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

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

Altın, Gümüş, Pırlanta, Saat...
Kalite, Bol Çeşit, Uygun Fiyat...
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Tel: 040-81 46 40 
Fax: 040  86 69 08 54

Mobil: 0172 - 54 68 334

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:

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

Im Hegen 3
22113 Oststeinbek

KuzeyAlmanyaiçinaylıkTürkçehabervereklamgazetesi-ZeitungfürtürkischeMitbürgerinNord-Deutschland
Seit1991.Bağımsız-Unabhängig.Yıl-Jahrgang:22.Tiraj-Auflage:20.100.Sayı-Ausgabe:242.Ağustos-August2013

22 YIL
JAHRE

BMW und MINI 
Vertragshändler

Ümit Sentürk
Verkaufsberater

Gebrauchtwagen
Dienstwagen
Finanzierung
Leasing

B&K GmbH & Co. KG
Buxtehuder Straße 112

21073 Hamburg
Tel 040. 766 091-8787

Fax 040. 766 091-17
e-mail uemit.sentuerk@

bundk.de
www.bundk.de

 

  
   

 

  

      
              

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

Özdemir
KfZ Gutachter

Mehmet Özdemir

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

M  

Araç hasar ve değer tespiti

en hızlı şekilde yapılır.

www.turkses.de         www.turkses.com    

Farklıyız, Farkındamısınız?

İyi B
ayramlar

İyi B
ayramlar

Hayırlı ve iyi Bayramlar

İyi 
Bayramlar

Hamburg’da olayların başladığı yerde başlayan yürü-
yüşe Türk gençleri ve ailelerinin yanı sıra farklı mil-

letlerden bölge halkı, STK’lar, Hamburg Sol Parti eyalet
milletvekili Mehmet Yıldız, Yeşiller eyalet milletvekili
Filiz Demirel katıldı. Açılan pankartlarda polisin derhal
kimlik kontrollerini durdurması, özür dilemesi, bazı med-
yanın kuruluşlarının kışkırtıcılığı bırakmaları istendi.

�� HHaabbeerrii 55’’ttee

Hamburg polisinin Türk gençlerine sürekli
kimlik sorması ve akabinde 16 genci göz-
altına almasıyla başlayan olaylar binlerce
kişi tarafından protesto edildi. Aynı şekilde
Offenbach’ta kimlik kontrolü sırasında
çıkan arbedede Türk gençlerinin polis şid-
detine maruz kalması da protesto edildi.

Almanya’nın Hamburg şehrinde 2009 yılında baş-
konsolosluk görevine başlayan Devrim Öztürk konso-
losluk rezidansında verdiği iftar yemeği ile veda etti.

YYeemmeekk öönncceessii kkııssaa
bbiirr kkoonnuuşşmmaa yyaappaann

ÖÖzzttüürrkk,, ““22000099 yyııllıınnddaa
HHaammbbuurrgg’’ddaa ggöörreevvee
bbaaşşllaaddıığğıımmddaa RRaammaazzaann
aayyıı vvee bbiirr ggeenneell sseeççiimm
öönncceessiiyyddii.. GGöörreevv ssüürreemm
ddoolldduu yyiinnee bbiirr sseeççiimm öönn--
cceessii.. ŞŞiimmddii mmeecclliisslleerrddee
ççookk ssaayyııddaa ssiiyyaassii tteemmssiill--
cciilleerriimmiizz vvaarr.. AArrzzuummuuzz
bbuunnllaarrıınn aarrttmmaassıı..”” ddeeddii.. 

��HHaabbeerrii 55’’ttee

Almanya’da özellikle toplu taşıtlar ve kapalı duraklarda giderek artan alkol yasakları etkili olmaya baş-
ladı. İki yılın bilançosunu çıkaran Hamburg İçişleri Bakanı Michael Neumann, yasakla birlikte alınan ön-
lemlerin etkili olduğunu ve toplu taşıtlarda yüzde 20 daha az şiddet ve hırsızlık olayı yaşandığını söyledi.

Alkol yasağını dört yıl önce ilk başlatan Hamburg,
Bremen, Hannover, Göttingen, Cuxhaven, Lüne-

burg ve Uelzen kentleri arasında sefer yapan yerel
demir yolu şirketi Metronom yasakla birlikte özellikle

temizlik ve
onarım gider-
lerinin azaldı-
ğını ve yolcu
sayısının art-
tığını, dola-
yısı ile karını
yükselttiğini
açıklamıştı.

� 1100’’ddaa

Axel Springer yerel
gazete ve dergileri
920 milyona sattı

Axel Springer yerel
gazete ve dergileri
920 milyona sattı

Almanya’nın en
güçlü medya

grubu Axel Sprin-
ger iki gazete ve
bir dergisini 920
milyon Euro kar-

şılığında elden
çıkardı. �� 9’da

HHaammbbuurrgg’’uunn WWiillhheellmmssbbuurrgg sseemmttiinnddee
ffaaaalliiyyeett ggöösstteerreenn TTeekk11 MMaarrkktt,, yyaappmmıışş

oolldduuğğuu hhaaffttaallııkk kkaammppaannyyaallaarrllaa üürreettiicciiddeenn
ttüükkeettiicciiyyee ddiirreekktt ssaattıışşllaarr ggeerrççeekklleeşşttiirriiyyoorr.. 

TTeekk11 MMaarrkktt ssaahhiibbii AAhhmmeett
FFıırraatt ‘‘YYııllllaarrddıırr mmaarrkkeettcciilliikk
mmeesslleeğğii iillee iiçç iiççeeyyiimm.. MMüüşştteerrii--
mmiizziinn hhaannggii ttüürr üürrüünnüü uuyygguunn ffii--
yyaattllaarraa tteerrcciihh eettttiiğğiinnii iiyyii
bbiilliirriimm.. MMaarrkkeettiimmiizzddee ssuunndduu--
ğğuummuuzz üürrüünnlleerr bbiirriinnccii kkaalliittee ooll--
mmaassıınnaa rraağğmmeenn,, ffiiyyaattllaarrıımmıızzıınn
AAvvrruuppaa ççaappıınnddaa eenn uuyygguunn oolldduuğğuunnuu öözzeelllliikkllee
bbeelliirrttmmeekk iisstteerriimm.. 

ÜÜrrüünnlleerriimmiizzii bbüüttüünn AAvvrruuppaa ççaappıınnddaakkii üürree--
ttiicciilleerrddeenn ddiirreekktt aallddıığğıımmıızz iiççiinn hheemm kkaalliittee vvee
hheemmddee ffiiyyaatt hhuussuussuunnddaa mmüüşştteerriilleerriimmiizzee eenn
uuyygguunnaa ssuunnuuyyoorruuzz.. BBiizzii tteerrcciihh eeddeenn mmüüşşttee--
rriilleerriimmiizz hheerr ggeeççeenn ggüünn yyeennii mmüüşştteerrii ggeettiirree--
rreekk,, tteerrcciihhlleerriinnii bbiizzddeenn yyaannaa kkuullllaannddııkkllaarrıınnıı
gguurruurrllaa ssööyylleemmeekk iisstteerriimm’’ ddeeddii..

�� GGeenniişş bbiillggii 44.. ssaayyffaaddaa

Bayramınız
mübarek olsun!.



Angebote gültig 
vom 8. bis 21. August 2013
Solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.

Online 
info@budni.de
facebook.com/BUDNI

Servicenummer
040 80 60 30 30

Mobil
www.budni.de/app
(für iPhone & Android)

Mein

www.budni.de

              GRATIS
            Beim Kauf  von1 Packung DIADEM Coloration 
         erhalten Sie 1 Packung DIADEM ANSATZSET     
                                          Ihrer Wahl gratis dazu! 
        Gültig in allen Filialen bis zum 21.8.13 und nicht   
            in Verbindung mit anderen Coupons. Eine 
      Barauszahlung ist nicht möglich. Solange 
                                      der Vorrat reicht.

DIADEM
Seiden-Color-Creme
Mit nährendem Öl
Packung

statt 4,95
2,99

+
89

FA
Deospray
100 ml = 0,59
150 ml

statt 1,15
0,89

HAKLE KAMILLE
Toilettenpapier
3-lagig, 8x 150 Blatt
oder Sanft & Sicher
4-lagig, 8x 130 Blatt statt 2,65/2,99

1,99
199

ODOL-MED3
Zahncreme
100 ml = 1,85
75 ml statt 1,99

1,39
139

HIPP
Reiswaffeln
100 g = 2,54
35 g

statt 0,99
0,89

89

HIPP
BABY SANFT
Feuchttücher
Vorteilspack
4x 56 Stück
Packung

statt 4,65
3,99

399

DALLI
Waschmittel 
1 WL = 0,10
100 Waschladungen
XXL-Packung

statt 10,99
9,99

999

Beim Kauf von 4 Gläschen 
Hipp Früchte oder Frucht & 
Getreide erhalten Sie gegen 
Vorlage dieses Coupons 

1 Gläschen gratis!
Gültig vom 8. bis 21. August 2013 
und nicht in Verbindung mit 
anderen Coupons. Eine Bar-
auszahlung ist nicht möglich.

