, çekilişe katılıp kazanma
fırsatını yakalayın.
Adres: Eisenstr. 30, 65428 Rüsselsheim
E-Mail: bulmaca@mansetgazetesi.de • SMS: 0152 53567648

 SÖZCÜK YERLEŞTİRME
 SÖZCÜK YERLEŞTİRME
5

1

4

Kuzey
Almanya’nın
GÜLAYLAR
enALTIN®
eski yerel
gazetesi
Türkses
Billstedter
Hauptstraße 51
Farklılığı bizimle yaşayın

3

22111 Hamburg (Billstedt)
Tel: 040 / 22 75 83 81
Fax: 040 / 22 75 83 76
info@miraj-juwelier.de
www.miraj-juwelier.de

www.
türkses.de

5

Geleitsstr. 17 • 63065 Offenbach
Tel: 069-800 60 622

1

4

 SAYI YERLEŞTİRME

 SAYI YERLEŞTİRME

6

2

3

6

2
7

Bir
oyuncu

1

Şifre:

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

Altın Şifre:
 SUDOKU / KOLAY

 SUDOKU / ORTA

 SUDOKU / ZOR

 SUDOKU / KOLAY

 SUDOKU / ORTA

 SUDOKU / ZOR

7

6

2 BASAMAKLI
16 - 21 - 23 - 29 - 35 - 37 - 39 - 53
57 - 61 - 622 -BASAMAKLI
73 - 74 - 89 - 93 - 96
BASAMAKLI
11 22 328
29 34 35 40
- 244
- 34675
4117846
60- 259
61 - 278
71 72
406 - 415 -76
422 81
- 42397- 446 - 586
604 - 611 -3654
- 662 - 672 - 690
BASAMAKLI
- 727
- 811163
- 864249
- 910 299
100701
142
162
918 - 975
300 362
386- 980
434 438
475 6464 BASAMAKLI
737 763 826 831
1033 - 1431832
- 1543974
- 1729 - 1821
2036 - 42729
- 3569 - 4698
BASAMAKLI
5348
5960 - 3121
5974 -3508
6551
1309- 5848
1431 - 1855
6988 -4000
7276 - 7328
3902
5406- 7344
6063
7586 7627 - 8815
7999 8657
5 BASAMAKLI
8861
9511 9792
35363 - 38135
- 53074 - 57375
5 BASAMAKLI
57417
21458- 67669
26672- 70238
27231 - 75988
37276
40687 84324
50027 - 91559
54814 64509
BASAMAKLI
68485 6
69957
72184 73581
284346
74780 - 317544
77922 - 437342
93182
6837166 -BASAMAKLI
710995 - 714248
748233
- 886510
119039
206960
664207
7 BASAMAKLI
665609
711673 716116
1497139
- 1858976
- 2191167
966765
985108
2915437 7- 5334864
- 7844286
BASAMAKLI
1502128 9253423
2317962 3267111

4132019 6511601 6625048
8272660 8916590 9801206
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Cep
telefonlarına
dikkat
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Hedef
belirleyin

Dar alanda
paslaşmalar!

