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� Hamburg’un
ilk  Türk kasap-
larından birisi
olan Kenan Kaya
yeni marketi
Kaya Frische-
markt’ı  Wil-
he lmsburg ’da
hizmete açtı.

5. sayfada 

Kaya Frische 
Markt açıldı

� Acenteler ile
seyahat ürün teda-
rikçileri arasında
güvenilir bir satış
platformu sağlayan
online seyahat sis-
temi olan iati, uçak
bileti, konaklama,
toplu transfer, araç
kiralama konula-
rında hizmet sağ-
lıyor. 8. sayfada

İati yenilikçi seyahat 
çözümleri sunuyor

AVUKAT
Rechtsanwältin

Aile Hukukunda Uzman Avukat
Miras Hukuku
Yabancılar Hukuku
Trafik Hukuku
İș Hukuku
ve her türlü hukuk dalında

Schulterblatt 124
20357 Hamburg
www.bg124.de

Tel.: 040 - 43 13 51 10
Fax: 040 - 43 25 17 60
mail: akguen@bg124.de

Bürogemeinschaft 
Schulterblatt

Mutlu 
Yıllar

dilerim!

Almanya’da 
boşanma koşulları

■ Lehrte’li Türk işa-
damlarından KURT
GmbH’nın sahibi Hasan
Kurtuluş, son 13 seneden
beri müşterilerinin yanı-
sıra, Lehrte’de ki  kilise,
belediye, banka temsilci-
lerine....  4. sayfada 

� Hamburg’un ilk Türk
Cam mühendisi olan
deneyimli isim Mehmet
Kaytan, aynı zamanda
inşaat uzmanı. Kaytan
1995 yılında başladığı
mesleğinde...         •2 de

24 saat cam servisi Kaytan
Glaserei’da

Türk işadamından
Noel hediyesi

Yeni yılınızı kutlar, 2017’de 
huzurlu ve keyifli yoculuklar dileriz!.
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Dünyada 2016  böyle geçtiDünyada 2016  böyle geçti
2016’da dünyanın gündeminde farklı bölgelerde yaşanan savaşlar, çatışmalar, siyasi krizler, terör saldırıları, kazalar ve doğal afetler vardı. 2016 yılına damgasını vuran olaylar,

Suriye’deki iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların yaşadığı insani kriz, ABD’deki başkanlık seçimi ve Birleşik Krallık’ın ABD’den ayrılma kararı oldu.

■ Savaşlar, çatışmalar, siyasi kriz-
ler, seçimler, terör saldırıları, kazalar
ve doğal afetler, 2016’da da dünya
gündemini meşgul etti. Suriye’de
devam eden iç savaş nedeniyle
yaşanan insani kriz, ABD’deki
başkanlık seçimi, İngiltere’nin
AB’den çıkma kararı, 2016’ya dam-
gasını vuran olaylar arasında ilk sı-
ralarda yer aldı.

Güney Amerika ülkelerinden Ekva-
dor’da meydana gelen 7,8 büyük-
lüğündeki depremde 661 kişi öldü
Paris-Kahire seferini yapan Airbus
A320 tipi yolcu uçağının Yunanistan

açıklarında düşmesi sonucu 66 kişi
öldü
Türkiye’nin ev sahipliğinde İstan-
bul’da ilk kez BM İnsani Zirvesi dü-
zenlendi

Amerikalı efsanevi boksör  Muham-
med Ali 74 yaşında hayatını kaybetti. 

Yılın üçüncü çeyreğine Fetullahçı
Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Tem-
muz’daki darbe girişimi damgasını
vurdu. Darbe girişiminin ardından
Türkiye, FETÖ’nün farklı ülkelerdeki
okullarının kapatılması için girişim
başlattı. 

Fransa’da kamyonla düzenlenen
terör saldırısı, Almanya’nın Münih
kentindeki bir alışveriş merkezinde
yapılan saldırı, İtalya’daki deprem,
Kolombiya’daki barış süreci, Brezil-
ya Devlet Başkanı Dilma Rousseff’in
azledilmesi ve Bangladeş’te Ce-
maat-i İslami Partisi Merkezi Yü-
rütme Kurulu Üyesi Mir Kasım
Ali’nin idam edilmesi, 2016’nın Tem-
muz, Ağustos ve Eylül aylarında
dünya gündeminin en önemli mad-
deleri arasında yer aldı.  

Yılın dördüncü çeyreğine Suriye’nin
işgal altındaki Halep kentinde yaşa-

nan insanlık dramı ve ünlü iş adamı
Donald Trump’ın ABD’nin yeni
başkanı seçilmesi damgasını vurdu. 

Küba devriminin lideri ve eski Devlet
Başkanı Fidel Castro hayata veda
etti.

İstanbul ve Kayseri’da yapılan terö-
rist saldırılar, Rusya’nın Ankara
Büyükelçisinin öldürülmesi ve Ber-
lin’de Noel Pazarı’na yapılan terör
saldırısı 2016 nın son çeyreğinin
önemli olayları olarak tarihe geçti.

Haberi 18, 19 ve 20. sayfalarda

� Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman-
ya’nın Hamburg kentinde düzenlenen AGİT 23.
Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı. 
Toplantı öncesinde konuk bakanları AGİT
dönem başkanı Almanya Dışişleri Bakanı
Frank-Walter Steinmeier karşıladı.

•3 de

Eşlerden her ikisi
de Alman vatan-
daşıysa boşanma
davası Almanya’da
açılmak zorunda-
dır. Yasemin
Akgün’ün yazısı
• 9 da

AGİT 23 Bakanlar Konseyi 
Hamburg’da toplandı

Türkses
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ayağınıza getirdik...
eşsiz lezzetini

Restoranımız
alkolsüzdür.

Neue Straße 9 • 21073 Hamburg (Harburg)
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Hamburg Harburg’da Yeni Açıldı.

Ailece gidilecek
nezih bir mekan...

Közde kebaplar, ızgaralar, döner, pide, lahmacun, 
çorba, salata, tatlı ve günlük yemek çeşitlerimizi 

sizlerin  beğenisine sunuyoruz.

Helal kesim etlerimizle Anadolu’nun ve Urfa’nın en 
lezzetli yemeklerini ve kebap çeşitlerini tadabilirsiniz.

HARBURG’a

Ali Baba ve Ömer KelekçiYeni yılınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.

• Türkses /Hamburg

Kuru meyve ve çerez üreticisi
Malatya Pazarı, Avrupa pazarına
girdi. Avrupa’daki ilk şubesini Al-

manya Hamburg’a açan Malatya Pazarı,
Mercado Center’da müşterilerini bekliyor.

Kuruyemişte 1870’li yılar-
dan başlayarak kalitesini ve
ismini günümüze taşıyan
Malatya Pazarı’nın Avru-
pa’daki ilk şubesi olan ve
Altona Mercado Center için-
de açılan Malatya Pazarı’nda
250 ürün çeşidi  müşterilere
sunulacak. 

Kuruyemiş ve kuru meyve
çeşitlerinde Türkiye’de önde
gelen markalardan birisi olan
Malatya Pazarı, organik ve
sağlıklı ürünlerle adından söz ettiriyor.
Hamburg  Malatya Pazarı’nda, taze kuru-
yemiş, tropikal meyveler, lokum çeşitleri,
hurmalar, cezerye çeşitleri, her türlü bak-
lava, tatlı ve tuzlu unlu mamüller, lokum,
kahve, kuru bakliyat  gibi  ürün çeşitleri
yer alıyor. Malatya Pazarı’nda hazırda he-
diyelik paketlerde bulunuyor. 400 gr ile 1
buçuk kilo arasında hazır hediyelik paketler,
el emeği göz nuru ile özenle hazırlanıyor.

Malatya Pazarı’nda ayrıca üzüm pestili,
tahin, pekmez, kuru baklagiller, patlıcan,
biber, bamya, beyaz kabak  gibi ürünleri
de bulabilmek mümkün. Sene sonuna kadar
tropikal ürünler ve yağlarda  reyonlardaki
yerlerini alacak. Özel günlerde, düğünlerde,
sünnetlerde taktim edilecek her türlü ik-

ramlık ürün, ayrıca kız
istemeye giderken lokum
ve değirmende yeni çe-
kilmiş taze türk kahvesi
ve özel ikramlık paketler
de müşterinin isteği doğ-
rultusunda özenle hazır-
lanıyor. 

Malatya Pazarı’nın Av-
rupa’daki ilk gözdesi olan
şube, Avrupa’daki tek
şube olma özelliği taşı-
yor. Malatya Pazarı bun-
dan sonra Almanya için-

de şubeleşmeye gidecek.  Ana şube Ham-
burg Altona olacak, ancak bundan sonra
Almanya’nın diğer kentlerine de şube açıl-
ması planlanıyor. 

11 Kasım’da açılışı gerçekleşen Malatya
Pazarı Hamburg şubesine ilgi, ilk günden
bu yana oldukça fazla. Türk müşteriler
kadar Alman müşterilerde ürünlere büyük
ilgi gösteriyor. 

175 tonluk yeşim taşı

Emin SAĞLIK 
• Türkses /Hamburg

Hamburg’un ilk Türk Cam mühendisi olan deneyimli
isim Mehmet Kaytan, aynı zamanda inşaat uzmanı.
Kaytan 1995 yılında başladığı mesleğinde her

geçen gün deneyimlerini ve başarısını artırarak Hamburg’da
mesleğinde aranılan isimlerin başında yer alıyor. Kaytan
Glaserei,  Hamburg Luruper Hauptstrabe 267-22547
adresinde, 1100 m2’lik yerinde 9 kişilik ekiple hizmetlerini
sürdürüyor.

Geniş ürün yelpazsesi ile her türlü cam, desenli cam, ayna,
duşakabin, pimapen, kapı camı, masa camı, vitrin camı
hizmeti ile ev, işyeri, otel, şirketler, okullara hizmet veren
Kaytan Glaserei, müşterinin isteği doğrultusunda her türlü
ebatta özel ürünler üretip itina ile monte ediyor. Ayrıca
özel ölçülerde her türlü ayna hazırlanarak evlere ve
işyerlerine takılıyor. Gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat
hizmet veren Kaytan Glaserei’ye günün her saati müşteriler
0179 968 56 69 nolu telefondan ulaşabilirler. 

Kaytan Glaserei sahibi Cam Mühendisi Mehmet Kaytan,
Hamburg dışında Düseldorrf, Berlin, Köln, Hannover,
Lübeck ve Aachen’de de hizmet verdiklerini söyleyerek
“Müşterilerimize bir telefon kadar yakınız. Müşterilerimiz
cam  hizmeti için  bize ulaştıklarında 1-2 saat içinde gidip
ölçü alarak, camı kapattıktan sonra bir iki  gün içinde
yenisini monte ediyoruz” diye konuştu. Kaytan, müşterinin
isteği doğrultusunda ürünlerin birinci kalitede işcilikle
hazır edildiğini ve aynı titizlikle montajının yapıldığını
dile getirerek “Mesleğimizi titizlik ve özenle yapıyoruz.

24 saat cam servisi
KAYTAN GLASEREI’da
Kaytan Glaserei, genç ve deneyimli ekibi ile Cam Mühendisi
Mehmet Kaytan öncülüğünde, Hamburg’da 7 gün 24 saat
acil cam hizmeti veriyor. 

Malatya Pazarı
Hamburg’da açıldı
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AGİT 23 Bakanlar Konseyi Hamburg’da toplandı 

Almanya Dışişleri Bakanı
Frank-Walter Steinmeier,
Doğu Ukrayna’daki krizin

yanı sıra Kırım ve Dağlık Karabağ
sorunlarının çözümünün aciliyet arz
ettiğini söyledi. 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu’nun da aralarında bulun-
duğu ve 57 üye ülkeden yaklaşık 50
dışişleri bakanının katıldığı AGİT
Dışişleri Bakanları Konseyi Alman-
ya’nın Hamburg kentinde başladı. 

Toplantının açılışında konuşan
Steinmeier, dünyadaki krizlerin
azalacağı yerde daha da arttığını be-
lirterek, yeni diyalog ve işbirliği
imkanlarını araştırmaları gerek-
tiğini, krizlerin önceden önlenebil-
mesi ve aşılabilmesi için de daha iyi
işleyen ve etkili bir AGİT yapılan-
masına ihtiyaçları olduğunu ifade
etti. 
Doğu Ukrayna’da sivil AGİT göz-
lemcilerinin zor şartlar altında
görev yaptığını, çoğu zaman silahlı
saldırıya uğradıklarını ve bunun
kabul edilemeyeceğini kaydeden
Steinmeier, krizin aşılabilmesi için
ağır silahların bölgeden çekilmesi
gerektiğini, ancak bunun için de ça-
tışan tarafların siyasi irade sergile-
mesi gerektiğini söyledi. 
Dünyada yaşanan diğer krizlere de
dikkati çeken Steinmeier, “Doğu
Ukrayna ile ilgili tüm çabalarımızın
yanı sıra Kırım’ı da unutmayacağız.
Devletler hukukuna aykırı bir
şekilde ilhak edildi. Bugüne kadar
AGİT kuruluşları oraya giremiyor.
Ama sadece Ukrayna krizi değil,
Dağlık Karabağ krizindeki gelişme-
ler de endişe verici. Nisan ayı
başında yeniden alevlenen çatışma-
lar, bu ihtilafın ne kadar tehlikeli bir
şekilde sürdüğünü gözler önüne
serdi. Birçok görüşme, ateşkesin
sürekli hale getirilmesinin ve siyasi
bir çözüme ulaşılabilmesi için ger-
çek görüşmelere başlanmasının aci-
liyetini bana gösterdi.” şeklinde
konuştu. 
Krizlerin aşılmasında Minsk Kon-
feransı’nda alınan kararlarla
AGİT’in BM ve AB ile birlikte har-
cadığı çabaların bazı gelişmeler
sağladığını ifade eden Steinmeier,
yine de en azından kriz bölgele-
rinde yaşayan insanların durumu-
nun düzeltilebilmesi için daha çok
şey yapılması gerektiğini ifade etti. 
Steinmeier, dünyada terörizme, ra-
dikalizme, ırkçılığa ve yasa dışı
göçe karşı mücadele edebilmek
amacıyla üye ülkelerin güçlerini
birleştirmesi, teşkilatın silahsız-
lanma kontrol mekanizmasının da
günümüz şartlarına göre modern-
leştirilmesi gerektiğini kaydetti. 
AGİT’in güçlendirilmesi için daha
fazla para ve personele ihtiyaç ol-
duğunu, değerlerine de bağlı kalma-
ları gerektiğini belirten Steinmeier,
“Demokrasi, hukuk devleti prensip-
leri, insan haklarına ve temel özgür-
lüklere saygı olmadan geniş çaplı
bir güvenliğin sağlanması mümkün
olmayacaktır.” dedi. 
AGİT Başkanvekili Christine Mut-
tonen de konuşmasında, bazen ül-
kelere tek başına hareket etmenin
daha kolay göründüğünü, ancak
hiçbir ülkenin tek başına sorunları
çözemeyeceğini ifade ederek, kriz-
lerin aşılmasında alternatif yok gibi
görünse de her zaman bir seçim
şansı olduğunu söyledi. 
AGİT’in müzakereler yoluyla çoğu
zaman gelişmeler sağladığını  ifade
eden Muttonen, “Bunu Tür-
kiye’deki darbe girişiminden sonra

yerinde ve göç krizine karşı Avrupa
çapında sergilediğimiz reaksiyon ile
gösterdik.” dedi. 

Çavuşoğlu, AGİT
Bakanlar Konseyi 
Toplantısı’nda konuştu
(Aşırıcılığın dünyadaki yükselişi)
“Özellikle de bizim bölgemizde
artışta. Durum daha önce hiç bu
kadar endişe verici olmamıştı”

“Milletimiz, DEAŞ, El-
Kaide ve daha başka bir-
çok terör örgütüyle
savaşıyor. FETÖ bunlar-
dan farklı bir örgüt değil”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, aşırıcılığın dünyada
yükselmesiyle ilgili, “Özel-
likle de bizim bölgemizde
artışta. Durum daha önce hiç
bu kadar endişe verici olma-
mıştı.” dedi.
Çavuşoğlu, Almanya’nın
Hamburg kentinde düzenle-
nen Avrupa Güvenlik ve

İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 23. Ba-
kanlar Konseyi Toplantısı’nın ilk
oturumunda konuştu. Fetullahçı
Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Tem-
muz akşamı anayasal düzeni orta-
dan kaldırmaya çalıştığını hatırlatan
Çavuşoğlu, jetlerin TBMM’yi bom-
baladığını, tankların sivilleri ez-
diğini ve bu terör örgütünün 248
kişiyi öldürülüp binlercesini de ya-
raladığını vurguladı. 
“Fakat Türk insanı bu darbe gi-
rişimini durdurup demokrasiyi sa-
vundu.” diyen Çavuşoğlu,
gelecekte bu tarz girişimleri engel-
lemek için hukukun işleyişi çerçe-
vesinde gerekli bütün adımları
attıklarının altını çizdi.
Bakan Çavuşoğlu, bu örgüte karşı
herkesin uyanık olması gerektiğine
dikkati çekti. FETÖ’nün 170 ül-
kede var olduğunu söyleyen Ça-
vuşoğlu, “Milletimiz, DEAŞ,
El-Kaide ve daha başka birçok terör
örgütüyle savaşıyor. FETÖ bunlar-
dan farklı bir örgüt değil.” diye ko-
nuştu.
Teröre karşı mücadelenin samimi
ve örgüt farkı gözetmeden yapıl-
ması gerektiğine işaret eden Ça-
vuşoğlu, “İyi terörist yoktur.”
ifadesini kullandı.

“Çatışmalar iş 
birliğini engelliyor”

Dağlık Karabağ, Abhazya, Trans-
dinyester ve Güney Osetya gibi
“dondurulmuş çatışma” bölgele-
riyle de ilgilenmeleri gerektiğine
dikkati çeken Çavuşoğlu, buralar-
daki çatışmaların iş birliğini engel-
lediğini ve şu anki statükonun kabul
edilemez olduğunu söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna krizinin
en endişe verici kriz olduğunu vur-
gulayarak “Bu krize Ukrayna’nın
toprak bütünlüğü ve uluslararası
hukuk çerçevesinde çözüm bulma-
lıyız.” değerlendirmesinde bu-
lundu.  AGİT’in Ukrayna’daki
gözlemci misyonuna da olumlu ya-
klaştıklarını ifade eden Çavuşoğlu,
Kırım ve Kırım Tatarlarının duru-
munu da dikkatle takip etmeleri ge-
rektiğini belirtti.  
Yükselen aşırıcılık, İslamofobi, ya-
bancı düşmanlığı, Hristiyan karşıt-
lığı ve antisemitizmin bütün
dünyada yükselişte olduğuna işaret
eden Çavuşoğlu, “Fakat özellikle de
bizim bölgemizde artışta. Durum
daha önce hiç bu kadar endişe ve-
rici olmamıştı.” dedi.
Bu eğilimin özellikle de Batı Avru-
pa’da öne çıktığını söyleyen Ça-
vuşoğlu, farklılıklara saygı
göstermenin her zamankinden fazla
önem kazandığını vurguladı. Ça-
vuşoğlu, “Farklılıklarımız gücü-
müzdür. Tolerans, empati ve
karşılıklı anlayış genç nesillere
öğretmemiz gereken ilk ders olma-
lıdır.” şeklinde konuştu.

Oturumda konuşmaların tamamlan-
masının ardından bakanlar aile fo-
toğrafı çektirdi.                 (AA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın Hamburg ken-
tinde düzenlenen AGİT 23. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı. 
Toplantı öncesinde konuk bakanları AGİT dönem başkanı

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier karşıladı.
Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier: “Doğu Ukrayna ile ilgili
tüm çabalarımızın yanı sıra Kırım’ı da unutmayacağız. Devletler

hukukuna aykırı bir şekilde ilhak edildi. Bugüne kadar AGİT ku-
ruluşları oraya giremiyor. Ama sadece Ukrayna krizi değil,
Dağlık Karabağ krizindeki gelişmeler de endişe verici”

Yeni Yılınızı kutlar, 2017 de 
sağlık ve mutluluklar dileriz!.
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15 yıllık tecrübemizle taşınma, nakliye ve kargo hizmetlerini değişik
tonajlardaki araçlarımızla acil ve sigortalı olarak istenilen adrese teslim

ediyoruz. DPD’nin sistem partneri olarak, paketlerinizi

Almanya’nın her yerine en geç 24 saatte ulaştırıyoruz.

Kargolarınız 
emin ellerde

Kargolarınız 
emin ellerdeYüzlerce araç filomuzla,  dinamik ve uzman personelimizle 

kargo ve nakliye işlerinizde her zaman yanınızdayız.

ȘOFÖRLER ARANIYOR

Gönül ve Metin Ay 
Yeni yılda sağlık , mutluluk ve herşeyin gönlünüzce olmasını dileriz.

3,5 tondan 40 tona kadar 

ehliyeti olan ŞOFÖRLER ve 

paket dağıtım işinde
çalışacak 

ELEMANLAR alınacaktır. 

Müracaat: Emrah Ercan 
 Cep Tel.: 

0175 / 249 26 29 

Ekrem SAĞIR
• Türkses / LEHRTE

HANNOVER yakınlarında bulunan Lehrte
kasabasında 24 seneden beri iş yaşamını sürdüren
KURT GmbH’nın sahibi Hasan Kurtuluş, 13
seneden beri sürdürdüğü geleneği bu sene de
bozmayarak müşterilerinin yanısıra, Lehrte’de
ki kilise, banka, spor kulüpleri temsilcileri ve
işadamlarına yapmış olduğu “yıl sonu etkinliği”
çerçevesinde noel çamı dağıtırken; gelen müşte-
rilere Türk mutfağının değişik yemeklerini tatma
olanağı sundu.

Her türlü içeceklerin yanısıra; döner, köfte,
lahmacun gibi yiyeceklerin sunulduğu etkinlikte,
çocuklara yönelik çarpışan arabalar, şişme balon
ve boyama ve değişik oyunlar oynayabileceği
alanların da yer aldı. 

Kurt GmbH personelinden Hüseyin Özyurt”
Burada noel çamını hediye olarak verirken; şim-
diden noel bayramlarını da kutluyoruz. Müslüman
birisinden bu davranışı görmeleri kendilerini
fazlasıyla memnun ediyor. Misafirlerimizin çok
büyük çoğunluğu yıllardır geldikleri için biliyorlar

ama, yeni alanlarda o şaşkınlığı görebiliyorum. 

En çok rağbet lahmacuna

Yemek kültürümüzde hamurlu yiyecekler
içerisinde önemli bir yer tutan lahmacuna rağbetin
her sene giderek arttığını dile getiren Emine
Şanlı”  İki gün boyunca sürekli olarak lahmacun
yapıp misafirlerimize sıcak sıcak ikram ediyoruz.
Artık alıştılar, kapıdan giren çamını almadan
önce bize uğrayıp lahmacununu alıyor. ”

Her türlü dini inançlara saygı duyduğunu
dile getiren Kurtuluş”  Bu sene 14. sünü düzen-
lediğimiz etkinliğimize her sene  iki gün içinde
ortalama 1200 -1300 civarında
misafir ağırlamaktayız. Müşte-
rilerimle burada buluştuğumuz
gibi, kendilerinin dini inançla-
rına duyduğum saygıdan dolayı
da en önemli bayramları olan
Noel bayramlarını birer çam
ağacı vererek kutluyorum.

Ayrıca kendi yemek kültü-
rümüzü de bir parça tanıtma

fırsatını yakalamış oluyo-
ruz. Son seneleri bir çok-
larından Ramazan ve Kur-
ban bayramlarında bana
kutlama mesajları gelmek-
tedir. Barış ve huzur içinde
yaşamanın önemli etmeni
empati yapabilmek, hoşgö-
rülü olabilmektir”.

Türk işadamından Noel hediyesi

Hannover şehitlerini unutmadı

İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena
Stadyumu yakınında ki patlamalar
sonrasında kaybettiğimiz şehitler
Hannover’de de anıldı.

Ekrem SAĞIR 
• Türkses  / HANNOVER

AŞAĞI Saksonyanın Başkenti Han-
nover’ in en uğrak yerlerinden
Kropke alanında bir araya gelen

bir grup insan, İstanbul Beşiktaş’ta ki
patlamalar sonrasında hayatını kaybeden
şehitleri anarak, terörü lanetlediler.

Aşağı Saksonya CHP Birliği’nin girişimiy-
le gerçekleştirilen  şehitleri anma ve terörü
lanetleme etkinliğinde, patlamada yaşamını
kaybedenler için karanfiller bırakılırken;
terörü  lanetleyen bir bildiri de okundu. 
“Şehitleri Anma ve Terörü Lanetleme”

etkinliğine katılan Filiz Buhl” Terör bir
insanlık suçudur.Dünyanın hiçbir yerinde
terörle bir şey halledilmemiştir. Sadece
sorunları artırır, ocaklar söndürür ve in-
sanlara acı verir. Bunun içindir ki hep
beraber terörü lanetlemeliyiz”

İnadına barış
Aşağı Saksonya CHP Birliği Başkanı
Nihat Yazıcı ‘da terörün insanların  birlikte
huzur ve barış içinde yaşamasının önünde
en büyük engel olduğunu dile getirerek,
Türkiye’de yaşanan olayları kaygıyla iz-
liyoruz.Gelişmeler hepimizi kaygılandı-
rıyor. Almanya’da yaşayan bizler de ül-
kemizdeki akrabalarımız, dostlarımız gibi
aynı acıları hissediyor ve buradan Han-
nover’den de terörü lanetlediğimizi hay-
kırıyor, birlikte barış ve huzur içinde
yaşayabilmemiz için  inadına barış diyoruz.

Yüksekliğin ve geçilmezliğin simgesidir
dağlar. Yaz mevsiminde yollarını ve bağrı‐
nı açan dağlar, kış mevsiminde karlı ve
zorlu tepeleri ile bir görkeme, bir çetinliğe
bürünürler. Aşılmazlığın, yol vermezliğin
görüntüsü ta uzaktan gözlere düşer. Eski
Anadolu şartlarındaki ulaşım imkânsız‐
lıkları da düşünülünce, yüksek dağlar karlı
dağlar yolları bağlayan kavuşmaya engel
olan bir anlam teşkil ederler. Tabiatıyla bu
da gönüllere doku‐nur, yaşanan hasretler,
özlemler duygu diline dökülür.
Nice nice türkümüzün dağ moti‐
 iyle iç içe olması da bundandır.
Zaman zaman baharındaki yeşil‐
likler, çiçekler, ağaçlar, koyun‐kuzu
sesleri türkü diline yansırken,
zaman zaman da yol vermeyen,
aşılmayan ürküten, korkutan
tara larıyla sitem edilen, şikayet
edilen bir konumda olur dağlar..

Bir Sivas türküsü; Sivas
dağlarının üstünden „bir bulut
kaynarken“ söylenen nağmede
„asker ağam gelse yarelerim ey
olur“ derken bir acı hayat
hikayesini türküleştiriyor..
Yaralıdır, hastadır eşi askerdedir
ve kara kıştır ve dağlar karlıdır, bu
durum bir türkü sesindedir artık :

Karlı dağlar karanlığın çöktü mü?
Kahpe felek ayrılığın vakti mi!..
Karlı dağlar ne olur, ne olur..
Asker ağam gelse yarelerim ey- olur..

(...)
Ayrılık derdi zordur. Belki de ayrılığın

sebebi aşılamayan dağlardır. Ya da gönül
sitemini hep dağlara yükler. Onun için
türküye yansıyan hal, ayrılığı çekmekle,
dağları aşmayı,

Aşan bilir karlı dağın ardını
Çeken bilir ayrılığın derdini
diyerek aynı zorlukta gösterir.
Aşağıdaki türküdeki sade ve yalın

söyleyiş dağlarla kaynaşırken, içinde
duygu yükleri taşımaktadır. Hüznün ahenk
kazanması bu olsa gerektir:

Dağlar dağımdır benim
Gam ortağımdır benim
Söyletmeyin ağlarım
Yaman çağımdır benim..

Oy dağlar dağlar dağlar..
Başı dumanlı dağlar..
Ben derdimi söylersem
Gün durur bulut ağlar..
Türkü devam ederken, hasret türküye

katılırken dağın zirvesindeki duman,
eteklerindeki yeşillik mısralara karışır: 

Oy dağlar dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar..

Gönül sevdalarıyla erişilmezdir. Yiğidin
başı dumanlı olur denir amma bu duman
bazen gönülün sevdalarından gelir. Gönül,
bu erişilmez haliyle  türküde dağlara
benzetilir:

Gönül dağı duman duman olunca
Eser bu bağrıma yel gizli gizli..
ve burada gönül u kuna çağrı yapılır:
Kimseler görmeden gel gizli gizli..
Kimseler görmeden gelmek

mümkündür. Değil mi ki türkü devam
ederken bunun sırrını,

Gönülden gönüle yol gizli gizli.. diyerek
açıklar..

Bir anonim cinaslı halk mânîsi  keskin
bir uzun hava olur. Bu maninin Kerkük
kökenli olması bugün o bölgedeki yaşanan
acıların dünden gelen feryadıdır:

Kana dağlar.. Kana dağlar
Kuşlar uçar kanad ağlar..
Ya şere�li bir istiklâl
Ya boyansın kana dağlar..

Bir gazel, bir maya sedası içinde dile
gelen şu türkü de bir başka yorumdur:

Bir dağ ne kadar yüce olsa, bir kenarı
yol olur

Bir yiğit ne kadar kahraman olsa bir
güzele kul olur..

Yerden gök yüzüne doğru uzanan,
heybet ve dehşet kaynaşması içinde bir
vakarla yüceliğini ve ağırlığını hissettiren
koca dağlar, şairi; „Başı pâre pâre dumanlı
dağlar“ diye söyletir.. Bu dumanı başta
tutan yüksekliktir ve yüksekliğin şanı
karla kaplı olmaktır. Bunun için ikinci
mısra bu sırrı, „Duman eğlenir mi kar
olmayınca“ diye açıklar..

Coşkunluğuyla ele gelmeyen ve
eğlenmeyen bir gönül ve onun duyguları
vardır.. Türkü âdetâ yüce dağları set
çekerek bu duygu selini eğlemek
istemektedir.. Nitekim, dağda dumanı  kar
eğlemektedir,  acaba gönül nasıl
eğlenecektir: „Bana derler bana, gel gönül
eğle“ telkinine, „gönül eğlenir mi yâr
olmayıca“ diye cevap verilerek bu irtibat
kurulmaktadır.

Türkü ve şarkıların dağlardan
talebi hep sürer gider. Yine, bugünlerin
dillerde dolaşan bir türküsü de aynı
özlemi terennüm etmektedir:

Başı duman pâre pâre
Yol ver dağlar, yol ver bana..
Gönlüm gitmek ister yâre
Yol ver dağlar, yol ver bana..

Ömrümün şu uzun yolu
Geçip gitsem yâre doğru
Gözlerim yaş dolu dolu
Yol ver dağlar, yol ver bana..

Aşık olmak benim kârım
Çok aradım nazli yârim
Dudu dilim sitemkârım
Yol ver dağlar yol ver bana

Karlı dağından esmedim
Ben o yâre hiç küsmedim
Daha umudum kesmedim
Yol ver dağlar yol ver bana.

(Afşinli Âşık Yener)
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Avrupa Halkları Federal Birliği(FUEN) Türk
Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu
(TAG) 3. toplantısı, 14‐17 Kasım 2016

tarihlerinde Federal Almanya’nın başkenti Berlin’de
gerçekleştirildi.  FUEN Alman Azınlıkları Çalışma
Grubu (AGDM)’nin lojistik desteği ile Federal Alman
İçişleri Bakanlığı Çalışma Binası’nda gerçekleştirilen
toplantıya FUEN Başkanı Lorant Vincze katıldı. Bu
sene ilk defa toplantıya Kosova ve Bulgaristan
yaşayan Türk topluluğuda katıldı.

Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan Türk
azınlıklarını bir araya getiren toplantıya Batı Trakya
Türk Azınlığı’nı temsilen Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu(ABTTF), Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler

Derneği (BTAYTD), Ahıska Türklerini temsilen
Milletlerarası Meshet Türkleri Cemiyeti “VATAN”
ve Meshet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da
“VATAN”, Karaçay‐Balkar Türklerini temsilen
Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve
Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El”, Kırım
Tatarlarını temsilen Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım
Karaimlerini temsilen Kırım Karaimler Birliği
katıldı. Ayrıca toplantıya ilk kez Balkanlar’daki Türk
azınlıklarını temsilen Kosova’dan Kosova Genç
Birlik Derneği ile Bulgaristan’dan Kırcaali Türk
Kültür ve Sanat Derneği katıldı.  

FUEN Başkanı Lorant Vincze Türk azınlıkları ve
topluluklarının sorunlarını dinledi, FUEN olarak
destek mesajı verdi

FUEN TAG 3. Yıllık Toplantısı’nın selamlama
konuşmasını FUEN Başkan Yardımcısı Halit

Habipoğlu gerçekleştirdi. Ardından FUEN
Başkanı Lorant Vincze, FUEN’in çalışmaları
hakkında katılımcıları bilgilendirdi, FUEN’in
Türk azınlıkları ve topluluklarına destek
vermeye devam edeceğini söyledi. FUEN TAG
üyesi kuruluşların temsilcileri verdiği destek
dolayısıyla FUEN’e teşekkür
ederek  yaşadıkları ülkelerde karşılaştıkları
sorunları doğrudan FUEN Başkanı’na
aktarma imkanı buldular, ileriye dönük
olarak FUEN’den beklentilerini dile getirdiler. 

Katılımcı kuruluşların kendi azınlıkla‐
rında/topluluklarında son bir yılki süreçte
yaşanan gelişmeleri aktardığı toplantıda
FUEN’e henüz üye olmayan Kosova Genç
Birlik Derneği’nin Başkanı Cengiz Kovaç ile
Bulgaristan’dan Kırcaali Türk Kültür ve Sanat
Derneği’nin Başkan Yardımcısı Seyhan Hilmi
Mehmet, Balkanlar’daki Türklerin tarihi
çerçevesinde Kosova ve Bulgaristan’daki
Türkleri tanıttılar, yaşadıkları ülkelerde
karşılaştıkları sorunları aktardılar.  

“Anadili Öğrenme Hakkı ve Anadilde
Eğitim” temalı oturumda ise Meshet Türkleri
Cemiyeti Azerbaycan’da “VATAN” Basın
Müşaviri Mevlüt Işık, BTAYTD Genel Sekreteri
Mehmet Mehmet ve Kırım Tatar Milli
Meclisi’nden Elvin Kadyrov anadilde eğitim
ile ilgili sunum yaptılar. Katılımcılar
yaşadıkları ülkelerde anadili öğrenme hakkı
ve anadilde eğitime ilişkin sorunları
aktardılar, sivil toplum temsilcileri olarak
anadilin korunması ve anadilde eğitim
konusunda gerçekleştirdikleri çalışmaları
paylaştılar.