HIPP
Früchte oder

Frucht & Getreide
100 g = 0,42

190 g

statt 0,95
0,79

Ramazan 
Bayramınızı en 

içten dileklerimizle 
kutlar, sağlıklı, 

başarılı ve mutlu 
bir yaşam 

dileriz.

CELEBRATION 
Schokolade
100 g = 1,35
200 g

2,69
269

MESSMER
Bayram Tee
Apfel-Feige-Dattel
20 Aufgussbeutel

1,79179

5für4
KINDER
Schokolade
100 g

0,99
99

PANTENE PRO-V
Shampoo 
oder Spülung
100 ml = 0,80/1,00
250/200 ml

statt 2,95
1,99

199

DIADERMINE
0% High Tolerance
Anti-Falten
Tages- oder 
Nachtcreme
100 ml = 13,98
50 ml

statt 9,45
6,99

699
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TTüürrkksseess // HHaammbbuurrgg 

SPD Hamburg Mitte Meclis Üyesi ve partisi-
nin uyum sözcüsü Erkan Şahin’in selam-

lama konuşmasıyla başlayan iftar proğramında
konuşan aynı zamanda Alman-Türk Parlamen-
terler Dostluk Grubu
Başkanı Johannes
Kahrs, Türkiye Al-
manya ilişkilerinden
bahsederek Türki-
ye’nin Avrupa Birliği
yolundaki çalışmaları-
nın devam etmesi ve
AB’ye alınması gerkti-
ğini belirtti ve dostluk

grubu olarak bu çalışmaları desteklediklerini bil-
dirdi. İnsanların birbirleri ile iyi ilişkiler kurabil-
mesi için uyum içinde yaşaması gerektiğini
anlatan Kahrs, ‘’İnsanlar özgürlüklerini kullanır-
ken bir başkasının özgürlüğünü ihlal etmemeli.’’

dedi. Katılımcılardan
önümüzdeki seçimler
için destek isteyen
Kahrs,  çifte vatandaşlık
ancak SPD’nin iktidara
gelmesiyle mümkün
olur. Bunun için hem
sizlerden hem de etrafı-
nızdakilerin desteğine
ihtiyacımız var dedi.       

TTüürrkksseess // HHaammbbuurrgg

Tek1 Markt yöneticisi Ahmet Fırat tarafından
Wilhelmsburg’ Yeni Cami de verilen iftara

çok sayıda  işveren ve vatandaşlarımız iştirak etti.
Cami bahçesinde gerçekleşen if-
tar’da bayanların titizlikle yap-
tığı yemekler davetlilere takdim
edildi. Bir gün sonrası yine
Ahmet Fırat tarafından Stein-
dam daki cami de verilen iftar
sofraları şenlenirken, yapılan
dualar sonrası Ramazan hak-
kında sohbetler gerçekleşdi. 

Her yıl bu tür davetleri verdiğini ifade eden
Ahmet Fırat, ‘11 ayın Sultanı Ramazan ayında
tuttuğumuz oruçları hep birlikte açmak, bizleri ve
dostluğumuzu daha da güçlendiriyor. 

Hep birlikte iftar sofralarında buluşmak, bir-

likte yemek yemek ve sonrası yine hep birlikde
dual etmek, inancımızı dahada güçlendiriyor.
Bugün ben  başka birgün diğer arkadaşların iftar
vermesi, dinimizin birlik ve beraberlik ruhu içinde
insanlara verdiği önemi açıkca gösteriyor. İnsan-
lar arasında kardeşlik, barış ve yardımlaşma duy-
gularını dahada perçinleştiriyor’ dedi. 

TTüürrkksseess // HHaammbbuurrgg

DDaahhaa öönncceelleerrii ÖÖzz--UUrrffaa aaddıı iillee ffaaaalliiyyeettddee
oollaann,, ÖÖzz--UUrrffaa’’yyıı ddeevvrraallaann İİnnccee AAiilleessii,,

bbuunnaa eekk oollaarraakk HHaammbbuurrgg’’uunn mmeerrkkeezz ttrreenn iiss--
ttaassyyoonnuunnaa yyaakkıınn oollaann eenn iişşlleekk ccaaddddeelleerriinnddeenn
SStteeiinnddaammmm ddaa,, 22.. AAss UUrrffaa yyıı eenn kkııssaa ssüürreeddee
ffaaaalliiyyiittee ggeeççiirreecceekklleerriinnii bbeelliirrttiilleerr..

KKoonnuu iillee iillggiillii TTüürrkksseess’’ee bbiillggii vveerreenn SSaalliihh
İİnnccee,, ‘‘ TTiiccaarrii ffaaaalliiyyeettlleerriimmiizzii HHaannnnoovveerr ddıı--
şşıınnaa ddaa ttaaşşııyyaarraakk,, HHaammbbuurrgg uunn iikkii aayyrrıı sseemm--
ttiinnddee ggaassttrroonnoommiiee aallaannıınnddaa ffaaaalliiyyeettlleerriimmiizzee
hhıızz vveerrddiikk.. DDaahhaa öönncceelleerrii oorrttaağğıı oolldduuğğuummuuzz
HHaammbbuurrgg’’uunn HHaarrbbuurrgg sseemmttiinnddeekkii ÖÖzz UUrrffaa’’yyıı
kkoommppllee aallaarraakk aaddıınnıı AASS UUrrffaa oollaarraakk ddeeğğiişşttiirr--
mmeeyyii uuyygguunn ggöörrddüükk.. AAyyrrııccaa bbuunnaa eekk oollaarraakk
HHaammbbuurrgg uunn mmeerrkkeezziinnddee TTüürrkklleerriinn yyooğğuunn
oolldduuğğuu SStteeiinnddaammmm 1199 aaddrreessiinnddee AASS UUrrffaa 22
aaddııyyllaa iikkiinnccii yyeennii vvee mmooddeerrnn rreessttoorraannttıımmıızzıınn
öönnüümmüüzzddeekkii ggüünnlleerrddee aaççııllıışşıınnıı yyaappaaccaağğıızz..
AASS UUrrffaa rreessttoorraannttllaarr ssaaddeeccee kkeennddii aaiillee ffeerrtt--
lleerriimmiizz ttaarraaffıınnddaann yyaannii ooğğuullllaarrıımm ttaarraaffıınnddaann
iişşlleettiilleecceekk oollaann bbiirr aaiillee şşiirrkkeettiiddiirr.. BBuunnaa eekk
oollaarraakk HHaannnnoovveerr’’iinn mmeerrkkeezziinn ddee ddee iikkii kkaattllıı
mmooddeerrnn bbiirr ppaassttaanneemmiizz,, sseeyyaahhaatt aacceennttaammıızz
ddaa mmeevvccuuttttuurr.. ‘‘ ddeeddii.. 

EEnn bbüüyyüükk ddeesstteeğğiinniinn aaiilleessii vvee ooğğuullllaarrıı ooll--
dduuğğuunnuu vvuurrgguullaayyaann SSaalliihh İİnnccee,, ‘‘ bbööyylleelliikkllee
2255..yyııllllııkk ttiiccaarrii hhaayyaattıımmddaa ggaassttoorroommii bbrraann--
jjiinnddaa ddaa mmüüşştteerriilleerriimmiizzee eenn iiyyii hhiizzmmeettii ssuunn--
mmaayyii pprreennssiipp eeddiinnddiikk’’ ddeeddii..

HHaammbbuurrgg // TTüürrkksseess

Hamburg ve Hannover in gözde resto-
ranlarından Öz-Urfa Restorantlar Zin-

cirinin tamamı Öküzboğan ailesine
devredildi.  Hamburg daki 3 restorantına ek
olarak Hannover ve Bremen de de birer şu-
beleri olan Öz-Urfa restorantların işletme
hakkı, varılan anlaşma sonrasında devir tes-
lim işlemleri gerçekleşti. 

Konu ile ilgili Türkse’e bilgi veren Ham-
burg Steindamm sorumlusu Abdullah
Öküzboğan, ‘Vardığımız anlaşma sonucu
Hamburg, Hannover ve Bremen’de faaliyet
gösteren 5 restorantımızdan 4 tanesinin
isim ve işletme hakkı tamamen biz Öküzbo-
ğan aile fertlerine kalırken, sadece Hamburg
Harburg daki Öz Urfa restorantı ise eski or-
taklarımızdan Salih İnce ve ailesine devre-
dildi. Ancak, Harburg da eski adı ile faaliyet
gösteren Öz-Urfa’nın isminin As Urfa olarak
değiştirilmesine karar verildi. Restorantları-
mızdaki kalite, servis ve hizmet ağımız, es-
kiden olduğu gibi şimdi de daha güçlü ve
prensipli bir şekilde yürütülmektedir. 