AŞAĞI Saksonya
Ekrem Sağır
Eyaletinde 11
Eylül 2014 tarihinde başlayacak
bu yönde olumlu etkilemiş olur.
olan 2014-2015 Eğitim-Öğretim
Eğitim öğretimi önemsemeyen,
yılında yaklaşık 85 bin öğretmegereksiz gören, okulu ve öğretnin görev yapacağı okullarda, 30
meni sürekli eleştiren anne-babin civarında Türk kökenli olmak
banın çocukları okumanın ve
üzere 980 bin öğrencide ders
okulun gerekli olmadığı kanaabaşı yapacak.
tine varır.
Sevgili Veliler, Anne-baba olarak
tutum ve davranışlarımızla çocuklarımızı doğru bir şekilde
desteklediğimizde, ihtiyaçlarını
gerektiği kadar karşıladığımızda
kendisine güvenen, sorumluluk
sahibi, kendi ayakları üzerinde
durabilen, zamanında doğru kararlar alıp uygulayabilen, problemlerinin çözümünde doğru
yöntemleri kullanan, psikolojik
yönden sağlıklı, mutlu kendisiyle
ve çevresiyle barışık bireyler
olarak yetişmelerini sağlamış
olacağız. Çocukların okul başarıları mutlu olmalarını da beraberinde getirecektir.
Değerli Veliler, Çocuğumuzla birlikte büyürsek, onu yakından tanıma şansını yakalamış oluruz.
Çocuğunu iyi tanıyan annebaba, aynı zamanda çocuğunun
kapasitesini, neyi ne kadar yapabilme düzeyini de bilir. Bu da
çocuğuyla ilgili gerçekçi beklentiler içinde olmayı sağlar. Aksi
halde gerçekçi olmayan beklentiler çocuğu mutsuz ve başarısız
kılar.
Anne ve babanın eğitime-öğretime verdiği önem çocuğa hissettirilmelidir. Aile okula ve
öğretmene karşı olumlu bakış
açısına sahip olursa, çocuğu da

Başarıyı etkileyen faktörler arasında; çocuğun beslenme ve
uyku düzeni, sağlıkla ilgili problemleri, sosyal-sportif-sanatsal
bir faaliyette yer alıp almaması,
zamanı iyi kullanma, planlama
becerisinin gelişmiş olup olmadığı da yer alır. Zamanını iyi
planlayamayan çocuklarda en
çok televizyon ve bilgisayar
problemi ortaya çıkar ki bu da
başarıyı olumsuz etkileyen etmenlerin başlarında gelmektedir.
Sevgili veliler, Çocuklarımızın
elektronik cihazlarla olan ilişkilerini doğru bir şekilde düzenleyemezsek, okul başarılarını ve
tüm yaşamlarını olumsuz etkileyecektir. Rüyalarında dahi bilgisayar oyunları oynar hale
gelmelerine engel olmalıyız.
Bunun için; Anneler ve babalar
çocuklarını erken yaşlarda tv,
bilgisayar ve cep telefonuyla tanıştırmamalıdır. Zamanı geldiğinde ise bu gibi teknolojik
araçların kullanımına kısıtlamalar ve bazı kurallar getirmelidirler.

Diyanet İşleri Türk
İslam Birliği yeni

Yönetim Kurulu’nu seçti

3

• Türkses / Köln

0 yıl önce 05.07.1984 tarihinde kurulan DİTİB, Almanya’ da yerleşik hale
gelmiş insanımıza dini, sosyal ve
kültürel alanlarda kuşatıcı ve kesintiz hizmetler sunmuştur. Kurulduğu
günden bu yana, özellikle din
eğitimi ve öğretimi dahil Müslümanları ilgilendiren her alanda kusursuz hizmet sunmayı kendisine
ilke edinmiş olan DİTİB, bu uzun
hizmet seyrinde her türlü siyasi
görüş ve eğilimin dışında kalarak,
tarafsız, tutarlı, dini hizmeti esas
alan, sevgi, barış ve hoşgörü temeline dayalı çalışma tarzı ile Almanya´ daki Müslüman Türklerin en
büyük sivil toplum kuruluşu haline
gelmiştir. DİTİB Müslüman kurum
ve mercilerle olduğu kadar, Alman
kamuoyu ve kurumları ile geliştirdiği başarılı iletişim ve işbirliği,

Yeni eğitim-öğretim yılında çocuklarımıza başarılar ,velilerimize de sağlık ve mutluluklar
dilerim.