Türk Azınlıklar
Topluluğu
çalışma grubu
3. toplantısını
Berlin’de yaptı 

YLehrte’li Türk işadamlarından KURT GmbH’nın sahibi Hasan Kurtuluş, son 13 seneden beri müşterilerinin
yanısıra, Lehrte’de ki  kilise, belediye, banka temsilcilerine  ve işadamlarına yönelik yapmış olduğu “yıl sonu
etkinliği” çerçevesinde Noel Çamı hediye hediye etmeye devam etti.
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8 yıldan bu yana Kuzey Al-
manya´ya balık ve sebze çe-
sitlerinin dağıtmını yapan Va-
tan Feinkost ürün çeşitliliğini
her geçen gün arttırıyor. 

• Türkses / HAMBURG

Balık sezonunun açılmasıyla
birlikte hem besleyici hem
de lezzetli balıklar sofralarda

ki yerlerini aldı. Türkiye´den getirilen
Karadeniz hamsisinin temizlenmiş
olarak dağıtımını yapan Vatan Fein-
kost, çipura, istavrit ve kefal gibi balık
çesitlerini de taze ve dondurulmuş
olarak bünyesinde bulunduruyor. 

Vatan Feinkost, Karadenizin meşhur
hamsi balığının temizlenmiş olarak
satışını gerçekleştirerek, müşterilere
de büyük kolaylık sağlıyor.  Müşte-
rilere sadece Vatan Feinkost’dan al-
dıkları balıkları pişirerek afiyetle
yemek kalıyor. Vatan Feinkost’da
180 çeşit ürünün satışı yapılıyor.
Vatan Feinkost sahibi Ali Gümüş
firma hakkında Türkses’e şu bilgileri
vererek; Türkiye’nin Karadeniz böl-
gesinden hamsi fileto ve temizlenmis
bütün hamsi, çipura ve istavrit ge-
tirdiklerini söyledi. Gümüş, yeni
ürün olarak kefal balığının da satışını
yapmaya başladıkları müjdesini ver-
di. “Her sene taze olarak bu balık-
larımızı getiriyoruz” diyen Gümüş,
ağırlıklı  olarak hamsi getiriyoruz”

dedi. Gümüş,  ürünlerin Türk mar-
ketlerine dağıtımını yaptıklarını ay-
rıca kermeslere de ürün verdiklerini
ifade etti. Gümüş geçtiğimiz günlerde
Hamburg’da DiTiB  camisinde dü-
zenlenen kermes için 1.5 ton hamsi
verdiklerini, kermese katılanların
balıkları severek tükettigini söyledi.
22 yıldır esnaflık yaptığını balık
işini ise 8 senedir sürdürdüğünü söy-
leyen Gümüş, Kuzey Almanya’da
ki tüm bölgelere ürün dağıtımı yap-
tıklarını zaman zaman ise Danimar-
ka’ya da ürün verdiklerini dile getirdi.
Karadenizde hamsinin çok tüketil-
diğinin altını çizen Gümüş, “hamsi
çok sağlıklı bir besin. Hamsinin bol
bol tüketilmesini tavsiye ediyorum”
diye konuştu. 

Türklerin hamsiyi tercih ettiğini
belirten Gümüş, bazı Almanlarında
severek yediklerini aktardı.  Bayan-
ların balık temizlemekten pek hoşlan-
madıklarının altını çizen Gümüş, bi-
zim avantajımız balığı temizlenmiş
olarak satmak. Bayanlar balıkları
direk alıp pişirebiliyorlar, temizlemek
için uğraşmaları gerekmiyor” dedi.

“Balıklarımızın tazeliğini garanti
ediyoruz” diyen Gümüş,  “Vatan
Feinkost  olarak 180 çeşit ürünümüz
var. Balık çesitleri, burger ve kebap
çeşitleri, mısır yeşillik gurubu, Tür-
kiye yeşillik gurubu, bamya, ıspanak,
koriander, taze fasulye, mantı ve fa-
lafel gibi ürünlerimiz mevcut” diye
konuştu. www.vatanfeinkostgmbh.de
internet adresinden  de müşterilerin
ürünlerini görebileceklerinin altını
çizen Gümüş, bu adresten siparişte
verebileceklerini aktardı. Vatan Fein-
kost Gmbh Rotenhauser Str. 12a
21109 Hamburg adresinde faaliyet-
lerini sürdürüyor. 

Info Tel: 040 / 319 74 697

• Türkses / HAMBURG

1980 yılında Almanya’ya gelen
ve o günden bu yana market
de dahil olmak üzere çeşitli

sektörlerde  çalışan Kenan Kaya,
asıl ilgi alanı olan Kasaplık mesleğini
yapabilmek  için 2000 yılında kasap
diplomasını aldı ve Hamburg’un ilk
Türk kasaplarından birisi oldu.  Ham-
burg’un çeşitli yerlerinde 2 kasap
dükkanı işleten Kaya, Veringstr 16-
18, 21107 Hamburg adresinde faa-
liyetlerine devam etme kararı aldı.
Kaya Frischemarkt, 14 Aralık 2016
tarihinde  düzenlenen bir törenle ka-
pılarını müşterilerine açtı. Toplam
700 m2 alanı, 400 m2 satış alanı bu-
lunan Kaya Frischemarkt’ta market
reyonlarında yüzlerce ürün, büyük
ve modern  kasap reyonunda ise taze
ve helal tüm  et çeşitleri müşterileri
bekliyor. Kaya Frischemarkt kasap
reyonunda oldukça iddialı.   

Kaya Frischemarkt’ta ayrıca mağaza
içinde bir de cafeterya alanı yer
alıyor. Kaya Frischemarkt  bünyesinde
15 personel çalışıyor.  Kaya Frische-
markt hazırlanırken dekorasyona da
büyük önem verilmiş. Titizlikle de-

kore edilen markette  müşteriler
keyifle alışverişlerini yapabilecekler.
Yeni binada 4 çocuğu ile birlikte ça-
lışan Kenan Kaya, açılış nedeni ile
heyecanlı ve mutlu olduklarını söy-
leyerek açılışta kendilerini yalnız bı-

rakmayan ya-
kınlarına ve
müşterilerine
teşekkür etti.
İşini severek
yaptığını söy-
leyen Kenan
Kaya, “Ken-
dim yeme-
diğim, çocuk-
larımın sofra-

sına koyamayacağım hiç bir ürünü
satmadım, satmam da” diyerek işine
ve müşterilerine gösterdiğini özeni
dile getirdi. Reyonlarda ki tüm ürün-
lerin helal ürünler olduğunun altını
çizen Kaya,  alkollü ürün satmadık-
larını da ifade etti. Ürün kalitesi ve
fiyat konusunda hassas davrandıkla-
rını belirten Kaya, “ 16 senedir ka-
saplık mesleğini yapıyorum. Birinci
hedefimiz kalite ve uygun fiyat. Tüm
müşterilerimizi yeni mağazamıza be-
kliyoruz” dedi. Kaya Frischemarkt’ta
açılış nedeni ile yıl sonuna kadar
çeşitli indirimler uygulanacak.  

Kaya Frischemarkt açıldı
Hamburg’un ilk  Türk kasap-
larından birisi olan Kenan Kaya
yeni marketi Kaya Frische-
markt’ı  Wilhelmsburg’da hiz-
mete açtı.

Yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar, 2017 yılının
bütün dünyaya barış ve huzur getirmesini dileriz.

Türkiye ve tüm dünyaya uçak
biletlerini bizden temin edebilirsiniz,

Tatil ve turistik uçuşlarınız için dünyanın
her köşesine uygun fiyatlara bizden 

reservasyon yapabilirsiniz

Huzurlu ve güvenli bir yolculuk için, 
siz de Arkadasch’ı seçin!..

Arkadasch ile tatil daha keyifli ve güzel 

Alp Özünal  Osman Karakütük  Aziz Eryeri 

Öger Tours ve Reisebüro

Arkadasch isbirliği ile 

rüya gibi bir tatil.

Şimdiden yaz 2017 ucak

bileti ve paket tatil 

rezervasyonlarınız için

erken rezervasyon 

indiriminden sizde yararlanın.

Wilstorfer Str. 74 
21073 Hamburg  - Harburg
Tel.: 040 - 772019
Fax: 040 - 7664274

E-Mail: info@arkadasch-reisen.de • www.arkadasch-reisen.de

Ernst-Merck-Str. 6 
20099 Hamburg - Altstadt
Tel.: 040 - 24 30 25
Fax: 040 - 24 56 87

Lezzetli HAMSİNİN adresi
VATAN FEINKOST

Açılışta davetlilere yiyecek 
ve içecek ikram edildi.
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2017 y�l�n�n huzur y�l� olmas�n� dileriz! 

Her türlü kuru gıda, meyve, sebze,
et ve et mamüllerini günlük ve taze olarak

sizlere en uygun fiyatlara sunuyoruz.

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

40 araçlık özel park yerimiz vardır
Rahat ve uygun fiyata alışveriş yapmanın

zevkini Meydan Market’de yaşayın...

©
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2006’dan
beri

Hamburg
Horn’da

Ziyaretlerinizi

bekleriz...

Almanya’da
4,4 milyon
müslüman
yaşıyor

Almanya’da geçen yı-
lın aralık ayı verilerine
göre, 4,4 ila 4,7 milyon
Müslüman’ın yaşadığı
açıklandı.
İçişleri Bakanlığı tara-
fından yapılan yazılı
açıklamada, 31 Aralık
2015 verilerine göre,
ülkede 4,4 ila 4,7 mil-
yon Müslüman’ın
yaşadığı ve bu sayının
ülke nüfusunun yüzde
5,4 ila 5,7’sine tekabül
ettiği belirtildi.
Açıklamada, 2011 yı-
lından bu yana ülke-
deki Müslüman sayı-
sında 1,2 milyon artış
kaydedildiği vurgulan-
dı.
Ayrıca 2008 yılında
Müslümanlar arasında
Türklerin yüzde 68 ile
ilk sırada bulunduğu
ancak  2015’te bu ora-
nının yüzde 51’e
düştüğü belirtildi.

Aşağı Saksonya Eyalet Başkenti
Hannover’de bulunan bir cezae-
vinde DİTİB NdS ve ŞURA’nın gi-
rişimleri sonucunda mescit açıldı.

Ekrem SAĞIR
• Türkses / HANNOVER

AŞAĞI Saksonya’nın başkenti Han-
nover’de özellikle de ağır ceza al-
mış hükümlülerin bulunduğu ce-

zaevinde DİTİB Eyalet Birliği ve ŞURA’nın
girişimleri sonucunda cezaevi içinde Müs-
lüman hükümlülerin bir kısım dini veci-
belerini yerine getirebilecekleri mescit,
Eyalet Yeşiller Milletvekili Belit Nejat
Onay, DİTİB NdS Başkanı Yılmaz Kılıç,
Hannover Din Hizmetleri Ataşesi  Yusuf
Ay, Adalet Bakanlığı yetkilisi Chfierd
Kühne, Cezaevi Müdürü Mattihas Bor-
mann’ın yanısıra bir kısım hükümlülerin
de katılımıyla açıldı.

Aşağı Saksonya DİTİB Başkanı Yılmaz
Kılıç açılışta yaptığı konuşmada; Destek-
lerinden dolayı ŞURA’ya Adalet Bakan-
lığına ve Cezaevi yetkililerine teşekkür
ederken “Biz dışarıda camilerimizle tüm
Müslümanlara hizmet sunarken, cezaevinde
de aynı şekilde ayrım gözetmeksizin des-
teklerimizi sürdürmekteyiz. Almanya’da
ki en büyük Müslüman kurumu olarak
bunu kendimize görev adletmişizdir. Bir

şekilde cezaevinde bulunan Müslüman
kardeşlerimize de hizmet etmenin gururunu
yaşıyoruz”.

Almanya’da Hannover 
bir ilke imza attı

Mescit açılışına katılan Adalet Bakanlığı
yetkilisi Chifierd Kühne, Almanya’nın
Eski Cumhurbaşkanlarından Christian
Wulf’un “İslam Almanya’nın bir parçasıdır”
sözüne atıfta bulunarak” Biz de bunu böyle
algılıyor ve kabul ediyoruz. DİTİB’ten
gelen talebi hoşgörüyle karşıladık ve cezaevi
yetkilileriyle de yaptığımız istişare sonu-
cunda şimdilik ihtiyaca cevap verecek bu
mekanı mescit haline getirdik. Böylece
Almanya’da da bir ilke imza atarak ce-
zaevinde ilk Müslümanların yararlanabi-
lecekleri bir mesciti açmış olduk.”

Beş seneden beri cezaevinde gönüllü olarak
arasıra Cuma namazlarını kıldıran Soner
Duymaz, “bundan sonra DİTİB’e bağlı
iki ve bir de Bosnalı din görevlisi daha
burada dönüşümlü olarak görev yapacaklar.
Düzenli olarak Cuma namazlarının yanısıra
bire bir sohbetler ve bayram namazları da
kılınacak.”

Hükümlülerle birlikte kılınan namaz sonrası
DİTİB Kadınlar Kolu’nun hazırladığı lah-
macunlar ikram edildi. 

Hannover cezaevinde
mescit açıldı

Almanya Hannover Başkon-
solosluğu olarak İstanbul
Beşiktaşta ki terör saldırısında
şehit olanlar adına açmış ol-
duğu taziye defterine yerel yö-
neticilerin yanısıra STK yet-
kilileri de büyük ilgi gösterdi.

Ekrem SAĞIR 
• Türkses / HANNOVER

ALMANYA Hannover Başkon-
solosluğunca Başkonsolosluk salo-
nunda İstanbul Beşiktaşta meydana
gelen terör saldırılarında yaşamını
kaybeden sivil ve polis vatandaşları
adına açmış olduğu taziye defterine
çok sayıda STK temsilcileri, vatan-
daşlar ve yerel yöneticiler gelerek
duygularını dile getirdiler.

İlk imzalayanlar arasında yer alan
İçişleri bakanı Boris Pistorius ve
Türk kökenli SPD milletvekili Mus-
tafa Erkan’nın yanısıra Hannover
Büyükşehir Belediye Başkanı Stefan
Schostok’da defteri imzalayanlar
arasında yer aldı.

Dilerim son olur
Schostock taziye defterine “Tür-

kiye’de meydana gelen hain terör

saldırısını üzüntüyle duyduk .En
derin duygularımızla terör kurban-
larını anıyoruz.Tüm Türk halkının
bu acısını samimiyetimizle gönülden
paylaşıyoruz. Büyük bir umut içeri-
sinde bundan sonra bu tarz terör
olaylarının tekrarlanmadığı ve barış
içinde olan bir Türkiye diliyoruz”
diye duygularını dile getirdi.

Aşağı Saksonya Türk Veli Der-
nekleri Federasyonu Yönetim Kurulu
Hannover Başkonsolosu Mehmet
Günay’ı makamında  ziyaret edip,
başsağlığı dileklerini ilettiler. Başkan
Seyhan Öztürk” açılmış olan taziye
defterine duygularımızı yazarak ifade
ettik ve Başkonsolosumuza da tüm
ulusumuz adına baş sağlığını dilemek
için ziyarette bulunduk”

Hannover Başkonsolosu Mehmet
Günay” şehitlerimiz adına açtığımız
taziye defteri gerçekten yoğun ilgi
gördü. Hala yoğun olarak yaşadığımız
şehitlerimizin acılarını bir nebze de
olsa bu ilgi azaltmaktadır. Yerel yö-
neticilerimizin yanısıra kendi va-
tandaşlarımızın ve STK’larının acı-
mıza ortak olmaları sevindirici, bu
ilgiden de memnunum.”

İlgiden memnunum
Soldan: DİTİB Nds Başkanı Yılmaz Kılıç, ŞURA yetkilisi Dr. Almazki, Hannover
Din Hizmetleri Ataşesi Yusuf Ay, Ditib Koordinatörü Emine Oğuz, Cezaevi
Müdürü Mattihas Bormann, Soner Duymaz. Sol başta Başkonsolos Mehmet Günay,  yanında ki FÖTEV NdS Başkanı Seyhan Öztürk  ve Yönetim

Stefan Schostok Hannover 
Büyükşehir Belediye Başkanı

Mustafa Erkan 
MdL NdS (SPD) 

İlanlarınız 
için doğru 

tercih: 
Türkses 
Gazetesi

25 
yıllık

tecrübesiyle
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Zengin pırlanta ve altın takı çeşitlerimizde 

erişilmez güzelliğini sizlere sunabilmenin 

mutluluğunu yaşıyoruz. İsviçre’nin tüm markalı 

saatleri 3 yıl garantili olarak sunuyoruz. 

Bize olan 25 yıllık güven ve tercihleriniz 

için siz sayın müşterilerimize sonsuz

teşekkür ederiz.

14, 18 ve 22 ayar özenle seçilmiş altın ve 

takı çeşitlerimizle, kuyumcu dükkanımızda, 

sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Her türlü altın imalat ve tamiri, ayrıca saat 

tamiri en kısa zamanda itina ile kendi  

atölyemizde yapılır.

% 20
ye varan indirim

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

ÖZEL
kampanya

Tüm mücevherat çeşitlerimizde büyük
ucuzluk sizleri bekliyor. Beğendiğiniz

mücevherlerde

Her marka saat tamiri
garantili ve en kısa 

sürede yapılır.
Armani, Citizen, Joop, C.Klein, 

DKNY, Gucci, Glasshütte, 
Tissot, T.Sebo, Joop, Boss, 

Boccia, Fossil, Guess, 
Skagen ve diğer ünlü 
markalardan yüzlerce 

çeşit birarada.

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

20 % auf alles bis zum 30.12.2016
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Atıl Ağdırlıoğlu
Yeni Yılınzı en içten dileklerimle kutlar, 2017 yılında herşeyin gönlünüzce olmasını dilerim. 

İlgiden memnunum
Almanya genelinde hizmet veren KSKN

Sachverständigen Kontor GmbH sahibi  Cenk
Artanlar “dürüst ve hızlı işlemlerimiz sayesinde
büyümeye devam ediyoruz.”

Ekrem SAĞIR
• Türkses / HANNOVER

Merkezi Hannover’de bulunan KSKN Sachverstän-
digen Kontor GmbH’ nın kurucusu ve sahibi motorlu
araç uzmanı ( GUTACHTER ) Cenk Artanlar, yaptığı işi
severek yaptığını belirtirken,  Her işte olduğu gibi
başarının yolu işinizi sevmeniz ve dürüst ve titizlikle ça-
lışmaktan geçer. Kurum olarak Almanya’nın değişik
bölgelerinde yaşamakta olan arkadaşlarımızla hizmetle-
rimizi Almanya genelinde sürdürmekteyiz. Müşterilerimiz
bizi aradıklarında en yakın arkadaşımız hemen en hızlı
bir şekilde müşterimizin ayağına kadar gider, kaza tespit
raporundan başlayarak gereken tüm işlemleri müşterimizin
hiçbir işe karışmasına gerek bırakmadan hızlı bir şekilde
yerine getirir. 

Kendilerini neden tercih etmeleri gerekir sorusuna
karşılık Artanlar,  Bazı müşterilerimiz arabasının hasar
tespitini doğru dürüst yaptıramadığı içindir ki büyük
maddi kayıplara uğramaktalar. Şu kadarını söyleyeyim
ki onca senedir bu işi yapıyorum, daha bir müşterimden
memnuniyetsizlik ifade eden bir çift söz duymadım, bir
eleştiri almadım. “Aynası iştir, kişinin lafına bakılmaz”
sözü misali. Yaptığımız tüm işlemleri müşterilerimizin
çıkarları gözetilerek yasal zeminde yapıldığından, hiçbir
taraf itiraz edemiyor. Buna azami gayret gösteriyoruz.

• Türkses / Köln

DİTİB Eyalet ve Bölge Bir-
likleri, Kadın, Gençlik ve
Veli Birlikleri yöneticileri,

DİTİB’in Mülteci çalışmalarını
değerlendirmek üzere 9-11 Aralık
2016 tarihlerinde Ettlingen’de bir
istişare ve değerlendirme toplantısı
gerçekleştirdiler.

İstişare ve değerlendirme toplantı-
sına katılan DİTİB Genel Başkanı
Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu
yaptığı konuşmada: „DİTİB‘in mül-
tecilere yönelik gerçekleştirdiği faa-
liyetler; sosyal hizmetlerde kadını,
erkeği, genci yaşlısıyla DİTİB’in
yaptığı çalışmaların ve toplumsal
hayata yaptığı katkıların küçük bir
örneğidir. DİTİB, bütün tartışmalara
rağmen insanlık için hizmetlerini
sürdürmeye devam edecektir. Emeği

geçen bütün gönüllülere şükranla-
rımı sunuyorum“ dedi.

2016 yılında başlayan ve Federal
Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik

Bakanlığı, Federal Uyum ve
Göç Bakanlığı ve Federal İçişle-
ri Bakanlığı tarafından finanse
edilen “Müslümanlar Mülteci-
leri destekliyor” (Moscheen
fördern Flüchtinge) projesi gün-
demin ana maddesiydi. Bu pro-
jeye ilaveten, yine Federal Aile,
Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Ba-
kanlığı tarafından finanse edilen
“Geleceği Kardeşçe Şekillen-
dirme” (Gegenwart geschwis-
terlich Gestalten) ve diğer ma-
halli projeler ele alındı. 

Camilerin kendi inisiyatifi ile
gerçekleştirdikleri yerel ça-
lışmaların da konu edildiği top-
lantıda, ulaşılan başarıların Dİ-
TİB’in önümüzdeki dönemde
daha büyük başarılara imza ata-

cağının göstergesi olduğu belirtildi.

Eylül-Kasım aralığında üç ay içinde
7’şer günlük seminerlere katılarak
sertifika almaya hak kazanan farklı
kuruluşlardan 481 kişinin cami mül-
teci sorumlusu olarak eğitilmesinin
büyük bir başarı olduğunu belirten
katılımcılar, 2017 yılında da bu tür
çalışmaların devam etmesi gerek-
tiğini ifade ettiler.
Seminerlere katılarak sertifika al-
maya hak kazanan 481 kişi, cami-
lerinde 500-1000 € tutarında mini
projeler uygulama hakkı elde etti-
ler.

Almanya çapında Mülteciler ve
yerli Müslümanlar arasında oluştu-
rulan 3032 kardeşlik ilişkisinin 2017
yılında daha da güçlendirilmesine
yönelik temennilerle program sona
erdi.

DİTİB çalışmalarında
kalite artırıyor

Müşteri
memnuniyeti

temel ilkemizdir

Cenk 
Artanlar
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Bu vatan sizin eseriniz. Teşekkürler

Helal Kesim
Sağlıklı Besin
Herkes Yesin

Rotenhäuser Str. 12 a • 21109 Hamburg • Tel: 040 - 319 74 697
Fax: 040 - 319 74 699 • Mobil: 0160 - 99 52 91 11 • info@vatanfeinkost.de

Selam ET ve SÜT ürünleri
HAMBURG ANA BAYİİ

Ali GÜMÜŞ

Karadeniz HAMSİ’si gelmiştir
Balık 

çeşitleri 
bulunur

Vatan ilan subat 2016_tuerkses  28.01.16  00:38  Seite 1

Emin SAĞLIK
• Türkses / Hamburg

İati GmbH Genel Müdürleri Rıd-
van Murteza ve Serkan Yıldız,
bir basın toplantısı düzenleyerek

firma çalışmaları ve yeni projelerle
ilgili bilgi verdiler. Toplantıda ilk
olarak konuşan İati GmbH Genel
Müdürü Rıdvan Murteza, 4 yıl önce
Öger Tur’dan ayrılıp İati firmasına
geçtiğini belirterek, İati hakkında
genel  bilgiler verdi. 

İATİ 52 ÜLKEDE
HİZMET VERİYOR

Rıdvan Murteza “İati Almanya
Hamburg’da 5 yıl içinde ciddi yol

katetti. İati sistemi üzerinden sadece
Almanya’da değil, Belçika, Fransa,
Hollanda ve birçok ülkede  toplam
bine yakı acente ile çalışıyoruz.
Dünya genelinde 52 ülkede  hizmet
veriyoruz” diye konuştu. 

“700’ÜN ÜZERİNDE UÇAK
ŞİRKETİ İLE BAĞLIYIZ”
İati’nin asıl merkezinin Antalya’da
olduğunun altını çizen Murteza, Biz
Hamburg’da  Mart ayından bu yana
Serkan Yıldız ile şirketin genel mü-
dürlüklerini yönetiyoruz.” dedi.  Şir-
ket herşeyden önce Almanya’da

bulunan bütün acentelere müthiş bir
şekilde  destek veriyor.” diyen
Rıdvan Murteza “Dünyada var olan

700’ün üzerinde uçak şirketi ile
direk bağlıyız. İşe önce uçak ile
başladık daha sonra otelleri ve sonra
da transferi hizmetlerimize dahil
ettik. Dolayısıyla ciddi anlamda bir
yol aldık. Hedefimiz önümüzdeki bir
kaç yıl içinde  İati’yi Almanya’da ve
Avrupa’da çok daha iyi  yerlere ge-
tirmek” şeklinde konuştu. 

“KEYFİNCE TATİL” PROJESİ
HAYATA GEÇİYOR
İati GmbH Genel Müdürü Rıdvan
Murteza konuşmasında yeni yılla
birlikte hayata geçirmek istedikleri
projeler hakkında da bilgi verdi.
Murteza “Yeni yılla birlikte özellikle
Almanya’da acentalara çok faydalı
olacağını düşündüğümüz “Keyfince
Tatil” adı altında bir proje gelişti-
riyoruz” diyerek Keyfince Tatil pro-
jesiyle örneğin Samsun’a giden bir
kişi tatilini de yapıp Antalya’dan
geri dönebilecek veya Ege bölgesini
kullanabilecek. Bu proje için yılbaşı
ile birlikte Almanya’nın 8 bölge-
sinde toplantılarımızı yapacağız.”
ifadelerini kullandı. 

“HAMBURG’DA ACENTA
SAYISI AZALDI”
25 senedir Hamburg’da yaşadığını
aktaran İati GmbH Genel Müdürü
Rıdvan Murteza  “25 yıl önce işe
başladığımda Hamburg ve çevre-
sinde  70’e yakın bir acente toplu-
luğumuz vardı. Ama bugün
Hamburg’da 19 acentayı ancak bir
araya getirebiliyoruz. Acenta sayısı
oldukça azaldı. Tabi bunda online
portallarda büyük rol oynadı” dedi. 

“aerobilet” SEYAHAT
ETMENİN EN KOLAY YOLU
Firma bünyesinde hizmet veren in-
ternet portalı “aerobilet” hakkında
da bilgi veren Murteza, Türkiye’de
şu anda “aerobilet” portalı üzerinden
günde 3500 üzerinde  rezervasyon
yapıldığının altını çizdi. Murteza, bu
hizmeti  Almanya’da da yeni yılla
birlikte yaymak için çalışmaların
sürdüğünü söyledi. Herkesin acenta-
lara ulaşamadığını ifade eden Mur-
teza “Bazı kişiler artık seyahat ve
tatil planlarını evden yapıyorlar. Bu
nedenle bu hizmetimizi de çok
önemsiyoruz. müşterilerimiz “aero-
bilet” uygulamasını akıllı cep tele-
fonları ve tabletlere indirerek
kolaylıkla kullanabilirler. Tür-
kiye’nin THY’da dahil olmak üzere
bütün iç hatlar içinde ne kadar uçak
şirketi varsa hepsi küçücük telefo-
nun içinde. Bu çok büyük bir kolay-
lık. Verdiğimiz hizmetler vatan-
daşlarımızın hayatını daha da kolay-
laştırmak için. Biz şirket olarak  tüm
kitlelere ulaşmayı ve en iyi hizmeti
vermeyi hedefliyoruz” diyerek ko-
nuşmasını tamamladı.

aerobilet NEDİR? 
Aerobilet, seyahat sektörüne farklı
bir yaklaşım ve vizyon getirmek is-
teyen yenilikçi bir platform. Uçak
bileti, konaklama ve transfer hizmet-
lerinin hepsinin bir arada bulunduğu
sistemde seyahat ürünleri hızlı ve
kolayca satın alınabiliyor. 

Aerobilet, seyahat etmek isteyen
müşterilerine en fazla seyahat alter-
natifini en basit ve hızlı bir şekilde
bir arada sunarak tercih ve satın al-
ma süreçlerini hızlandırmayı amaç-
lıyor. Geniş bir tedarikçi ağından
temin edilen uçak bileti, otel ve
transfer hizmetleri sunan Aerobilet,
doğru ve hızlı bir seyahat planlaması
yapılmasını sağlıyor.

İATİ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK
200 ŞİRKETİ ARASINDA 
Toplantıda daha sonra söz alan şir-

ketin diğer Genel Müdürü Serkan
Yıldız İati’nin Türkiye’de kurulmuş
bir teknoloji şirketi olduğunun altını
çizerek “Biz İati olarak  teknolojiye
yatırım yapan bir şirketiz. Şirketi-
mizde yaklaşık  45 yazılımcımız var.
Türkiye’nin en büyük turizm şirket-
lerinden biriyiz. Türkiye’nin ilk 200
şirketi arasında bulunuyoruz ve bun-
dan büyük bir gurur duyuyoruz”
dedi. 

2010 yılında kurulan iati şirketinin
kısa sürede teknolojiyi kullanarak ve
teknolojiye yatırım yaparak iyi yer-
lere geldiğini dile getiren Yıldız,
burda ilk etapta acentalar vasıtası ile
İati’yi kullandırarak başarı elde
ettik. Sonrasında aerobilet ve bir çok
değişik proje üretttik” dedi. 

“HOTEL WEB PROJESİ
DÜNYADA BİR İLK”
“Projelerele ilgili bilgi aktaran Yıl-
dız “Önemsediğimiz büyük projele-
rimizden birisi de  Hotel web
projemiz. Türkiye’de 800 otelin web
sitesine  direk entegrasyon sağladık.
Bu demek oluyor ki otelin web site-
sine girdiğinizde, hem otel, hem
uçak ve de transfer kaydınızı yapa-
biliyorsunuz. Otelin web sitesi üze-
rinden bütün entegrasyonu İati
olarak biz sağlıyoruz. Şu anda bu
dünyada bir ilk. Bu hizmetimiz Tür-
kiye’de çok büyük sükse yaptı. Yap-
tığımız hizmetle otelle müşteriyi
direk birbirine bağladık.” dedi.

“YENİLİKÇİ VE YENİLİKLERE
AÇIK BİR ŞİRKETİZ”
Seyahat bürolarına da web sitesi en-
tegrasyonu verdiklerini ifade eden

Yıldız  “Bu hizmetin arkasında da
İati var. iati acenta bazında kendini
çok geliştirdi. Sadece Almanya’da
değil bir çok ülkeye ve Batı Av-
rupa’ya Fransa, Belçika, Avusturya,
İsviçre, Hollanda gibi ülkelere ba-
kıyoruz.  Kurulduğumuz günden bu
yana çok büyük yol katettik.” diye
konuştu. Teknolojinin sürekli ge-
liştiğini ve müşteriye sürekli yenilik
sunmak gerektiği bilincinde oldukla-
rını ifade eden Yıldız  “Yeni nesil
artık online portallardan seyahatle-
rini planlayıp alıyor. Biz yenilikçi
bir şirket olmakla beraber yeniliklere
de açık bir şirketiz.” diyerek yeni
projelerin hayata geçeceği sinyalini
verdi.  İati GmbH Albert-Einstein-
Ring 10 D-22761 Hamburg adre-
sinde faali-yetlerini sürdürüyor.

İnfo Tel.:  040 / 22 61 38 37 3

Hamburg’un
sembol avukatı
GÜLȘEN KURT

www.euroses.de

Tel.: 040 / 35 70 19 12  • e mail: eurosesim@gmail.com  
www. euroses.de • Facebook: euroses •  Haziran - Juni  2016

euroSES  Hamburg’lu
işverenlerimizi tanıtıyor

�Pamukkale 28 yaşında
�Anıl Altıntaş’tan altın 

gibi sözler
�Vatan’da 200 çeşit ürün
�Avukat Sultan Maden 

Çelik yeni ofisinde
�Störtebeker’de manzara 

bahane, balık şahane
�M. Emin Süzen 18 yıldır

otomobil pazarlıyor
�Kuyumcu Atıl’dan

özel takı tasarımı
�Ay Transport’dan acil

paket teslimatı
�Reklamsız TV kanalları 

Satpoint’de
�Bayansal Reeperbahn’ı 

dönderiyor
�Reeperbahn’ın gözdesi

Steinbock restoran
�37 yıllık işverenimiz

Salih İnce
�Sait Köz’de lezzet başka
�Torku ürünleri Almanya da

iati yenilikçi seyahat çözümleri sunuyor
Acenteler ile seyahat ürün tedarikçileri arasında güvenilir bir satış
platformu sağlayan online seyahat sistemi olan iati, uçak bileti,
konaklama, toplu transfer, araç kiralama konularında hizmet
sağlıyor. iati 2010 yılının Mayıs ayında Antalya’da kurularak  bir
seneden kısa bir süre içinde Türkiye’nin lider seyahat çözümü
oldu.  Bir iati üyesi olan ve merkezi Hamburg’da bulunan iati
GmbH 2011 yılından bu yana uçak, otel ve transfer gibi hizmetleri
sitesinde bulunduran, havayolları ve seyahat büroları arasında
bağlantı kuran elektronik bir servis ağı olarak hizmet veriyor. Bu
sistem sayesinde kolaylıkla havayolu şirketlerinin en uygun bilet
fiyatları karşılaştırmalı olarak bulunabiliyor.

Genel Müdür Serkan Yıldız

Genel Müdür Rıdvan Murteza

İlanlarınız için doğru tercih: 
Türkses Gazetesi 

25 yıllık tecrübesiyle
www.turkses.de

e-mail:tuerkses@t-online,de
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MUHABİRLER VE REKLAM 
TEMSİLCİLERİ ALINACAK

HANNOVER 
BREMEN ve çevresinde

Türkses Gazetesi bünyesinde çalışacak,

Aranan Şartlar: Türkçe ve Almancaya iyi hakim olmak, 
insanlarla kolay kontak kurabilmek, Ehliyet ve araba 

sahibi olmak, Bilgisayarı iyi kullanabilmek.