Ayrıca yukarıda belirtilen ÖZ Urfa Restoran-
ların patent ve işletme hakkı bize yani Öküz-
boğan aile fertlerine aittir. İlerde açılacak yeni
Öz Urfa restorantlar sadece bizim kontrolü-
müz ve bize bağlı olarak işletilecektir’ dedi. 

Hannover’in çeyrek asırlık işadamlarından
Salih İnce ve oğulları, Hamburg da AS Urfa
adında iki ayrı restorantı işletmeye başladılar. 

Ramazan ayı boyunca verilen iftar sofraları ile müslümanlar biraraya gelirken,
işverenlerimiz tarafından düzenlenen iftar sofraları camilerimizi şenlendirdi.

111177 yyııllllııkk ttaarriihhii ggeemmii SSPPDD’’nniinn iiffttaarrıınnaa eevv ssaahhiipplliiğğii yyaappttıı

SPD Hamburg-Mitte tarafından bu yıl 3. sü düzenlenen iftar programında farklı millet ve kül-
türlerden insanlar bir araya geldi. Şuan müze olarak hizmet veren Rickmer Rickmers adlı
117 yıllık tarihi gemi de gerçekleştirilen iftar proğramına SPD Hamburg Mitte Başkanı ve Fe-
deral Milletvekili Johannes Kahrs, Mitte Belediye Başkanı Andy Grote, Hakan Demirel ve Fuat
Yavaş’ında aralarında bulunduğu mitte belediye meclis üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

Tercümelerimiz Hamburg Başkonsolosluğu tarafından tanınmakdadır

Almanya’da verilmiş olan boşanma kararlarının, Türkiye’deki
yetkili mahkemelerde tanıtımı ve tenfizi (Ortalama 4 haftada
karar teslimi).

Almanca, Türkçe ve Polonca dillerinde uzman tercümanlık 

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

Noter ve benzeri birçok resmi kurumlarda, 8 yıllık tecrübemizle
ve en uygun fiyatlara tercümanlık hizmeti veriyoruz.

☞

☞
☞

☞

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

Yeminli Tercüman

Özgür Temel

Özdemir
KfZ Gutachter

Araç hasar ve

değer tespiti en hızlı

şekilde yapılır.

Haftplicht- und Kaskoschadengutachten

• Sachvenständiger
• Fahrzeugbewertung
• Oldtimergutachten

• Unfallgutachten
• Wertgutachten
• Kostenvoranschlag

• Rechnungsprüfungen
• Restwertermittlungen

• Reparaturbestätigungen

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

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

Özdemir
KfZ Gutachter

Mehmet Özdemir

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

Mehmet Özdemir

Araç hasar ve değer tespiti

en hızlı şekilde yapılır.

Araba
Oto
bilir
kişi

Bayramınızı
kutlar, esenlikler

dilerim.

Bayramınız
mübarek olsun!.
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Susannenstraße 34-35 • Hamburg
Tel.:040 - 430 24 11
www.pamukkalerestaurant.de
info@pamukkalerestaurant.de

http://www.facebook.com/pamukkalerestaurant

Folge uns auf
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since 1988

®

Türkisches Restaurant
Pamukkale Köz 25

YIL

1988 - 2013

since 1988

®
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Hamburg’da olayların başladığı yerde başlayan yürüyüşe
Türk gençleri ve ailelerinin yanı sıra farklı milletlerden

bölge halkı, STK’lar, Hamburg Sol Parti eyalet milletvekili
Mehmet Yıldız, Yeşiller eyalet milletvekili Filiz Demirel katıldı.

Açılan pankartlarda polisin derhal kimlik kontrollerini dur-
durması, özür dilemesi, bazı medyanın kuruluşlarının kışkırtı-
cılığı bırakmaları istendi.

Eyalet milletvekili Mehmet Yıldız, “Bu yürüyüş özelikle son yıl-
larda şehir yapılanması çerçevesinde yoksul gençlerin dışlanması,
gittiği alanların daraltılması ve gençlik evlerinin kapanmasının
bir göstergesidir. Bugün polis istediği gibi sokaklarda büfe önle-
rinde buluşan gençleri kontrol edip tutuklama noktasına kadar
gidebiliyor. Eğer devlet veya yerel hükümet bu noktada dürüst
ve ciddi ise gençlere yatırım yapmalı ve gençlik evleri açmalı. Ni-
tekim bu sorun göçmenlerin sorunu değil, sosyal sorundur” dedi.

Artık bölgenin yerlisinin de göçmeninin de bu tür olayları
kabul etmek istemediğini belirten Yıldız, “Kimsenin kimseyi
kriminalize etmeye hakkı yok. Altona herkesin birlikte yaşa-
dığı bir yer” diye konuştu. Siyasi, gençlere örgütlenme, sorun-
larına sahip çıkma, gençlik evleri talep etme ve sosyal
kurumlarda aktif olma tavsiyelerinde bulundu.

16 YABANCI GENÇ
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Hamburg’da gerginliğin büyümesini Türk anneler önledi.

Hamburg polisinin çoğu Türk olan gençlere sürekli kimlik sor-
ması ve akabinde 16 genci gözaltına almasıyla başlayan olay-
ların büyümesini Türk anneler önledi.

Olayların başlamasıyla birlikte çoğu mağdur gençlerin anne-
leri olan kadınlar bir araya gelerek gerginliğin devam etmemesi
için yoğun çaba sarf etti. Anneler bir taraftan olayları önlerken,
diğer taraftan da tepkilerin dile getirilmesi için harekete geçti
ve onların konuya el atmasıyla olayların seyri değişti.

POLİSİN KİMLİK
BASKISINA PROTESTO
Türkses’e konuşan bir anne, gençlerin çok iyi niyetli davran-

dıklarını belirterek, “Anneler olarak kendi aramızda buluşarak

bu olayların arkasında farklı düşüncelerin olabileceğini, sadece
rutin kontrollere benzemediğini konuştuk. Olayların durdurul-
ması için neler yapabileceğimizi görüştük ve semtimizdeki diğer
anneler ve komşularımızla irtibata geçerek polisin kimlik baskı-
sını protesto kararı aldık” dedi.

‘İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ
DURUMU ANLATMAYA ÇALIŞTIK’
Bu sürecin hiç de kolay geçmediğini anlatan anne, “Bir yan-

dan çocuklarımız adına kaygılarımız vardı, bir yandan da insan-
lara içinde bulunduğumuz durumu anlatmak istiyorduk. Bu
sayede olayların daha da büyümesini önledik” dedi.

OLAYLARA SON VERİLMELİ
Bir başka anne ise, yıllardır bu semtte yaşadığını ve buradaki

çocuk ve gençlerin tamamının kendi çocukları gibi olduğunu söy-
ledi. Anne, polisin derhal bu tür olaylara son vermesini istedi.
Bazı anneler protesto yürüyüşünde düşüncelerini dile getirdi.
Annelerin konuşmaları ise yürüyüşe katılanlardan büyük alkış
aldı. Yürüyüş boyunca önde yer alan annelerin başka olayların
çıkmaması içinde yoğun çaba sarf etmesi dikkatlerden kaçmadı. 

TTüürrkksseess // HHaammbbuurrgg

YYeemmeekk öönncceessii kkııssaa bbiirr kkoonnuuşşmmaa
yyaappaann ÖÖzzttüürrkk,, ““22000099 yyııllıınnddaa

HHaammbbuurrgg’’ddaa ggöörreevvee bbaaşşllaaddıığğıımmddaa
RRaammaazzaann aayyıı vvee bbiirr ggeenneell sseeççiimm öönn--
cceessiiyyddii.. GGöörreevv ssüürreemm ddoolldduu yyiinnee bbiirr
sseeççiimm öönncceessii.. ŞŞiimmddii mmeecclliisslleerrddee ççookk
ssaayyııddaa ssiiyyaassii tteemmssiillcciilleerriimmiizz vvaarr.. AArr--
zzuummuuzz bbuunnllaarrıınn aarrttmmaassıı.. BBuurraaddaa ççookk
ggüüzzeell ggüünnlleerr ggeeççiirrddiikk,, ççaallıışşmmaallaarr yyaapp--
ttııkk.. ÇÇookk kkiişşii iillee ttaannıışşttıımm vvee ddoossttlluukk--
llaarr kkuurrdduumm.. HHeemm HHaammbbuurrgg’’uu hheemm ddee
ssiizzlleerrii öözzlleeyyeecceeğğiimm..”” ddeeddii.. 