ortak proje ve etkinliklerle toplumsal güven kazanmış, güvenilir paydaş olmayı başarmıştır.
Frankfurt’ta 17 Ağustos 2014 tarihinde 15.si gerçekleştirilen Diyanet
İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)
olağan Genel Kurulu bağlamında
yeni Federal Yönetim Kurulu seçimini de gerçekleştirdi.
Yeni Yönetim Kurulu ve görev
dağılımı şu şekildedir:
Prof.
Dr.
Nevzat
Yaşar
AŞIKOĞLU Genel Başkan, Suat
OKUYAN Genel Başkan Yardımcısı, Dr. Bekir ALBOĞA
Genel Sekreter, Dr. Emine
SEÇMEZ Genel Sekreter Yardımcısı, Ramazan ILIKKAN
Muhasip, Hakan AYDIN Muhasip Yardımcısı, Mehmet TOPRAK Üye.

www.turkses.de

Arada
bir

Sevgili Gençler,
Hamburg,Bremen ve
Semih Kurtuluş
Aşağı Saksonya Eyaletlerinde 23 yıldan
Sevgili gençler, bir otomobilin saberi aralıksız yayın yaşamını sürtışı için harcanan zaman ile, bir sidürmekte olan TÜRKSES gazetemitin satışı için harcanan zaman
sine bizlere sunduğu bu fırsattan
arasında abartılı bir fark yoktur.
dolayı teşekkür ederek başlamak
Fakat; her ikisinin satışları sonrası
istiyorum.
elde edilecek fark kıyaslanmayacak kadar çoktur. Bunun için, yaAslen Bartın’lı olup 1981 yılında
Lehrte kasabasında doğdum. Yani pacağınız tüm işlerde ne, nasıl,
ne zaman, nerede, niçin sorularını
birçoklarınız gibi ben de Almanya
doğumluyum. Öğrencilik dönemle- sorun. Tüm bunlar yapacağınız iş
için bir planma yapmanıza yarrimde bir şirket müdürlüğünü hedımcı olacaktır. Planlanan hedefe,
deflemiş, meslek öğrenimimi de
plandığınız stratejilerle dürüstçe,
buna göre belirlemiştim. KURT
sabırla giderseniz başarıyı yakalaGmbH şirketinde Büro Planlama
yacağınızdan emin olabilirsiniz.
Yöneticiliği mesleğine başlarken
Hayatta tesadüf, fırsat, şans
de aklımda, hedefimde bu vardı.
ancak onlardan yararlanmaya
Bu düşünceler bana Almanya’da
hazır olanların işine yarayabilir.
Türk kökenliler arasında en genç
Dikkatli, hevesli, çalışkan, sabırlı
işadamı ünvanını kazandırdı.On
ve en önemlisi hedefi olan insan
yıldan beri yürüttüğüm LEMA
tesadüfleri değerlendirebilir, fırsatGmbH şirketinin Genel Müdürlüları yakalar ve şansı da kaçırmaz.
ğününe 23 yaşımda başlamıştım.
Şanslarını iyi değerlendirenler taÖğrencilik yıllarımın hayaline
rihte başarılı insanlar arasında
genç yaşta elde etmiş olmanın en
yerlerini almışlardır.
büyük etmenlerinin başında neyi
İş hayatında dürüst ve disiplinli
istediğimi bilmem ve ona göre çaolmak şart. Çalıştığınız ülkenin
lışmalarımı planlamam olmuştur.
kanunlarına uymak, sosyal aktiviBaşarı, önceden belirlenen bir hetelere katılmak, destek vermek indefin aşamalar halinde gerçekleşsana itibar kazandırır. Eğlence ise
mesidir.
eğlence, dinlence ise dinlence,
Sevgili Gençler,
çalışmak ise çalışmak, hepsi ölçülü olmalı. İnsan sosyal bir varHedefinizi belirleyip, bu doğrullıktır. Elbetteki bunun da gerektuda azim ve kararlılıkla disiplinli
lerini yerine getirecektir. Her
bir çalışma sergiliyorsanız, inanızaman kendinizle, çevrenizle barınız size bu yolda herkes yol açaşık olun, kesinlikle ön yargılı davcaktır. Aksi halde nereye
ranmayın. Sadece işini bilenlerle,
gittiğinizden emin değilseniz, rota- en iyi yapanlarla çalışın. Siz de
sız bir gemi gibi okyanusta yalpaişinizi en iyi şekilde yaptıktan
layıp durursunuz. Varacağınız yeri sonra başarı kendiliğinden gelebilmedikten sonra, sizi hiçbir kuvcektir. Başarıların sizlerin olması
vet başarıya ulaştıramaz.
dileğiyle sevgi,saygılar.