Müracaat: Türkses Gazetesi
e - Mail: tuerkses@t-online.de • www.turkses.de

ELEMANLAR ALINACAKTIR
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Bu teklifimiz sadece ticari işyerleri için geçerlidir:

Resimde aksesuarlar mevcuttur.

Örneğin: Yeni PEUGEOT EXPERT PRO L1  1,6 L  BlueHDI 95
• Klima, Audio cihazı pençereli iç bölme duvarı dahildir
• Modern ve tasarruflu BlueHDI - Motoru ( Euro 6 )
• ModuWork yükleme ve bagaj bölme duvarı. 4 metreye kadar yükleme imkanı2

1 Bu teklif PEUGEOT BANK, Geschäftsbereich der PSA Bank Deutschland GmbH,
Siemensstraße 10, 63 263 Neu-Isenburg  tarafından sadece işverenler için bağımsız
bir teklifdir. Yeni PEUGEOT EXPERT PRO L1 1,6 L  BlueHDI 95 için  vergi (MwSt) 
eklenir. Trafiğe açılış ve teslimat ücreti extradır. 0,- € hiç peşinatsız. Kiralama süresi 48
aylık olup, yıllık Km 15.000 ile fiyata dahildir.  Bu teklifimiz 31.10.2016 tarihine kadar
verilen siparişler için geçerlidir.  2 Aksesuarların siparişine bağlı

Satıș Danıșmanı:
Ümit YILDIZ
Tel.: 040-416 22-128

Pamukkale Turizm Derneği Başkanı
Adem Kaya, Pamukkale’ye gelen Rus
turist sayısının eylül ayından itibaren

yeniden artışa geçmesini beklediklerini bildirdi.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada
termal suları ve bu suyun oluşturduğu görsel
zenginlikle UNESCO Dünya Mirası Liste-
si’nde yer alan Pamukkale’nin bu yıl özellikle

Almanya, Fransa, Belçika gibi Avrupa ülkeleri
ile Çin, Güney Kore, Endonezya ve Japonya
gibi Uzakdoğu ülkelerinden gelen ziyaretçileri
ağırladığını aktardı.                                (AA)

Pamukkale’de
Rus turist 
beklentisi 

Dünyanın en büyük kargo 
uçağı Antonov An-225 Mriya

Teknoloji devi Apple, yeni akıllı te-
lefon modelleri iPhone 7, iPhone 7
Plus, yeni Apple Watch ve diğer
ürünlerini tanıttı. 

Apple’ın merkezi San Francis-
co’da yapılan sunumda, iPhone
7’nin 12 megapiksel arka kame-

rası ve 7 megapiksel ön
kamerası bulunduğu
ifade edilirken, iPhone 7
Plus’ın ön kamerasına
ek olarak arka bölümün-
de geniş açı ve telefoto
özelliğine sahip iki ka-
merasının olduğu ve kul-
lanıcıların 2x optik zoom
ve 10x dijital zoom
yapabileceği belirtildi. 

Sunumda, 4,7 inch (11,9
cm) ekran boyutu ile 1334x750 ekran çö-
zünürlüğüne sahip iPhone 7’nin ve 5,5
inch (14 cm) ekrana boyutu ile
1920x1080 ekran özünürlüğüne sahip
iPhone 7 Plus’ın su geçirmeyen özellikte
olduğu bilgisi paylaşıldı.

Telefonların siyah, gümüş grisi, altın sa-
rısı, kırmızı altın ve “jet black” adında
siyah renkler arasından seçilebilece-
ği kaydedildi.

Alüminyum gövdeye sahip yeni iPho-
ne’larda eski modellerde olduğu gibi ku-
laklık girişinin olmayacağı, Apple’ın
telefonların yanında kablosuz kulaklık
vereceği ve “AirPods” adı verilen bu ku-
laklıkların kendi çipleri sayesinde Blue-
tooth teknolojisinden daha iyi iletişim ve
verimlilik sağlayacağı bildirildi.

Öte yandan, kendi kablolu kulaklıklarını
kullanmak isteyen kişilerin bir adaptör
sayesinde yeni modellere bağlantı gerçek-
leştirebileceği, iPhone 7 ve iPhone 7
Plus’ın stereo hoparlörlere sahip olacağı
belirtildi. 

Sunumda, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın
yeni A10 çip sayesinde, bir önceki model
olan iPhone 6’ya göre işlem hızının 2 kat,
grafik hızının da 3 kat daha hızlı olacağı,
yeni modellerin “3D Touch” özelliklerine
ve daha önceki iPhone’lara göre en uzun
pil ömrü ne sahip olacağı ve 32 GB, 128
GB ile 256 GB kapasitelerinde piyasaya
sunulacağı duyuruldu.

Apple’ın akıllı saati Apple Watch’ın da
yeni modellerinin tanıtıldığı sunumda,
söz konusu saatin 50 metreye kadar suya
dayanıklı kaldığı, eski modele göre yüzde
50 daha hızlı ve seramik kaplı olduğu bil-
gisi paylaşıldı.

Şirket, ayrıca, spor giyim markası Nike
ile bir anlaşma yapıldığını ve Nike+
adında özel bir Apple Watch modelinin de
piyasaya sunulacağını duyurdu. 

Sunumda, 32 GB hafızalı iPhone 7’nin
649 dolardan, 32 GB hafızalı iPhone 7
Plus’ın da 769 dolardan, AirPods kulak-
lıkların 159 dolardan, yeni Apple Watch
ve Nike+ modellerinin 369 dolardan sa-
tışa sunulacağı ifade edildi. 

Apple’ın yeni akıllı telefonlarını almak
isteyen Amerikalı tüketiciler, 9 Eylül’de
ön sipariş verebilecek. Telefonlar 16 Ey-
lül’de satışa sunulacak. Yeni Apple
Watch’a da 16 Eylül’den itibaren, Nike+
modeline ise ekim ayında sahip olunabi-
linecek.                      NEW YORK (AA)

Apple, iPhone 7’yi tanıttı

Muğla’da Büyükşehir Belediyesi tara-
fından düzenlenen ve zurna üstatlarını
bir araya getiren Uluslararası Zurna
Festivali’nin ikinci gününde sanatçılar
Fethiye’de sahne aldı. Beşkaza Meyda-
nı’nda düzenlenen etkinliğe, Muğla,
Aydın, Manisa, Artvin, Erzurum,
Kırşehir, Kırklareli, Trabzon, Gazian-
tep, Azerbaycan, Ermenistan, Fransa,
İngiltere, Bulgaristan ve Yunanis-
tan’dan 17 zurna üstadı katıldı.

Muğla’da Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen ve zurna
üstatlarını bir araya getiren

Uluslararası Zurna Festivali’nin ikinci
gününde sanatçılar Fethiye’de sahne aldı.
Beşkaza Meydanı’nda düzenlenen etkin-
liğe, Muğla, Aydın, Manisa, Artvin, Erzu-
rum, Kırşehir, Kırklareli, Trabzon,
Gaziantep, Azerbaycan, Ermenistan,
Fransa, İngiltere, Bulgaristan ve Yunanis-
tan’dan 17 zurna üstadı katıldı.

Sanatçıların performanslarını sergilediği
sırada bazı vatandaşlar da zurnalar

eşliğinde oynadı. Sanatçıların perfor-
mansı izleyicilerin beğenisini topladı.

Festivalin sanat danışmanı Yrd. Doç. Dr.
Ercan Kılkıl, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada festivalin her yıl giderek büyü-
düğünü söyledi.

Dünyada ilk kez Muğla’da zurna festival
düzenlendiğini ileri süren Kılkıl, “Vatan-
daşlar festivale çok büyük ilgi gösterdi.
Fethiye’de bu ilgiyi bekliyordum. Perfor-
mansları sonuna kadar da izlediler ve bizi
yanız bırakmadılar. Çok mutlu olduk” dedi.

Kılkıl, festivali gelecek yıllarda da sürdü-
rerek gelenekselleşmesini ve daha da büyü-
mesini sağlayacaklarını ifade etti.   (AA) 

2. Uluslararası Zurna Festivali

Tel.: 040 - 416 22 128

30.12.2016

Galerimizde mevcut olan bütün araçlar için extra 1.000 Euro’ya kadar + indirim yapılır.

Eşlerden her ikisi de aynı za-
manda Alman vatandaşıysa
boşanma davası Almanya’da

açılmak zorundadır. Türkiye’de yapı-
lacak bir boşanma, Alman mahkeme-
lerinde tanınmaz ve Almanya’da tekrar
boşanma davası açılmak zorunluluğu
doğar. Bu yüzden öncelikle Alman
mahkemelerinde dava açılıp, boşanma
gerçekleşir, daha sonra Türkiye’de
Alman mahkemesinin kararı temyiz
edilir. Eşlerden biri Türk, diğeri de
aynı zamanda Alman vatandaşı ise; her
iki ülke mahkemesinde de dava açıla-
bilir. Ancak bir ülkede (Almanya veya
Türkiye) açılan davadan sonra, diğer
ülkede de dava açılırsa, önce açılan
mahkemenin karara varması beklenir. 

Dava önce Almanya’da açılmış ise,
açılan dava karara bağlanıp kesin-
leştikten sonra, Türkiye’de Asliye
hukuk mahkemesinde temyiz davası
açılarak karar tanınır. Önce Türkiye’de
dava açılmış ise, açılan dava karara
bağlanıp kesinleştikten sonra, Alman-
ya’da Adalet Bakanlığından (Berlin’de
Adalet Senatörlüğü) karar bağlanır.
Ayrıca yeni bir dava açılmasına gerek
yoktur.

Taraflardan birinin Türkiye’de olması
durumunda dava Türkiye’de açılır ve
karara bağlanır.

Boşanma başvurusunu yapma-
dan evvel ayrı yaşama koşulu
Boşanacak çiftlerin en az bir sene ayrı
yaşaması gerekiyor. Ayrı yaşama, eşle-
rin evlerini ayırması anlamına geldiği
gibi, aynı evi birlikte kulanıp, yatak
odalarını ve ev masraflarını ayırma an-
lamına da gelmektedir.

Almanya’da boşanma
ile neler değişir
Boşanma ile birlikte -isteğe bağlı- eski
soyadınızı taşıyabilirsiniz. Veya tekrar
eski kızlık soyadınızı seçme hakkınız
vardır. Şayet sağlık sigortası hakkını
eşiniz üzerinden kazanmış iseniz, bu
boşanma ile sona erer. En geç üç ay
içinde, yeni bir sağlık sigortası için
müracaat etmeniz gerekmektedir.
Boşanma ile birlikte Vergi karnenizin
sınıfını da değiştirmeniz gerekmekte-
dir.

Evlilik süresi içinde elde edilmiş
olan, gelecekteki emeklilik hakları-
nın denkleştirilmesi prensibi (Ver-
sorgungsausgleich)

Boşanacak çiftlerin, evli kaldıkları
süre içinde ödedikleri kanuni emeklilik
sigortası primleri, Emeklilik Sigortası
Kurumu tarafından, iki taraf için tekrar
hesaplanır. Beraber hesaplanan prim
tutarları ikiye bölünür. Eşlerden biri
hiç çalışmasa bile, ödenen primler iki
taraf arasında eşit bir şekilde bölünür.

Boşanma hangi mali
yükümlülükler getirir
Ayrılan çiftler mahkeme masraflarını
yarı yarıya üstlenmek zorundadır. Avu-
kat masraflarını, her iki taraf kendi
öder. İşsiz ve geçim zorluğu çekenler,
mahkemeye başvuracakları bir dilekçe
ile mahkeme masraflarından kurtula-
bilir. Mahkeme masrafları, her
boşanma davasında ayrı hesaplanır. 

Boşanma nafaka
Hakim , nafakaya karar verirken taraf-
ların sosyal ve ekonomik durumlarını,
gelirlerini , giderlerini, yaşam seviye-
lerini, bakmakla yükümlü oldukları
kişiler olup olmadığını dikkate alır.
Bunun sonucunda nafakaya karar
verir. Hakim her dosyanın kendi özel-
liklerine göre nafaka tayin eder.

Kendisine nafaka hükmedilen eş
boşanma davası kesinleştikten (bittik-
ten) sonra ekonomik durumunun
değiştiğini mevcut nafakanın geçimini
sağlamaya yetmediğini belirterek na-
fakanın artırılması davası açabilir.
Hakim tarafların her iki davadaki sos-
yal ekonomik durumlarını değerlendi-
rerek mevcut nafakanın yetersiz
olduğu kanaatine varırsa nafakanın art-
tırılmasına karar verebilir.

Nafaka yükümlüsü eş , ekonomik şart-
larının değiştiğini ödediği miktarın ge-
çimini ve ihtiyaçlarını zora soktuğunu
bununla birlikte karşı tarafın ekonomik
şartlarında iyileşme olduğunu ileri sü-
rerek nafakanın kaldırılmasını ya da
miktarın indirilmesini talep edebilir.
Hakim yine tarafların boşanma anın-
daki şartları ile artırım davası açıldığı
andaki şartlarını değerlendirerek karar
verir.

Boşanmada eşler
arasında mal rejimi:
Türk hukukunda da, Alman huku-
kunda da, evlilik süresi içinde edinil-
miş kişisel mallar dışındaki mallar
(Zugewinngemeinschaft) eşler ara-
sında pay edilir.

Boşanmanın oturum
hakkına etkisi
Oturum izninin sona ermesi:
Evlenmek suretiyle aile birleşimi ile
Almanya’ya gelen eşin evlilik birliği,
gelmesinden itibaren üç duruma göre
iki yıldan önce son bulursa, almış ol-
duğu evlilik oturum izni de sona er-
mekte ve Almanya’yı terk etmek
zorunda kalmaktadır.

Oturum izninin devam etmesi:
Ancak, bazı istisnai durumlarda (diğer
eşin ölmesi, geri dönüşün çok ağır so-
nuçlar doğuracak olması, çocuk bulun-
ması ve geri dönüşün çocuk için ağır
sonuçlar yaratması gibi), üç duruma
göre üç yıllık süre dolmasa da oturum
izni uzatılabilir.

Evlenmek suretiyle aile birleşimi ile
Almanya’ya gelen eşin evlilik birliği,
gelmesinden itibaren en az üç yıl
geçmesinden sonra sona ererse, otu-
rumu, evlilik nedeninden bağımsız
ikamet izni şeklinde bir yıl uzatılır.

Avrupa Birliği Hukuku
oturum hakkı
Aile birleşimi kapsamında Alman-
ya’ya gelen Türk vatandaşları, Alman-
ya’da kesintisiz olarak en az bir yıl
çalıştıklarını belgelemeleri halinde,
evlilik birliğinin en az iki yıl sürmesi
şartı yerine getirilmese dahi, 1/80
Sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi
Kararının (OKK) 6. Maddesi uyarınca,
şahsi çalışma ve oturma izni almaya
hak kazanırlar.

Avukat
Yasemin AKGÜN

mail:akguen@bg124.de

Almanya’da boşanma koşulları

Mutlu 
Yıllar

Hamburg'da yaşayan oyuncu ve
dublaj sanatçısı Oya Pervin Pelit
yönetiminde “Harflerin Gücü, Be-
denin Dili “ adı altında düzenlenen
etkinlikte Türkçe'nin doğru kullanıl-
ması ve düzdün konuşulması ge-
rektiği vurgulandı 

• Türkses / HAMBURG

Altona semtinde Hospital
Strasse 111, TGH Haus 7
binasında Atatürk Kütüp-

hane Salonu'nda etkinlik ger-
çekleşti. 

Gönüllü hazırlayıp sunuyor
Tanınmış yönetmen Hidayet Pe-
lit'in kızı olduğunu ve bir dönem
Yeşilçam sanatçılarına doğru ve
düzgün konuşmayı öğrettiğini
ifade eden Oya Pervin Pelit, “Ben

Almanca'yı doğru öğrenmeye ça-
lışıyorum ama kolay olmuyor. Do-
layısıyla yabancı dili öğrenmek
zordur. Fakat burada Türkçe
doğru kullanılmıyor ve doğru da
konuşulmuyor. Bu çok üzücü. Sa-
natçıların özellikle  tiyatro oyunu

olsun, sinema oyunu olsun doğru
konuşmaları lazım. Çünkü onlar
örnek olacak gelecek nesiller için”
dedi.

Değişik anlama gidiyor
Türk Dil Kurumu bazı yazılım

işaretlerini kaldırdığına dikkat
çeken Pelit, “Kimse nedenini
doğru dürüst bilmiyor ama benim
şapka dediğim (^)  ama bu aslında
minnacık bir düzeltme işaretidir.
Örneğin 'Hala' babanın kız kar-
deşidir. Ama 'hala' devam eden
zaman anlamına geliyor burada
kullanılan 'hala' dediğimizde üze-
rinde a'ların şapka olması lazım
ancak o zaman doğru telavuz edi-
lir dedi ve  bazı örnekler verdi. İn-
sanların bedenini de doğru
kullanmaları gerektiğini kaydeden
Pelit, gönüllü olarak 12 dersi
dörde indirip özet olarak anlatıyor.
Nefes, mimik çalışmalarının yanı
sıra diksiyon üzerine de anlatılan
kurs 22 Aralık Perşembe saat
19.00-21.00 arası TGH binasında
gerçekleşeceği duyuruldu.

Türkçe “şapka” olmadan 
farklı yöne gidiyor
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Söyledikleri parçalar mest etti
• Türkses / HAMBURG

Almanya'nın liman kenti
Hamburg'da  Türk ve Al-
man koroları birlikte söy-

ledikleri Türkçe ve Almanca par-
çalarla müzikseverleri mest etti.

Kentin Altona semtinde

bulunan Paul-Gerhardt-Kirche'de
sahne alan koro elamanlarını din-
lemek için kilise tıka basa din-
leyiciyle doldu. Güzel Noel  Vo-
cantı Sığınmacı Yardım Projesi
Konseri adı altında gerçekleşen
konserde Yankı Türk Kadınları
Korosu ve Hamburg Kammerchor

birlikte sahne aldılar.
Yoğun alkış topladılar
Her iki koroda birbirinden güzel
parçalar seslendirdiler. Nur Deniz
Kaplan yönetiminde Yankı Türk
Kadınları Korosu, “Gitmeyi”,
“Destala mim”, “Sevenler sevgi
tadını”, “Kasap havai” ve “Stille

Nacht” parçalarını okudu. Progra-
mın sonunda iki koro elemanları
birlikte parçalar söyledi. Müzik-
severler programın sonunda uzun
süre koro elemanları alkışladı.
Konserden elde edilen  gelirin
sığınmacılar yararına kullanılacağı
açıklandı.   

• Türkses / HAMBURG

Hamburg'da her Pazartesi saat 8.00
– 10.00 arası canlı yayın yapan Radyo
Metro:pool Hamburg 93.0 FSK öncü-
lüğünde organize edilen, Berfin Gürsoy
konserinde müzikseverlere adeta İstanbul
geceleri yaşatıldı.

Gitar eşliğinde 
gazino havası
Kentin Mundsburg semtinde bulunan

Umdenkbar'da gerçekleşen konserde, Tür-
kiye'den gelen güzel olduğu kadar başarılı
sanatçı Berfin Gürsoy ve gitaristi Emre
Sönmezler sahne aldı. Umdenkbar'ın bir
bölümü masalarda oturup
dinleme imkanı sunarken,
diğer bir bölümü ise ayakta
masalarda durarak izleme
imkanı sundu. Berfin Gür-
soy'un söylediği parçalara
gitarıyla eşlik eden ve za-
man zaman bazı parçaları
seslendiren Emre  Sön-
mezler çok beğenildiler.
İstanbul'da olduğu gibi bu-
rada da güzel ve farklı bir
ortam yaşayan katılımcılar
“İstanbul'dayız sanki. Far-
klı çok değişik muhteşem
bir gece yaşadık' dediler.

Muhteşem bir ortam
Besteci, söz yazarı farklı müzik cihazları

çalan sanatçı Berfin Gürsoy, kısa süre önce
“Eyvallah” adında çıkardığı ilk solo maxi
single çalışmasından parçalar okudu. Güzel
yorumuyla büyük alkış toplayan sanatçı,
gitaristiyle birlikte de bazı parçaları ses-
lendirdiler. Ardından DJ'lerin yaptığı müzik
eşliğinde katılımcılar pisti doldurup bol bol
dans ettiler. Gecenin ikinci bölümde tekrar
sahne alan sanatçılar söyledikleri türkü,
şarkı ve hareketli parçalarla yoğun alkış
toplayıp muhteşem bir ortam yarattılar.

Radyoya konuk oldular
Elif Ergün, Gülenay Ören

ve Emine Sonugür'den oluşan
Radyo Metro:pool ekibi, sa-
natçıları stüdyo da ağırladılar.
Radyo konukları sanatçılar
dinleyicilerden gelen soruları
cevaplayıp müzik isteklerini
de yerine getirdiler. Sanatçılar
radyo programında canlı mü-
zik yaparak  dinleyicilerin is-
tek parçalarını seslendirdiler.
Ayrıca Hamburg'u çok sevdik-
lerini belirten sanatçılar tekrar
Hamburg'da hayranlarıyla bu-
luşmayı istediklerini de söz-
lerine eklediler.   

İstanbul’u yaşattılar

Almanya'nın liman kenti
Hamburg'da doğup büyüyen
ve yaşayan 26 yaşındaki  fo-
toğrafçı Kazım Günyar ilk
resim sergini açtı.

• Türkses / HAMBURG

Kentin en ünlü eğlence mer-
kezi  olarak tanınan St.
Pauli semtinde bulunan

Noho Club'un iki katında toplam

45 fotoğraf sergilendi.  Aralarında
ünlü mankenlerin, futbolcuların,
sanatçıların ve fotoğrafçıların ve
tanınmış simaların bulunduğu
400'ün üzerinde davetli katıldı.

Dört yıllık çalışma
Fotoğrafçı Kazım Günyar, küçük
yaştan bu tarafa resim çekmeyi
ve saatlerce fotoğraflarla ilgilen-

meyi çok sevdiğini be-
lirterek, “Ben fotoğrafçı
olmayı çok istiyordum
ve önce bunun A'dan
Z'ye kadar eğitimini alıp
tamamladım. Ardından
dört yıldır meslek olarak
yapıyorum. Bunun için
dünyanın önemli ülke-
lerine ve kentlerine
uçuyorum. Dolayısıyla
ünlü mankenlerin, fut-
bolcuların, oyuncuların resimlerini
çekiyorum. Fotoğrafçılıkta bir
nevi sanattır” dedi.

45 resimle sergi
Günyar, “Bu benim ilk fotoğraf
sergim ve 45 resim sergiliyorum.
Resimleri İstanbul, Londra, New-
York, Los Angeles, Barcelona'da
çektim. Dört yıllık çalışmamdan

bazı resimler. Asıl hedefim ve
amacım dört yıllık çalışmamı ta-
nıtmak ve aynı zamanda fotoğraf-
çılığa genç nesilleri özendirmektir.
Keyif verici bir meslek dolayısıyla
mesleğimi  hobi olarak görüyo-
rum. Ünlü manken, oyuncu ve
futbolcuların resimlerini çekiyo-
rum” dedi. Yalnız tanınmış si-
maların özel davetli olarak katıl-
dığı sergi çok beğenildi ve üç
saat açık kaldı.   

Kazım Günyar çalışmalarını sergiledi
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Kurban 
Bayramınız 
Kutlu Olsun
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dileriz!

Glaserei Kaytan: Luruper Hauptstraße 267 a/b • 22547 Hamburg
Tel.: 040 -58 96 98 22 • Fax: 040 - 58 96 98 23

info@glaserei-kaytan.de • www.glaserei-kaytan.de

Ev, Restorant ve işyerleri için 
• Cam • Ayna • Vitrin • Cam Masa
• Duş kabin • Kapı ve pencere...
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BERLİN (Öztürk)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile
T. C. Berlin Büyükelçisi Hüseyin

Avni Karslıoğlu’nun veda programı 28
Ekim Cuma günü büyükelçilik binasında
yapıldı. Berlin’de bulunan ülkelerin
temsilcileri, Alman ve bazı Türk Sivil
Kitle Örgütleri ve işadamları gibi seçkin
davetlilerin hazır bulunduğu
resepsiyona çok yoğun ilgi vardı.
Almanya’daki başkonsolosların da hazır
bulunduğu kabulde büyükelçi
Hüseyin Avni Karslıoğlu
konuşmasını Almanca ve
Türkçe olarak yaptı. Almanca
yaptığı konuşmada
Karslıoğlu,”Türk insanının
demokrasiye aşık olduğunu
15 Temmuz 2016 tarihinde,
askeri kalkışmaya verdiği
tepki ile ispat etmiştir”
diyerek o geceyi anlattı ve o
gece yaralandığını söyledi.

Veda konuşmasını
yaparken, Almanya bizim
vatanımızdır. Babam’da
Alman vatandaşı, o da burada
yaşıyor. Almanya’daki
milyonlar gibi Almanya’ya
katkıda bulunuyor. Burada genç bir
Türk nesli yetiştiriliyor. Almanya’daki
Türk nüfusu olarak canlı olacağız,

dinamik olacağız ve siz şüphesiz
Almanya’ya ait olacaksınız” diyen
Karslıoğlu, “Siz yüzdeyüz Almanya’ya
yüzde yüz de Türkiye’ye aitsiniz. İki
mensubiyetinizde yüzde yüz. Bunu asla
unutmayınız.

Bizler artık burada doğuyoruz.
Burada okula gidiyoruz. Kindergartene,
Gymnasiuma, meslek okuluna
gidiyoruz. Kim ne derse desin, hepsini
burada yapıyoruz. İş kuruyoruz ve artık
burada da ölüyoruz. Mezarlarımızda

burada. Biz buralıyız ve burada
kalacağız. Onun için çocuklarınızın
eğitimine önem verin. Burada

yükselecek ve Türkiye ile Almanya
arasında köprü kuracaksınız.
Biliyorsunuz ben de buralıyım.
Rüyalarınızı, kızgınlıklarınızı biliyorum.
Türkiye’ye karşı sevginizi,
muhabbetinizi hepsini biliyorum.
Türkiye’ye dönerken duygularınızı da
götürüyorum. Orada size tercüman
olacağız. Ayrılırken size olan hakkımı
helal ediyorum. Eğer sizde hakkınızı
helal ederseniz çok memnun olurum.
Çünkü görev sürem içinde üzdüklerim,

kızdıklarım, bağırdıklarım, kabul
etmediklerim var. Onun için hakkınızı
helal etmenizi diliyorum” dedi. 

Büyükelçi Hüseyin
Avni Karslıoğlu
misa	rleri karşıladı

BIELEFELD (Öztürk)Bielefeld Ülkü Ocağı kurucularından
işadamı Hüseyin Doğan’ın 52 senelik

hayat arkadaşı Na�iye Doğan’ın vefatı
münasebetiyle Bielefeld Mevlana Cami’de
Kuran‐ı Kerim ve Mevlidi Şerif okutuldu.
Mevlana Cami din görevlisi Selahattin
Kudretli olmak üzere Merkez Cami din
görevlisi Ahmet Delioğlu, Yunus Emre Cami
din görevlisi Aziz Ateş, Selimiye Cami din
görevlisi İbrahim Sever ve hafız vatandaş

tarafından okunan mevlide çok sayıda
misa�ir katıldı. Mevlidin sonunda
misa�irlere yiyecek ikram edildi. Çok üzgün
oldukları her hallerinden belli olan davet
sahibi Doğan ailesi, taziyeleri kabul etti.

Çevresinde Na�iye Hanım Teyze olarak
tanınan Na�iye Doğan 1979 yılında Alman‐
ya’ya gelmişti. 3 Kasım Perşembe günü saat
20:30 sularında dünyaya gözlerini yuman
Na�iye Doğan, Sakarya’nin Akyazı ilçesinin
Mecidiye Köyü’nde toprağa verildi.

Doğan ailesinin acı günü

Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Ufuk Gezer,  Arif Eser, Fatih Ak, Ayşen  Ak, 
Yavuz Kül, Şule Gürel,  Pınar Gülün Kayseri, Hüseyin Emre Engin, Meral Engin.

Hüseyin Avni Karslıoğlu veda etti 
Gamze
Karslıoğlu

• Türkses / HAMBURG

Black Rock erkek giyim mağazası
A’ dan Z’ye erkek giyim ürünlerini
müşterilerine sunuyor. Yaklaşık bir

yıldır Hamburg’un Harburg semtinde hiz-
met veren Black Rock Giyim’de, bir er-
keğin ihtiyaç duyduğu tüm giyim ürünle-
rini bulabilmek mümkün. Takım elbiseden
gömleğe, pantalondan kabana, ayakkabı-
dan kemere kadar tüm ürünlerin bulun-
duğu Black Rock Erkek Giyim,  şıklığın
tamamlayıcısı takıları da unutmadı.
Mağazada bulunun erkek takı modelleri
de göz kamaştırıyor. Black Rock Giyim
mağazasında bulunan kıyafetler hem ka-
liteli  hem de modanın son trendlerini
yansıtıyor. Türkiye’de üretilen giysiler ta-
mamen Türk malı. Ürünler şıklıklarıyla  ol-
duğu kadar fiyatlarıyla da memnun edi-yor.

Magazada belli dönemlerde 
cok cazip indirimler uygulanıyor.
Modern ve şık 2 katlı mağazada ayrıca
özel günlerde ve düğünlerde yapılan alışve-

rişlerde uygulanan eksta indirimlerde  dik-
kat çekiyor

Black Rock Erkek Giyim mağazasında
erkek çocuklarda unutulmamış. Erkek
çocuklar içinde birbinden şık ve
tasarım  giysiler miniklerin şıklıklarına
şıklık katıyor. 
Black Rock Giyim Magazasının sahibi
Türkan Sepin, spordan , klasiğe tüm erkek
giyim ürünlerini bulundurduklarını be-
lirterek “Black Rock firması ürünlerini
Türkiye’de üretiyor. Uygun fiyata kaliteli
ürünlerimiz var.   7’den 70’ e tüm beylere
uygun kıyafetlerimiz mağazamızda sizleri
bekliyor.

Düğüncüler için ekstra indirim uyguluyo-
ruz. Müşterilerimizin bize gösterdiği ilgi
bizi mutlu ediyor. Hedeflerimiz arasında
yeni bir mağaza açmak da var.
şıklığına  önem veren tüm beylerimizi
mağazamıza bekliyoruz” dedi. Black Rock
Giyim Luneburger Strasse 33 - 21073
Hamburg adresinde hizmet veriyor.

Şık erkeklerin adresi
Black Rock giyim
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Harburg’da YENİ AÇILDI

Horn, Wilhelmsburg ve Harburg’da hizmetinizdeyiz.

Yeni yılınız kutlu olsun!.

Yeter Fleischerei:  040 - 380 36 656                 İbrahim Yeter: 0179 / 340 77 12                     Bahri Bayrak 0176 / 214 85 178

Almanya’da                         içinde ilk Türk Kasabı

Kesimlerimizi Belçika ve Fransa’nın en büyük ve en hijyen mezbahanelerinde şoksuz ve vurulmadan yapıyoruz.

Bizi tercih 
ettiğiniz için

teşekkür
ederiz.

Tüm et ve et ürünlerini bizde bulabilirsiniz. Hamburg’da helal kesim etlerimizle hizmetinizdeyiz.

Hamburg Horn 
Meydan Market

Hermannstal 103 • 22119 Hamburg

Hamburg Harburg
Netto

Lauterbach Str. 1 • 21073 Hamburg

Hamburg Wilhelmsburg 
Netto

Dratelnstr. 27 • 21109 Hamburg

Bahri BAYRAK İbrahim YETER
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Türk mutfağının yıllardır değişmeyen adresi!

28 yıldır hizmet sunduklarına vurgu
yapan evli üç çocuk babası ve iki
torun sahibi olan başarılı işadamı
Mehmet Yalçın, “Müşterilerimizin
memnun olması için yıllardır eli-
mizden geleni yaptık ve yapmaya
da devam edeceğiz. Kaliteden asla
ödün vermiyoruz gastronomi ala-
nında kalite, Lezzet ve servisin çok
iyi olması şart” dedi ve sorularımızı
şöyle yanıtladı.

Türkses: Sizi biraz yakından 
tanıyabilir miyiz? 

Yalçın: Tabi ki... Ben Almanya'ya
gelen ikinci kuşakdan biriyim. Biz
Uşak'lıyız ve bizim orada çoğun-
luğu ticaretle uğraşır. Ben ilk nesil
Almanya'ya çalışmaya gelen aile-
min yanına  aile birleşimi kapsa-
mında 1979 yılında Nordrhein-West-
fahlen eyaletine geldim. Burada
eğitimime devam edip meslek oku-
lunu bitirdim. Ardından  babam
inşaatta çalışıyordu bende inşaat
şirketinde çalışmaya başladım. Bu-
rada birkaç yıl çalıştım daha sonra
bir kriz oldu ve bizler işten ayrılmak
zorunda kaldık. Hemen ardından

Schleswig-Holstein Eyaleti'ne bağlı
Reinbek”te babamın bir arka-
daşının yardımıyla bir şirkette ça-
lışmaya başladık. Bu şirkette birkaç
yıl çalıştım daha sonra Hamburg'a
yerleştik dolayısıyla yaşamın iyi
ve kötü,  inişli ve çıkışlı yönlerini
yaşadık. 1988 yılında yine babamın
tanıdığının sayesinde Schanzevier-
tel semtinde Pamukkale Köz Res-
toranı açtık. Elbette büyük zorluklar
çektik. Bazı günler 18 saat ça-
lıştığım oldu. Ama başarıyı yaka-
lamak ve hedefi gerçekleştirmek
için çok çalışmak ve yapılan işin
en iyisini, kaliteden hiç ama hiç
ödün vermemek lazım. İşleri tut-
turduktan bir yıl sonra Bergedorf
semtindeki işyerlerimizi açtık aile
olarak.  Müşteri benim için mem-
nun olmalı, evinde gibi rahat or-
tamda lezzetli şekilde yemeğini
yiyebilmelidir. 

Türkses: Başarıyı nasıl yaka-
ladınız ve kaç personel ça-
lıştırıyorsunuz?

Yalçın: Önce küçük başladık ve
yoğun çalışmakla büyümeye karar

verdik. Bunları yaparken planlı,
projeli ve iyi bir temel üzerine inşa
ettik. Dönere başladığımız da bu-
nun imalatını da kendimiz yap-
maya karar verdik. Restoranın al-
tında bodrum katta kaliteli etten,
hijyen açısından çok temiz ve ge-
reken buz dolapları aldık döneri
kendimiz imalat etmeye başladık.
Bunu yaparken Bergedorf'ta bu-
lunan işyerlerimize de yetecek ka-
dar imalat yapıyorduk. Akşam ya-
pıyor sabah üretimi kullanıyorduk
ama bir numara kaliteli yapıyorduk.
Daha sonra döner üretimi üzerine
şirket kurduk yıllar sonra üretim
şirketini bıraktık. Dolayısıyla üç ye-

rimizde meslek eğitimi yapmakta
mümkün 12'si bayan olmak üzere
toplam 40 personel çalıştırıyoruz.
Başarılı olmak için saatine bak-
madan yoğun çalışacaksın, kali-
teden ödün vermeyeceksin, müşte-
riye güler yüzlü ve istediğini yerine
getirip memnun edeceksin. 