TTüürrkk ttoopplluummuunnaa ‘‘BBiirrlliikk oolluunn’’ vvee
‘‘ÇÇooccuukkllaarrıınnıızzıınn eeğğiittiimmiinnee öönneemm
vveerriinn’’ ççaağğrrııssıı yyaappaann ÖÖzzttüürrkk,, HHaamm--
bbuurrgg’’ddaa MMüüssllüümmaannllaarrllaa yyaappııllaann
‘‘DDeevvlleett AAnnllaaşşmmaassıı’’nnıı öörrnneekk ggöösstteerree--
rreekk,, ““BBuu aannllaaşşmmaa bbiirrlliikkttee hhaarreekkeett

eeddiillmmeessiinniinn
ssoonnuuccuu oollaa--
rraakk ssaağğ--
llaannddıı..”” ddiiyyee
kkoonnuuşşttuu.. 

İİffttaarr yyee--
mmeeğğiinnee
KKoonnssoollooss
BBeerraattii AAllvveerr
iillee aattaaşşeelleerr,,
TTiimmmmeenn--
ddoorrffeerr
SSttrraanndd BBee--
lleeddiiyyee BBaaşş--
kkaannıı HHaattiiccee
KKaarraa,, iişş vvee

ssiiyyaasseett ddüünnyyaassıınnddaann ttaannıınnmmıışş ssiimmaa--
llaarr iillee SSTTKK tteemmssiillcciilleerrii vvee bbaassıınn
mmeennssuuppllaarrıı kkaattııllddıı.. 

DDeevvaammllıı hhaallkkıınn iiççiinnddee oollaann ÖÖzzttüürrkk
iiççiinn ddaahhaa öönncceeddee AAvvrruuppaa UUrrffaallııllaarr
DDeerrnneeğğii,, HHaammbbuurrgg TTüürrkk TToopplluummuu
ggiibbii bbiirr ççookk SSTTKK’’ddaa vveeddaa ttöörreennii ddüü--
zzeennlleeddii..

DDaahhaa öönncceessii HHaammbbuurrgg UUrrffaallııllaarr
DDeerrnneeğğii ttaarraaffıınnddaann WWaannddssbbeekk ddeekkii
MMaannggaall KKeeyyff  RReessttoorraanntt ddaa vveerriilleenn
vveeddaa yyeemmeeğğiinnddee,,  BBaaşşkkoonnssoollooss vvee
UUrrffaallııllaarr aarraassıınnddaa dduuyygguulluu aannllaarr yyaa--
şşaannddıı.. 44 yyııllllııkk ssüürreeccttee vvaattaannddaaşşllaarrllaa
iiçç iiççee oolldduuğğuunnuu iiffaaddee eeddeenn MMaannggaall
KKeeyyff ssaahhiibbii MMaahhmmuutt BBoozzkkuurrtt,, BBaaşş--
kkoonnssoollooss DDeevvrriimm ÖÖzzttüürrkk’’üünn ggöörreevviinnii
eenn iiyyii şşeekkiillddee yyeerriinnee ggeettiirrddiiğğiinnii ssaavvuu--
nnaarraakk,, kkeennddiissiinnii öözzlleeyyeecceekklleerriinnii
iiffaaddee eettttii.. 

Almanya’nın Hamburg şehrinde 2009 yılında baş-
konsolosluk görevine başlayan Devrim Öztürk konso-
losluk rezidansında verdiği iftar yemeği ile veda etti.

Hamburg polisinin Türk gençlerine sürekli kimlik sorması ve akabinde 16 genci gözaltına almasıyla
başlayan olaylar binlerce kişi tarafından protesto edildi. Aynı şekilde Offenbach’ta kimlik kontrolü
sırasında çıkan arbedede Türk gençlerinin polis şiddetine maruz kalması da protesto edildi.
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Pek çok hüküm gibi oruç da, İslâm’ın
ilk yıllarında değil de Medine döne-

minde farz kılınmıştır. Orucun farz kılın-
ması tarih olarak hicretin ikinci yılının
Şaban ayına rastlamıştır. 

ORUCUN FARZ OLUŞU 
KUR’AN VE 
SÜNNET’LE SABİTTİR
“Ey iman edenler, sizden öncekilere farz

kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı.
Böylece umulur ki korunursunuz.” (Bakara,
2/183) ayeti ile “O sayılı günler, Ramazan
ayıdır. O Ramazan ayı ki insanlığa bir Reh-
ber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı
batıldan ayıran en açık ve parlak delilleri ih-
tiva eden Kur’ân o ayda indirildi. Artık siz-
den kim Ramazan ayının hilâlini görürse, o
gün oruç tutsun. Hasta veya yolcu olan, tu-
tamadığı günler sayısınca, başka günlerde
oruç tutar. Allah sizin hakkınızda kolaylık
ister, zorluk istemez. Oruç günlerini ta-
mamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğin-
den ötürü Allah’ı tazim etmenizi ister.
Şükredesiniz diye bu kolaylığı gösterir.”
(Bakara 2/185) ayeti orucun İslam dininde
farz olduğunu anlatmaktadır. 

Bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz (sas)
şöyle buyurmuştur: 

“İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Al-
lah’tan başka ilah bulunmadığına ve Pey-

gamber Efendimiz’in Allah’ın kulu ve elçisi
olduğuna şahitlik etmek, namazı kılmak,
zekât vermek, Ramazan orucu tutmak,
gücü yetenler için Beytullah’ı ziyaret
etmek.” (Buharî, İman 1; Müslim, İman 20;
Tirmizi, İman 3) 

OOrruuccuunn ffaarrzz oolldduuğğuunnuu bbiillddiirreenn ddiiğğeerr bbiirr
rriivvaayyeett ddee şşuudduurr::

“Saçı başı dağınık bir adam Peygamber
Efendimiz’e gelerek: “Ya Resûlallah! Bana
Allah’ın üzerime oruç olarak neyi farz kıldı-
ğını haber verir misin?” dedi. Peygamber
Efendimiz bunun üzerine şöyle buyurdu:
“Ramazan ayını (orucunu) farz kıldı.”
Adam: “Benim üzerimde bundan başka bir
borç var mıdır?” diye sorunca, Peygamber
Efendimiz: “Hayır, ancak kendiliğinden na-
file olarak yaparsan bu müstesnâ” buyurdu.
Adam, bundan sonra sorularına devam ede-
rek: “Allah’ın bana farz kıldığı zekâttan
haber ver” dedi. Peygamber Efendimiz ona
İslâm’ın gösterdiği yolları ve esasları anlattı.
Bundan sonra adam şöyle dedi: “Sana ik-
ramda bulunan Allah’a yemin olsun ki, bu
söylenenlerden ne fazla ne de eksik yapa-
rım.” Bunun üzerine Peygamber Efendimiz:
“Eğer doğru söylüyorsa, bu adam kurtul-
muştur, (yahut başka bir rivayette de) cen-
nete gidecektir.” buyurdu. (Buharî, İman 3;
Savm 1; Müslim, İman 8, 9; Ebu Davud,
Salat 1; Nesâi, Salat 4) 

NİÇİN ORUÇ 
TUTMALIYIZ?
Mümin, herhangi bir menfaat düşüncesi

ile değil yalnız Allah’ın emri olduğu için ve
onun rızasını kazanmak maksadıyla oruç
tutmalıdır. Orucunu bedene, topluma ka-
zandırdığı hususların bulunması ile beraber,
insan orucu bunlar için değil sadece Allah
emrettiği için tutmalıdır. 

Hz. Ali (radıyallâhu anh) diyor ki: 
- Karşılığında bir menfaat umarak yapılan

ibadet, ticaretçinin ibadetidir. 
- Korku sebebiyle yapılan ibadet kölenin

ibadetidir. 
- Allah’ın nimetlerine şükretmek maksa-

dıyla yapılan ibadet, hür olan kimsenin iba-
detidir. (Ali el-Kârî, Mirkâtü’l-Mefâtih,
2/135) 

Makbul olan ibadet, Hz. Ali’nin de belirt-
tiği gibi Allah’ın nimetlerine karşı şükran
borcunu yerine getirerek onun rızasını ka-
zanmak maksadıyla yapılan ibadettir. 

Allah, ancak böyle samimi bir düşünce ile
yapılan ibadetleri kabul eder. 

ÖNCE İFTAR MI EDELİM, 
NAMAZ MI KILALIM?
Bazen şöyle sorular gelebiliyor: “Oruç tu-

tulan akşamlarda öncelikle iftar yemeğini
mi yemeli? Yoksa akşam namazını mı kıl-
malı?” 

Akşam vaktinin girdiği kesin olarak bilini-
yorsa, önce hurma, su gibi birşey ile oruç
açılır, sonra namaz kılınabilir. 