Kaiserhof Tencere Takımı

55,-

Araba için
kahve
makinesi

12,-

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

Fön

9,-

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

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

90

%

Kıyma makinesi

34,-

’a varan
özel
indirmler

Mixer seti

15

Güveç tavası

17,-

Tekstil hariç diğer ürün
çeşitlerini Schulterblatt’taki
mağazamızda bulabilirsiniz.

Rondo

12,-

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

Sandwiç makinesi

15,-

Bu
fiyatlar
ürünlerin
bitimine
kadar geçerlidir.
Su ısıtıcısı

20,-

Berndes
Teflon
Tava

Tost makinesi

Mixer

10,- 9,-

7,-
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Gelinlik ve damatlık
ikisi birden

999,-

Bu fiyatlar 30.09.2014 tarihine veya ürünlerimizin bitimine kadar geçerlidir.

Selin / Sedef

Koleksiyon
200x290
160x230
120x170
080x300
080x150

Yeni
fiyat
99,90€
69,90€
59,90€
39,90€
29,90€

Eski
fiyat
249,90
149,90
99,90
89,90
59,90

Hamburg merkez tren istasyonuna yakınındaki
Hamerbrook semtindeki büyük export mağazamızdan, her türlü ev ve süs eşyalarını, elektronik cihazları ve bütün hediyelik eşyaları en uygun fiyata
bizden alabilirsiniz.

Ağaç
lamba

69,-

69,-
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Türkses Albümü

Değerli okurlarımız!..
Sizin ve sevdiklerinizin hatıra
fotoğraflarını Türkses’de yayınlanmasını
istiyorsanız, gönderin yayınlayalım.
e-mail: tuerkses@t-online.de

www.turkses.de

Sayfa - Seite 19

Sayfa - Seite 20

Türkses Sayı - Ausgabe 255

Eylül - September 2014

Muhabirler ve Reklam Temsilcileri

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

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

ACILI
GÜNÜNÜZDE
YANINIZDAYIZ
Musa ve İbrahim
AYDIN

Alçıpan elemanları (Trockenbauelemente)
inanılmaz fiyatlara sadece Bua Discount da

Mart 2012 | Yıl 1 | Sayı 1

kadın » ilişkiler

Birlikt

nedeni
sadecelieğiilnizin
ișki mi?

www.euroses.de
w
ww
w
w.euros
oses.d
os
de
e

BIP eski Genel Başkanı Levent Albayrak:

Siyasetteki
yerleșik
önyargılar
yıkılmalı

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

euroSES »

Ünlü

iğim
en öğrend
“Daha önced
BRU Şallı, evreleriyle ilgili DVD’imilgi
ilk
n beri çok
pilatesin
adını geniş
pilates
çıktığı günde
sporu olarak kısa sürede
piyasaya ri doğru takip edip ki
NLÜLERİN
n Pilates
erinde
DVD’le
iz
ğu egzers
gördü. Bu 30 seansta kendil ve kalça
kitlelere duyura
,
in ilgi duydu
e
uygulayanlar edebilecekler, karın
her kesim girdi. Madonna’dan
Bu DVD'd
fark
arasına
değişimi n zayıflayacaklar. bulacaksınız.
ünlü pilates
çeşitlerinin e kadar birçok ını ve
bölgelerinde ' ten örnekler la başlayan
Jenifer Lopez’ Bu ünlülerin yaşlar pilates
ork Pilates anlatılmasıy
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Kuaförden fazlası
La Meche’de
Bremen’de uzun zamandır hizmet veren
La Meche, Bremen’li kadınlara bir kuaförden
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