Türkses: 28 yıl gururu nasıl
bir duygu?

Yalçın: Bu yıl 28 yıldır Schanze-
viertel'de hizmet sunuyoruz müşte-
rilerimize. Müşterilerimiz çok mem-
nunlar. Çünkü müşterilerimizin da-
mak tadını biliyoruz. Türk mut-

fağının en le-
ziz damak ta-
dını sunuyo-
ruz. Ayrıca Hamburg'da ilk kahvaltı
servisini biz başlattık. Kahvaltı çok
iyi gidiyor. Haftasonu kahvaltı için
rezerve yaptırmayanları maalesef
alamıyoruz. Çok dolu geçiyor, zen-
gin ve çeşitli kahvaltı sunuyoruz.
Ramazan ayına özel menüler ha-
zırlıyoruz. Oruç tutanlar akşamları
gruplar halinde hep birlikte geliy-
orlar ve iftar yemeği yeniliyor. 'Ca-
tering-service' denilen 10 kişiden
başlayan evlere, şirketlere servis
yapıyoruz. Örneğin Schanze'ye ya-
kın yerlere Schanze'den, Berge-
dorf'a yakın yerlere Bergedorf'tan
servislerini zamanında götürüp
teslim ediyoruz. Yemek, tatlı çeşidi-
miz çok.  Böylece biz çok memnu-
nuz, müşterilerimizde memnunlar.
Hamburg çevresi ve Almanya'nın
değişik şehirlerinden dahi müşte-
rilerimiz var. Gelen müşterilerimiz
burada yedikleri yemeği anlatıy-
orlar arkadaşlarına ve çevrelerine,
du-yanlar Hamburg'a geldiklerinde
bize yemeye geliyor. Dolayısıyla
bizde çok memnun kalıyoruz. 28

yıl gururunu doya doya yaşıyoruz,
bunu gelen ve bizi tercih eden
müşterilerimize borçluyuz. 28 yıl
gururu ve onuru hepimiz için ge-
çerlidir. Piyasada yıllardır kalmak
ve kalabilmenin yolu yoğun ça-
lışmak ve kaliteden ödün verme-
mektir. Restoran üzerine geniş bilgi
HYPERLINK "http://www.pamuk-
kalerestaurant.de/"www.pamuk-
kalerestaurant.de internet sayfa-
mızda bulmak mümkündür.

Türkses: Hamburg Fenerbah-
çe Derneği kurucu başkanı
olduğunuz doğru mu?

Yalçın: Evet... Hamburg Fener-
bahçe Derneği kurucu başkanıyım
ve uzun yıllar derneğin başkanlığını
yaptım. Derneğin onursal başka-
nıyım ve kongre üyesiyim. Arka-
daşları her zaman destekliyorum
elimden geldiği kadar. Çalışmala-
rım yoğun olduğu için fazla vakit
ayıramıyorum ama destekliyorum
ve her zamanda destekleyeceğim.         

Pamukkale 28.yılında
Pamukkale işletmecileri Mehmet, İrfan, Uğur
Yalçın: “Müşterilerimizi memnun etmek için
elimizden geleni yapıyoruz”

Hamburg'un Schanzenviertel semtinde Pamukkale Köz, ve Bergedorf semtinde Grillrestaurant Pamukkale
Bergedorf ve Pamukkale Grill & Backshop adlarında üç işyeri işletmecilerinden 53 yaşındaki Mehmet Yalçın,
kardeşi İrfan ve oğlu Uğur başarılı olmak için ilk etapta müşterinin memnun olması gerektiğini kaydettiler.
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Yeni yılınızı en iyi dileklerimizle kutlar, 2017 yılında başarı, sağlık ve mutluluklar dileriz.

SunExpress Almanya’nın
Genel Müdür Yardımcısı
Rafet Alper Özen oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, “Almanya ile  bizim
ilişkilerimiz çok daha iyi olması
lazım. Bizim Almanya ile şah-
sen bir problemimiz yok ama
gördüğümüz yanlışları da söy-
lüyoruz. Buradaki terör faa-
liyetlerinden rahatsız ol-
duğumuzu, teröristlerin bu ül-
kede yaşamasından rahatsız
olduğumuzu söylüyoruz.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT) Bakanlar Konseyi top-

lantısı öncesinde Almanya’nın Ham-
burg kentinde Türk sivil toplum ör-
gütlerinin temsilcileriyle Başkonso-
losluk rezidansında bir araya geldi.
Burada bir konuşma yapan Çavuşoğlu,
Türkiye’nin dış politikasının birçok
dinamiğinin ve önceliğinin bulun-
duğunu belirterek, en önemli önce-

liklerden bir tanesinin de yurt dışındaki
vatandaşların, soydaşların, akraba top-
lulukların değişik ülkelerde yalnız bı-
rakılmaması olduğunu ifade etti.

Almanya’yla ilişkilere değinen Ça-
vuşoğlu, “Almanya ile bizim ilişkile-
rimiz çok daha iyi olması lazım. Bizim
Almanya ile şahsen bir problemimiz
yok ama  gördüğümüz yanlışları da
söylüyoruz. Buradaki terör faaliyet-
lerinden rahatsız olduğumuzu, terö-
ristlerin bu ülkede yaşamasından ra-
hatsız olduğumuzu söylüyoruz” dedi.
Alman mevkidaşı Frank-Walter Stein-
meier ile yaptığı baş
başa görüşmelerde ve
diğer ortamlarda çok
net sorular sorduğunu
ifade eden Çavuşoğlu
sözlerine şöyle devam
etti:
“Bugüne kadar Tür-
kiye’nin Almanya’ya
karşı herhangi bir po-

litika izlediğini gördünüz mü? Bugüne
kadar Türkiye’nin Almanya düşmanlığı
yaptığını hiç gördünüz mü? Bugüne
kadar Türkiye’nin Almanya karşıtı
olan kişi, gruplara hiç destek verdiğini
gördünüz mü? Türkiye’nin size karşı
bir yanlış politikasını gördünüz mü?
Yok! Peki siz Türkiye’den ne istiyor-
sunuz? Türkiye kadar güvenilir bir
dost bulabilir misiniz? Türkiye kadar
güvenilir iş birliği yapabilecek bir
ortak bulabilir misiniz? Bir de 3,5
milyon Türk var burada yaşayan, 1,5
milyonu vatandaşı olmuş. Burada da
Türkler Almanya’nın ekonomisine,
sosyal hayatına, kültürüne her şeyine
katkı sağlıyor, siyasette çok aktif ol-
maya başladı, daha da aktif olması
lazım. Türkiye’den ne istiyorsunuz,
doğru söyleyin. Probleminiz ne Türkiye
ile? Türkiye’ye karşıt olan her şeye
destek vermenize gerek yok ki. 4 bin
500 soruşturma var PKK’lılar ile ilgili.
Sonuç? Bunları söylüyoruz. Gizli saklı
değil. Aynı şekilde DHKP-C. Şimdi

bir tanesi yakalandı. Bu güzel. FE-
TÖ’cülerin sığınma yeri olmaması la-
zım bizim müttefikimiz olan bir ül-
kenin. Bu düşüncelerimizi çok samimi
şekilde Cumhurbaşkanımız Sayın Mer-
kel’e anlatıyor, ben dostum Steinmei-
er’e anlatıyorum. Yine muhatapları-
mıza anlatıyoruz. Bizim bunları aşma-
mız lazım.” Almanya’da yaşayan
Türklere önemli görevler düştüğünü
vurgulayan Çavuşoğlu, Türklerin Al-
manya’ya katkı sağlaması ve entegre
olması gerektiğini belirtti.
“Entegrasyon asimilasyon değildir,
entegrasyon uyum içinde yaşamak
demektir, dilini öğrenmek lazım, bunu
size ders olsun siye söylemiyorum.
Biz böyle söylediğimiz zaman hemen
asimilasyon kısmını alıyorlar ondan
sonra hemen ön plana çıkarıp işte
Türk bakan ya da Erdoğan böyle söy-
ledi diye hemen dezenformasyona
başlıyorlar.” diyen Çavuşoğlu Avrupa
medyasının dürüst olmadığını söyledi.

(AA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu Hamburg’a geldi

• Türkses / Frankfurt

Türk Hava Yolları ve Luft-
hansa’nın ortak kuruluşu
SunExpress’in üst yöne-

tim kadrosunda yeni atama ger-
çekleşti. SunExpress’in 2010
yılında kurduğu SunExpress Al-
manya’ya Genel Müdür Yardım-
cısı olarak atanan ve uzun yıllar
Türk Hava Yolları’nda farklı böl-
gelerde görev yapan Rafet Alper
Özen görevine başladı. 

Rafet Alper Özen Kimdir? 
Uludağ Üniversitesi İktisat Fa-
kültesi Ekonometri Bölümü’nü bitir-
dikten sonra profesyonel çalışma
hayatına atılan Özen,  2008'de Türk
Hava Yolları'nda  Satış ve Pazar-
lama  bölümünde çalışmaya başla-
mıştır. Özen, Türk Hava Yolları’nda
sırası ile İstanbul, Birleşik Krallık,
Maldivler ve Dubai’de yöneticilik
görevinde bulunduktan sonra 2014-

2015 yılları arasında Afrika Satış
Başkanlığı yapmıştır. 
Özen, son olarak 2015 yılından bu
yana Türk Hava Yolları Güney Av-
rupa Satış Başkanlığı görevi ile
Yunanistan, Malta, İtalya, Fransa,
İspanya ve Portekiz'de toplam 27
uçuş noktasının sorumluluğunu yü-
rütmüştür. İstanbul'da doğan Özen,
evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ocak 2017 tarihinde Nobistor 37 . 22767 Hamburg (Altona) adresindeki yeni marketimizi açıyoruz!.

2017 yılının Dünya’ya barış 
ve huzur getirmesini dileriz

Yüksekliğin ve geçilmezliğin simgesidir
dağlar. Yaz mevsiminde yollarını ve bağrı‐
nı açan dağlar, kış mevsiminde karlı ve
zorlu tepeleri ile bir görkeme, bir çetinliğe
bürünürler. Aşılmazlığın, yol vermezliğin
görüntüsü ta uzaktan gözlere düşer. Eski
Anadolu şartlarındaki ulaşım imkânsız‐
lıkları da düşünülünce, yüksek dağlar karlı
dağlar yolları bağlayan kavuşmaya engel
olan bir anlam teşkil ederler. Tabiatıyla bu
da gönüllere doku‐nur, yaşanan hasretler,
özlemler duygu diline dökülür.
Nice nice türkümüzün dağ moti‐
 iyle iç içe olması da bundandır.
Zaman zaman baharındaki yeşil‐
likler, çiçekler, ağaçlar, koyun‐kuzu
sesleri türkü diline yansırken,
zaman zaman da yol vermeyen,
aşılmayan ürküten, korkutan
tara larıyla sitem edilen, şikayet
edilen bir konumda olur dağlar..

Bir Sivas türküsü; Sivas
dağlarının üstünden „bir bulut
kaynarken“ söylenen nağmede
„asker ağam gelse yarelerim ey
olur“ derken bir acı hayat
hikayesini türküleştiriyor..
Yaralıdır, hastadır eşi askerdedir
ve kara kıştır ve dağlar karlıdır, bu
durum bir türkü sesindedir artık :

Karlı dağlar karanlığın çöktü mü?
Kahpe felek ayrılığın vakti mi!..
Karlı dağlar ne olur, ne olur..
Asker ağam gelse yarelerim ey- olur..

(...)
Ayrılık derdi zordur. Belki de ayrılığın

sebebi aşılamayan dağlardır. Ya da gönül
sitemini hep dağlara yükler. Onun için
türküye yansıyan hal, ayrılığı çekmekle,
dağları aşmayı,

Aşan bilir karlı dağın ardını
Çeken bilir ayrılığın derdini
diyerek aynı zorlukta gösterir.
Aşağıdaki türküdeki sade ve yalın

söyleyiş dağlarla kaynaşırken, içinde
duygu yükleri taşımaktadır. Hüznün ahenk
kazanması bu olsa gerektir:

Dağlar dağımdır benim
Gam ortağımdır benim
Söyletmeyin ağlarım
Yaman çağımdır benim..

Oy dağlar dağlar dağlar..
Başı dumanlı dağlar..
Ben derdimi söylersem
Gün durur bulut ağlar..
Türkü devam ederken, hasret türküye

katılırken dağın zirvesindeki duman,
eteklerindeki yeşillik mısralara karışır: 

Oy dağlar dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar..

Gönül sevdalarıyla erişilmezdir. Yiğidin
başı dumanlı olur denir amma bu duman
bazen gönülün sevdalarından gelir. Gönül,
bu erişilmez haliyle  türküde dağlara
benzetilir:

Gönül dağı duman duman olunca
Eser bu bağrıma yel gizli gizli..
ve burada gönül u kuna çağrı yapılır:
Kimseler görmeden gel gizli gizli..
Kimseler görmeden gelmek

mümkündür. Değil mi ki türkü devam
ederken bunun sırrını,

Gönülden gönüle yol gizli gizli.. diyerek
açıklar..

Bir anonim cinaslı halk mânîsi  keskin
bir uzun hava olur. Bu maninin Kerkük
kökenli olması bugün o bölgedeki yaşanan
acıların dünden gelen feryadıdır:

Kana dağlar.. Kana dağlar
Kuşlar uçar kanad ağlar..
Ya şere�li bir istiklâl
Ya boyansın kana dağlar..

Bir gazel, bir maya sedası içinde dile
gelen şu türkü de bir başka yorumdur:

Bir dağ ne kadar yüce olsa, bir kenarı
yol olur

Bir yiğit ne kadar kahraman olsa bir
güzele kul olur..

Yerden gök yüzüne doğru uzanan,
heybet ve dehşet kaynaşması içinde bir
vakarla yüceliğini ve ağırlığını hissettiren
koca dağlar, şairi; „Başı pâre pâre dumanlı
dağlar“ diye söyletir.. Bu dumanı başta
tutan yüksekliktir ve yüksekliğin şanı
karla kaplı olmaktır. Bunun için ikinci
mısra bu sırrı, „Duman eğlenir mi kar
olmayınca“ diye açıklar..

Coşkunluğuyla ele gelmeyen ve
eğlenmeyen bir gönül ve onun duyguları
vardır.. Türkü âdetâ yüce dağları set
çekerek bu duygu selini eğlemek
istemektedir.. Nitekim, dağda dumanı  kar
eğlemektedir,  acaba gönül nasıl
eğlenecektir: „Bana derler bana, gel gönül
eğle“ telkinine, „gönül eğlenir mi yâr
olmayıca“ diye cevap verilerek bu irtibat
kurulmaktadır.

Türkü ve şarkıların dağlardan
talebi hep sürer gider. Yine, bugünlerin
dillerde dolaşan bir türküsü de aynı
özlemi terennüm etmektedir:

Başı duman pâre pâre
Yol ver dağlar, yol ver bana..
Gönlüm gitmek ister yâre
Yol ver dağlar, yol ver bana..

Ömrümün şu uzun yolu
Geçip gitsem yâre doğru
Gözlerim yaş dolu dolu
Yol ver dağlar, yol ver bana..

Aşık olmak benim kârım
Çok aradım nazli yârim
Dudu dilim sitemkârım
Yol ver dağlar yol ver bana

Karlı dağından esmedim
Ben o yâre hiç küsmedim
Daha umudum kesmedim
Yol ver dağlar yol ver bana.

(Afşinli Âşık Yener)
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Avrupa Halkları Federal Birliği(FUEN) Türk
Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu
(TAG) 3. toplantısı, 14‐17 Kasım 2016

tarihlerinde Federal Almanya’nın başkenti Berlin’de
gerçekleştirildi.  FUEN Alman Azınlıkları Çalışma
Grubu (AGDM)’nin lojistik desteği ile Federal Alman
İçişleri Bakanlığı Çalışma Binası’nda gerçekleştirilen
toplantıya FUEN Başkanı Lorant Vincze katıldı. Bu
sene ilk defa toplantıya Kosova ve Bulgaristan
yaşayan Türk topluluğuda katıldı.

Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan Türk
azınlıklarını bir araya getiren toplantıya Batı Trakya
Türk Azınlığı’nı temsilen Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu(ABTTF), Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler

Derneği (BTAYTD), Ahıska Türklerini temsilen
Milletlerarası Meshet Türkleri Cemiyeti “VATAN”
ve Meshet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da
“VATAN”, Karaçay‐Balkar Türklerini temsilen
Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve
Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El”, Kırım
Tatarlarını temsilen Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım
Karaimlerini temsilen Kırım Karaimler Birliği
katıldı. Ayrıca toplantıya ilk kez Balkanlar’daki Türk
azınlıklarını temsilen Kosova’dan Kosova Genç
Birlik Derneği ile Bulgaristan’dan Kırcaali Türk
Kültür ve Sanat Derneği katıldı.  

FUEN Başkanı Lorant Vincze Türk azınlıkları ve
topluluklarının sorunlarını dinledi, FUEN olarak
destek mesajı verdi

FUEN TAG 3. Yıllık Toplantısı’nın selamlama
konuşmasını FUEN Başkan Yardımcısı Halit

Habipoğlu gerçekleştirdi. Ardından FUEN
Başkanı Lorant Vincze, FUEN’in çalışmaları
hakkında katılımcıları bilgilendirdi, FUEN’in
Türk azınlıkları ve topluluklarına destek
vermeye devam edeceğini söyledi. FUEN TAG
üyesi kuruluşların temsilcileri verdiği destek
dolayısıyla FUEN’e teşekkür
ederek  yaşadıkları ülkelerde karşılaştıkları
sorunları doğrudan FUEN Başkanı’na
aktarma imkanı buldular, ileriye dönük
olarak FUEN’den beklentilerini dile getirdiler. 

Katılımcı kuruluşların kendi azınlıkla‐
rında/topluluklarında son bir yılki süreçte
yaşanan gelişmeleri aktardığı toplantıda
FUEN’e henüz üye olmayan Kosova Genç
Birlik Derneği’nin Başkanı Cengiz Kovaç ile
Bulgaristan’dan Kırcaali Türk Kültür ve Sanat
Derneği’nin Başkan Yardımcısı Seyhan Hilmi
Mehmet, Balkanlar’daki Türklerin tarihi
çerçevesinde Kosova ve Bulgaristan’daki
Türkleri tanıttılar, yaşadıkları ülkelerde
karşılaştıkları sorunları aktardılar.  

“Anadili Öğrenme Hakkı ve Anadilde
Eğitim” temalı oturumda ise Meshet Türkleri
Cemiyeti Azerbaycan’da “VATAN” Basın
Müşaviri Mevlüt Işık, BTAYTD Genel Sekreteri
Mehmet Mehmet ve Kırım Tatar Milli
Meclisi’nden Elvin Kadyrov anadilde eğitim
ile ilgili sunum yaptılar. Katılımcılar
yaşadıkları ülkelerde anadili öğrenme hakkı
ve anadilde eğitime ilişkin sorunları
aktardılar, sivil toplum temsilcileri olarak
anadilin korunması ve anadilde eğitim
konusunda gerçekleştirdikleri çalışmaları
paylaştılar.

Türk Azınlıklar
Topluluğu
çalışma grubu
3. toplantısını
Berlin’de yaptı 

Yüksekliğin ve geçilmezliğin simgesidir
dağlar. Yaz mevsiminde yollarını ve bağrı‐
nı açan dağlar, kış mevsiminde karlı ve
zorlu tepeleri ile bir görkeme, bir çetinliğe
bürünürler. Aşılmazlığın, yol vermezliğin
görüntüsü ta uzaktan gözlere düşer. Eski
Anadolu şartlarındaki ulaşım imkânsız‐
lıkları da düşünülünce, yüksek dağlar karlı
dağlar yolları bağlayan kavuşmaya engel
olan bir anlam teşkil ederler. Tabiatıyla bu
da gönüllere doku‐nur, yaşanan hasretler,
özlemler duygu diline dökülür.
Nice nice türkümüzün dağ moti‐
 iyle iç içe olması da bundandır.
Zaman zaman baharındaki yeşil‐
likler, çiçekler, ağaçlar, koyun‐kuzu
sesleri türkü diline yansırken,
zaman zaman da yol vermeyen,
aşılmayan ürküten, korkutan
tara larıyla sitem edilen, şikayet
edilen bir konumda olur dağlar..

Bir Sivas türküsü; Sivas
dağlarının üstünden „bir bulut
kaynarken“ söylenen nağmede
„asker ağam gelse yarelerim ey
olur“ derken bir acı hayat
hikayesini türküleştiriyor..
Yaralıdır, hastadır eşi askerdedir
ve kara kıştır ve dağlar karlıdır, bu
durum bir türkü sesindedir artık :

Karlı dağlar karanlığın çöktü mü?
Kahpe felek ayrılığın vakti mi!..
Karlı dağlar ne olur, ne olur..
Asker ağam gelse yarelerim ey- olur..

(...)
Ayrılık derdi zordur. Belki de ayrılığın

sebebi aşılamayan dağlardır. Ya da gönül
sitemini hep dağlara yükler. Onun için
türküye yansıyan hal, ayrılığı çekmekle,
dağları aşmayı,

Aşan bilir karlı dağın ardını
Çeken bilir ayrılığın derdini
diyerek aynı zorlukta gösterir.
Aşağıdaki türküdeki sade ve yalın

söyleyiş dağlarla kaynaşırken, içinde
duygu yükleri taşımaktadır. Hüznün ahenk
kazanması bu olsa gerektir:

Dağlar dağımdır benim
Gam ortağımdır benim
Söyletmeyin ağlarım
Yaman çağımdır benim..

Oy dağlar dağlar dağlar..
Başı dumanlı dağlar..
Ben derdimi söylersem
Gün durur bulut ağlar..
Türkü devam ederken, hasret türküye

katılırken dağın zirvesindeki duman,
eteklerindeki yeşillik mısralara karışır: 

Oy dağlar dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar..

Gönül sevdalarıyla erişilmezdir. Yiğidin
başı dumanlı olur denir amma bu duman
bazen gönülün sevdalarından gelir. Gönül,
bu erişilmez haliyle  türküde dağlara
benzetilir:

Gönül dağı duman duman olunca
Eser bu bağrıma yel gizli gizli..
ve burada gönül u kuna çağrı yapılır:
Kimseler görmeden gel gizli gizli..
Kimseler görmeden gelmek

mümkündür. Değil mi ki türkü devam
ederken bunun sırrını,

Gönülden gönüle yol gizli gizli.. diyerek
açıklar..

Bir anonim cinaslı halk mânîsi  keskin
bir uzun hava olur. Bu maninin Kerkük
kökenli olması bugün o bölgedeki yaşanan
acıların dünden gelen feryadıdır:

Kana dağlar.. Kana dağlar
Kuşlar uçar kanad ağlar..
Ya şere�li bir istiklâl
Ya boyansın kana dağlar..

Bir gazel, bir maya sedası içinde dile
gelen şu türkü de bir başka yorumdur:

Bir dağ ne kadar yüce olsa, bir kenarı
yol olur

Bir yiğit ne kadar kahraman olsa bir
güzele kul olur..

Yerden gök yüzüne doğru uzanan,
heybet ve dehşet kaynaşması içinde bir
vakarla yüceliğini ve ağırlığını hissettiren
koca dağlar, şairi; „Başı pâre pâre dumanlı
dağlar“ diye söyletir.. Bu dumanı başta
tutan yüksekliktir ve yüksekliğin şanı
karla kaplı olmaktır. Bunun için ikinci
mısra bu sırrı, „Duman eğlenir mi kar
olmayınca“ diye açıklar..

Coşkunluğuyla ele gelmeyen ve
eğlenmeyen bir gönül ve onun duyguları
vardır.. Türkü âdetâ yüce dağları set
çekerek bu duygu selini eğlemek
istemektedir.. Nitekim, dağda dumanı  kar
eğlemektedir,  acaba gönül nasıl
eğlenecektir: „Bana derler bana, gel gönül
eğle“ telkinine, „gönül eğlenir mi yâr
olmayıca“ diye cevap verilerek bu irtibat
kurulmaktadır.

Türkü ve şarkıların dağlardan
talebi hep sürer gider. Yine, bugünlerin
dillerde dolaşan bir türküsü de aynı
özlemi terennüm etmektedir:

Başı duman pâre pâre
Yol ver dağlar, yol ver bana..
Gönlüm gitmek ister yâre
Yol ver dağlar, yol ver bana..

Ömrümün şu uzun yolu
Geçip gitsem yâre doğru
Gözlerim yaş dolu dolu
Yol ver dağlar, yol ver bana..

Aşık olmak benim kârım
Çok aradım nazli yârim
Dudu dilim sitemkârım
Yol ver dağlar yol ver bana

Karlı dağından esmedim
Ben o yâre hiç küsmedim
Daha umudum kesmedim
Yol ver dağlar yol ver bana.

(Afşinli Âşık Yener)
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Avrupa Halkları Federal Birliği(FUEN) Türk
Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu
(TAG) 3. toplantısı, 14‐17 Kasım 2016

tarihlerinde Federal Almanya’nın başkenti Berlin’de
gerçekleştirildi.  FUEN Alman Azınlıkları Çalışma
Grubu (AGDM)’nin lojistik desteği ile Federal Alman
İçişleri Bakanlığı Çalışma Binası’nda gerçekleştirilen
toplantıya FUEN Başkanı Lorant Vincze katıldı. Bu
sene ilk defa toplantıya Kosova ve Bulgaristan
yaşayan Türk topluluğuda katıldı.

Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan Türk
azınlıklarını bir araya getiren toplantıya Batı Trakya
Türk Azınlığı’nı temsilen Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu(ABTTF), Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler

Derneği (BTAYTD), Ahıska Türklerini temsilen
Milletlerarası Meshet Türkleri Cemiyeti “VATAN”
ve Meshet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da
“VATAN”, Karaçay‐Balkar Türklerini temsilen
Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve
Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El”, Kırım
Tatarlarını temsilen Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım
Karaimlerini temsilen Kırım Karaimler Birliği
katıldı. Ayrıca toplantıya ilk kez Balkanlar’daki Türk
azınlıklarını temsilen Kosova’dan Kosova Genç
Birlik Derneği ile Bulgaristan’dan Kırcaali Türk
Kültür ve Sanat Derneği katıldı.  

FUEN Başkanı Lorant Vincze Türk azınlıkları ve
topluluklarının sorunlarını dinledi, FUEN olarak
destek mesajı verdi

FUEN TAG 3. Yıllık Toplantısı’nın selamlama
konuşmasını FUEN Başkan Yardımcısı Halit

Habipoğlu gerçekleştirdi. Ardından FUEN
Başkanı Lorant Vincze, FUEN’in çalışmaları
hakkında katılımcıları bilgilendirdi, FUEN’in
Türk azınlıkları ve topluluklarına destek
vermeye devam edeceğini söyledi. FUEN TAG
üyesi kuruluşların temsilcileri verdiği destek
dolayısıyla FUEN’e teşekkür
ederek  yaşadıkları ülkelerde karşılaştıkları
sorunları doğrudan FUEN Başkanı’na
aktarma imkanı buldular, ileriye dönük
olarak FUEN’den beklentilerini dile getirdiler. 

Katılımcı kuruluşların kendi azınlıkla‐
rında/topluluklarında son bir yılki süreçte
yaşanan gelişmeleri aktardığı toplantıda
FUEN’e henüz üye olmayan Kosova Genç
Birlik Derneği’nin Başkanı Cengiz Kovaç ile
Bulgaristan’dan Kırcaali Türk Kültür ve Sanat
Derneği’nin Başkan Yardımcısı Seyhan Hilmi
Mehmet, Balkanlar’daki Türklerin tarihi
çerçevesinde Kosova ve Bulgaristan’daki
Türkleri tanıttılar, yaşadıkları ülkelerde
karşılaştıkları sorunları aktardılar.  

“Anadili Öğrenme Hakkı ve Anadilde
Eğitim” temalı oturumda ise Meshet Türkleri
Cemiyeti Azerbaycan’da “VATAN” Basın
Müşaviri Mevlüt Işık, BTAYTD Genel Sekreteri
Mehmet Mehmet ve Kırım Tatar Milli
Meclisi’nden Elvin Kadyrov anadilde eğitim
ile ilgili sunum yaptılar. Katılımcılar
yaşadıkları ülkelerde anadili öğrenme hakkı
ve anadilde eğitime ilişkin sorunları
aktardılar, sivil toplum temsilcileri olarak
anadilin korunması ve anadilde eğitim
konusunda gerçekleştirdikleri çalışmaları
paylaştılar.

Türk Azınlıklar
Topluluğu
çalışma grubu
3. toplantısını
Berlin’de yaptı 

İlanlarınız için doğru tercih: 
Türkses Gazetesi

25 yıllık tecrübesiyle
İnternetwww.turkses.de

Almanya'da yaşayan Türk nüfusu sayısı hak-
kında değişik rakamlar sunuluyor, resmi ma-
kamların verdiği rakamlara bakarsak, Türk

nüfusu sayısında son senelerde azda olsa bir azalma
olduğunu görmekteyiz. Alman İstatistik Kurumu’nun
(DSB) açıkladığı rakamlara göre ülkedeki Türk nü-
fusu geçen yıl ( 2015)  25 bin 200 kişi azalarak bir
milyon 690 binlere gerilemiş durumda. Alman vatan-
daşı olan Türklerin sayısı ise 755 bin 139 olarak be-
lirtiliyor. Bu rakamlara baktığımızda resmi olarak
toplam 2 milyon 445 bin 139 Türk kökenli vatandaşı-
mızın Almanya'da yaşadığını görmekteyiz. Alman
İstatistik Kurumu’nun verilerini doğru kabul etsek dahi bu ko-
numumuzla bir çok şeyi değiştirebilecek güçte olduğumuzun
bilincinde olmalıyız. Her işte olduğu gibi; bunun gerçekleşe-
bilmesi için de yapılması gereken, daha doğru bir ifadeyle yap-
mamız gerekenler var.
Türklerin Almanya’da oylarıyla etkili olmaya başladıklarını
yerel ve genel seçimlere baktığımızda açıkça görmekteyiz.
Türklerin oyu bazı durumlarda artık belirleyici olabiliyor. Ör-
neğin; Gerhard Schröder, seçimleri 150 bin oy farkıyla kazan-
mış ve kendisine oy veren 300 binin üzerindeki Türk’ün
sayesinde başbakanlığa oturmuştu. Mahalli seçimlerde bazı
belediyeleri özellikle de SPD’nin yine Türk kökenlilerin oy-
larıyla kazandıkları gerçeğini görmemiz gerekir.Siyasi açıdan
bu denli önemli konumda bulunuyoruz. Artık oylarımızla  baş-
bakanlık koltuğunu dahi etkiliyebiliyoruz; ama ne yazık ki  bu
gücümüzün gerektiği gibi farkında olup olmadığımız sorgula-
nır durumda. Var olan gücümüzle tek yumruk halinde hareket
edebildiğimiz zaman; çok büyük etkisi olduğu aşikär. Ama
maalesef yıllardır birlikte hareket edebilme becerisini bir türlü
gösteremedik. 
Almanya’da yaşayan Türkler nüfus gücünü kullanamadıkları
gibi kendi içlerinde parçalanmış durumdalar.  Küçük hesaplar
peşinde koşarken, doğru ifadeyle koşturtulurken asıl hedefe
odaklanmayı unutuyor, unutturuluyoruz. Çok sayıda Türk der-
neğinin yerine, nitelikli ve etkili dernekler Türkleri temsil et-

meli ve saygınlık oluşturmalı. Tek başına dernek olgusu, güç
demek değildir. Kurulmuş olan 5.000'e yakın derneğin çok
büyük çoğunluğu birlikte hareket edemedikten sonra bu so-
runlar bitmez.Tabelasına bakıldığında  herkesi kapsıyormuş
gibi görünen; gerçekte bir-iki kişiden oluşan derneklerle ör-
gütlü toplum oluşturamayız.
Öncelikle var olan potansiyel gücümüzü örgütlü- akademik bir
güce ve nitelikli bir şekilde yararlı olunabilecek konumda si-
yasi bir güce dönüştürmeliyiz. Ne yazık ki bu güne kadar var
olan potansiyel gücümüzü dönüştüremediğimiz için; sorunla-
rımız çözüleceği yerde çığ gibi büyüyerek giderek artıyor.
Bizim adımıza hemen her alanda birileri karar veriyor.
Toplumun bir kesimini veya tümünü temsil ettiği iddiasında
bulunan Sivil Toplum Kuruluşları’nın en kısa zamanda etnik,
dinsel, siyasi ve ideolojik ayrımlara bakmaksızın; göçmenlik-
ten kaynaklanan artı Almanya’da bizlere yönelik ön yargılar-
dan kaynaklanan sorunlarımızın giderilmesi noktasında ortak
hareket etme becerisini göstermemizin zamanı gelmiştir diyo-
rum. 
Gelin, hep birlikte akademik bir güç oluşturmak için azami
gayret gösterelim,
Gelin, hep birlikte örgütlü bir güç oluşturalım,
Gelin, hep birlikte sorunlarımızın çözümünün kaynağı olan si-
yaset arenasında ilgili ve ilkeli, nitelikli insanlarımıza  destek
verelim.
Gelin hep birlikte BİZ olalım.

Dar alanda
paslaşmalar

Ekrem Sağır

TÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIM

Ekrem SAĞIR 
• Türkses/ HANNOVER

12.07.2015 Tarihinde Kurulma sü-
reci başlayan ''Yurtdışı Türkleri
Spor Konfederasyonu'' Almanya
yapılanması olarak 05.11.2016 ta-
rihinde Köln'de birçok Spor Fede-
rasyonun Başkan, Başkan
yardımcısı ve genel sekreterlik dü-
zeyindeki katılımları ile Kurucu
Başkan İlhan Değirmenci'nin
Başkanlığında yapılan toplantıda
YTSK'nın Merkez Karar Yönetim
Kurulu MKYK'nın ve Merkez Yöne-
tim Kurulu MYK' nın yönetim kad-
roları belirlendi.

Yurtdışı Türkleri Spor Konfederas-
yonu'nun Almanya yapılanma-
sında yer alan Federasyonlar
listesi aşağıdaki gibidir..