Yemeği acele olarak yiyip, sonra namaz

kılmak da uygundur. Ancak iftar sofrasında
çeşitli yemekler olduğu için, akşam namazı
gecikebilir. Namazı ilk vaktinde kılmak en
güzelidir. Bu bakımdan orucu açtıktan, iftar
ettikten sonra namazı kılmak iyi olur. Bu-
nunla beraber yemek hazırken namaz kıl-
manın mekruh olduğu şeklinde bir görüş de
vardır. Bundan maksat namaz kılarken
aklın yemekte olması dolayısıyla namazı
hakkıyla eda edememek neticesini verece-
ğidir. Yemek yemek namazın vaktini fazla-
sıyla ertelemeyecekse bu yolu izlemek
mümkündür. Ancak yukarıda belirttiğimiz
gibi orucu Efendimiz’in tavsiyeleri doğrul-
tusunda ezanla birlikte açtıktan sonra da
namazı çok geciktirmemek için onu edâ
etmek, daha sonra da iftarımızı yapmak en
uygun görüş olmaktadır. Böylece oruç Efen-
dimiz’in tavsiyesi doğrultusunda erken açıl-
mış, namaz da erken kılınmış olur. 

ORUÇ TUTMANIN FARZ
OLMADIĞI DURUMLAR
Yolculuk: İslâm, insanlara üstesinden ge-

lemeyecekleri mükellefiyetleri yüklemez.
Emirler takat ölçüsündedir. Yolculuk ise,
zaman zaman meşakkat ve sıkıntıların ol-
duğu bir durumdur. Böyle bir durumdaki
Müslüman yolculuğun vereceği meşakkat
karşısında oruç tutmada zorlanabilir. Bun-
dan dolayıdır ki Cenab-ı Hakk, Bakara su-
resinin 184. âyetinde bu durumdaki
kimselere oruç tutmama noktasında ruhsat
vermiştir. Seferde iken oruç tutmayan daha
sonra kaza eder. Ancak dileyen kimseler,
yolcu oldukları halde bu orucu tutabilirler. 

Hastalık: Yüce Yaratıcı, oruç tutamaya-
cak kadar hasta olan kimselere de ruhsat
vermiş, oruç mükellefiyetinden onları istisna
etmiştir. Bunlar iyileştikten sonra tutama-
dıkları orucu kaza ederler. Burada hastalığı
tam olarak tarif etmek gerekir. Hastalık, in-
sanın hayatî fonksiyonlarının muntazam şe-
kilde seyir etmemesi veya etraftan gelen
uyarılara cevap verilmeme hali olarak tarif
edilebilir. Hastalık, oldukça ciddi ve tedavi
gerektiren bir durum olabileceği gibi basit
bir rahatsızlık da olabilir. Bu ayırımı yap-

mayı yani oruç tutup tutmaması gereken
kimseleri ayırmayı İslâm, Tabib-i Müslim-i
Hâzık’a, (müslüman mütehassıs hekime)
bırakmıştır. Tabiatıyle rastgele bir kimseye
danışarak oruç tutmamak Allah katında o
şahsa manevî mesuliyet yükler. 

Gebelik ve çocuk emzirmek: Gebe olan ya
da çocuğunu emzirme durumunda olan ka-
dınlar, gerek kendilerine, gerekse çocukla-
rına bir zarar gelmemesi için, oruç tutmama
noktasındaki ruhsata dahildirler ve daha
sonra müsait olduklarında kaza ederler.
(Bkz: İbn Mâce, Sıyâm 3) 

Yaşlılık: İslâm, oruç tutamayacak kadar
yaşlı olan kimselere ruhsat tanımış, tutama-
dıkları her gün için bir fakir doyurmak sure-
tiyle bu onları bu ibadetten muaf
tutmuştur. 

Aşırı açlık ve susuzluk: Oruçlu olan bir
kimse, aşırı açlık ve susuzlukla karşı karşıya
kalsa, orucun, onun beden ve ruh sağlığını
ciddi boyutta etkileyeceğinden endişe etse
yahut doktor bu hususta kendisine tutma-
ması noktasında rapor vermiş olsa, bu
kimse de oruçtan muaf tutulmuş olup, sağ-
lığına kavuştuğunda, tutamadığı günler
kadar tutmak suretiyle bu ibadeti yerine ge-
tirmiş olur. 

İkrah: Yani zorla oruç tutturulmamak ha-
lidir. Birisi oruç tutana, “Orucunu bozmaz-
san seni öldürürüm veya bir uzvunu
keserim” diye tehdit etmişse, dediğini yap-
maya gücü yetiyorsa, oruçlunun orucunu
bozması mübah olur. 

Orucun Arap dilindeki karşılığı “savm” kelimesi olup, bu kelime “bir şeyden uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi” manalarına gelmektedir. Terim olarak
ise, “tan yerinin ağarmasından güneşin batma vaktine kadar, bir gaye uğruna bilinçli bir şekilde yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durup nefsi dizginlemek” demektir. 

Bremen
Fatih Camii
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Tecrübeli Türk ve Alman eğitimcilerimizle hizmet veriyoruz

ARTIK EHLİYETSİZ KİMSE KALMAYACAK

Kayıt ücreti % 50
İNDİRİMLİDİR

MPU testi bizde...
  Hamburg’da ilk defa bir şoför okulunda, trafik psikoloğu eşliğinde
TIBBİ ve PSİKOLOJİK MUAYENE (MPU) HAZIRLIĞI VERİLİYOR...

Biz parayı değil, eğitimi konușuyoruz

özelBayram
Kampanyası

02.09.2013
tarihine kadar

Sadece100,-
200

€

• 4 haftada
ehliyet imkanı
• 17 yaș altına
ehliyet imkanı
• Puan azaltma
semineri
• Göz testi oku-
lumuzda yapılır

Merkez: 
Lattenstieg 8 • 22299 Hamburg

Tel: 040 - 511 05 82
Șube 1 : Kollaustr. 107-109
22453 Hamburg (Niendorf)
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FAİZSİZ TAKSİTLE EHLİYET ALMA İMKANI Bayan öğretmenler
eșliğinde

direksiyon eğitimi

Bayramınızı candan kutlar, kazasız ve mutlu bir bayram gecirmenizi dileriz. 

Ahmet Türkkan  Mobil: 0179 - 806 22 73

Bayram insanları kaynaştırıp biraraya getiren en
güzel vesilelerden biridir. Öyle ki, bayramda şah-

lanan yardımlaşma ve hediyeleşme ruhu yalnızca ha-
yatta olanlara bağlı kalmaz, dünyadan gidip
kabirlerinde bir Fatiha bekleyenlere kadar uzanır. On-
ların bu dileğini yerine getirmek için mü’minler bay-
ramda kabirleri ziyaret ederler; ruhlarına Kur’ân’lar,
Fatihalar ve dualar okuyarak onları da sevindirirler.

Ramazan Bayramının mü’minler arasında ayrı bir
yeri vardır. Çünkü Ramazan Bayramı, hergün tutulan
orucun iftar vaktindeki sevinci gibi, tutulan bir aylık
orucun toplu bir iftar sevincini ifade eder. Bir ay gibi
uzun bir süreyle, özellikle Ramazan’ın yaz mevsimine
denk geldiğinde sıcak günlerde nefislerine oruç tuttu-
ran mü’minler, sabır imtihanını vererek manevi sorum-
luluktan kurtulmanın sevincini Ramazan Bayramında
yaşama imkânına kavuşurlar.

Ramazan ve Kurban bayramları Hicretin 2. yılından
İtibaren kutlanmaya başlanmıştır. Ramazan orucu da
ilk defa bu yıl farz kılınmış, bu ayı oruçla geçiren
rnü’minler sonraki ayın (şevval) ilk üç gününü bayram
olarak kutlamışlardır. Bu sebeple bu bayrama Rama-
zan Bayramı denmiştir.

“Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmak-
tır” mealindeki hadise dayanarak Ramazan ve Kurban
bayramları bayram namazlarının kılınmasıyla başlar.

HHzz.. PPeeyyggaammbbeerr,, ““AArreeffee ggüünnüü,, kkuurrbbaann ggüünnüü vvee tteeşşrriikk
ggüünnlleerrii bbiizz MMüüssllüümmaannllaarrıınn bbaayyrraammııddıırr.. BBuu ggüünnlleerr yyeemmee
iiççmmee ggüünnlleerriiddiirr”” bbuuyyuurrmmuuşşttuurr..

Ramazan Bayramım da bu manada bir gün olarak
kabul etmiş ve bu bayramı Ramazan orucunun iftar
günü olarak nitelendirmiştir. Bu sır içindir ki, Rama-
zan ve Kurban Bayramlarında oruç tutmak haram kı-
lınmıştır. Bir gün önce oruç bozmak haramken, bir gün
sonra oruç tutmanın haram olması, mü’minlerin dü-
şünce ve duygu dünyasında nimetlerin gerçek Sahibini
hatırlatan en etkili bir sebeptir.

Herkes bir gün önce kimin emrine uyarak oruç tutu-
yorsa, bugün de Onun rızasına uyarak orucunu açar.
Ve Onun gerçek nimet Sahibi olduğunu hakkıyla idrak
ederek, gerçek bir şükre yol bulur.

Bayram bir aylık orucun toplu bir iftarı olduğu için,
günlük iftarların sünnet türünden âdabı bayramda da
yerine getirilir. Nitekim orucunu tatlı bir şeyle açmayı
adet edinen Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Ves-
selam, Ramazan Bayramına da tatlı yiyerek başlar-
lardı. Bayram sabahında hurma gibi bir tatlı ile bir
aylık oruçlarını açmadan evlerinden ayrılmazlardı.

Her vesile ile bizleri ibadete ve ahiret amellerine teş-
vik buyuran Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Ves-
selam, yılın iki bayram gecesinde kalkıp ibadet etmeyi
tavsiye ederlerdi. Bu gecelerde uyanık bulunmanın,
kalbin uyanıklığına vesile olduğunu bildirirlerdi. Bunu
bir hadis-i şeriflerinde şöyle ifade etmişlerdi: ““SSeevvaabbıınnıı
AAllllaahh’’ttaann uummaarraakk iikkii bbaayyrraamm ggeecceessiinnddee kkaallkkııpp iibbaaddeett
eeddeenn kkiimmsseenniinn kkaallbbii,, kkaallbblleerriinn ööllddüüğğüü ggüünn ööllmmeezz..””

Bayramlar saadet asrında da bambaşka bir hava ve
neş’e içinde yaşanırdı. Peygamber Efendimiz Aleyhis-
salâtü Vesselam bayram saba-
hında namazgaha çıkardı.
Peygamber hanımlarının da,
diğer hanımlar ve kızlarla birlikte
namazgaha çıkması istenirdi. Ka-
dınlar cemaatin arka tarafında
yer alırlardı. Kılınan bayram na-
mazından sonra Peygamberimi-
zin Aleyhissalâtü Vesselam
cemaate hitaben bir hutbe oku-
duğunu anlatan îbni Mes’ud
(r.a.) devamla şöyle der:

““RReessuuîîuullllaahh AAlleeyyhhiissssaaiiââttüü VVeess--
sseellaamm üüzzeerriinnee şşeehhaaddeett eeddeerriimm kkii,,
oo nnaammaazzıı hhuuttbbeeddeenn öönnccee kkııllddıı..
SSoonnrraa hhuuttbbee ookkuudduu.. DDaahhaa ssoonnrraa
kkaaddıınnllaarraa iişşiittttiirreemmeeddiiğğiinnii ddüüşşüü--
nnüüpp oonnllaarrıınn yyaannıınnaa ggeellddii.. OOnnllaarraa
hhaattıırrllaattmmaallaarrddaa bbuulluunndduu,, ööğğüütt vveerrddii vvee ssaaddaakkaa vveerrmmee--
lleerriinnii eemmrreettttii..

BBiillaall ddee eellbbiisseelleerriinnii aaççmmıışş,, vveerrmmeelleerriinnii iişşaarreett eettmmeekkttee
iiddii.. KKaaddıınnllaarr yyüüzzüükk,, hhaallkkaa vvee ddiiğğeerr kkııyymmeettlleerrii şşeeyylleerrii aatt--
mmaayyaa bbaaşşllaaddııllaarr..””

Bu hadiseyi anlatan sahabilerden biri, “Kadınların
bu verdikleri Ramazan Bayramı zekatı mı idî?” sualine
şöyle cevap verdi: “Hayır, lakin o vakit verdikleri bir sa-
daka idi. Kadınlar yüzüklerini atıyor ve atıyorlardı.

Aynı olaya işaret eden Ebu Saidi’l-Hudri de (r.a.)
bayram gününde en çok sadaka verenlerin kadınlar ol-
duğunu anlatır.

Ramazan Bayramı, bağışlanmış olmanın bir sevinç
işaretidir. Bu bağışlanma müjdesini insanlara melekler
veriyor.

Sa’d bin Evs el-Ensârî anlatıyor: Resulullah Sallal-
lahü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur.

Ramazan Bayramı sabahı melekler yollara dökülür
ve şöyle seslenirler: ““EEyy MMüüssllüümmaannllaarr ttoopplluulluuğğuu!! KKee--
rreemmii bbooll oollaann RRaabbbbiinniizziinn rraahhmmeettiinnee kkooşşuunnuuzz.. OO,, bbooll

iiyyiilliikk vvee iihhssaannddaa bbuulluunnuurr.. SSoonnrraa oonnllaarraa bbooll bbooll mmüükkââ--
ffaattllaarr vveerriilliirr.. SSiizz ggeeccee iibbaaddeett eettmmeekkllee eemmrroolluunndduunnuuzz vvee
eemmrrii yyeerriinnee ggeettiirrddiinniizz.. GGüünnddüüzz oorruuçç ttuuttmmaakkllaa eemmrroo--
lluunndduunnuuzz,, oorruuccuu ttuuttttuunnuuzz vvee RRaabbbbiinniizzee iittaaaatt eeddiinniizz,,
mmüükkââffaattıınnıızzıı aallıınnıızz..””

“Bayram namazını kıldıktan sonra bir münadi şöyle
seslenir: “Dikkat ediniz, müjde size! Rabbiniz sizi ba-
ğışladı, evlerinize doğru yola ermiş olarak dönünüz.
Bayram günü mükâfat günüdür. Bugün semâ âle-
minde mükâfat günü olarak ilan edilir.

Bayram günleri sevinç günleri
olduğu için, bu sevincin açıkça
gösterilmesine vesile olacak meşru
oyun ve eğlencelere de müsaade
edilmiştir. Bu hususta Müslim’de
ayrı bir bab ayrılmış ve misaller ve-
rilmiştir. Bunlardan birinde Haz-
ret-i Âişe (r.a.) şöyle anlatır:

““BBiirr ggrruupp HHaabbeeşşllii,, bbiirr bbaayyrraamm
ggüünnüü mmıızzrraakk vvee kkaallkkaannllaarrııyyllaa ggööss--
tteerriilleerr yyaappaarrkkeenn rraakksseeddeerr ggiibbii ooyy--
nnuuyyoorrllaarrddıı.. PPeeyyggaammbbeerr
AAlleeyyhhiissssaallââttüü VVeesssseellaamm bbeennii ççaa--
ğğıırrddıı.. BBaaşşıımmıı oonnuunn oommuuzzuunnaa ddaayyaa--
ddıımm.. BBuu vvaazziiyyeettttee oonnllaarrıınn hhaarrpp
ooyyuunnuunnaa bbaakkmmaayyaa bbaaşşllaaddııkk.. TTaa
oonnllaarraa bbaakkmmaakkttaann iillkk vvaazz ggeeççeenn
bbeenn oolluunnccaayyaa kkaaddaarr..

Ancak bayramdaki sevincin gaflete dönüşecek
kadar taşkınlığa varmaması lazımdır. Eğlence meşru
dairede olmalı ve günah unsurlarını taşımamalıdır.
Esasen bayram Allah’ın bize verdiği İlahi bir ziyafettir.
Bu bakımdan, bayram gününde en çok Allah’ı hatırla-
yıp şükretmeye ihtiyacımız vardır. Zaman şeridi içinde
bayram yeni bir değişimin başı, bir dönüm noktası ve
bir muhasebe vaktidir. Ömürden bir yılın daha geçip
gittiğini, kabir alemine doğru bir adım daha yaklaşıl-
dığını hatırlatan vesilelerden biridir.

“Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istila edip
gayr-i meşru daireye sapmamak için, rivayetlerde zik-
rullaha (Allah’ı zikretmeye) ve şükre azim tergibat
(büyük teşvikler) vardır. Ta ki, bayramlarda o sevinç
ve sürür nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve
ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir,, gaf-
leti kaçırır.

Nitekim büyük cemaatler halinde kılınan bayram
namazları esnasında getirilen tekbirler, gafletin gide-
rilmesine ve şükür vazifesinin yerine getirilmesine en

büyük bir vesiledir. Sadece bir ülke halkının değil, yer-
yüzünde sayısı milyarlara varan Müslümanların hep
beraber aynı anda tekbir getirdiklerini hayal ettiği-
mizde, karşımıza çıkan muhteşem tablo, bayramları-
mızı kâinat çapında bir manaya kavuşturur. O anda
adeta yeryüzü tek bir ağız olur, tekbir getirip namaz
kılar gibi bir hale bürünür. Misâl âleminde birleşen o
seslerin bir anda yeryüzünden yükselişi, adeta muhte-
şem bir koro halinde dünyamızın göklere doğru tevhidi
haykırmasıdır.