Yurtdışı Türkleri Karate Federas-
yonu ( YTKF ), Budosport-Akade-
mie organisation für kampfkünste,
World Martial Arts Organization

(WMAO), World Fight Sport and
Martial Arts Council (WFMC),
Budo -Organ i sa t i on -Eu ropa
(BUDOX ), Belgium H.K.D. Fede-
ration, Internationale Budo Star
Organisation ( I.B.S.O. ), World As-
lando Federation ( WAF ) Yurtdışı
Türkleri Spor Konfederasyonu'nun
Almanya yapılanmasının kuru-
luşunda yer alan dernekler olarak
bir ilke de imza atmış oldular.

Yapılan seçim sonucunda; İlhan
Değirmenci, Kurucu Genel Başkan-
lığa getirilirken;  İbrahim Altı-
nova, Kasım Keleş, İbrahim
Derin, İsa Akkuş, İlker Kaya, Eyüp
Kalyoncuoğlu İlker Kaya, Uğur
Kabak, Mikail Çetiner’de Yönetim
Kuruluna getirildiler. 

Yurtdışı Türkleri Spor Konfede-
rasyonu YTSK'nın, başlıca kuruluş
amacını açıklayan Başkan İlhan
Değirmenci; ‘Yurtdışında faaliyet
sürdüren Spor Federasyonlarının
ırk, dil, din, renk ve mezhep ayrılığı
yapmadan, tarafların birbirine duy-
duğu karşılıklı güven, saygı, sevgi
ile kardeşlik şefkatı içinde tek çatı
altında toplanarak birlik ve bera-
berliklerinin oluşturulmasıdır.Türk
ve Alman sporcuları arasında inte-
grationun sağlanması için gerekli
sportif projeler üretilerek faaliyet-
lere dönüştürülmesi, ayrıca sporun
birleştirici özelliğinden yararlanıla-
rak Türk ve Alman toplumlarının
birlikte yaşam'ına katkı sağlanması
gibi özetleyebiliriz.”

Yurtdışı Türkleri Spor Konfederasyonu kuruldu
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SİZİNDE TÜRKSES’DE 
BİR KARTVİZİTİNİZ OLSUN İSTERMİSİNİZ?

Hertürlü marangoz
işleri itina ile uygun

Tel:  040 / 669 04 390
Fax: 040 / 668 54 022
Mobil: 0176 / 704 75 371

Ağır vasıta 
TIR - LKW

ehliyeti olan
şoförler

alınacaktır.

• Aile Hukuku  (Familienrecht)
• Ceza Hukuku (Strafrecht)
• Tra�k Hukuku (Verkehrsrecht)
• Talep Tahsilatı (Fordernugsrecht)
• Boşanma - Nafaka (Scheidung - Unterhalt)
• Velayet  (Sorgerecht)
• Mal Paylaşımı (Vermögensauseinandersetzung)

Adenauer Alle 2 • 20099 Hamburg 
Tel: 040 - 24 85 95 640 • Fax: 24 85 95 649 
(Hamburg Otobüs Terminali ZOB’un karşısında)
e-mail: info@sultan-maden-celik.de

Rechtsanwältin - Avukat
SULTAN MADEN ÇELİK 

Urfa Food GmbH • Moorstr. 2 • 21073  Hamburg
Tel.: 040/64 88 36 13 • info@asurfa.de

Has Urfa GmbH • Steindamm 19 • 20099 Hamburg
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Tipobet Klum Sports
Betting GmbH
Weyrgasse 5 / 7
1020 Wien / Austria

Avrupa Distribütör
Combetwin GmbH
Billstedter Hauptstr. 31 a
Tel.: 040 - 386 300 97
combetwin@gmail.com

Günümüz dünyasında stres-
siz yaşama olanağı nere-
deyse imkansız çünkü pay-

laşım savaşları, sömürü ve insan-
ları yozlaştırma çabaları küresel
bir boyut aldı ve bunlardan etki-
lenmeyen toplum, millet ve ülke
kalmadı. Ancak stres herkesi aynı
derecede etkilemiyor, işin ilginç
kısmı ve biz psikiyatr ve psikote-
rapistleri ilgilendiren kısmı da bu. 

Her insanın stresi tölere edebilme
yani stresle başa çıkabilme yeteneği farklı, bu
nedenle stresten etkilenme boyutu veya stres
sonucunda hastalık geliştirme riski de farklıdır.
İnsanın stresle başa çıkma mekanizmalarını in-
celeyen bilim adamları, bu mekanizmaların
çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle geliştiği
sonucuna varmışlar. Bir çok psikolojik meka-
nizmada olduğu gibi stresi tölere edebilmede
de genetik ve nörobiyolojik yani beyinin yapısı
ve beyinde gerçekleşen biyolojik süreçlerin
yanı sıra kişinin psikolojik gelişimi büyük rol
oynamakta. Daha önceki yazılarımda kişinin
psikolojik gelişiminin anne karnında başla-
dığını çok kez belirtmiş ve bebeklik ve çocuk-
luk döneminde anne-baba ve çocuk arasında
kurulan bağın kalitesinin çocuğun kişiliğinde
ne kadar önemli bir etkiye sahip olduğunu an-
latmıştım.

İşte bazı kimselerin stres durumunda daha
sakin kalıp kısa süre içinde verilebilecek en
mantıklı kararı verip stresi en az zararla atlatma
yeteneği de bu etkenlere bağlı olarak gelişiyor.
Olumsuz duygular her insanda olumsuz reak-
siyonlara yol açabilir, örneğin büyük bir hayal
kırıklığį veya haksızlığa uğranma insanı çok si-
nirlendirebilir ve bu sinirle saldırıya geçme-
mize neden olabilir. Sonrasında „keşke biraz
sakinleştikten sonra tepkimi verseydim“ hepi-
mizin sıkça yaşadığı bir „keşke“dir. İşte bu
stresle başa çıkma mekanizması iyi çalışan
kimseler sonradan pişman olmayacakları adım-
ları en iyi şekilde atabilenlerdir. Huzurlu ve
stres sırasında sakin davranılan, sorunların ko-
nuşularak çözüldüğü ortamlarda büyüyen ço-
cuklar aynen ebeveynleri gibi ileriki
yaşamlarında stresle iyi başa çıkabilir ve olum-
suz durumlarda bile akılcı kararlar verebilirler.

Peki bu yeteneği sonradan geliştirme imkanı
var mı? Allah‘ın biz insanlara hayatlarımızı iyi
sürdürebilmemiz için pek çok şanslar verdiğine
inanıyorum. Çocukluk yıllarında huzurlu bir
ortamda büyüme şansına sahip olmayanlara da
kendilerini geliştirme imkanı ve yeteneği ver-
diğine inanıyorum. 

Stresle başa çık
mada faydalı 7 durumdan  bahsede-
ceğim;
Duyguları kontrol etme
Olumsuz bir durum yaşadığızda o durumdan
en iyi şekilde çıkabilmek için duygularımızın
kontrolünü elimize almalıyız. Duygularımızın
bizi yönetmesine izin vermeyip bizim onları
yönetmemiz gerekir. Bunu stresli bir anda, nor-
malde bizi rahatlatsın bir şeyi düşünerek yapa-
biliriz. Eşimizle kavga edip ona çok
sinirlendiğimizde hemen o an 3 saniyeliğine
çocuğumuzun o tatlı gülümsemesini veya çok
güldüğümüz bir film sahnesini aklımıza getir-
memiz bizi o saniye içinde rahatlatacaktır.
Böylece öfkeye yenik düşüp sonradan pişman-
lık yaşayacağımız bir tepkiden kendimizi ko-
rumuş oluruz. İnanın işe yarıyor!

Öfke kontrolü
Çok öfkelendiğimiz ve patlamaya kendimizi
hazır hissettiğimizde patlamadan hemen önce,
o an yerimizde bir arkadaşımız olsa ona neyi
tavsiye edeceğimizi düşünelim. Gerekirse öfke
lendiğinizde  hemen bulunduğunuz ortamı terk
edin ve başka bir odaya gidin, göreceksiniz ki
öfkeniz saniyeler içinde azalacak ve öfkeden
patlamadığınıza sevineceksiniz.

Sorun-Sebep Analizi
Sakin bir zamanda yaşadığımız sorunlarn
hangi sebeplerden kaynaklandığını analiz et-
memiz, bu sorunların oluşumunda kendi rolü-
müzün ne kadar büyük olduğunu farketmemiz
uzun vadede hata yapmamızı ve sorun yaşama-
mızı önemli ölçüde azaltacaktır. Hatalardan
ders çıkarma dediğimiz eylem işte tam da bu.
Hatalardan öğrenebilmenin öncelikli şartıda
hatayı doğru analiz etmektir, ki pek de kolay
değildir.

Bir sonraki yazımda bu konuya
devam edeceğim.

Psikiyatri ve Psikoterapi
Uzmanı Doktoru

Dr. Özge Pekdoğan Çağlar
e mail: ozgepekdogan@gmail.com

Stresle başa 
çıkma

Mutlu 
Yıllar dileriz!.

Almanya’da iktidardaki CDU
partisi çifte vatandaşlığa karşı
çıkma kararı aldı

Almanya’da iktidarda bulunan
Hristiyan Demokrat Birlik Par-
tisi (CDU), koalisyon ortağı Sos-

yal Demokrat Parti (SPD) ile çifte
vatandaşlığın korunması yönünde varmış
olduğu uzlaşmayı kaldırma kararı aldı. 
CDU’nun Essen kentinde devam eden
parti kurultayında, çifte vatandaşlığa
karşı çıkan CDU gençlik kolları “Genç
Birlik” (Junge Union) tarafından sunulan
bir önerge 300 oya karşı 319 oyla kabul
edildi. Almanya İçişleri Bakanı Thomas
de Maiziere ise bu konuda şiddetli tar-
tışmaların yaşandığı parti kurultayında
yaptığı konuşmada, SPD ile varılan uz-
laşmadan vazgeçilmesinin iyi bir şey ol-
madığını belirterek, böyle bir kararın
Almanya’da doğup büyüyen yabancı ai-
lelerin çocuklarına bir darbe olacağını
söyledi. CDU’nun SPD ile vardığı uz-
laşmaya rağmen genel olarak çifte vatan-
daşlığa karşı olduğunu ifade eden
Maiziere, buna karşın istisnai durumları
da kabul ettiğini kaydetti. 
SPD’li Almanya Adalet Bakanı Heiko
Maas, konuya ilişkin yazılı açıklama-
sında, söz konusu kararın, anayasayı tü-
müyle destekleyen çifte vatandaşlığa
sahip insanların büyük çoğunluğu için
güvensizlik oyu niteliği taşıdığına dikkati
çekerek, “Çifte vatandaşlığın kaldırıl-
ması, uyum konusunda geriye atılmış
büyük bir adımdır.” ifadesini kullandı. 
Çifte vatandaşlığın kaldırılmasına parti
olarak karşı çıktıklarını vurgulayan Maas,
CDU’nun çifte vatandaşlığın kaldırılma-
sını ancak aşırı sağcı “Almanya için Al-
ternatif” (AfD) partisi ile

gerçekleştirebileceğini kaydetti. 
Maas, çifte vatandaşlığa karşı çıkan ins-
anların, henüz Almanya’daki gerçeklerin
farkında olmadığını, bu uygulamanın Al-
manya’da doğup büyüyen isanların top-
luma tam olarak uyum sağlamalarına
yardımcı olduğunu belirtti. Muhalefetteki
Yeşiller Partisinin Federal Meclis Uyum
Politikası Sözcüsü Volker Beck de yaptığı
yazılı açıklamada, Almanya’da yetişen
yabancıların ikinci sınıf vatandaş olma-
dığını, çifte vatandaşlığı destekleyenlerin,
yabancı asıllı insanları toplumdan dışla-
dığını ifade etti. Beck, Almanya’da
doğup büyüyen yabancı asıllı insanların,
çifte vatandaşlık hakkı verildiği takdirde
kendilerini daha fazla topluma ait hisse-
deceklerini kaydetti.

Temmuz 2014’te Federal Mecliste (Bun-
destag) çıkarılan yasayla Almanya’da
doğan ve bu ülkede 21 yaşına kadar en az
8 yıl yaşayan ya da 6 yıl okula giden
gençlere çifte vatandaşlık hakkı veriliyor.
Almanya’da doğup büyüyen yabancı ai-
lelerin çocukları 2014 yılı sonuna kadar

yasal olarak önce doğrudan çifte vatandaş
oluyor, daha sonra 18 ila 23 yaş arasında
iki vatandaşlıktan sadece birini kabul
etmek zorunda bırakılıyordu.
CDU ile SPD arasında varılan uzlaşma
doğrultusunda 2014 yılı Aralık ayından
beri bu gençler çifte vatandaşlığa sürekli
olarak da sahip olabiliyor.Almanya
Başbakanı Merkel, çifte vatandaşlığın
kaldırılmasına karşı

Merkel: “Bu kararı şahsen yan-
lış buluyorum”
Almanya Başbakanı Angela Merkel,
genel başkanlığını yaptığı Hristiyan De-
mokrat Birlik (CDU) partisinin çifte vat-
andaşlığın kaldırılması yönünde aldığı
karara karşı çıktı. 
Başbakan Merkel,  CDU parti kurultay-
ından sonra gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat
Parti (SPD) ile çifte vatandaşlık konu-
sunda varılan uzlaşmadan vazgeçmeye-
ceklerini belirterek, “Bu yasama
döneminde değişiklik olmayacak.” dedi. 
“Bu kararı şahsen yanlış buluyorum.” ifa-
desini kullanan Merkel, çifte vatandaşlık
konusu üzerinden de seçim kampanyası
yürütmeyeceklerini kaydetti.
CDU’nun gençlik kollarını oluşturan
“Genç Birlik” (Junge Union) tarafından
bugün parti kurultayında çifte vatan-
daşlığın kaldırılması yönünde sunulan bir
önerge 300’e karşı 319 oyla kabul edil-
mişti.Bu karar SPD’li Adalet Bakanı
Heiko Maas ve muhalefet partisi temsil-
cilerinin de tepkisini çekmişti.
CDU ile SPD arasında varılan uzlaşma
doğrultusunda 2014 yılı aralık ayından
beri bu gençler çifte vatandaşlığa sürekli
olarak da sahip olabiliyor.

(AA)

CDU’dan çifte 
vatandaşlıkta geri adım

www.turkses.de
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Holzkohle Steinofen
Restaurant

Holzkohle Steinofen
Restaurant

• Izgara çeşitleri • Tava yemekleri • Zeytinyağlılar • Soğuk mezeler • Çorba çeşitleri 
• Her gün değişen öğle yemekleri • Özel ev yemekleri • Tatlılar • Salatalar

KAHVALTININ ADRESİ SAİT KÖZ

Hamburg - Altona’da

2017 de herşeyin gönlünüzce olması dileği ile, mutlu yıllar dileriz
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MÜNSTER (Öztürk)

Türkiye Cumhuriyeti
Münster

Başkonsolosluğu tarafından
yapılan yazılı açıklamada,
1978 doğumlu
vatandaşların askerlik için
müracaat sürelerinin 31
Aralık 2016 son bulduğu
bildirildi. 

Açıklama şöyle: “1111
Sayılı Askerlik Kanunu
kapsamında dövizle askerlik
için gerekli koşulları
karşılayan vatandaşları‐
mızın, durumlarını ispata
yarayan belgelerle 38 yaşını
tamamladıkları yılın 31
Aralık tarihine kadar
başkonsolosluğumuza
başvurmaları ve 1.000 Avro

tutarındaki dövizin
tamamını peşin olarak
ödemeleri gerekmektedir. 

Bu çerçevede 1978
doğumlu vatandaşlarımızın,
en geç 31 Aralık 2016 tari‐
hine kadar bağlı bulun‐
dukları başkonsolosluklara
başvurmaları (Askerlik iş‐
lemlerinin bağlı bulunulan
başkonsoloslukta yaptırma
zorunluluğu bulunmakta‐
dır) ve belirtilen döviz
miktarını bankaları aracılı‐
ğıyla ödeyerek işlemlerini
tamamlamaları gerekmek‐
tedir. Aksi takdirde başvuru
bitim süresi olan 31 Aralık
2016 tarihinden sonra
yurda dönerek tabi olunan
statüde uzun dönem
askerlik hizmetini yerine

getirmeleri gerekecektir. 
Daha önceki yıllarda

müracaat eden ancak
ödemelerini tamamlamayan
1978 doğumlu dövizle
askerlik yükümlüsü
vatandaşlarımızın herhangi
bir işlem yapmadan
Türkiye'deki bağlı
bulundukları askerlik
şubelerine telefon ile veya
başvuru yaparak
durumlarını kontrol
etmeleri yeterli olmaktadır.

İleride güç ve üzücü
durumlarla karşılaşılma‐
ması için 1978 doğumlu
yükümlülerin en geç 31
Aralık 2016 tarihine kadar
başvurularını yaparak
işlemlerini tamamlamaları
gerekmektedir.”

arih çok hızlandı,
hadiselerin yoğunluğu
olağanüstü arttı.
Gündem, dünyanın yüz
yıl önceki alt üst
oluşunu çağrıştırıyor.
Ancak dünyamız şimdi
daha kalabalık, daha çok
tarafa sahip ve daha
öldürücü. Savaşların,
ölümlerin, kırımların
sebepleri yüz yıl öncesine göre
daha karmaşık, ilişkiler daha
girift. Dost denilenler sadık
değil ve düşmanlar daha vahşi.
Yeri, zamanı, süresi ve hede�i
belli çatışmaların yerini kaos,
kargaşa ve daha çok kana, daha
çok yıkıma programlanmış ve
insanî değerlerden oldukça
uzak savaşlar almış.

Uzun yıllar iki tara�lı, iki
kutuplu güçler dengesinden
şikayetçi insanlık, Sovyetler’in
dağılmasıyla birlikte ‘acaba tek
kutuplu bir döneme mi girdik’
sorusu üzerinde düşünme
fırsatı bulamadan kendisini çok
aktörlü bir kargaşanın içinde
buldu. Son 15 yıldır çevremizde
yaşananlar bu yeni dönemin en
açık ve ibretlik vesikasını
oluşturuyor. Sadece Suriye ve
Irak’a baktığımızda bile onlarca
devlet, onlarca örgüt,
istemediğiniz kadar silah ve
aklınızın alamayacağı kadar
iddia, itham, talep ve tehdit. Ve
tabii ölçmeye korkacağımız
miktarda kan, gözyaşı, ölü,
yaralı, sakat, mülteci, düşkün.
Her dinden, her mezhepten, her
görüşten, birbirinin canını
almak için can atan kitleler; ve
ne yazık ki, bunların büyük
bölümü Müslüman olmak
iddiasında.

Yüzyılın başında yeni bir
dünyaya kavuşmak emeliyle
sosyal, siyasi, ekonomik birçok
alanda iddialı ve cesaret
gerektiren hede�lere yönelen
Türkiye, üç‐beş senelik
bereketli yılların ardından hızlı

bir şekilde etrafı cehennemle
kuşatılmış ve alevlerin kendi
bacasını da saracağı bir noktaya
sürüklendi. Ölçünün, ilkenin ve
en önemlisi insanlığın
unutulduğu bu dönemde
sebebi, suçlusu, müsebbibi kim
olursa olsun geldiğimiz nokta,
bir ölüm kalım mücadelesinin
soğuk yüzüyle karşı karşıya
bulunduğumuz gerçeğidir.

Ne Türkiye, ne Türk Milleti
şartların zorluğunu görerek
havlu atacak karakterde
değildir. Hatta mayamız,
şartların kötülüğünün verdiği
sorumluluk hissiyle daha atak,
daha kararlı ve daha cesaretli
hareket etmemizi
sağlamaktadır. En karanlık
zamanda içimizden hiçbir
zaman eksik etmediğimiz iman
ve onun doğurduğu ümit, bu
hengameden de bir şekilde hem
de güçlenerek çıkacağımıza
işaret etmektedir. İç
düşmanların ve dış
düşmanların çokluğu, gücü,
vahşeti bizi alt etmek için
yeterli değildir. Bizim
mağlubiyetimiz, bizim gerekeni
yerine getirmek konusunda
azimli, kararlı, doğru ve
cesaretli adımları atmamamıza
bağlıdır. 

Milli birlik ve beraberliğe
halel getirmeden, iman gücü ve
aklın öncülüğünde millet olarak
yapmamız gerekeni yaptıktan
sonra ne ülkemizde ne de
çevremizde zelil olmamız
mümkün değildir. Ancak basit
siyasi oyunlar, iktidar‐

muhalefet çekişmeleri,
etnik kavgalar, dinde
yozlaşma ve ahlaki
değerleri terk etmemiz
milletimizin dağılmasını,
devletimizin yıkılmasını,
ümmetin hüsranını
getirecektir. Zaa�larımız,
bizim için dünyadaki
süper güçlerden çok daha
tehlikelidir. Varlığımız ve

geleceğimiz için tercih imkanı
kendi ellerimizdedir. İçinde
yaşadığımız kaostan çıkış için
her ferdin üzerine düşen
sorumluluğu bilmesi ve
gereğini yerine getirmesi
gerekmektedir. Ünvanlar,
makamlar, koltuklar kişilere
sadece bir takım haklar bahş
etmez; mes’uliyet ve vazifeler
de yüklerler. Kurtuluşumuz,
kısır sen‐ben çekişmelerini,
koltuk ve iktidar yarışını,
dünyevî kazanç hırsını ve
tahakküm etme arzusunu bir
yana bırakarak kenetlenmemize
bağlıdır. Alarm veren
ekonominin tekrar güçlenmesi,
güven telkin etmeyen siyasetin
düzelmesi, dibe vurmuş haldeki
devlete güvenin geri gelmesi,
yükselen bölünme ve dağılma
korkusunun yok edilmesi için
yegane panzehir budur. 

Kurtuluşu başka siyasi
merkezlerde ve başka
sığınaklarda bulacağını
zannedenler yanılmaya ve hayal
kırıklığına uğramaya
mahkumdurlar. Kurtuluş,
kendimizdedir, kendi
özümüzdedir. Şurası açıktır ki,
içine düştüğümüz buhranda,
özümüze yabancılaşmanın rolü
büyüktür. O nedenle, tarihten
gelen ‘üstte gök çökmese, altta
yer delinmese, ilini ve töreni
kim bozabilir’ mesajı, bu
günlerde daha anlamlı hale
gelmektedir.

Yarınların umutlarımızı
yeşertmesi dileklerimizle.

Ey Türk, titre ve kendine dön!

Bedelli askerlik için 1978’lilere
31 Aralık’a kadar süre

Pınar Gülün
Kayseri yaptığı
açıklamada
1978 doğumlu-
ları uyardı.
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HAMM (Öztürk)

Bir yıl önce Goethestr. 8
adresine taşınan Engelliler
ve Yardımlaşma Derneği,
yapılan tadilattan sonra
resmi açılış için gün sayıyor.
10 Aralık 2016 Cumartesi,
saat 11’de başlayacak resmi
açılışa dernek başkanı İsa
Topak tüm vatandaşları
davet etti.

Bir yıl boyunca zorluklar
çektik. Ama şimdi içerde
yapılması gereken tüm
tadilat işlemleri tamam‐
landı. Temiz, daha komforlu,
engellilere uygun tuvalet ve
seminer odamız bulunuyor
diye bilgi veren başkan
Topak, “Açılıştan sonra
seminer ve bilgilendirme
programlarımızın sayısı

artacak. Ben engelli değilim
dememeliyiz. Çünkü her
insan engelli adayıdır.
Ayağınıza bir taş bile düşse
engelli olabiliyor insan.
Onun için diyoruz ki, açılı‐
şımıza gelin, faaliyetlerimizi
takip edin, bilgilenin” diye
mesajını verdi. 

Seminerlerin bazıları:
Tarih: 12.12.2016 
Saadet Öztürk: 
Normal ve Engelli

gençlere, Ergenlik çağı
hakkında bilgi. Saat: 18 30

‐‐‐‐‐‐
Tarih: 16.12.2016
Dr. Aytekin Sancar:

Laktozlu yiyeceklere karşı
hassasiyetten doğan
rahatsızlıklar.  Saat: 18 30

• Yusuf KUŞAKLI

Engelliler ve Yardımlaşma Derneği
resmi açılışı 10 Aralık Cumartesi

HAMM (Öztürk) Almanya İslam Arşivi müdürlerinden
Muhammed Salim Abdullah vefat

etti. 1931 yılında Bad Salzulfen’de dünyaya
gelen Abdullah, 85 yaşında idi.

Salim Abdullah’ın cenaze namazı
02.11.2016 tarihinde Hamm‐Herringen
Fatih Sultan Gençlik Cami’de IGMG Genel
Başkanı Kemal Ergün tarafından kıldırıldı.
Aslen Bosnalı olan uzun yıllar basın ‐

yayında alanında çalışan ve yazar olan
Muhammed Salim Abdullah, 1927 yılında
Berlin de kurulan ve Almanya’nın en eski
islam kuruluşu olan ’’Almanya İslam Arşivi
’’ (Zentralinstitut Islam‐Archiv‐Deutschland
Stiftung e.V.) direktörlüğünü yaptı. Soest
şehrinde yaşayan Salim Abdullah, Kuranı
kerim i almancaya tercüme etmiş ve birçok
dini esere imza atmıştı.

• Yusuf KUŞAKLI

Muhammed Salim Abdullah vefat etti

Tüm sağlık
kasaları ve

sosyal daire-
lerle ortak 
çalışıyoruz 

2008’den beri...

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

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

Hasta ve yaşlılara evlerinde 
bakım hizmeti sunuyoruz

size bakar

Evde 
hasta bakımı

• Hamilelik refakati
• Temel vucüt bakımı

• E işleri bakımı

24 SAAT HİZMET . Tel.: 040-739 90 30

Yeni yılınızı kutlar, sağlıklı bir yaşam
arzusu ile mutlu yıllar dilerim. 

7’ den 70’e Ambulant hasta ve yaşlı bakımı 

www.aka-arslan.com
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ÜRÜNLERİ ŞİMDİ KUZEY ALMANYA’DA

OSMAN ALBAYRAK

Kuzey Almanya Dağıtım
Adres: Buxtehuderstr. 48 • 21073 Hamburg

Tel: 0176 / 41 89 55 00 • e-mail: umutfood@gmx.de

• Çikolata • Kraker • Bisküvi • Kek 
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Torku
ürünlerini

sizlerin
beğeni-
sine su-

nuyoruz.

Market ve kiosklardan Torku ürünlerini ısrarla isteyiniz

İnternet üzerinden siparişlerinizi verebilirsiniz

www.torku.hamburg
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Yeni Yılınızı kutlar, 2017 de herşeyin gönlünüzce olmasını dileriz.. 

Almanya’da, Berlinliler, 19 Aralık Pazartesi
akşamı Noel pazarına  yapılan  saldırıda
hayatını kaybedenleri anıyor.
Saldırının gerçekleştiği Breitscheidplatz
Meydanı’na gelen halk, olay yeri çevre-
sinin çeşitli yerlerine ölenleri anmak için
çiçekler bırakarak mum yakıyorlar.

Olay yerinin yakınında bulunan Kaiser-
Wilhelm Anıt Kilisesi’nde de dini tören
düzenlendi.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck,
Başbakan Angela Merkel, bazı bakanlar ve üst
düzey siyasetçiler ile çeşitli dinlerin temsilcilerinin
de katıldığı törende yer alan Berlin Şehitlik Ca-
misi imamı Hasan Çağlayan, Şehitlik Camisi
Derneği Başkanı Süleyman Küçük ve Diyanet
İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Berlin Eyaleti
Başkanı Fatih Eroğlu, kilisenin dışında çiçek
bıraktı ve dua etti.
Çağlayan yaptığı açıklamada, bir kez daha bu
tür üzücü olayların olmaması için dua ettiklerini
belirterek, “Bütün insanlar Allah’ın yarattığı,
bütün insanlar Allah katında değerli, bütün ins-
anları Yaradan’dan ötürü çok seviyoruz. Do-
layısıyla bu tür olaylar olduğunda üzülüyoruz
ve bu acıyı paylaşmaya geldik. İnşallah bu tür
olaylar tekrarlanmaz.” dedi.
Öte yandan, Berlin’in simgesi olan tarihi Bran-
denburg Kapısı (Brandenburger Tor) Alman ve
Berlin eyaletinin bayraklarının renkleriyle ışık-
landırıldı. Buradaki meydana da insanlar çiçekler
bıraktı ve mum yaktı.
Berlin’de 19 Aralık Pa-
zartesi akşamı bir tırın
Noel pazarına girmesi
sonucu 12 kişi hayatını
kaybetmiş, 18’i ağır 48
kişi yaralanmıştı.

A l m a n y a ’ n ı n
başkenti  Berlin’de bir
tırın Noel pazarına gi-
rerek en az 12 kişinin
ölümüne ve 48 kişinin
yaralanmasına yol
açmasının ardından
başlatılan soruşturma-
da, terör saldırısı
şüphesi ağırlık kaza-
nıyor. 
Berlin polisi, sosyal me-
dya hesabı üzerinden

yaptığı açıklamada, “Soruşturmayı yürüten uz-
manlarımız, tırın Breitscheitplatz Meydanı’nda ka-
labalığın üzerine kasıtlı olarak sürüldüğünden
hareket ediyor.” ifadesini kullandı.
Muhtemel terör saldırısı ile ilgili soruşturmanın
son derece hassas bir şekilde
sürdürüldüğünün belirtildiği açıklamada, olayın
aydınlatılmasına katkıda bulunabilecek her türlü
ipucunun polisle paylaşılması istendi. 

Berlin’in turistik merkezlerinden Kurfuersten-
damm’daki Noel pazarına pazartesi akşam
saatlerinde giren Polonya plakalı tır büyük
paniğe yol açmış, tırı kullanan kişi olay yerinden
yaya olarak kaçmıştı. 
Aracın içinde Polonya uyruklu bir kişinin ölü
bulunduğunu doğrulayan Alman polisi, tırın Po-
lonya’daki bir inşaattan çalındığından şüphele-
nildiğini duyurmuştu. 
Berlin’deki tarihi Yıkık Kilise’nin bulunduğu
Breitscheitplatz Meydanı’ndaki Noel pazarında
yaşanan olayın ardından, buraya yakın bir cad-
dede gözaltına alınan şüpheli bir kişinin polisteki
sorgusu halen devam ediyor. 
Berlin polis sözcüsü Thomas Neuendorf, gö-
zaltındaki kişinin tırı kullanan şahıs olduğunu
sanıldığını belirtirken, şüphelinin uyruğu hakkında
bilgi vermedi. 
Alman Welt gazetesi, gözaltındaki kişinin Al-
manya’ya mülteci olarak gelmiş Pakistan uyruklu
bir kişi olduğunu iddia ederken, Tagesspiegel
gazetesi, bu şüphelinin birkaç adi suçtan sabıka
kaydının bulunduğunu öne sürdü. (AA)

Berlin’de Noel pazarına saldırı
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- 2016’da dünyanın gün-
deminde farklı bölge-
lerde yaşanan savaşlar,
çatışmalar, siyasi krizler,
terör saldırıları, kazalar
ve doğal afetler vardı.
- 2016 yılına damgasını
vuran olaylar, Su-
riye’deki iç savaş nede-
niyle evlerini terk etmek
zorunda kalanların
yaşadığı insani kriz,
ABD'deki başkanlık se-
çimi ve Birleşik Krallık'ın
ABD'den ayrılma kararı
oldu
- Yılın ilk üç ayında dik-
kat çeken gelişmelerden
biri, 29 Mart'ta Mısır Ha-
vayolları'na ait bir yolcu
uçağının kaçırıldıktan
sonra Güney Kıbrıs Rum
yönetimindeki Larnaka
Havaalanı'na indirilme-
siydi
- Brüksel'deki Zaventem
Havalimanı'nda ve Mael-
beek metro istasyon-
unda düzenlenen terör
saldırılarında 32 kişi
öldü, 270 kişi yaralandı
- Bosnalı Sırpların eski li-
deri Karadzic, "soykı-
rım", "insanlığa karşı
suç işlemek" ve "savaş
kurallarını ihlal etmek"
suçlarından 40 yıl hapse
mahkum edildi

Savaşlar, çatışmalar,
siyasi krizler, seçimler,
terör saldırıları, kazalar
ve doğal afetler, 2016’da
da dünya gündemini
meşgul etti.

Suriye’de devam eden
iç savaş nedeniyle
yaşanan insani kriz,
ABD'deki başkanlık se-
çimi, İngiltere'nin AB'den
çıkma kararı, 2016’ya
damgasını vuran olaylar
arasında ilk sıralarda yer
aldı.

Birçok ülkede devlet
başkanlığı ve genel se-
çimler yapıldı. ABD'de
yapılan seçim, Cumhu-
riyetçi Parti'nin adayı Do-
nald Trump'ın zaferiyle
sonuçlanırken Myan-
mar'da 50 yıllık askeri
yönetimin ardından ilk
kez sivil aday Htin Kyaw,
devlet başkanı seçildi,
Tayvan'daki seçimi kaza-
nan Tsai Ing-wen ülkenin
ilk kadın lideri oldu. Fili-
pinler'deki devlet baş-
kanlığı seçimini ise
Rodrigo Duterte kazandı. 

2016'da hayata veda
edenler arasında Özbe-
kistan Cumhurbaşkanı
İslam Kerimov, eski İsrail
Cumhurbaşkanı Şimon
Peres, Tayland Kralı
Bhumibol Adulyadej,
Yunanistan'ın eski cum-
hurbaşkanlarından Kon-
stantinos Stefanopulos,
Küba devriminin lideri ve
eski Devlet Başkanı Fidel
Castro, Amerikalı efsa-
nevi boksör, eski ağır sı-
klet dünya şampiyonu
Muhammed Ali, ünlü İta-
lyan yazar Umberto Eco
yer aldı.

Hollanda'nın Lahey ken-
tindeki Eski Yugoslavya
Uluslararası Ceza Mah-
kemesi (ICTY), Bosnalı
Sırpların eski lideri Ra-
dovan Karadzic hak-
kında "soykırım", "in-
sanlığa karşı suç işle-
mek" ve "savaş kuralla-
rını ihlal etmek" suçla-
rından 40 yıl hapis ce-
zası verdi. Kuzey Ko-
re'nin hidrojen bombası
denemesi, ABD Başkanı
Barack Obama'nın Kü-
ba'ya yaptığı tarihi ziya-
ret ve Türkiye-AB zirvesi
de yılın ilk üç ayında dik-
kati çeken gelişmeler
arasında yer aldı.