Bu muhteşem manaların yaşandığı bayram günle-
rinde küçük meselelerden çıkan kırgınlıkların, dargın-
lıkların ne önemi olabilir? Onun için bayramda her
mü’minin kardeşleriyle kardeşlik sözleşmesini yenile-
mesi, kuvvetlendirmesi, fakirlerin yardımına koşması,
çocuklarını sevindirmesi lazımdır ki, o manalar yaşa-
nan hayata geçsin.

Bayramların asıl süsü ve zineti tekbirlerdir. Getirilen
her tekbir ruh ve gönüllerde manevi coşkuyu ve heye-
canı canlandırır. Kulu, Rabbinin azameti karşısında
yüce duygulara taşır.

EEbbûû HHüürreeyyrree aannllaattııyyoorr:: RReessuulluullllaahh RReessuulluullllaahh SSaallllaall--
llaahhüü AAlleeyyhhii VVeesseelllleemm şşööyyllee bbuuyyuurrmmuuşşttuurr:: ““BBaayyrraammıınnıızzıı
tteekkbbiirr ggeettiirrmmeekk ssuurreettiiyyllee ssüüsslleeyyiinniizz..””

Bayramlara sünnet çerçevesinde hazırlanmak bu
âdeti de ibadet haline getirir, bu sevinç günlerini biri
iman şuuru içinde geçirmeyi temin eder. Bunun için
sünnette yer aldığı gibi bayrama önceden hazırlan-
mak, temiz ve güzel elbiseleri giymek, gusletmek, mis-
vak kullanmak veya dişleri fırçalamak, güzel kokular
sürünmek, güler yüzlü olmak, namazdan önce Rama-
zan Bayramında hurma vb. tatlı bir şey yemek bugün-
lerimize ayrı bir mana kazandırır.

Asıl itibariyle fıtır sadakası olarak bildiğimiz fitre de
bayram günü verilir. Ramazan ayı içinde verilmemişse
fitrenin de o gün verilmesi gerekir. Zaten Ramazan
Bayramının hadislerde geçen adı “İydü’I-fıtr”, yani Fıtr
Bayramı demektir. Yaratılışın gereği olan kulluk görev-
leri yapıldığı için bu adı almıştır.

Bayramların en güzel şekli tanısın tanımasın
mü’minlerin tokalaşarak, kucaklaşarak birbirleriyle
bayramlaşması, bayramlarını kutlaması ve tebrikleş-
mesidir. Saadet Asrında Sahabiler birbirleriyle “Bâre-
kâllâhü lenâ ve leküm” diyerek bayramlaşılardı, yani
“Allah bizden de, sizden de kabul etsin” dedikleri riva-
yet edilir. Bu tebrikleşme bizim dilimizde “Bayramınız
mübarek olsun, bayramınızı kutlu olsun, hayırlı bay-
ramlar” gibi sözlerle ifade edilir.

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



Sayfa-Seite8 Ağustos-August2013TürksesSayı-Ausgabe242

SSoonn iikkii oollaayyddaa MMeecckklleennbbuurrgg VVoorrppoommmmeerrnn eeyyaallee--
ttiinnddee eeşşii ttaarraaffıınnddaann kkaayyııpp iillaannıı vveerriilleenn 5522 yyaaşşıınn--

ddaakkii bbiirr kkiişşii WWaannggnniittzzsseeee GGööllüü’’nnddee bbuulluunndduu.. DDaahhaa
öönncceeddee BBaallttııkk DDeenniizzii kkeennaarrıınnddaa PPrroorraa vvee MMuukkrraann
aarraassıınnddaa 7700 yyaaşşıınnddaakkii bbiirr kkiişşii bbooğğuullmmuuşş oollaarraakk ddee--
nniizzddeenn ççııkkaarrııllddıı.. SSaallıı ggüünnüü ddee yyiinnee BBaallttııkk DDeenniizzii kkee--
nnaarrıınnddaakkii SScchhwweerriinn kkeennttiinnddeenn 8833 yyaaşşıınnddaakkii bbiirr kkiişşii
bbooğğuulldduu.. PPoolliiss aarraannaann 3300 yyaaşşıınnddaakkii kkiişşiinniinn bbooğğuull--
mmuuşş oollaabbiilleecceeğğii iihhttiimmaallii üüzzeerriinnddee dduurruuyyoorr..

AAllmmaann CCaannkkuurrttaarraannllaarr DDeerrnneeğğii ((DDLLRRGG)) kkoonnuuyyllaa
iillggiillii TTüürrkksseess’’ee yyaappttıığğıı aaççııkkllaammaaddaa bbooğğuullaannllaarrıınn yyaa--
rrııddaann ffaazzllaassıınnıınn 5500 yyaaşş üüssttüü oolldduuğğuunnaa ddiikkkkaatt ççeekkttii..
BBooğğuullmmaa vvaakkaallaarrıınnıınn yyüüzzmmee bbiillmmeemmeekktteenn ççookk bbii--
lliinnççssiizz ssuuyyaa ggiirrmmee oolldduuğğuunnuu bbeelliirrtteenn DDLLRRGG yyeettkkii--
lliissii,, ““YYüüzzmmee bbiillmmeeyyeennlleerr zzaatteenn ssuuyyaa ggiirrmmiiyyoorr yyaaddaa
cceessaarreett eeddeemmiiyyoorr.. BBuunnaa kkaarrşşıınn kkeennddii ggüüccüünnüü bbiillee--
mmeeyyeenn,, ssuuyyuunn dduurruummuunnaa ggöörree rriisskkii ggöörreemmeeyyeenn
yyaaddaa iiyyii yyüüzzüüccüü oollmmaaddıığğıı hhaallddee ffaazzllaa cceessaarreettllii oollaann--
llaarr iissee bbüüyyüükk tteehhlliikkee iillee kkaarrşşıı kkaarrşşııyyaa kkaallııyyoorr”” ddeeddii..

ÇÇooccuukkllaarrddaa iissee bbooğğuullmmaa vvaakkaallaarrıınnddaa ggeerriilleemmee
kkaayyddeeddiillddiiğğiinnii hhaattıırrllaattaann yyeettkkiillii,, ssuu vvee yyüüzzmmee iillee
eerrkkeenn eeğğiittiimm vvee bbiillggiilleennddiirrmmee ssaayyeessiinnddee öözzeelllliikkllee 1155
yyaaşşıınnaa kkaaddaarr ççooccuukkllaarrddaa ööllüümm vvaakkaallaarrıınnıınn ggeerriilleeddii--
ğğiinnii ssööyylleeddii..

AArraaşşttıırrmmaayyaa ggöörree AAllmmaannyyaa’’ddaa ggeeççttiiğğiimmiizz yyııll 338833
kkiişşii bbooğğuullaarraakk ööllüürrkkeenn,, bbuunnllaarrıınn 229911’’ii eerrkkeekk,, 9911’’ii iissee
kkaaddıınn.. ÜÜllkkeeddee bbooğğuullmmaa vvaakkaallaarrıı eenn ffaazzllaa TTeemmmmuuzz,,
AAğğuussttooss,, HHaazziirraann vvee MMaayyııss aayyllaarrıınnddaa ggeerrççeekklleeşşiirrkkeenn,,
eenn aazz bbooğğuullmmaa vvaakkaassıı KKaassıımm aayyıınnddaa oolluuyyoorr.. AArraaşşttıırr--
mmaaddaa bbooğğuullmmaa oollaayyllaarrıı eenn ffaazzllaa ggöölllleerrddee mmeeyyddaannaa
ggeelliirrkkeenn,, oonnuu nneehhiirrlleerr vvee ddeenniizz ttaakkiipp eeddiiyyoorr..

Aşağı Saksonya ve Mecklenburg-Vor-
pommern eyaletlerinde de orman yan-

gınlarına karşı önlemler üst seviyeye
çıkarıldı. Aşağı Saksonya’nın Lüneburger
Heide bölgesiyle Mecklenburg-Vorpom-
mern de açık alanlarda ateş yakmak, man-
gal yapmak hatta tütün içmek yasaklandı.

Uzmanlar bu bölgelerde egzoz ve katali-
zatörden yangın çıkabileceğine dikkat çeke-
rek sürücüleri araçlarını özellikle kurumuş
çimlerin üzerine ve aşırı sıcak olan yerlere
bırakmamaları konusunda uyarıyor.