Sinema dünyasının en
prestijli ödülleri olan Os-
carlar, ABD'nin Los An-
geles kentindeki Dolby
Tiyatrosu'nda sahiplerini

buldu. Rahiplerin çocuk-
lara cinsel istismarını or-
taya çıkaran gazeteci-
lerin öyküsünü anlatan
"Spotlight", "En İyi Film"
ödülüne layık görüldü.
Fransa'nın Oscar'ı olarak
bilinen Cesar Sinema
Ödülleri'ne ise Türk yö-
netmen Deniz Gamze Er-
güven'in "Mustang" filmi
damgasını vurdu. "Mus-
tang", en iyi ilk film, en
iyi senaryo, en iyi montaj
ve en iyi müzik ödülle-
rine layık görüldü.

Yılın ilk üç ayında mey-
dana gelen başlıca ge-
lişmeler şunlar:

1 Ocak 
- Filipinler'de yeni yıl kutla-
malarında kullanılan havai
fişekler, 1 kişinin ölümüne,
380 kişinin yaralanmasına
ve yaklaşık bin evin yan-
masına neden oldu. 

2 Ocak
- Suudi Arabistan yönetimi,
aralarında Suudi vatan-
daşı Şii din adamı Ayetul-
lah Nemr Bakır en-Nemr'in
de bulunduğu 47 kişinin
idam cezasını infaz etti.
İran ve dünyadaki Şii nüfus
idamlara sert tepki gös-
terdi. Suudi Arabistan'ın
Tahran Büyükelçiliği ve
Meşhed Başkonsolos-
luğunun göstericilerce
ateşe verilmesinin ardın-
dan Suudi Arabistan, Bah-
reyn, Sudan, Cibuti,
Somali ve Komorlar Birliği,
İran ile diplomatik ilişkile-
rini tamamen keserken
BAE, İran ile diplomatik
temsil düzeyini maslahat-
güzarlık seviyesine indi-
rirdi, Katar ve Kuveyt de
Tahran büyükelçisini çekti. 

3 Ocak 
- Mısır Cumhurbaşkanı Ab-
dulfettah es-Sisi'nin üç yıl
aradan sonra İsrail'e ata-
dığı Büyükelçi Hazem Hai-
rat görevine başladı. 

6 Ocak
- Kuzey Kore, hidrojen
bombası denediğini açık-
ladı. Pyongyang'ın açıkla-
masından önce deneme-
nin yapıldığı ileri sürülen
Punggye-ri bölgesinde 5,1
büyüklüğünde bir deprem
kaydedildi. Uluslararası
kamuoyu, Kuzey Kore'nin
bu eylemine sert tepki gös-
terdi. Çok sayıda ülke
Kuzey Kore'yi kınarken
ABD, BM Güvenlik Kon-
seyinde Pyongyang'a yeni
yaptırımlar getirilmesi için
çalışmalara başladı. ABD
yönetimi, Kuzey Kore'nin
nükleer deneme yaptığı id-
diası sonrasındaki incele-
melerin, başarılı bir
hidrojen bombası patlama-
sıyla örtüşmediğini bildirdi.

7 Ocak 
- Nijerya'nın orta kesimle-
rindeki Nasarawa eyale-
tinde rakip gruplar
arasında çıkan çatışmada
38 kişi yaşamını yitirdi.
- Libya'nın kuzeybatısın-
daki Zlitan kentinde polis
eğitim merkezine düzenle-
nen bombalı saldırıda en
az 50 kişi öldü, 127 kişi ya-
ralandı.

8 Ocak 
- Meksika'da, Temmuz ay-
ında ülkenin en iyi korunan
hapishanesinden firar
eden "El Chapo" lakaplı
uyuşturucu baronu Joa-
quin Guzman yakalandı.

11 Ocak
- Meksika'nın güneyindeki
Veracruz eyaletine bağlı
Cordoba kenti yakınla-
rında, futbolcuları taşıyan
bir otobüsün köprüden
uçması sonucu 20 kişi
öldü ve  25 kişi yaralandı.

14 Ocak 
- Batı Afrika’daki Ebola sal-
gını sona erdi. Dünya
Sağlık Örgütü, salgının
devam ettiği tek ülke Liber-
ya'da, Ebola virüsünün
azami geçiş süresinin iki
katı olan 42 günlük süre-
nin, vaka olmadan atlatıl-
dığını, Gine, Sierra Leone
ve Liberya'da etkili olan
salgının bittiğini açıkladı.
Salgında 11 bin 316 kişi
hayatını kaybetti. 

15 Ocak
- Burkina Faso'nun
başkenti Ouagadou-
gou'daki bir otele bomba
yüklü araçla saldırı düzen-
lendi. 28 kişinin ölümüyle
sonuçlanan saldırıyı
Mağrib el-Kaidesi üstlendi.

16 Ocak
- Tayvan'daki 19'uncu
dönem başkanlık seçimle-
rinden zaferle ayrılan De-
mokratik İlerleyiş Partisinin
kadın lideri Tsai Ing-wen,
ülkenin ilk kadın lideri oldu.

- Uluslararası Atom Ener-
jisi Ajansının İran'ın nük-
leer anlaşma kapsamında
gerekli adımları tamamla-
dığını onayladığını duyur-
masının ardından ABD ve
AB, İran'a yönelik yaptırım-
ları kaldırdı. 

25 Ocak
- Portekiz'de oyların yak-
laşık yüzde 52'sini alan
bağımsız aday Marcelo
Rebelo de Sousa Portekiz
Cumhurbaşkanı seçildi.

26 Ocak
- İran Cumhurbaşkanı, 17
yıl aradan sonra ilk defa
Katolik dünyasının mer-
kezi Vatikan'ı ziyaret etti.
İran Cumhurbaşkanı Ha-
san Ruhani, Vatikan'a yap-
tığı ziyaret kapsamında
Katolik âleminin ruhani li-
deri ve Vatikan Devlet
Başkanı Papa Franciscus
ile bir araya geldi.

27 Ocak
- En büyük güneş sistemi
keşfedildi. Avustralya Ulu-
sal Üniversitesinden bir
grup bilim adamının yürüt-
tüğü araştırmada, "2MASS
J2126-8140" isimli gaz ge-
zegeninin sahip olduğu
güneş sistemindeki yıldıza
1 trilyon kilometre uzakta
olduğu görüldü. Yıldızın,
gezegenin ekseninde bir
tam turu tamamlamasının
neredeyse bir milyon
dünya yılı sürüyor

29 Ocak
- Cenevre’de Suriye gö-
rüşmeleri başladı. Bir-
leşmiş Milletler (BM)
Suriye Özel Temsilcisi
Staffan de Mistura, Ce-
nevre'deki Suriye gö-
rüşmeleri kapsamında
rejim heyetiyle bir araya
geldi. Başta görüşmelere
katılmayacağını açıklayan
Suriyeli muhaliflerin
oluşturduğu Müzakere
Yüksek Komitesi (HNC),
Mistura ile bir araya geldi.

4 Şubat
- Fas'ta dünyanın en
büyük yenilenebilir enerji
projesi olan Nur Enerji Pro-
jesi’nin  "Nur 1" adlı güneş
enerjisi santrali açıldı.

7 Şubat
- Mısır'da Askeri Mah-
keme, 28 kişinin yargılan-
dığı "İleri Komite Faali-
yetleri" olarak bilinen da-
vada Müslüman Kardeşler
Teşkilatına (İhvan) yakın-
lığıyla bilinen “Mısır 25
Ocak” televizyon kanalı
sunucusunun da arala-
rında bulunduğu 8 sanık
hakkında idam kararı
verdi.                                    

- Kuzey Kore, uzun men-
zilli füzeyle uzaya uydu fır-
lattı. Kuzey Kore'nin bu
eylemine ABD, Japonya ve
Kore sert tepki gösterdi,
BM Güvenlik Konseyi bu
üç ülkenin çağrısı üzerine
Kuzey Kore'yi görüşmek
üzere acil toplantı kararı
aldı.

10 Şubat
- Nijerya'da, ülke içinde ye-
rinden edilmiş kişilerin kal-
dığı kampa düzenlenen
intihar saldırılarında en az
58 kişi öldü, 78 kişi yara-
landı. 

- Nijerya'nın kuzey-
doğusundaki Borno eyale-
tinde Boko Haram
örgütünün elinden 324 re-
hine kurtarıldı.

11 Şubat
- Meksika'nın Monterrey
kentindeki Topo Chico ha-
pishanesinde çıkan is-
yanda 52 tutuklu öldü.

- Albert Einstein'in 100 yıl
önceki yer çekimi dalgala-
rının varlığına ilişkin teorisi
bilim adamları tarafından
tespit edildi.

12 Şubat
- Katoliklerin ruhani lideri
Papa Franciscus ve Rus
Ortodoks Kilisesi lideri Pa-
trik Kirill, Küba'nın başkenti
Havana'da Jose Marti
Uluslararası Havaala-
nı’nda buluştu. Ortodoks
ve Katolik kiliselerinin lider-
leri, 11. yüzyılda kiliselerin
ayrılmasının ardından ilk
kez görüştü.

15 Şubat
- İsrail'in eski Başbakanı
Ehud Olmert, yolsuzluk
davasından aldığı 19 aylık
hapis cezasını çekmek
üzere cezaevine girdi.

16 Şubat
- Birleşmiş Milletler (BM) 6.
Genel Sekreteri Butros Bu-
tros-Gali, Mısır’ın başkenti
Kahire yakınlarındaki Cize
ilinde bir hastanede 94
yaşında vefat etti.

17 Şubat
- İnternet arama motoru
Google, mobil harita uygu-
lamasındaki ülkeler ara-
sına KKTC'yi dahil etti.

18 Şubat
- Batı Afrika ülkelerinden
Gana'da yolcu otobüsünün
kamyonla çarpışması so-
nucu 53 kişi hayatını kay-
betti, 23 kişi yaralandı.

22 Şubat
- Orta Afrika Cumhuriye-
ti'nde 14 Şubat'ta düzenle-
nen devlet başkanı
seçiminin ikinci turunu,
Faustin Archange Tuadera
oyların yüzde 62,71'ini ala-
rak kazandı.

25 Şubat
- Rusya'nın Komi Cumhu-
riyeti'nde meydana gelen
maden kazasında 31 ma-
denci, 5 kurtarma görevlisi
hayatını kaybetti.

26 Şubat
- Kosova Demokratik Par-
tisi (PDK) Genel Başkanı
ve Dışişleri Bakanı Hashim
Thaçi, Kosova meclisinde
yapılan oylamanın üçüncü
turunda, oy çokluğuyla ül-
kenin yeni cumhurbaşkanı
seçildi.

- Somali'nin başkenti Mo-
gadişu'da Cumhurbaşkan-
lığı Sarayı yakınında
bulunan bir oteli hedef alan
bombalı ve silahlı saldırıda
14 kişi öldü, 25 kişi yara-
landı.

27 Şubat

- Türk yönetmen Deniz
Gamze Ergüven'in "Mus-
tang" filmi, "Fransa'nın Os-
car'ı" olarak bilinen Cesar
Sinema Ödüllerinden dör-
dünü alarak büyük başarı
elde etti. Mustang, "En İyi
İlk Film", "En İyi Senaryo",
"En İyi Montaj" ve " Müzik"
ödüllerine layık görüldü. 

29 Şubat
- Sinema dünyasının en
prestijli ödülleri olan Os-
carlar, ABD'nin Los Ange-
les kentindeki Dolby
Tiyatrosu'nda sahiplerini
buldu. "En İyi Film" ödü-
lünü "Spotlight" kazanır-
ken, "The Revenant"
(Diriliş) filmiyle "En İyi Yö-
netmen" ödülünü Meksi-
kalı yönetmen Alejandro
Gonzalez Inarritu kazandı.
Leonardo DiCaprio, "Diri-
liş" adlı filmdeki rolüyle "En
İyi Erkek Oyuncu" katego-
risinde ilk Oscar'ını kaza-
nırken, Brie Larson ise "En
İyi Kadın Oyuncu" ödülü-
nün sahibi oldu.

2 Mart
- Kuzey Kore'ye yeni BM
yaptırımları oy birliğiyle
kabul edildi. Kararda,
Kuzey Kore'ye giden ve bu
ülkeden çıkan tüm kargo-
ların zorunlu olarak ince-
lenmesi, bu ülkeye hava
taşıtı yakıtı satışının ya-
saklanması, tüm hafif silah
ve konvansiyonel silah sa-
tışlarının ise sınırlandırıl-
ması yer aldı.

4 Mart
- Anadolu Ajansının (AA)
Gazze’de görev yapan foto
muhabiri Mustafa Has-
sona, dünyanın en önemli
basın fotoğrafı yarışmala-
rından Pictures of the Year
International'da (POYI)
"Genel Haber Dalı Mü-
kemmeliyet Ödülü"ne layık
görüldü. Hassona'nın
"Korkma Baba" adlı fo-
toğrafı, İsrail ordusuna ait
savaş uçaklarının 11 Ekim
2015'te Gazze'nin ez-Zey-
tun mahallesine düzenle-
diği hava saldırısında
yıkılan evlerinin altında
kalan Yahya Hasan ile 5
yaşındaki oğlu Ahmet Ha-
san'ı kurtarıldıktan sonra
götürüldükleri Şifa Hasta-
nesi'nde el ele tedavi edil-
meyi beklerken gösteriyor. 

5 Mart
- Slovakya'da yapılan
genel seçim sonucunda ik-
tidardaki Sosyal Demokrat
Parti (SMER) önderliğinde
4 partili koalisyon hükü-
meti kuruldu. 

6 Mart
- Irak'ın Babil kentinde
kontrol noktasına yönelik
intihar saldırısında 52 kişi
öldü, 100 kişi yaralandı.
Saldırıyı terör örgütü
DEAŞ üstlendi.

7 Mart
- Belçika'nın başkenti
Brüksel'de sığınmacı krizi-
nin çözümü için atılan
adımlar, katedilen mesafe
ve bundan sonra yapıl-
ması gerekenler ile AB
üyelik sürecinin ele alına-
cağı Türkiye-AB Zirvesi
düzenlendi.

13 Mart
- Fildişi Sahili'nin Abidjan
kentine 40 kilometre me-
safedeki bir tatil köyünde
düzenlenen silahlı saldı-
rıda, aralarında turistlerin
de olduğu 22 kişi öldü.

17 Mart
- Yemen'de Suudi Arabis-
tan öncülüğündeki ulusla-
rarası koalisyona bağlı
savaş uçaklarının bir pazar
yerine düzenlediği iddia
edilen hava saldırısında
22'si çocuk 119 kişi haya-

tını kaybetti, 6'sı çocuk 47
kişi yaralandı.

18 Mart
- AB ve Türkiye arasında iş
birliğinin güçlendirilmesi ve
sığınmacı krizinin çözümü
için yürütülen görüşme-
lerde anlaşmaya varıldı.
Anlaşmaya göre, üyelik
müzakerelerinin yeniden
canlandırılması amacıyla
"Mali ve Bütçesel Hüküm-
ler" başlıklı 33. fasıl, 30
Haziran'da sona erecek
Hollanda'nın AB dönem
başkanlığı sırasında açıla-
cak. 20 Mart'tan sonra Tür-
kiye'den Yunan adalarına
geçen sığınmacılar, Tür-
kiye'ye geri gönderilecek.
Kabul edilen her bir Su-
riyeli sığınmacı için AB
Türkiye'den bir Suriyeli
sığınmacı alacak. AB'nin
Türkiye'deki Suriyeli sığın-
macılar yapacağı 3 milyar
avroluk yardımın kullanıl-
ması hızlandırılacak. Bu
kapsamda paranın harca-
nacağı projeler bir hafta
içerisinde belirlenecek. 

19 Mart 
- FlyDubai Havayolları'na
ait Boeing 737-800 tipi
yolcu uçağının Rusya'nın
güneyindeki Rostov-on-
Don kenti yakınlarında
düşmesi sonucu 61 kişi
öldü.

20 Mart
- ABD Başkanı Barack
Obama, Küba'yı ziyaret
etti. Obama, 88 yıl aranın
ardından Küba'ya giden ilk
ABD Başkanı oldu.

22 Mart
- Belçika'nın başkenti
Brüksel'de Zaventem Ha-
valimanı'nda ve Maelbeek
metro istasyonunda üç
ayrı terör saldırısı düzen-
lendi. 32 kişinin hayatını
kaybettiği, 270 kişinin ya-
ralandığı saldırıları terör
örgütü DEAŞ üstlendi. Bel-
çika'da 3 gün yas ilan edi-
lirken Belçika polisi
saldırıların kardeş intihar
bombacıları Halid ve İbra-
him El Bakraoui tarafından
gerçekleştirildiğini açıkladı.

24 Mart
- Irak'ta Musul'u terör ör-
gütü DEAŞ'ten kurtarmak
için "Fetih" adlı operasyo-
nunun birinci aşaması,
Musul Operasyonları Ko-
mutanlığı ile ona bağlı bir-
likler ve Şii milislerden
Haşdi Şabi'nin katılımıyla
üç cepheden başladı.

- Hollanda'nın Lahey ken-
tindeki Eski Yugoslavya
Uluslararası Ceza Mahke-
mesi (ICTY), Bosnalı Sır-
pların eski lideri Radovan
Karadzic hakkında "soykı-
rım", "insanlığa karşı suç
işlemek" ve "savaş kuralla-
rını ihlal etmek" suçların-
dan 40 yıl hapis verdi.

25 Mart
- Irak'ın Babil kentindeki bir
stadyumda futbol maçı oy-
nandığı sırada intihar sal-
dırısı düzenlendi. Terör
örgütü DEAŞ'ın üstlendiği
saldırıda 32 kişi hayatını
kaybetti, 70 kişi yaralandı.

27 Mart
- Pakistan’nın Pencap eya-
letinin başkenti Lahor'da
bir lunaparkta düzenlenen
saldırıda 70 kişi hayatını
kaybetti, 25'i ağır 100'den
fazla kişi yaralandı. Saldı-
rıyı Pakistan Talibanı'na
bağlı Cemaat-ul Ahrar
grubu üstlendi.

29 Mart
- Mısır Havayolları'na ait
bir yolcu uçağı kaçırıldık-
tan sonra Güney Kıbrıs
Rum yönetimindeki Lar-
naka Havaalanı'na indi. 81

yolcu ve 7 kişilik mürette-
batın bulunduğu uçağı ka-
çıran Mısır vatandaşı
Seyfettin Mustafa yaka-
landı. Olayda ölen ya da
yaralanan olmadı.

31 Mart
- Hindistan'da tadilat halin-
deki bir köprünün işlek bir
yolun üzerine çökmesi so-
nucu 23 kişi öldü, 80 kişi
yaralandı. Köprüyü inşa
eden şirketin yetkilileri gö-
zaltına alındı

Nisan - Haziran
- Panama merkezli
hukuk firması Mossack
Fonseca'ya ait yaklaşık
11 milyon sayfalık dokü-
man "Panama kayıtları"
adı altında medyaya ser-
vis edildi
- Güney Amerika ülkele-
rinden Ekvador'da mey-
dana gelen 7,8 büyük-
lüğündeki depremde 661
kişi öldü
- Brezilya'da Devlet
Başkanı Dilma Rous-
seff'in yargılanmasının
önünü açan gensoru
önergesini kabul edildi 
- Filipinler’in yeni devlet
başkanı Rodrigo Duterte
oldu
- Bangladeş'te hükümet
tarafından kurulan savaş
suçları mahkemesinde
yargılanan muhalefetteki
Cemaat-i İslami partisi-
nin lideri Motiur Rahman
Nizami idam edildi
- Paris-Kahire seferini
yapan Airbus A320 tipi
yolcu uçağının Yunanis-
tan açıklarında düşmesi
sonucu 66 kişi öldü
- Türkiye’nin ev sahi-
pliğinde İstanbul’da ilk
kez BM İnsani Zirvesi dü-
zenlendi
- ABD Başkanı Obama,
ülkesinin İkinci Dünya
Savaşı’nda atom bom-
bası attığı Japonya’nın
Hiroşima kentini ziyaret
eden ilk ABD Başkanı
oldu. 
- Amerikalı efsanevi bok-
sör eski ağır sıklet dünya
şampiyonu Muhammed
Ali tedavi gördüğü has-
tanede 74 yaşında haya-
tını kaybetti. 
- ABD’nin Florida eyale-
tine bağlı Orlando ken-
tinde bir gece kulübüne
düzenlenen silahlı saldı-
rıda 49 kişi öldü
- Birleşik Krallık'ın ülke-
nin AB'den çıkıp çıkma-
masını belirlemek için
yapılan referandumda
halkın yüzde 52'si
AB'den çıkılması için oy
verdi

Yılın ikinci çeyreğine Bir-
leşik Krallık'ın Avrupa
Birliği'nden (AB) çıkma
kararı damgasını vurdu.
Yapılan referandumda
halkın yüzde 52'sinin AB
üyeliğinden çıkması için
oy vermesinin ardından
Başbakan David Came-
ron, görevini bıraktı. 

Akdeniz'deki uçak ka-
zası, ABD Başkanı Ba-
rack Obama'nın İkinci
Dünya Savaşı’nda atom
bombası atılan Japo-
nya’nın Hiroşima kentini
ziyareti ve ABD’nin Flo-
rida eyaletine bağlı Or-
lando kentinde bir gece
kulübüne düzenlenen si-
lahlı saldırı 2016'nın
Nisan, Mayıs ve Haziran
aylarında dünya günde-
minin en önemli madde-
leri arasında yer aldı. 

Türkiye'nin ev sahi-
pliğinde ilk kez BM İn-
sani Zirvesi düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve BM
Genel Sekreteri Ban Ki-
mun’un yanı sıra 60'a
yakın devlet ve hükümet
başkanının katıldığı zir-

vede, küresel insani yar-
dım sistemi masaya yatı-
rıldı.

2016'nın Nisan, Mayıs ve
Haziran aylarındaki
önemli gelişmeler şöyle:

2 Nisan
- Ermenistan ordusunun,
işgal altında tuttuğu Dağlık
Karabağ’daki mevzilerin-
den Azerbaycan sivil yer-
leşim birimlerine ateşe
açması üzerine Azerbay-
can ordusu cephe hattında
karşı saldırı başlattı. Azer-
baycan Savunma Bakan-
lığının yaptığı açıklamaya
göre, çatışmalarda 31
Azerbaycan askeri şehit
oldu, 240 Ermenistan as-
keri öldürüldü.

3 Nisan
- Panama merkezli hukuk
firması Mossack Fonse-
ca'ya ait yaklaşık 11 milyon
sayfalık doküman "Pana-
ma kayıtları" adı altında
medyaya servis edildi.

4 Nisan
- Nijerya'nın kuzey-
doğusundaki Borno eyale-
tinde Boko Haram
örgütünün esir aldığı 275
kişi ordunun düzenlediği
operasyonla kurtarıldı.

5 Nisan
- Çocuk edebiyatının No-
bel'i olarak bilinen Hans
Christian Andersen Ödülü
Çinli yazar Sao Vınşüen'e
verildi.

- Pakistan'da, son bir ayda
etkili olan şiddetli yağışla-
rın yol açtığı sel ve heyel-
anlarda 212 kişi yaşamını
yitirdi.

7 Nisan
- Çin'in güneyindeki Gu-
angşi Cuang Özerk Bölge-
si'nde MS 25-220 yılları
arasında hüküm süren
Doğu Han Hanedanlığı dö-
nemine ait 2 bin yıllık
mezar bulundu.

9 Nisan
- Amerikalı girişimci Elon
Musk'ın sahibi olduğu
SpaceX firmasına ait Fal-
con 9 roketi, Uluslararası
Uzay İstasyonu’na (UUİ)
malzemesini bıraktıktan
sonra, okyanustaki yüzen
platforma ilk defa başarılı
dikey iniş gerçekleştirdi.

10 Nisan
- Hindistan'ın güneyindeki
Kerala eyaletinde düzenle-
nen festival sırasında
havai fişekten çıkan kıvılcı-
mın diğer fişekleri tutuştur-
masıyla gece saatlerinde
meydana gelen patlamada
100 kişi hayatını kaybetti.

- Mısır ve Suudi Arabistan
arasında yeniden belirle-
nen Kızıldeniz sınırıyla ilgili
anlaşmanın ardından,
1950'den beri Mısır'a ait
olan Sanafir ve Tiran ada-
ları Suudi Arabistan top-
raklarına katıldı.

12 Nisan
- ABD’nin başkenti Wa-
shington’da "paranın siya-
set üzerindeki etkisini"
protesto etmek isteyen
yüzlerce kişi, Kongre bi-
nası önünde oturma ey-
lemi yaptı. Gösteride
yaklaşık bin 240 kişi gözal-
tına alındı.
- Nijerya'da, terör örgütü
Boko Haram'ın elinde
rehin bulunan bin 274 kişi
kurtarıldı.

14 Nisan
- ABD, Güney Çin Deni-
zi'nde ilk kez Filipinler ile
ortak devriye görevi
başlattı.

Dünya da 2016 böyle geçti
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14 Nisan
- Japonya'nın güneybatı-
sında 6,5 büyüklüğünde
deprem meydana geldi,
ertesi gün ülke 7,3 büyük-
lüğünde bir depremle sar-
sıldı. Depremlerde 45 kişi
hayatını kaybetti, bin 100
kişi yaralandı. Depremin
ardından Toyota, Nissan
ve Honda kısa süreliğine
üretimi durdurdu.

16 Nisan
- Etiyopya'ya Güney
Sudan sınırından sızan si-
lahlı bir grubun Gambela
bölgesinde düzenlediği
saldırıda 208 kişi öldü, 13
köy yağmalandı, 36 çocuk
kaçırıldı, 2 bin büyükbaş
hayvan çalındı. Olay son-
rasında ülkede 2 gün sü-
reyle yas ilan edildi.

17 Nisan
- Güney Amerika ülkelerin-
den Ekvador'un kuzeybatı
kıyı kesiminde 7,8 büyü-
klüğünde deprem mey-
dana geldi. Depremde 661
kişi öldü, 6 binden fazla
kişi yaralandı, 28 binden
fazla kişi evsiz kaldı. Dep-
rem yaklaşık 3 milyar do-
larlık hasara neden oldu.

21 Nisan
- Amerikalı pop yıldızı
Prince, Minneapolis'teki
evinde yaşamını yitirdi.

22 Nisan
- ABD Başkanı Barack
Obama, Ermenilerin 1915
yılı olaylarının yıl dönümü
olarak kabul ettikleri 24
Nisan ile ilgili açıklama-
sında, Ermenice “Büyük
Felaket” anlamına gelen
“Meds Yeghern” ifadesini
telaffuz etti.

- BM çatısı altında Paris
İklim Anlaşması'nı bir
günde 171 ülke imzaladı.

29 Nisan
- Norveç'in batısındaki
Bergen kenti yakınında
düşen helikopterde bulu-
nan 11 kişi hayatını kay-
betti. Norveç Havacılık
Dairesi, Norveç'te kayıtlı
olsun ya da olmasın,
düşen "Airbus Helicopters
EC225LP" tipi helikopter-
lerin ülke hava sahasında
uçuşlarını yasakladı.

- Kenya'nın başkenti Nai-
robi'de 6 katlı bir binanın
çökmesi sonucu 41 kişi
hayatını kaybetti. Enkaz
altında kaldığı düşünülen
70 kişi kayboldu.

4 Mayıs
- NATO, İsrail'in NATO ka-
rargahında temsilcilik
açma talebine olumlu yanıt
verdi.

7 Mayıs
- İngiltere'nin başkenti
Londra'da yapılan bele-
diye başkanlığı seçimini
İşçi Partisinin adayı Sadık
Khan kazandı. Khan, Lon-
dra'nın ilk Müslüman bele-
diye başkanı oldu.

10 Mayıs
- Bangladeş'te hükümet ta-
rafından kurulan savaş su-
çları mahkemesinde
yargılanan muhalefetteki
Cemaat-i İslami partisinin
lideri Motiur Rahman Ni-
zami idam edildi. Başta
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan olmak
üzere Pakistan’dan Kana-
da’ya birçok ülke ve sivil
toplum örgütü Nizami'nin
idam edilmesini kınadı.

13 Mayıs
- Dünyanın en yaşlı insanı
olan Amerikalı Susannah
Mushatt Jones, 116
yaşında hayata veda etti.
- Hizbullah'ın en üst düzey
komutanı ve Lübnan
Başbakanı Refik Hariri sui-
kastının zanlılarından
Mustafa Bedreddin, Su-
riye'de Şam Havalimanı
yakınında İsrail tarafından
yapıldığı iddia edilen saldı-
rıda öldü.

15 Mayıs
- İsveç'in başkenti Stock-
holm'de 61. Eurovision
Şarkı Yarışması'nı, Kırım
Tatar sürgününü konu alan
"1944" adlı şarkısıyla Kı-
rımlı Tatar sanatçı Jamala
kazandı.

18 Mayıs
- Sri Lanka'da etkili olan
şiddetli yağışların yol
açtığı sel ve heyelanlarda
92 kişi hayatını kaybetti.
319 bin kişi evinden oldu.
Toprak altında kaldığı
düşünülen 100 kişiyi ara-
ma kurtarma çalışmalarına
13 gün sonra son verildi.

19 Mayıs
- Paris-Kahire seferini yap-
makta olan, 3’ü çocuk 56
yolcu ve 7’si uçuş görevlisi
10 kişilik mürettebatın bu-
lunduğu Airbus A320 tipi
yolcu uçağı, Akdeniz’de
Mısır hava sahasına gir-
dikten sonra radardan kay-
bolmasının ardından
Yunanistan’ın Kerpe Adası
açıklarında denize düştü.
Sağ kurtulan olmadı.

21 Mayıs
- Afganistan Talibanı lideri
Molla Ahtar Mansur, ABD
Savunma Bakanlığının
Pakistan’ın Belucistan
eyaletine düzenlediği hava
saldırısında öldürüldü.
Örgüt, Mansur’un öldüğü-
nü doğrulayarak Hebetul-
lah Ahunzada’nın yeni
lider seçildiğini açıkladı.

23 Mayıs
- Türkiye’nin ev sahip-
liğinde İstanbul’da ilk kez
BM İnsani Zirvesi düzen-
lendi. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve
BM Genel Sekreteri Ban
Ki-mun’un yanı sıra 60'a
yakın devlet ve hükümet
başkanının katıldığı zir-
vede, küresel insani yar-
dım sistemi masaya
yatırıldı.

24 Mayıs
- Yunanistan'ın Makedon-
ya sınırındaki 9 bin sığın-
macının yaşadığı İdomeni
sığınmacı kampı boşaltıldı.

27 Mayıs
- ABD Başkanı Barack
Obama, ülkesinin İkinci
Dünya Savaşı’nda atom
bombası attığı Japo-
nya’nın Hiroşima kentine
ziyarette bulundu. Obama,
6 Ağustos 1945'te 140 bin
kişinin hayatını kaybettiği
atom bombası saldırısının
yapıldığı günden bu yana
Hiroşima’yı ziyaret eden ilk
ABD Başkanı oldu. 

1 Haziran
- Somali'nin başkenti Mo-
gadişu'daki bir otele Eş-
Şebab terör örgütünün
bomba yüklü araçla dü-
zenlediği saldırıda arala-
rında Somali parla-
mentosundan milletvekil-
leri Muhammed Mahmud
Curi ve Abdullah Cami’nin
de bulunduğu 11 kişi öldü. 

- Bosna'daki savaşta ülke-
nin kuzeydoğusundaki
Zvornik şehrinde öldürülen
ve yıllar sonra bulunan
toplu mezarlarda bedenle-
rine ulaşılan 27 Boşnak,
kılınan cenaze namazının
ardından toprağa verildi. 

4 Haziran
- Amerikalı efsanevi bok-
sör eski ağır sıklet dünya
şampiyonu Muhammed Ali
74 yaşında öldü.

12 Haziran 
- ABD’nin Florida eyaletine
bağlı Orlando kentinde
çoğunlukla eşcinsellerin
gittiği bir gece kulübünü si-
lahla basan 29 yaşındaki
Afgan kökenli Amerikan
vatandaşı Omar Mateen,
49 kişiyi öldürdü, 53 kişiyi
yaraladı. Saldırı, ülke tari-
hinde en fazla kişinin öl-
düğü toplu saldırı oldu. 

- Türkiye'nin, Avrupa Fut-

bol Şampiyonası EURO
2016 kapsamında sosyal
medyada en çok destek
alan takım olmasıyla Eyfel
Kulesi Türk bayrağının
renkleriyle ışıklandırıldı.

13 Haziran
- BM Genel Kurulu 71.
Dönem Başkanlığına oyla-
mada 185 geçerli oydan
94'ünü alan Fijili Peter
Thomson seçildi.

18 Haziran
- Mısır'da Kahire Ceza
Mahkemesi, darbeyle gö-
revinden uzaklaştırılan
Cumhurbaşkanı Muham-
med Mursi'ye "Katar adına
casusluk" davasında, farklı
suçlamalardan biri müeb-
bet diğeri 15 yıl olmak
üzere toplam 40 yıl hapis
cezası verdi.

19 Haziran
- Endonezya'nın Orta
Cava bölgesinde birkaç
gün süren şiddetli yağışlar
nedeniyle meydana gelen
toprak kaymasında 56 kişi
hayatını kaybetti.

22 Haziran
- Hindistan'ın doğusundaki
Bihar, Jharkand ve Mad-
hya Pradeş eyaletlerinde
etkili olan muson yağmur-
ları ve fırtına nedeniyle 80
kişi hayatını kaybetti.

23 Haziran
- Birleşik Krallık’ın AB'den
çıkıp çıkmamasını belirle-
mek için referandum ya-
pıldı. Yüzde 72 katılımlı
referandumda, halkın
yüzde 52'si AB'den çıkıl-
ması, yüzde 48'i AB'de ka-
lınması yönünde oy verdi.
İngiltere Başbakanı David
Cameron, ertesi gün  parti
kongresinde görevini bıra-
kacağını açıkladı.

- Çin'in doğusundaki Ci-
angsu eyaletinde hortum
ve fırtına nedeniyle 98 kişi
öldü, 200'ü ağır olmak
üzere toplam yaralı sayısı-
nın 800'e ulaştığını açık-
landı.

24 Haziran
- ABD'nin Virginia eyale-
tinde meydana gelen sel
sonucunda en az 26
kişinin hayatını kaybettiği
açıklandı. Acil Durum Yö-
netimi yetkilileri, 7 saat
devam eden şiddetli
yağışları, ABD'de 2010 yı-
lından bu yana en ölümcül
sel felaket olarak tanım-
ladı.

25 Haziran
- Rus savaş uçaklarının
Suriye'nin doğusundaki
Deyruz Zor kentine bağlı
El-Kuriye ilçesinde bir
cami ile yerleşim yerine
vakum bombasıyla düzen-
lediği hava saldırısında 35
sivil yaşamını yitirdi, 70 kişi
yaralandı.

30 Haziran
- Türkiye'nin AB katılım
müzakerelerinde Mali ve
Bütçesel Hükümler faslı,
Brüksel'de düzenlenen hü-
kümetler arası konferansla
açıldı. Böylece Türkiye’nin
AB üyelik müzakerelerinde
açılan fasıl sayısı 16'ya
çıktı.

- Afganistan'ın başkenti
Kabil'in batısında eğitim
gören polisleri taşıyan oto-
büsü hedef alan intihar
saldırısı sonucu çoğu polis
adayı 40 kişi hayatını kay-
betti ve 100'den fazla kişi
yaralandı.

Temmuz- Eylül
- Fransa'nın Nice ken-
tinde bir teröristin kam-
yonla 14 Temmuz Ulusal
Gün kutlaması yapan ka-
labalığın içine dalması
sonucu 84 kişi öldü 
- Almanya'nın Münih
kentindeki bir alışveriş
merkezinde İran kökenli
Sonboly'nin etrafa ateş
açması sonucu 3'ü Türk
9 kişi öldü

- Solar Impulse 2, dünya-
nın çevresini sadece
güneş enerjisi kullana-
rak kateden ilk uçak oldu
- İtalya'nın iç kesiminde
meydana gelen 6,2 bü-
yüklüğündeki depremde
292 kişi hayatını kaybetti
- Kolombiya hükümeti ile
FARC arasında barış an-
laşması imzalandı
- Brezilya'da Devlet
Başkanı Rousseff göre-
vinden azledildi 
- Özbekistan Cumhur-
başkanı Kerimov, beyin
kanaması nedeniyle te-
davi gördüğü hastanede
hayatını kaybetti 
- Bangladeş'te Cemaat-i
İslami Partisi Merkezi
Yürütme Kurulu Üyesi
Mir Kasım Ali idam edildi
- Mısır'ın kuzeyinde Kefr
Eş-Şeyh’ten Akdeniz’e
açılan göçmen teknesi-
nin batması sonucu 204
kişi hayatını kaybetti 
- Eski İsrail Cumhur-
başkanı Şimon Peres, 93
yaşında hayatını kay-
betti.

Yılın üçüncü çeyreğine
Fetullahçı Terör Örgü-
tü'nün (FETÖ) 15 Tem-
muz'daki darbe girişimi
damgasını vurdu. Darbe
girişiminin ardından Tür-
kiye, FETÖ'nün farklı ül-
kelerdeki okullarının
kapatılması için girişim
başlattı. 

Fransa'da kamyonla dü-
zenlenen terör saldırısı,
Almanya'nın Münih ken-
tindeki bir alışveriş mer-
kezinde yapılan saldırı,
İtalya'daki deprem, Ko-
lombiya'daki barış sü-
reci, Brezilya Devlet
Başkanı Dilma Rous-
seff'in azledilmesi ve
Bangladeş'te Cemaat-i
İslami Partisi Merkezi
Yürütme Kurulu Üyesi
Mir Kasım Ali'nin idam
edilmesi, 2016'nın Tem-
muz, Ağustos ve Eylül
aylarında dünya günde-
minin en önemli madde-
leri arasında yer aldı.   

2016'nın Temmuz, Ağus-
tos ve Eylül aylarındaki
önemli gelişmeler şöyle:

1 Temmuz 
- BM Güvenlik Konseyi ge-
çici üyeliğine Etiyopya, Bo-
livya, Kazakistan ve
İsveç'in ardından beşinci
ülke olarak İtalya seçildi.
İtalya 2018 yılında kol-
tuğunu Hollanda’ya devre-
decek. 

- AB Dönem Başkanlığı, 1
Temmuz itibarıyla Hollan-
da'dan Slovakya'ya geçti. 

2 Temmuz 
- Avustralya'da yapılan
erken seçimde, Liberal
Parti-Ulusal Parti koali-
syonu, 76 milletvekili çıka-
rarak çoğunluk hükümeti
kurma hakkını elde etti. 

3 Temmuz
- Pakistan'ın kuzeyindeki
Çitral bölgesinde, muson
yağmurları ve ani sel bas-
kınları bir camiyi ve çok
sayıda evi sular altında bı-
raktı. Sellerde 30 kişi
hayatını kaybetti. 

7 Temmuz
- Çin'de etkili olan şiddetli
yağışlar nedeniyle mey-
dana gelen afetlerde 140
kişi öldü, 41 kişin kay-
boldu.

8 Temmuz
- Akdeniz’de 18 Nisan
2015'te alabora olan
göçmen teknesinin enka-
zından 217 göçmenin ce-
sedi çıkarıldı.

9 Temmuz
- Hindistan'ın Cammu
Keşmir bölgesinde Hizbul
Mücahidin örgütünün üst
düzey üyelerinden Burhan
Wani öldürüldü. Wani'nin
öldürülmesinin ardından
çıkan olaylarda 52 kişi
hayatını kaybetti, 2 bin sivil

ve bin 600 güvenlik gö-
revlisi yaralandı.

10 Temmuz
- Çin'in doğusundaki Fu-
cien eyaletinde etkili olan
Nepartak tropikal fırtınası
nedeniyle 83 kişi öldü, 19
kişi kayboldu.

11 Temmuz
- Bosna Hersek hükümeti,
Bosna savaşı sırasında 8
binden fazla sivilin hayatını
kaybettiği Srebrenitsa soy-
kırımının tarihi 11 Tem-
muz'u ulusal yas ilan etti.

15 Temmuz
- Fethullahçı Terör
Örgütü (FETÖ),
darbe girişiminde
bulundu.

- Fransa'nın güneyindeki
Nice kentinde bir teröristin
kamyonla 14 Temmuz Ulu-
sal Gün kutlaması yapan
kalabalığın içine dalması
sonucu 84 kişi öldü, 200'e
yakın kişi yaralandı. Ül-
kede üç günlük yas ilan
edildi.

16 Temmuz
- FETÖ'nün darbe gi-
rişiminde yer alan 8 kişinin
bulunduğu helikopter
Yunanistan'ın Dedeağaç
şehrine indi.
- Somali hükümeti, Fetul-
lah Gülen liderliğindeki pa-
ralel yapılanmaya bağlı
Nile Academy'nin faaliyet-
lerini askıya aldı ve ça-
lışanlarına ülkeyi terk
etmeleri için bir hafta süre
tanıdı.

- ABD’de yaşayan Türkler,
Pensilvanya eyaletinde
ikamet eden Fetullahçı
Terör Örgütü’nün (FETÖ)
elebaşı Fetullah Gülen’in
çiftliği önünde protesto
gösterisi düzenledi.

21 Temmuz
- Çin'in kuzeyinde Hıbey
eyaletinde şiddetli yağışlar
nedeniyle sel ve toprak
kaymaları meydana geldi,
130 kişi öldü, 110 kişi kay-
boldu.

22 Temmuz
- Almanya'nın Münih ken-
tindeki bir alışveriş merke-
zinde 18 yaşındaki İran
kökenli Ali David Sonboly
etrafa ateş açtı. Saldırıda
3'ü Türk 9 kişi öldü, 35 kişi
yaralandı. Sonboly, saldırı-
nın ardından intihar etti.

23 Temmuz
- Afganistan'ın başkenti
Kabil'in Deh Mazang böl-
gesinde Hazaraların,
yaşadıkları mahalleye

elektrik hatları çekilmesi
talebiyle düzenledikleri
gösteri sırasında meydana
gelen patlama sonucu 80
kişi hayatını kaybetti, 200
kişi yaralandı.

25 Temmuz
- ABD'nin Florida eyaletin-
deki bir gece kulübünde
düzenlenen silahlı saldı-
rıda 2 kişi öldü, 16 kişi ya-
ralandı.

- Moritanya'nın başkenti
Nuakşot'ta, 25-26 Tem-
muz'da 27. Arap Birliği zir-
vesi düzenlendi.

26 Temmuz
- Solar Impulse 2, Birleşik
Arap Emirlikleri'nin
başkenti Abu Dabi'ye ine-
rek dünyanın çevresini sa-
dece güneş enerjisi
kullanarak kateden ilk
uçak olarak tarihe geçti.

27 Temmuz
- Demokrat Partinin Phila-
delphia kentindeki kongre-
sinde 2016 başkanlık
seçimleri için resmen
adaylığı ilan edilen Hillary
Clinton, ülkesinin tarihin-
deki ilk kadın başkan
adayı oldu.
- Nepal'de muson yağmur-
larının yol açtığı seller ve
toprak kaymalarında 75
kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi
kayboldu.

29 Temmuz
- Hindistan'ın kuzey-
doğusunda şiddetli muson
yağmurlarının yol açtığı
seller nedeniyle 96 kişi
hayatını kaybetti.

30 Temmuz.
- Mısır ordusunun ülkenin
kuzeydoğusundaki Refah
kentinde bulunan silah ve
mühimmat deposunu
hedef alan hava saldırı-
sında 46 kişi öldü.

1 Ağustos
- ABD'deki Türkler, FETÖ
elebaşı Fetullah Gülen'in,
ABD'nin Pensilvanya eya-
letindeki malikanesinin
önünde yağmura rağmen
protesto gösterisi düzen-
ledi.

2 Ağustos
- Eski Romanya Kralı Mi-
hai’in eşi Anne 92 yaşında
öldü.

3 Ağustos
- Hindistan'ın batısındaki
Maharaştra eyaletinde bir
köprünün şiddetli yağış
nedeniyle çökmesi sonucu
iki otobüs nehre düştü, 38
kişiden kurtulan olmadı.

5 Ağustos
- Sudan'da sağanak
yağışların Nil Nehri'nde yol
açtığı taşma ve sel felaketi
nedeniyle en az 152 kişi
yaşamını yitirdi.

6 Ağustos
- Fransa’da, Paris'e 140 ki-
lometre mesafede olan
Rouen'deki bir barda,
doğum günü kutlaması sı-
rasında pastanın üzerin-
deki mumların yol açtığı
yangında 13 kişi öldü, 6
kişi yaralandı.

7 Ağustos
- İran'da 2010'dan bu yana
tutuklu bulunan nükleer fi-

zikçi Şehram Emiri idam
edildi. 
- Meksika'nın doğu kıyısın-
daki Veracruz eyaletinde
etkili olan Earl kasırgası ve
şiddetli yağışın neden ol-
duğu toprak kaymalarında
48 kişi hayatını kaybetti. 

8 Ağustos
- Pakistan'ın güneybatısın-
daki Belucistan eyaletinin
başkenti Kuetta'da bir
devlet hastanesinin kapı-
sında düzenlenen intihar
saldırısında 63 kişi
yaşamını yitirdi, 92 kişi ya-
ralandı. 

11 Ağustos
- Güney Afrika ülkelerin-
den Zambiya'daki seçim-
lerde Devlet Başkanı ve
Yurtsever Cephe Partisi
(PF) lideri Edgar Lungu,
oyların yüzde 50,3'ünü
alarak yeniden devlet
başkanı seçildi. 

13 Ağustos
- Mısır ordusunun Kuzey
Sina vilayetine bağlı Refah
kentinde düzenlediği hava
saldırılarında 28 kişi öldü. 

18 Ağustos
- Mısır’da askeri mah-
keme, iki ayrı davadan
gıyaben yargılanan 350
Müslüman Kardeşler
Teşkilatı (Ihvan) üyesi hak-
kında müebbet hapis ce-
zası verdi. 

22 Ağustos
- Hindistan'da şiddetli
muson yağmurları sonucu
meydana gelen sel felake-
tinde 40 kişi öldü.

23 Ağustos
- Güney Sudan'ın Jonglei
eyaletinde hükümete bağlı
güvenlik güçleri ile silahlı
muhalifler arasında çıkan
çatışmalarda 273 kişi
hayatını kaybetti.

24 Ağustos
- İtalya'nın iç kesiminde
meydana gelen 6,2 büyü-
klüğündeki depremde 292
kişi hayatını kaybetti.

29 Ağustos
- Yemen'de geçici başkent
Aden’de, Halk Direnişi
Güçleri’ne (HDG) bağlı
Ketaib el-Muhadara güçle-
rinin konuşlandığı Es-Se-
nafir Okuluna bomba yüklü
araçla düzenlenen saldı-
rıda 70 kişi öldü ve
100’den fazla kişi yara-
landı.

30 Ağustos
- Somali'nin başkenti Mo-
gadişu'da Cumhurbaşkan-
lığı Sarayı yakınında
bomba yüklü araçla dü-
zenlenen intihar saldırı-
sında 15 kişi hayatını
kaybetti.

2 Eylül
- Özbekistan Cumhur-
başkanı İslam Kerimov,
beyin kanaması nedeniyle
tedavi gördüğü hastanede
hayatını kaybetti.

5 Eylül
- Afganistan'ın başkenti
Kabil'de arka arkaya dü-
zenlenen iki intihar saldırı-
sında 35 kişi hayatını
kaybetti, 100’den fazla kişi
yaralandı.

- Etiyopya'da siyasi tutu-
kluların bulunduğu cezae-
vinde çıkan yangında 23
kişi hayatını kaybetti.

6 Eylül
- Fransa'nın Korsika
Adası’ndaki idari mah-
keme, Sisco kentinde bazı
plajlarda belediye yönetimi
tarafından tesettür mayo-
suna getirilen yasağı
onadı. Tartışmalara neden
olan karar, daha sonra Da-
nıştay Mahkemesi tarafın-
dan bozuldu. 
- Uluslararası Uzay İsta-
syonu'nda (UUİ) 534 gün
geçirerek "uzayda kesinti-
siz en uzun süre kalan

Amerikalı" olan astronot
Jeff Williams, Dünya'ya
döndü.
- Teknoloji devi Apple, yeni
akıllı telefon modelleri
iPhone 7, iPhone 7 Plus,
yeni Apple Watch ve diğer
ürünlerini tanıttı.

9 Eylül
- Kuzey Kore, nükleer
savaş başlıklarının gücünü
ölçmek için nükleer pat-
lama denemesi yaptı. 10
kilotonluk güce sahip de-
neme 5,3 büyüklüğünde
bir yer sarsıntısını tetikledi.

- 11 Eylül saldırılarında
hayatını kaybedenlerin ai-
lelerine Suudi Arabistan
aleyhine dava açma im-
kanı tanıyan yasa tasarısı,
ABD Temsilciler Mecli-
sinde kabul edildi.

10 Eylül
- Bağdat'ta bir alışveriş
merkezinin otoparkında
bomba yüklü araçlarla dü-
zenlenen saldırıda 16 kişi
yaşamını yitirdi, 23 kişi ya-
ralandı.
.
14 Eylül
- Avrupa Uzay Ajansının
2013'te uzaya gönderilen
Gaia uzay teleskobu Sa-
manyolu galaksisindeki 1
milyar yıldızın fotoğrafını
çekerek 3 boyutlu harita-
sını çıkardı.

16 Eylül
- Pakistan'ın kuzeybatısın-
daki bir camiye düzenle-
nen bombalı saldırıda 36
kişi öldü, çok sayıda kişi
yaralandı.

17 Eylül
- Çin ve Tayvan'ı vuran
"Meranti" tayfununda 28
kişi öldü, 14 kişi kayboldu.

18 Eylül
- Hindistan'ın Cammu
Keşmir bölgesinde bağım-
sızlık yanlısı direnişçiler ta-
rafından askeri bir üsse
yapılan saldırıda 17 asker
öldü, çok sayıda asker ya-
ralandı.

- Tayland'ın turistik şehirle-
rinden Ayutthaya yakınla-
rında Chao Phraya
Nehri'nde turistleri taşıyan
teknenin alabora olması
sonucu 27 kişi öldü, 2 kişi
kayboldu.

19 Eylül
- Almanya'nın Berlin eyale-
tinde yapılan eyalet meclisi
seçimlerinde 8 Türk kö-
kenli  meclise girdi.

20 Eylül
- Kanadalı ve Çinli bilim
adamları, fiber optik ağda
bir yerden diğerine bilgiyi,
fiziksel herhangi bir şey
üzerine yüklemeden aktar-
mayı başardı.

21 Eylül
- Mısır'ın kuzeyinde Kefr
Eş-Şeyh’ten Akdeniz’e açı-
lan göçmen teknesinin
batması sonucu 204 kişi
hayatını kaybetti. Yola çı-
karken kaç kişiyi taşıdığı
bilinmeyen teknede bulu-
nan 164 kişi kurtarıldı..

26 Eylül
- Kolombiya hükümeti ile
FARC arasında 52 yıl
süren iç savaşı bitiren an-
laşma imzalandı.
- Demokratik Kongo Cum-
huriyeti'nde güvenlik güç-
leri ile ayrılıkçıların
çatışmasında 49 kişi öldü.

27 Eylül
- ABD yönetimi, 1961'de
diplomatik ilişkilerini kestiği
Küba'ya 55 yıl aradan
sonra ilk kez büyükelçi
atama kararı aldı.
28 Eylül
- Eski İsrail Cumhur-
başkanı Şimon Peres, 93
yaşında hayatını kaybetti

Kaynak:  Anadolu Ajansı

Devamı 20. sayada 
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Yılın dördüncü çeyreğine
Suriye'nin işgal altındaki
Halep kentinde yaşanan
insanlık dramı ve ünlü iş
adamı Donald Trump'ın
ABD'nin yeni başkanı se-
çilmesi damgasını vurdu. 

Yılın ekim, kasım ve ara-
lık aylarında dünya gün-
deminin en önemli
maddeleri, Kolombiya'da
barış anlaşmasının refe-
randumda reddedilmesi,
Nobel Ödülleri, Eston-
ya’da Kersti Kaljulaid'in
ülkenin ilk kadın cum-
hurbaşkanı seçilmesi, İs-
rail donanmasının Gazze
ablukasını delmek için
yola çıkan kadın eylemci-
leri taşıyan Zaytouna adlı
gemiye müdahalede bu-
lunması, Libya'da batan
göçmen teknesi, Hindis-
tan'daki tren kazası ve
Kolombiya'daki uçak ka-
zası oldu.
Tayland Kralı Bhumibol
Adulyadej, Yunanistan'ın
eski cumhurbaşkanların-
dan Konstantinos Stefa-
nopulos, Küba devri-
minin lideri ve eski
Devlet Başkanı Fidel
Castro hayata veda etti.
İstanbul ve Kayseri’da
yapılan terörist saldırılar,
Rusya’nın Ankara Büyü-
kelçisinin öldürülmesi ve
Berlin’de Noel Pazarı’na
yapılan TIR saldırısı 2016
nın son çeriğinin önemli
olayları olarak tarihe
geçti.
2016'nın Ekim, Kasım ve
Aralık aylarındaki önemli
gelişmeler şöyle:

2 Ekim 
- Kolombiya'da yarım yüzy-
ıldan fazla süredir devam
eden iç savaşı bitirmek için
imzalanan barış an-
laşması, referandumda
yüzde 50,24 "hayır" oyuyla
reddedildi. 

3 Ekim 
- Nobel Tıp Ödülü, Japon
bilim adamı Yoshinori Oh-
sumi'ye verildi. 
- Estonya’da, cumhur-
başkanı seçiminin altıncı
turunda 81 oy alan Kersti
Kaljulaid ülkenin ilk kadın
cumhurbaşkanı oldu. 

4 Ekim
- Nobel Fizik Ödülü, "topo-
lojik evre değişimlerin ve
maddenin topolojik evrele-
rinin kuramsal keşfine"
yaptıkları katkılar dolayı-
sıyla David J. Thouless, F.
Duncan M. Haldane ve J.
Michael Kosterlitz'e verildi. 

- Türkiye, dünya sivil hava-
cılığının en üst düzey or-
ganı olan BM Uluslararası
Sivil Havacılık Örgütünün
konsey üyeliğine 156 oy
alarak seçildi. 

- Haiti, Jamaika, Küba, Do-
minik Cumhuriyeti, Baha-
malar ve ABD'yi etkileyen
Matthew Kasırgası, yak-
laşık 900 kişinin hayatını
kaybetmesine neden oldu. 

5 Ekim 
- Fransız Jean-Pierre Sau-
vage, İngiliz Sir J. Fraser
Stoddart ve Hollandalı Ber-
nard L. Feringa, "moleküler
makinelerin tasarımı ve
üretimi" alanındaki ça-
lışmaları dolayısıyla bu
yılki Nobel Kimya Ödü-
lü'nün sahipleri oldu. 

6 Ekim 
- Slovakya'nın ilk Cumhur-
başkanı Michal Kovac,
hastanede 89 yaşında
hayatını kaybetti. 

7 Ekim
- ABD ordusunun, 2003'te
Irak'ı işgali sırasında yap-
tığı hava saldırılarında sivil
hedeflere karşı seyreltilmiş
uranyum silahları kullan-

dığını ortaya koyan belge-
ler bulundu. 

- Norveç Nobel Komitesi,
bu yılki Barış Ödülü'nü ül-
kesindeki 50 yıllık iç savaşı
sona erdirmek için çaba
harcayan Kolombiya
Devlet Başkanı Juan Ma-
nuel Santos'a verdi. San-
tos, Nobel Barış Ödülü ile
verilecek yaklaşık 1 milyon
dolar tutarındaki ödülü ül-
kesinde 50 yıldır süren iç
savaşın kurbanlarına
bağışlayacağını açıkladı. 
- Kanada'nın Ontario eya-
leti parlamentosu, Ekim
ayını "İslam Tarihi Ayı" ilan
etti. 

8 Ekim
- Fas'ta parlamento seçim-
lerinin galibi Adalet ve Kal-
kınma Partisi oldu. 
- Almanya'yı ziyaret eden
Ürdün Kralı 2. Abdullah'a,
Ortadoğu'daki barış çaba-
larından dolayı Uluslara-
rası Vestfalya Barış Ödülü
verildi. 
- Yemen'in başkenti Sa-
na'da taziyelerin kabul edil-
diği bir binaya düzenlenen
hava saldırısında 140 kişi
öldü, 550’den fazla kişi ya-
ralandı. 

12 Ekim
- Avrupa'da terör örgütü
PKK'nın propagandasını
yapan "Newroz TV" kana-
lının yayını durduruldu. 
- Suriye'nin farklı bölgele-
rinde muhaliflerin deneti-
minde yer alan bölgelere
düzenlenen bombardım-
anlarda 94 kişi hayatını
kaybetti. 

13 Ekim 
- Tayland Kralı Bhumibol
Adulyadej, Bangkok'ta te-
davi gördüğü hastanede
88 yaşında hayatını kay-
betti. 

- UNESCO, Mescid-i Ak-

sa'nın Musevilikle bir bağı
olmadığı yönünde karar
aldı. 
15 Ekim
- ABD Ulaştırma Bakanlığı,
bataryası alev aldığı tespit
edilen Samsung'un Galaxy
Note 7 model akıllı telefon-
larının uçaklara alınmasını
yasakladı. 

16 Ekim 
- Karadağ'da yapılan genel
seçimleri Batı yanlısı De-
mokratik Sosyalist Parti
kazandı. 

17 Ekim 
- Irak’ta Musul'u DEAŞ'tan
kurtarma operasyonu
başladı. 

18 Ekim
- ABD'nin Missouri eyale-
tinde camiyi kundaklayan
kişiye 63 ay hapis ve yüklü
miktarda para cezası ver-
ildi. 
21 Ekim
- Türkiye'nin BM Daimi
Temsilciliğine atanan
Büyükelçi Feridun Sinir-
lioğlu, BM Genel Sekreteri
Ban Ki-mun'a güven mek-
tubu sunarak görevine
başladı. 
- Kamerun'da kapasitesin-
den iki kat fazla yolcu
taşıyan trenin raydan çık-
ması sonucu 70'den fazla
kişi hayatını kaybetti, yüz-
lerce kişi yaralandı. 

23 Ekim 
- Avustralya'da Türk kö-
kenli aday Öztürk (Oscar)
Yıldız, Victoria eyaletinde
düzenlenen yerel seçim-
lerde iki dönem belediye
başkanlığı yaptığı bölge-
den üçüncü kez seçildi. 

24 Ekim
- Almanya'nın Bielefeld
kentinde Alman polisinin
biber gazı sıktığı ve şiddet

uyguladığı iddia edilen
Taner Demirçivi adlı Türk
öldü. 
- Fransa'nın Calais ken-
tinde bulunan Jungle sığın-
macı kampının tahliyesine
başlandı. Kampın tahliyesi
bir hafta sürdü. 

26 Ekim 
- Bilim adamları, Güneş
Sistemi'nin 6. gezegeni
Satürn'ün kuzey kutbun-
daki altıgenin maviden
altın rengine döndüğünü
açıkladı. 
- Fotoğrafçı Steve McCurry
tarafından 1985'te fotoğrafı
çekilen ve aynı yıl National
Geographic dergisinin ha-
ziran sayısına kapak olan
"Afgan Kızı" Şarbat Gula,
Pakistan'da tutklandı.

27 Ekim 
- Libya açıklarında göçmen
teknesinin batması sonucu
teknede bulunan 97 kişi
öldü. 
- Afrika ülkesi Burundi,
Uluslararası Ceza Mahke-
mesinden ayrılma kararını
resmen BM'ye iletti. 

29 Ekim
- Fransa Cumhurbaşkanı
François Hollande, İkinci
Dünya Savaşı sırasında
Nazi işgali sürerken döne-
min Fransız hükümetinin
ülkedeki Romanlara yöne-
lik baskıcı tutumundan do-
layı özür diledi. 

31 Ekim 
- İslam İşbirliği Teşkilatı
(İİT) Genel Sekreteri İyad
Medeni görevinden istifa
etti. 

2 Kasım
- Çin'de kömür madeninde
meydana gelen patlamada
33 kişi öldü. 

3 Kasım
- Türkiye'de yürütülen so-
ruşturmalar nedeniyle hak-
kında yakalama kararı
bulunan Cumhuriyet gaze-
tesinin eski Genel Yayın

Yönetmeni Can Dündar'a,
Almanya tarafından geçici
pasaport verildiği öğrenildi.
- Belçika Mahkemesi,
AB'nin terör örgütleri liste-
sinde olan PKK'nın faaliy-
etlerinin "silahlı mücadele
kapsamında olduğu için
terör suçu oluşturamaya-
cağına" hükmetti.

5 Kasım
- ETA lideri Mikel Irastorza,
Fransa'nın Ascain kenti ya-
kınlarında yakalandı.

8 Kasım
- ABD'de düzenlenen
başkanlık seçimlerini Cum-
huriyetçi Partinin adayı iş
adamı Donald Trump ka-
zandı. 

15 Kasım
- "Çığlık" adlı eseriyle tanı-
nan Norveçli ressam Ed-
vard Munch'un "Köprüdeki
Kızlar" tablosu, New
York'ta düzenlenen açık
artırmada 54,2 milyon do-
lara satıldı.

- Bulgaristan'da pazar
günü düzenlenen cumhur-
başkanı seçiminin resmi
sonuçlarına göre, Rumen
Radev, oyların yüzde
59,37’sini alarak ülkenin
yeni cumhurbaşkanı se-
çildi.

18 Kasım
- Mozambik'te bir yakıt tan-
kerinde meydana gelen
patlama sonucu 73 kişi
öldü, 100 kişi yaralandı.

19 Kasım
- Belçikalı Georges Pro-
sper Remi ya da diğer is-
miyle Herge'nin çizeri
olduğu Tenten'in macerala-
rına ait bir kara kalem ça-
lışma, Fransa'da 1 milyon
550 bin avroya satıldı.

20 Kasım
- Hindistan'ın kuzeyindeki
Uttar Pradeş eyaletinde bir
yolcu treni raydan çıktı.
Kazada 145 kişi hayatını

kaybetti, 150'den fazla kişi
yaralandı.

21 Kasım
- Yunanistan'ın eski cum-
hurbaşkanlarından Kon-
stantinos Stefanopulos
kaldırıldığı hastanede
hayatını kaybetti. 

24 Kasım 
- Çin'in güneyinde bulunan
Ciangşi eyaletinde bir elek-
trik santrali inşaatında
meydana gelen göçükte 74
kişi hayatını kaybetti. 
- Japonya'nın başkenti To-
kyo'ya 54 yıl aradan sonra
ilk kez kasım ayında kar
yağdı. 

26 Kasım
- Küba devriminin lideri ve
eski Devlet Başkanı Fidel
Castro, 90 yaşında öldü. 

29 Kasım
- Kolombiya'da, Brezilyalı
futbol takımını taşıyan
yolcu uçağının düşmesi
sonucu 71 kişi hayatını
kaybetti.

3 Aralık
- Tayvan lideri Tsai Ing-
wen, ABD başkanlığına se-
çilen Donald Trump'ı
arayarak tebrik etti. Böy-
lece ABD'nin 1979'da Tay-
van ile diplomatik ilişkilerini
kesmesinden bu yana
başkan seçilen biri, ilk kez
Tayvan lideri ile konuştu.
Pekin yönetimi ise gö-
rüşme hakkında, "Ulusla-
rarası toplumun 'Tek Çin
Politikası'ndaki sabit kabu-
lünü değiştiremez." açıkla-
masını yaptı. 

4 Aralık
- Özbekistan'da düzenle-
nen devlet başkanlığı seçi-
minin galibi, oyların yüzde
88,6'sını alan Liberal De-
mokrat Parti adayı Şavkat
Mirziyoyev oldu.
- Avusturya'da cumhur-
başkanı seçimini yüzde
53,8 oy alan Alexander
Van Der Bellen kazandı. 

5 Aralık
- BM 2017 Küresel İnsani
Yardım Planı raporunda,
dünya genelinde 128,6 mil-
yondan fazla insani yar-
dıma muhtaç kişinin
olduğu vurgulanarak gele-
cek yıl 33 ülkede acil yar-
dıma ihtiyaç duyan
insanlara ulaşabilmek için
22,2 milyar dolar yardım
gerektiği belirtildi.

- Belçika'da savcı, Sabancı
suikastı faillerinden, terör
örgütü DHKP-C üyesi Feh-
riye Erdal hakkında, Tür-
kiye'de işlediği suçlardan
dolayı 30 yıl ağırlaştırılmış
hapis cezası istedi.

- FETÖ'nün darbe girişimi
sonrası Yunanistan'a
kaçan sekiz askerden üçü
hakkındaki Türkiye'nin
iade talebi Yunan mahke-
mesi tarafından reddedildi.
- BM Güvenlik Konseyinde
Halep'e insani yardım
ulaştırılması için çatışma-
lara 7 gün ara verilmesini
isteyen BMGK karar tasa-
rısı reddedildi. Tasarıyı
Rusya ve Çin veto ederken
veto yetkisi olmayan Vene-
zuela ret oyu kullandı. 

7 Aralık
- Endonezya'da, merkez
üssü Sumatra Adası olan
6,5 büyüklüğündeki de-
premde 102 kişi hayatını
kaybetti.
- ABD'de haftalık yayın
yapan Time dergisi
2016'da "Yılın Kişisi" ola-
rak ABD başkanlığına seçi-
len Donald Trump'ı seçti.
- İtalya Başbakanı Matteo
Renzi, kendisinin ve hükü-
metinin istifasını Cumhur-
başkanı Sergio Mattarella
ya sundu. 

Not: 7 Aralık 2016 tarihene
kadar vuku bulan önemli
olaylar alınmış olup, 8 Ara-
lık 2016 tarihinden sonraki
olayları kapsamamaktadır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Dünya da 2016 böyle geçti

RATHAUS Bäckerei-2
Heimfelder Str. 5 • 21075 Hamburg - Harburg

Tel.: 040 - 77 34 00 . 76 75 46 25 

0,-99HARBURG ‘un
nezih pastanesinde,

sakin bir ortamda
eş, dost ve arkadaş-

larınızla sohbet
keyfini sizde

yaşayın!

RATHAUS Bäckerei-3

Lüneburger Str. 37 • 21073 Hamburg 
e mail: rathausbaeckerei@hotmail.com

A’dan Z’ye her türlü Bäckerei ve pastane ürünleri. Harburg da üç ayrı pastanemizden 
Hergün kahvaltı ve öğle yemekleri. Kahve, çay ve her türlü sıcak ve soğuk içecek çeşitleri.

Her Cumartesi ve Pazar günleri AÇIK BÜFE KAHVALTI (Brunch) sadece 8,90 Euro
Her gün 06:00 ile 20:00 arası açığız

Inh.:Yavuz Yılmaz

RATHAUS Bäckerei-1
Julius-ludowieg Str. 21B • 21073 Hamburg

Tel.: 040 -  77 71 49 • 77 38 01

Yeni yılınızı kutlar, 2017’de  sağlıklı, neşeli ve mutlu günler geçirmenizi dileriz 

Hamburg - Altona’da 
eş dost ve arkadaşlarınızla       birlikte hoçca vakit geçirebileceğiniz 

ARA CAFE: HOHENESCH 1 • 22765 HAMBURG • TEL.: 040 / 36 02 50 20

• Hamburg - Altona’da açtığımız İstanbul ARA CAFE’de günün her saatinde çay 
ve kahvenizi yudumlayarak, sakin bir ortamda hoşça vakit geçirebilirsiniz. 

• Türkiye usülü Beyoğlu, Ankara ve Nişantaşı gibi kahvaltı çeşitlerimizi 
sizlere özenle sunmaktayız. 

• Sucuklu ve peynirli tost çeşitlerimizin lezzetini sizde tadın.
Türk Kahvesi  ve filtre kahve çeşitlerimiz sizler için özel olarak hazırlanmaktadır.

Günün stresini ve yorğunluğunu atmak, sakin ortamda eş, dost ve arkadaşlarınızla 
hoşça vakit geçirmek istiyorsanız, sizde mutlaka İstanbul ARA CAFE’ye uğrayın.
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„Adı da başka, tadı da başka“

PAŞA LEBENSMITTEL GmbH - Yayla ve Fulya Kuzey Almanya Baş Bayii:
Großmarkt Hamburg • Stand F 230 + 250 • Banksstr. 28 • 20097 Hamburg

Tel.: 040 / 32 52 71 51 - 52 • Fax: 040 / 32 52 71 53

Yayla ve Fulya ürünlerini bütün marketlerden ısrarla  isteyiniz!..
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Yeni yılınızı kutlar, mutlu 
ve sağlıklı bir yaşam dileriz!. 

2017’de herşeyin gönlünüzce olması arzusu ile MUTLU YILLAR dileriz.
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Genel başkan
seçilmeden önce
kulislerde sizin bir
proje ile geleceğiniz,
eski UETD imajını
sileceğiniz söylendi.
Genel başkan olurken
bir projeniz var
mıydı? 

Öncelikle geçmişi
yok saymak mümkün
değil. Siyasette olsun,
sivil toplum
geleneğinde olsun,
geçmişte bir şey inşa
edilmiştir, siz yapılmış
olan inşaatın devamını
yaparsınız. Bu
münasebetle geçmiş
dönemde görev alan
arkadaşlarıma,
başkanlarıma teşekkür
ediyorum. Ben daha
fazla Avrupa’nın
siyaseti ve
vatandaşlarımızın
geleceğini düşünmemiz
gerektiğini dile
getiriyorum.  

Bir değişiklik oldu
mu? 

Alman TV
kanallarını izliyorsanız
arkadaşlarımızın daha
sık oralarda
bulunduğunu
görürsünüz. 

UETD’yi ilk günden
itibaren takip eden
biriyim. O gün
“Lobicilik” yapacağı
açıklamıştı ama,
lobicilikten ziyade
siyasi faaliyetler yaptı.
Türkiye’deki AK
Parti’nin siyasetini
takip etti. Siz geldikten
sonrada bu gelenek
devam etti. Örneğin, 2
Haziran’da Alman
meclisinde “Sözde
Ermeni Soykırım
Tasarısı” kabul
edilecekti. Siz bir gün
öncesinden protesto
ettiniz. Niye daha
önceden yapılmadı?.

Önce bir derneğe
Lobicilik anlamını
yüklemenin batıdaki
karşılığı men�i.
Lobicilik kavramı daha
çok Amerika’da yaygın.
Parasal destekle yapılan
faaliyetler anlamına
geliyor.  Dolayısıyla ben
Avrupalı Türk
Demokratlar Birliği’nin,
Avrupa ile Türkiye

arasında köprü
kuran kuruluş
olarak telakki
ediyorum. Yanlış
anlaşılmalar
varsa, bu yanlış
anlaşılmaların
doğru olgularla
tela�i edilmesini
istiyorum. Bir
algı vardır bir de
olgu. Bazen
algılar olgularla
örtüşmediği
zamanlar oluyor,
Avrupalı
Demokratlar
Birliği’nin
buradaki görevi,
algının doğru
olgularla beslen‐
miş olması.

İkinci bir
nokta, siz AK
Parti’nin
Avrupa’daki
siyasi
çalışmasına
vurgu yaptınız. Bir örnek vermem
gerekirse, İngiliz parlamenterleri
Türkiye’ye götürdük. Yaklaşık üç gün
önce. Gittiğimizde hem AK Parti, hem
CHP hem de MHP grup başkan
vekillerini ziyaret ettik. 

Miting için yasal izinler gerekiyor.
İzin almadan sokağa çıkmak yasal
olmazdı. Ayrıca, mitingi sadece biz
değil bir platform yaptı.

Lokomotif sizdiniz ama?
O sizin takdiriniz.

Verein zur Selbsthilfe
Behinderter und
Nichbehinderter

Türkischer Mitbürger
Hamm. e.V.

Engelliler ve Yardımlaşma Derneğimizin
hemen hemen her aileyi ilgilendiren

Dr. Adem Yavuz: Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı
Konu: Ruh hastalıkları tanımı ve tedavi metodları

Tarih: 01.12.2016

Dr. Zeliha Baran: Kadın Hastalıkları Uzmanı
Konu: Kadın hastalıkları

Tarih: 07.12.2016

Saadet Öztürk: Konuşma Terapisi ve Eğitim Danışmanı
Konu: Ergenlik çağındaki normal ve 
engelli gençlere ergenlik çağı hakkında bilgilendirme

Tarih: 12.12.2016

Dr. Aytekin Sancar: İç Hastalıkları Uzmanı
Konu: Laktozlu yiyeceklere karşı hassasiyetten doğan rahatsızlıklar

Tarih: 16.12.2016

Programa katılmak isteyen grup ve kişiler bilgi için bize yukardaki telefon numaralardan ulaşabilirler.

SEMİNERLERİMİZE SİZ DE KATILIN

“Aynı ihanetin bu ülkede yapılmasına
mani olmakla mükellefim!”

UETD bünyesinde, “FETÖ Terör Örgütü
İhbar Hattı” bulunduğu iddia ediliyor. Böyle
bir ihbar hattınız var mı? 

Avrupa’nun en önemli olgularından birisi
hukukun üstünlüğüdür. Biz burada kendimizi ne
savcıların yerine, ne polislerin yerine ne de
hakimlerin yerine koyacak pozisyonda
olamayız. Her hangi bir şekilde yasal olmayan

zeminde bir şey varsa, yetkili kişiler buraya
müdahalede bulunur, işlemler hukuki zeminde
yürür. Dolayısıyla Avrupalı Türk Demokratlar
Birliği’nin görev alanına girmeyen bir noktada,
bu zamana kadar hiçbir şekilde, hiçbir kimsenin
ne ihbarında bulunulmuştur, ne de böyle bir
çalışma söz konusu olmuştur.   

UETD yasal olmayan zeminde bulunmaz

15 Temmuz’u Batı’ya anlatamadık
dediniz. Burada nasıl bir yol takip
etmek gerekir? Türkiye siyaseti
engelleyici mi oluyor?

Avrupa’da islam, Türkiye ve Tayyip
Erdoğan, hele hele Tayyip Erdoğan
karşıtlığının altını çizmek gerekiyor.
Avrupa’da ve Almanya’daki magazin
dergileri Tayyip beyi konu yaparak eğer
daha fazla satış yapabildiklerini iddia
edebilecek bir konuma geldilerse, ne
derece doğru bilgi aktarabildiğini
kamuoyunun takdirine bırakmak
isterim. 

Eksiklikler yok mu hiç?
Belki Türkiye’nin bu noktada

eksikleri‐noksanları tela�i etmesi
gerekebilir. Daha iyi iletişim kurulması
noktasında hareket edebilir. Ama
Avrupa’daki STK’larında sorumluluk
alması gerektiğini düşünüyorum.
Mesele Avrupalı Türk Demokratlar
olarak, Brüksel’den başlayarak, bütün
Avrupa’yı dolaşacağımız bir resim
sergisi düşünüyoruz. Bazen yazıların
anlatamadığını bir resimle
anlatabiliyorsunuz. Ayrıca paneller
düzenleyeceğiz. Özellikle FETÖ
Terör Örgütü’nün ülkemizde

neler yaptığını, neleri yapmaya
çalıştığını yakın dostlarımıza
anlatmamız lazım. Çünkü biz Türkiye’yi
Anavatanımız olarak görmekteyiz. Aynı
zamanda yaşadığımız ülkeleri de vatan
olarak görüyoruz. Kendi vatanına ihanet
etmekten çekinmeyen bir terör örgütü,
yarın yaşamış olduğu topluma da ihanet
etmekten çekinmeyecektir. Ve ben bu
toplumun bir ferdi olarak, bir parçası
olarak aynı ihanetin bu ülkede
yapılmasına mani olmakla mükelle�im.
Bu anlamda üzerime düşen görevi
sonuna kadar yapmaya çalışmaktayım. 

Tam bu noktada şunu sormak
istiyorum. Şuanda “FETÖ Terör
Örgütü” olarak bahsedilen grup AK
Parti’nin içindeydi. Beraber
operasyonlar yapıldı. Ergenekon, KCK

v.s. Özellikle Ergenekon
davasında, Türkiye’de genel
kurmay başkanlığı yapmış
olan İlker Başbuğ içeri alındı
ve Terör Örgütü Lideri
olarak suçlandı. Bu
operasyonda, adı geçen ve

AK Parti hükümeti
tarafından üzerine

toz kondurulma-
yan

Fetullahçılar vardı. Durum bu olunca,
yapacağınız faaliyetler sizce çok
inandırıcı olur mu?

Hangi faaliyetler..
Fetullahcıları Almanya’da

anlatma faaliyetleriniz?
Öncelikle belirtmiş olduğunuz

süreçlerde, Türkiye’deki iktidar
partisinin ve o zamanki Başbakan R.
Tayyip Erdoğan’ın sürecin genel kurmay
başkanı Başbuğ’a dayandığı zaman,
“Hazmedemediğini ve
Kabullenemediğini” söyledi.

Fakat yetki de kullanmadı?
Hukuka müdahale olurdu..
Aynı durumda MİT Müsteşarı

Hakan Fidan için yetki kullandı..
Orada bir yasa çıkartıldı ve hukuki

zemine çekildi. 
Burada söz konusu olan hukukun

içinde kümelenmiş, poliste kümelenmiş,
illegal bir yapıdan bahsediyoruz. Legal
görünümlü illegal yapıdan
bahsediyoruz. Takdir edersiniz ki,
eğitim ile ilgilenen kişilerin önünü
açmak görevimiz olsa gerek. Ama
burada bu insanların kafalarının
arkasında bir B planının olduğunu,
niyetlerinin başka olduğunu bilme
imkanımız olamazdı. 17 – 25 Aralık
(2013) tarihinden önce Dershane
meselesi ile başladı bu süreç. Özellikle
kendi okullarında yetiştirdiği insanlarla,
devleti ele geçirmeye çalışan
insanlardan bahsediyoruz. Emirleri
amirlerinden değil, imamlarından alan
bir yapı var karşımızda.. Devlet buna
müsaade etmemiştir. 15 Temmuz 2016
tarihinde, sayın cumhurbaşkanımızın
bir çok defa ifade ettiği; “Silahlı Terör
Örgütü” 15 Temmuz darbe girişiminde
kendisini tam olarak göstermiştir. Millet
de tavrını koymuş, koymaya da devam
edecektir.

Millet tavrını koydu, koymaya devam edecektir..

Siz aracısız cumhurbaşkanı R.
Tayyip Erdoğan, başbakan ve
bakanlarla direkt telefonla
görüşebiliyormusunuz?

Ulaştığımız zamanda oluyur,
ulaşamadığımız zamanda.
Toplumun temsilcisi olarak sesimizi
en üst noktaya kadar ulaştırmaya
gayret ediyoruz. 

AK Parti İstanbul milletvekili
Metin Külünk’ün UETD üzerinde
büyük etkisi olduğu, hatta UETD
içinde, Metin beyin istemediği bir
çok kişiyi uzaklaştırdığı, bundan
dolayıda kırgınlıkların yaşandığı
söyleniyor. Nedir işin aslı, UETD’yi
Türkiye’den Metin Külünk mü
yönetiyor?

Avrupalı Türk Demokratlar
Birliği’nin bir merkez yürütme
kurulu ve merkez karar kurulu
vardır. UETD ile ilgili karar veren
yetkili kurumlar bunlardır. Onun
dışında her hangi bir kişi veya
kurum yoktur. 

Metin bey, bizim tanıdığımız,
bildiğimiz, zaman zaman bir araya
geldiğimiz �ikir alış verişinde
bulunduğumuz AK Parti’nin değerli
bir milletvekilidir. Sözünü ettiğiniz
şekilde her hangi bir müdahalesi
yoktur, kabulde edilmez.

Sizin THY’na danışmanlık
yaptığınız, buradan da hatırı
sayılır aylık aldığınız söyleniyor.
Doğru mu, nedir bu işin aslı?

Benim Türk Hava Yollarında
resmi olarak her hangi bir görevim
yok. Ve THY’dan da aylık
almıyorum. Yapmış olduğum bir
çalışma varsa, yaptığım çalışmanın
karşılığını alırım. Tekrarlıyorum,
THY çalışanı değilim. 

Ulaştığımız
zaman oluyor

UETD Türkiye’den
yönetilmiyor

AK Parti hükümeti, sizin
üzerinizden büyükelçi ve baş-
konsoloslukları baskı altında
mı tutuyor. Ne dersiniz?

İddia sahibi iddiasını ispatla
yükümlüdür. Ben kurumun
genel başkanıyım. Gittiğim her
yerde büyükelçiliklerimizi ve
konsolosluklarımızı ziyaret
eder, nezaketimizi gösterir, dev‐
letimizin temsilciliğini yapan
kişiye saygıda asla kusur et‐
mem. Dolayısıyla bizim göre‐
vimiz buradaki büyükelçileri
veya konsoloslukları terbiye
etmek, denetlemek değildir.
Bizim yapacağımız, vatandaş‐
larımızın var olan sıkıntılarını
konsolosluklar kanalıyla ilgili
bakanlarımıza aktarmaya
çalışmaktır, yapabilirsek.
Bunun dışındaki her hangi bir
olgu, ne devlet geleneğinde var,
ne de bizim aldığımız adap ve
terbiyede. Hattimizi bilir,
bunada asla müsaade etmeyiz.

THY çalışanı değilim

Saygıda kusur etmeyiz

Adnan

Öztürk
ZaferSırakaya

• Türkses / Hamburg

Hamburg Türk Öḡretmenler Derneḡi
(TÖDER) olaḡan Genel Kurul top-
lantɪsɪnda 2015/ 2017 yeni yönetim

kurulunu belirledi. 

Altona semtinde Hospitalstrasse 111, TGH
Haus 7 Salonu’nda gerçekleşen toplantıda di-
vanı TGH onursal baṣkanɪ ve emekli Türkçe
öḡretmeni Nihat Ercan, TÖDER eski baṣkanɪ
öḡretmen Billur Shirazi ve stajyer öḡretmen
Mehmet Çiḡdem yönetti. 

BAŞKAN DEĞİŞMEDİ

TÖDER yönetim kuruluna başkanlığına tek-

rar Bilge Yörenç seçilirken, yönetim kurulu
şu isimlerden oluştu:  Pɪnar
Dallɪ (Baṣkan Yardɪmcɪsɪ) Ti-
muçin Çiker (Sayman), Hayri
Çatal ve Mehmet Çiḡdem
(Asil Üyeler), Ayhan İlhan ve
Gülser Karadeniz (Yedek
Üyeler). Denetleme Kurulu
ise: Yüksel Demiray, Abide
Dallɪ , Nebahat Ercan ve Bil-
lur Shirazi.  
TÖDER Baṣkanɪ Bilge Yö-
renç son dönemde baṣkan
yardɪmcɪsɪ olarak görev
yapan Gülseren Doḡaner
Durmaz´a dernek için yaptɪḡɪ
tüm çalɪṣmalardan dolayɪ teṣekkür etti. Yeni

yönetimde genç öḡretmenlerin yer almasɪnɪn
dernek için çok önemli olduḡunu ve derneḡe
güç verdiḡini vurguladɪ. Kurulda yeni nesil-
den üç öḡretmenin üyeliḡi onaylandɪ.

TÜRKÇE ANADİLİ 
DERSİ ÖNEMLİ

Baṣkan Yörenç yeni dönemde de TÖDER
olarak Hamburg eyaletinde Türkçe anadili
ders kadrolarɪnɪn arttɪrɪlmasɪ konusunda
çalɪṣmalar yapacaklarɪnɪ dile getirdi. 2010
yɪlɪnda yürürlüḡe giren yeni okul yasasɪndan
itibaren, okullarɪn  öḡretmen kadrolarɪnɪ ve
branṣlarɪnɪ kendilerinin seçtiklerini hatɪrlattɪ.
Bu yasadan önce okullarɪn kadrolarɪnɪ okullar
dairesi atamaktaydı. Yeni yönetim döne-

minde Hambuglu 5 Türkçe
öḡretmenin emekliye ayrɪla-
caḡɪnɪ, bu kadrolarɪn yeni
uygulama doḡrultusunda ve-
lilerin Türkçe derslerinin de-
vamɪnɪ talep etmeleri
halinde tekrar doldurulabile-
ceḡine dikkat çeken Baṣkan,
velilerin bu konuda duyarlɪ
ve ɪsrarcɪ olmalarɪ gerek-
tiḡini vurguladɪ. 
Yörenç, ayrɪca Hamburg
eyaletinde çok dilliliḡin güç-
lendirilmesinin dil destek
konseptinin hala önemli bir

parçasɪ olduḡunu hatɪrlattɪ.

Dövizle askerlik bedelinin dü-
şürülmesine ilişkin kanun ta-
sarısı Meclis’e sunuldu. AK

Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM
İnsan Haklarını İnceleme Komis-
yonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu,
yurt dışında yaşayan vatandaşları-
mız tarafından tepki ve eleştirilere
neden olan kanun tasarısıyla ilgili
olarak, ‘‘Konuyla ilgili Bakanları-
mızla görüşülmekte ve TBMM’in-
deki Komisyonlar nezdinde yasama
süreci takip edilmektedir’’ dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Ko-
misyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu,
‘‘Dövizle askerlik bedelinin 6000 €’dan
1000 €’ya düşürülmesine ilişkin
TBMM Başkanlığına sunulan kanun ta-
sarısı yurt dışında yaşayan vatandaşla-
rımız nezdinde tepkilere yol açmış, bir
takım soruları beraberinde getirmiştir.
Gelen tepkiler doğrultusunda konuyla
ilgili açıklama yapma ihtiyacı hasıl ol-
muştur.

Bilindiği gibi yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımızın gündeme getirdikleri
sorunların başında dövizle askerlik be-
delinin yüksek olması gelmektedir ve
bununla ilgili kapsamlı bir kanun deği-
şikliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Zira bu
mesele sadece ‘ödenecek tutar’ bağla-
mında değerlendirilecek bir konu değil-
dir. Konu, Partimiz tarafından daha
geniş çerçevede yurtdışındaki vatan-
daşlarımızın Türkiye’ye olan aidiyetleri
kapsamında ele alınmakta, ülkemizle
olan ilişkilerini güçlendirici yönde de-
ğerlendirilmektedir. Bununla birlikte
mesele yurtdışında yerleşik vatandaşla-
rımızın toplumsal ve ekonomik gerçek-
liğinden uzak bir şekilde düşünül-
memektedir.  

Bu ihtiyaç doğrultusunda yurt dışında
yaşayan vatandaşlarımıza yönelik açık-
lanan seçim paketinde dövizle askerlik
bedelinin 6000 €’dan 1000 €’ya düşü-
rülmesi Başbakanımız tarafından söz
verilmiş, bu vaat partimizin seçim be-
yannamesinde yer almıştır. Ayrıca hü-
kûmetimizin son olarak açıkladığı
Eylem Planında dövizle askerlik bede-

linin düşürülmesi 3 aylık dönem içeri-
sinde atılacak adımlar arasında zikre-
dilmiştir.
Dövizle askerlik bedelinin yurt dışında
yerleşik ve yürürlükteki kanundaki
şartlara sahip olan herkes için 6000
€’dan 1000 €’ya düşürülmesi gündemi-
mizde yer almaktadır. Özellikle yurt dı-
şında doğmuş ve büyümüş gençle-
rimizin Türkiye’ye olan aidiyetlerinin
güçlendirilmesi, gelecek nesillerde de
varlığımızı korumak adına hayati
öneme sahiptir. Bunun için de bedelin
1000 €’ya düşürülmesi önem arz et-
mektedir. Ayrıca 38 yaşından büyük,
maddi sorunlar nedeniyle dövizle as-
kerlik bedelini yatıramadığı için asker
kaçağı olarak gözüken ve bu sebeple
yıllardır Türkiye’ye gelemeyen,  akraba
ve dostlarını ziyaret edemeyen vatan-
daşlarımız, önemli bir sosyal sorunu
teşkil etmektedir. Bu vatandaşlarımızın
mağduriyetini gidermekte gündemi-
mizde yer alan konular arasında bulun-
maktadır.
Bu hususlar doğrultusunda TBMM’ne
sunulan kanun tasarısıyla ilgili yurt dı-
şında yaşayan vatandaşlarımızca dile
getirilen tepkiler dikkate alınarak ilgili
Bakanlarımızla görüşülmekte ve
TBMM’indeki Komisyonlar nezdinde
yasama süreci takip edilmektedir.  Son
olarak dövizle askerlik bedelinin indi-
rilmesi konusunda verilen vaadin ye-
rine getirilmesi için herkesi kapsayıcı,
kolaylaştırıcı ve Türkiye ile olan bağı
güçlendirici adımın atılması yönünde
gerekli çalışmalar yürütülmektedir.’’
açıklamasında bulundu. 
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Mustafa Yeneroğlu

TÖDER Bilge Yörenç’le devam edecek

• Türkses / HAMBURG

Hamburg’da başta Türkler
olmak üzere farklı uluslar-
dan semt sakinlerinin otur-

duğu Wilhelmsburg semtinde
“48h Wilhelmsburg 2016” adı al-
tında düzenlenecek etkinliğe ka-

tılmak için kayıtların başladığı
açıklandı.  
Her yıl geleneksel olarak gerçek-
leşen etkinliğin 2016 yılında da
insanların müzik esnasında bira-
raya gelmelerini sağlayacağı gibi
farklı müzik enstrümanlarından
çıkacak seslerin insanları büyüle-
yeceği güzel saatler geçirmelerini
sağlayacağına vurgu yapıldı.

Renkli bir
festival olacak
Konu ile ilgili 48h Wilhelmsburg
Musik von den Elbinseln proje
yetkililerinden Katja Scheer, Wil-
helmsburg ve çevresinde oturan
sanatla ilgilenen ve isteyenlerin
kapılarını ziyaretçilere açabile-

ceklerini belirterek, “Etkinlik bir
haftasonu yapılacak ve dolayısıyla
sanatla ilgilenen herkesi bir çatı
altına toplamaktır hedef. Semtte
oturanlar etkinliğe katkıda bulun-
mak için evlerini, bar, pastane,
atölye gibi yerlerini açmak ister-
lerse 18 Ocak 2016 tarihine kadar
kayıtlarını yapabilirler.  Wil-
helmsburg ve çevresinde müzik
yapan sanatçılarda müziklerini ta-
nıtmak isterlerse 31 Ocak 2016 ta-
rihine kadar kayıt yapabilirler.
Oldukça renkli bir festival kapsa-
mında etkinlik olacak” açıklama-
sında bulundu.

Haziran ortasında
gerçekleşecek
Her yıl Haziran ayının ikinci hafta

sonu gerçekleşen etkinliğin, 2016
yılında da aynı tarihte yapılacağı
ifade edildi. Koro, saz grupları
gibi her çeşit müziğe açık olacak
etkinliğin yoğun ilgi göreceğini
umduklarını belirten Scheer,
“Bütün kayıtlar yapıldıktan sonra
farklı alanlardan çalışma komitesi
oluşturulacak ve organizenin nasıl
olacağı belirlenecek. Bunun için
isteyenlerin kayıtlarını biran önce
yapmalarını öneririz” dedi.

kai@musikvondenelbinseln.de
veya katja@musikvondenelbin-
seln.de internet adreslerine yazılı
başvurular yapılabileceği, geniş
bilgi almak isteyenlerin ise 040-
75201714 numaralı telefonu ara-
maları duyuruldu.  

„48h Wilhelmsburg 2016“ kayıtları başladı

Yeni yilinizi kutlar, mutluluklar dilerim.

2017 yılının bütün insanlık için barış
ve huzur getirmesi dileği ile mutlu

bir yeni yıl dileriz..
Yılmaz Polat

Yeneroğlu „Dövizle askerlikle
ilgili kanun tasarısına 
ilișkin gerekli 
takip yapılmaktadır“
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• Türkses / Hamburg

Billstedt’in merkezinde gerek
Alman gerekse Türklerin ön-
celikle tercih et-

tikleri Öncü Super
Market’in uygun fi-
yatları da alış-veriş
keyfine başka bir
canlılık daha katıyor. 
Bol çeşit, uygun fiyat
ve özel indirimli fi-
yatlarımızla müşte-
rilerimize arzu ettik-
leri alış-veriş imka-
nını en iyi şekilde
sunuyoruz’ diyen
market işletmecisi
Bünyamin Özgül,
„Ürünlerimizin ta-
zeliğini ve kalitesini
uygun fiyatlarımızla
b a ğ d a ş t ı r a r a k ,
müşterilerimizin gönül rahatlığı
içerisinde alış veriş yapmalarını

sağlıyoruz. Günlük taze sebze-
meyvelerimize ek olarak, yüz-
lerce ürün çeşitimizi ve helal
kesilmiş et ve et mamülerini uy-

gun fiyatlara pa-
zarlıyoruz. Gerek
servis gerekse
marketimizdeki
ürünleremizden
memnun olan
müşteri daima biz-
den alış-veriş yap-
makla kalmıyor,
aynı zamanda
çevresinede bizi
tavsiye ediyor.
Daha fazla para
kazanmak yerine,
daha fazla müşteri
edinme prensibi-
mizle, her geçen
gün müşteri potan-
siyelimizi artırıyo-
ruz. Marketimizin

büyük ve düzenli olması da bize
extra bit avantaj sağlıyor“ dedi.

Öncü Supermarket de 
kalite ön planda

sadece ilișki mi?

Daha fazlasını istiyorsunuzama emin olamıyorsunuz.Partneriniz sizinle sadece yatakilişkisi mi kurmak istiyor?Gerçek bir ilişki olup olmadığınıanlamak için hangi işaretleredikkat etmelisiniz?Onu gerçekten seviyorsunuz amaiçgüdüleriniz onun sizinle sadeceilişki için birlikte olduğunusöylüyor. Muhtemeleniçgüdüleriniz size doğruyusöylüyor ancak erkekarkadaşınıza haksızlık etmek deistemiyorsunuz.O halde 8 ipucunu dikkate alınve partnerinizin üzerindeki‘sır perdesini’ kaldırın.

PARTNERİNİZ  hafta sonlarında rahatsız
edilmek istemiyorsa bu, açıkça hafta son-
larını başka birisinin rezerve ettiğinin
işaretidir. Ya da buna yakın bir ihtimal,
başka kadınlarla tanışma yollarını her za-
man açık tutuyor demektir. “Eğer bir ka-
dınla sadece seks için birlikteysem, ona
asla hafta sonu dışarı çıkmayı teklif et-
mem. Çünkü hafta sonlarımın yeni fırsatlar
için rezervasyonu daimidir” diyor bir
erkek, itirafında. 

BİR erkek sizinle düzenli olarak iletişim
halindeyse ve düzenli görüşmekten ya-
naysa, sizinle seksten daha fazlasını da

yaşamak istiyor demektir. Ama ara sıra
gelen aramalar, e-mail’ler ya da mesajlarla
buluşmalarınızı o yönlendiriyorsa, bu her
çağırdığında sizin ona karşı koyamaya-
cağınızı düşündüğünün işaretidir. Akıllanın
Allah aşkına, bu adam arzularınızı, sevgi-
nizi, kısacası sizi seks birlikteliği için
açıkça kullanıyor demektir. 

SİZİ arkadaşının doğum günü partisine,
eşli iş arkadaşları yemeğine ya da dışarıda
gerçekleşene herhangi bir buluşmaya da-
vet etmiyor ve en heyecan verici buluşma
noktanız her zaman ev oluyorsa... Haya-
tınızı dört duvar arasında paylaşıyorsanız...
Doğru tahmin ettiniz!.. Erkek arkadaşınız
sizinle hayatın sadece seks kısmını pay-
laşmak istiyor. Gerisi onun için teferruat.

O sadece hafta içi aşıklardan
1

Sizi sadece ilişki için istiyor
2

Hiçbir yere davet etmiyorsa
3

Birlikteliğinizin nedeni
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Ünlülerin sporu

Ü
NLÜLERİN sporu olarak adını geniş

kitlelere duyuran Pilates kısa sürede

her kesimin ilgi duyduğu egzersiz

çeşitlerinin arasına girdi. Madonna’dan,

Jenifer Lopez’e kadar birçok ünlü pilates

eğitimi alıyor. Bu ünlülerin yaşlarını ve

fiziklerini göz önünde bulundurunca pilates

eğitiminin neden bu kadar yaygınlaştığını da

anlamak mümkün. Türkiye’de pilates

egzersizlerinin öncüsü olan Ebru Şallı bu

sporun artık hayatının bir parçası olduğunu

söylerken, bunu ev hanımları ile de

paylaşmak için DVD çıkardı. 

E
BRU Şallı, “Daha önceden öğrendiğim

pilatesin ilk evreleriyle ilgili DVD’im

piyasaya çıktığı günden beri çok ilgi

gördü. Bu DVD’leri doğru takip edip pilates

uygulayanlar 30 seansta kendilerindeki

değişimi fark edebilecekler, karın ve kalça

bölgelerinden zayıflayacaklar. Bu DVD'de

'Matwork Pilates' ten örnekler bulacaksınız.

Beş ana prensibin anlatılmasıyla başlayan

görüntüler ısınma teknikleri ve egzersizlerle

devam ediyor ve esnemeyle noktalanıyor.

Ayrıca topla yapılan egzersizleri de yine bu

DVD'de bulabilirsiniz” dedi.

Sevgiyle mutlu,

Pilates'le

formda kalın...

SINAN’S Barber

DAMEN & HERREN SALON

Große Bergstr. 254 • 22767 Hamburg • Tel (040) 87099775

Bay, Bayan ve Çocuk

traşı itina ile yapılır.

Saç boyama ve saç

bakımı bizim işimiz.

Bayanlar için özel

bölümümüz vardır.

Teknoloji harikası IPL cihazı ile

İSTENMEYEN TÜYLERE SON

Işın dalgaları Teknolojisi, 

uzman kadrosu ile Beauty Fee’de...

Beauty Fee
Naciye

Güzelliğin tek adresi...

Wanfriederstr. 1 (Ecke Fürtherstr.) 28215 / Bremen

Tel.: 0421-578 904 82 •Inh.: Naciye OkurMüracat
Sağlık Media Verlag: Emin Sağlık

Im Hegen 3, 22113 Oststeinbek (Hamburg)

Tel.: 040-81 46 40 • 040-35 70 19 11
Fax: 040-86 69 08 54 • Mobil: 0172-54 68 334

www.turkses.de | www.euroses.de
tuerkses@t-online.de

Türkses Gazetesi ve Euroses Dergisi bünyesinde çalışacak,
HAMBURG, HANNOVER ve BREMEN çevresinde görevlendirilmek üze-
re 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.

Muhabirler
ve Reklam

Temsilcileri

ARANIYOR

www.euroses.deewwwwwww deww.eurosees.dosoowww

Mart 2012 | Yıl 1 | Sayı 1

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

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.

MAAŞ + PRİM     3 bİn Euro ve daha fazla kazanma İmkanı

Hamburg’un Billstedt semtinde uzun yıllardan beri faaliyet de
olan Öncü Super Market gerek bol çeşit gerekse kaliteli ürünleri
ile müşteri kapasitesini her geçen gün daha artırıyor

Bünyamin Özgül

As Urfa’ya yoğun ilgi
• Türkses / Hamburg

Hamburg’un Steindamm ve Harburg semtlerinde bulunan As
Urfa Restorantlar zinciri, leziz kebap ve yemek çeşitleri ile
müşteri akımına uğruyor.  Urfa yöresinin onlarca yemek ve

kebap çeşitinin közde hazırlanarak müşterilerine güler yüzle servisi
yapılan yemekler iştah kabartıyor. Hannover de 1987 yılndan beri ti-
caretle uğraşan başarılı işadamlarımızdan Salih İnce ve oğulları tara-
fından işletilen her iki restorant da her geçen gün müşteri kapasitesini
yükseltiyor.  Halen Hannover de bir seyahat acentası ve modern pas-
tane salonu işleten Salih İnce’nin bünyesinde yaklaşık 80 kişi çalışıyor. 

Yılların verdiği ticari tecrübesini Hannover den Hamburg’a kadar yay-
dığını ifade eden Salih İnce, Hannover’den sonra
Hamburg’da hizmete varız diyerek, sözlerine şöyle
devam etti.  Aslında Hamburg’da Hannover de ol-
duğu gibi modern ve geniş bir pastahane açmayı
planlıyordum. Ancak pastane için uygun bir yer bu-
lamayınca, gastronomi alanındaki tecrübemizle res-
torantcılığa daha da ağırlık verdik. Daha önceleri
ortağı olduğumuz Harburg daki Öz Urfa’yı komple
aldık. Buna ek olarak da Steindamm da Kasım ayın-
da yeni bir restorant daha açtık. 

Ailem ve oğullarım benim en büyük desteğimdir.
Müşterilerimizin memnuniyeti için hiçbir masrafdan
kaçınmayarak, As Urfa nın Hamburg’un gözde res-
torantları arasında yer almasını sağladık. 

Yemeklerimizin lezzeti ve sunduğumuz kusursuz hiz-
metlerimiz sayesinde müşteri potansiyelimiz her
geçen gün daha da artmaktadır. Hatta bazı günlerde
her iki restorantımızda da yer bulmak güç oluyor.
Gruplar ve aileler topluca daha önceden yer ayırt
ederek, yemek yemeye geliyorlar.  Restorantımızda
alkol olmamasına rağmen Alman müşterilerimizin de
yoğun olduğunu gururla söylemek isterim. dedi. 

Hamburg’un Steindamm ve Harburg semtlerinde Salih İnce ve oğulları tarafından işletilen 
As Urfa restorantları, leziz kebap ve yemek çeşitleriyle müşteri akımına uğuruyor. 

Türkses Gazetesi bünyesinde çalışacak, HAMBURG, 
HANNOVER, BREMEN ve çevresinde görevlendirmek üzere 

Türkçe ve Almanca’ya iyi derecede hakim, insan ilişkileri ve iletişimi
güçlü, bilgisayar kullanmasını iyi bilen, ehliyetli ve araç sahibi olan 

Mobil : 0172 - 54 68 334
Telefon: 040 / 81 46 40

Yeni yılınızı en
içten dileklerimizle

kutlar, bütün gü-
zelliklerin sizlerin

olmasın dileriz.

Hamburg’un
sembol avukatı
GÜLȘEN KURT

www.euroses.de

Tel.: 040 / 35 70 19 12  • e mail: eurosesim@gmail.com  
www. euroses.de • Facebook: euroses •  Haziran - Juni  2016

euroSES  Hamburg’lu
işverenlerimizi tanıtıyor

�Pamukkale 28 yaşında
�Anıl Altıntaş’tan altın 

gibi sözler
�Vatan’da 200 çeşit ürün
�Avukat Sultan Maden 

Çelik yeni ofisinde
�Störtebeker’de manzara 

bahane, balık şahane
�M. Emin Süzen 18 yıldır

otomobil pazarlıyor
�Kuyumcu Atıl’dan

özel takı tasarımı
�Ay Transport’dan acil

paket teslimatı
�Reklamsız TV kanalları 

Satpoint’de
�Bayansal Reeperbahn’ı 

dönderiyor
�Reeperbahn’ın gözdesi

Steinbock restoran
�37 yıllık işverenimiz

Salih İnce
�Sait Köz’de lezzet başka
�Torku ürünleri Almanya da

Em Sa Medien - Emin Sağlık
Hammerbrook Str. 84 . 20097 Hamburg
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HH Wilhelmsburg’da YENİ AÇILDI

Bu indirimli fiyatlar 31.12.2016 tarihine 
ve ürünlerin bitimine kadar geçerlidirYENİ AÇILIŞ DOLAYISIYLA ÖZEL İNDİRİM!.

Veringstr. 16 - 18 • 21107 Hamburg (Wilhelmsburg) • Telefon: 040 / 75 89 69