SICAK ÇARPMASINA DİKKAT
Aşırı sıcakların dolaşım sorunları, kas ve

karın krampları gibi insanlarda yorgunluk,
güçsüzlük, garip bir huzursuzluk hissi oluş-
turabileceğini söyleyen uzmanlar, sıcak
çarpmasına karşı uyarıyor. Aşırı sıcağın
özellikle bebek ve çocuklar, zihinsel rahat-
sızlığı olanlar, kalp ve tansiyon hastalığı
bulunanlar, kronik hasta olanlar ve yaşlılar

içinde büyük bir risk teşkil ettiğini belirten
uzmanlar, sıcak çarpması sonucu baş ağ-
rısı, baş dönmesi, uyuklama, şiddetli su-
suzluk, bilinç kaybı ve bilinç bulanıklığı
oluşabildiğine dikkat çekiyor.

Sıcaklara karşı günlük rutin işlerin öğle
vaktinden akşam ve sabah saatlerine alın-
masını öneren uzmanlar, fiziksel efor gerek-
tiren spordan kaçınmayı, fiziksel çalışma
gerektiren durumlarda ise saatte iki, dört
bardak aşırı şekerli olmayan sıvı tüketilme-
sini, şapka kullanmayı öneriyor. Uzmanlar
özellikle sağlık durumu iyi olmayanların ve
çocukların kısa süreliğinede olsa araç
içinde bırakılmaması yönünde uyarıyor.
Odaların gece veya sabahları havalandırıl-
ması ve pencerelerin gündüz kapalı tutul-
ması, yemeklerin daha fazla öğüne
yayılması ve hafif yiyeceklerin tercih edil-
mesi, tüketilecek sıvıların meyve suyu ve su
olması da tavsiyeler arasında yer alıyor.

Sıcaklarla birlikte
boğulma vakaları arttı

Sıcaklarla birlikte
boğulma vakaları arttı
Havaların aşırı derecede ısınmasıyla bir-
likte Almanya’da tekne kazaları ve bo-
ğulma vakaları arttı. Son 10 gün içinde 10
kişi göl ve denizlerde boğulurken, kaybol-
duğu tahmin edilen bir kişi hala aranıyor.

BfR’nin 200 farklı poşet bitki çayı üzerinde yapı-
lan araştırmada pyrrolizidin alkaloid maddesi-

nin haddinden fazla olduğu ortaya çıktı.Pyrrolizidin
alkaloid’in çaylara nasıl karıştığı bilinmezken, çay-
ların yapıldığı bitkilerin toplanma esnasında zehirli
veya pyrrolizidin alkaloid‘li bitkilerden toplanmış
olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.

PYRROLİZİDİN ALKALOİD
6 bin farklı bitkiden 500’den fazla pyrrolizidin al-

kaloid çeşidi bulunduğunu belirten yetkililer,
pyrrolizidin alkaloid‘in karaciğer, mide ve bağır-
sak bozuklukları ve zehirlenmelere neden oldu-
ğunu belirtti. Bitkisel çayların yanı sıra tahıl,
salata, yaprak sebze ve balda da pyrrolizidin alka-
loid tespit edildiğini belirten uzmanlar ancak bu-
rada herhangi bir tehlike görülmediğini belirtiyor.

ÇAY MARKASI SIK SIK
DEĞİŞTİRİLMELİ
Ara sıra içince sorun olmadığını, ancak günde

10 poşete kadar bitki çayı içenlerin çay markasını
sık sık değiştirmesi gerektiğini ifade eden uz-
manlar, özellikle çocuklar, hamile veya bebek
emziren kadınlardan pyrrolizidin alkaloid oranı
düşene kadar çay içmemelerini istedi.

Aşırı sıcakların Almanya’yı etkisi altına almasıyla birlikte uyarılar arttı.
Hamburg’da itfaiye bazı bölgelerde yer ve çimlerin kurumasıyla bir-
likte özellikle orman yangınlarına karşı alarm durumuna geçti.

Federal Risk Değer-
lendirme Enstitüsü
(BfR), sağlıklı olarak bile-
nen nane, papatya ve rezene gibi bit-
kisel çaylarının kanserojen madde
içerebileceği konusunda uyardı.

BBİİTTKKİİSSEELL ÇÇAAYYLLAARRAA DDİİKKKKAATT!!BBİİTTKKİİSSEELL ÇÇAAYYLLAARRAA DDİİKKKKAATT!!

Aylin Restaurant

Özel Kampanya
3 Gang Menü

(Çorba, Ana Yemek, Tatlı),

Sınırsız alkolsüz içecek:799,-
40 kişi için

€ 2299,-
120 kişi için

€

120 kişilik modern 
restorantımızda 

Nişan, Doğum Günü 
ve küçük çaplı 
eğlencelerinizi

kutlayabilirsiniz. 

60 kişilik özel Club
bölümümüzde, iş
yemeği verebilirsiniz. 
Restorantımız
(Pazartesi hariç) her
gün 12 ile 24 saatleri 
arası açıktır.

Zengin Türk mutfağının hertürlü yemek çeşitleri:
Kuzu, Dana, Tavuk, Hindi etlerinden,

Tava veya Güveç ceşitleri.
Her gün zengin balık çeşitleri:

Izgara, Tava, Güveç, Buğlama, Tuzda
Eilbeker Weg 39 • 22089 Hamburg • Tel.: 040-200 14 66 • Fax: 040-200 14 71

www.aylinrestaurant.com • info@aylinrestaurant.com

Profesyonel
yönetim

anlayışımız ve
usta kadromuz ile

en iyi hizmeti
veriyoruz.

© 
Co

py
rig

ht
 T

ür
ks

es

Ramazan Bayramınız mübarek olsun!.

Bayramınızı kutlar, esenlikler dileriz!.
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TTüürrkksseess // HHaammbbuurrgg

Gelişmeler ile ilgili Türkses’e açıklama
yapan İçişleri Bakanlığı Basın Söz-

cüsü Frank Reschreiter, Altona semtinde
yaşanan olayların bakanlık olarak takip-
çisi olduklarını belirterek, “Olayların nasıl
başladığını analiz etmek, önlenmesi için
neler yapılabileceğini ve hangi önlemler
alınabileceğini görüşmek için bakanlıkta
bir toplantı yapıldı. Toplantıya polis ve
savcılığın yanı sıra Altona belediyesi yet-
kilileri ile Sosyal İşler Bakanlığı’ndan tem-
silciler katıldı. Toplantıda gençler için

neler yapılabileceği görüşüldü. Semtte
gençlerin buluşup bir araya gelebileceği
bir mekan var. Ancak yeni bir mekana ih-
tiyaç olup olmadığı konuları görüşülecek”
dedi.

Olayların geliştiği bölgede suçlu gençle-
rinde olduğuna vurgu yapan Reschreiter,
“Ancak o bölge sosyal durumu kötü olan
bir semt değil. Daha önce Schanzen eğlen-
cesinde olduğu gibi olayların çıkmasından
bir gün sonra bölgeye olay çıkarmak için
macera meraklısı dışarıdan gençler geldi.
Bunlarda tespit edildi” diye konuştu.

Polisin şiddet uyguladığına dair iddiala-
rın bulunduğunu da hatırlatan Reschrei-
ter, “Olaylar nedeniyle polis hakkında
toplam 7 dava açıldı. Bu davalardan sa-
dece ikisi şiddet uygulamaya, yaralamaya
yönelik. Diğer beşi ise ‘siz’ yerine ‘sen’ de-
nilmesi gibi karşılıklı hitaplardan açılana
davalar” açıklamasını yaptı.

Bilindiği gibi Hamburg’da polisin aynı
kişileri sık sık kontrol yapması nedeniyle
çoğu Türk gençleri ile arasında çıkan ger-
ginlik sonrası yaşları 16 ile 26 arası 16 genç
gözaltına alınmıştı.

Almanya’nın en yüksek trajlı gazetesi Bild’in de sahibi olan
medya devi Axel Springer, bölgesel yayıncılık ve dergiciliğe

veda ediyor. Axel Springer medya grubu, “Berliner Morgen-
post” ve “Hamburger Abendblatt” gazeteleri ile bir dönemler
grubun amiral gemisi olarak gösterilen “Hörzu” dergisini sattı.

Axel Springer’in söz konusu gazete ve dergileri 920 milyon
Euro karşılığında bölgesel
yayıncılıkta güçlü olan ve
“Westdeutsche Allgemeine
Zeitung”u çıkaran Funke
Medya Grubu’na sattığı be-
lirtildi. Almanya’nın baş-
kenti Berlin’deki Axel
Springer merkezinden yapı-
lan açıklamada, iki gazeteyle
birlikte “Hörzu” ve “Bild der Frau” isimli dergilerin de elden çı-
karıldığı belirtildi.

Merkezi Hamburg’da bulunan ve şehirle bütünleşen gazete
ve dergilerin satışı siyasi çevrelerde üzüntüyle karşılanırken,
gazeteciler sendikasında ve medya dünyasında eleştirilere
neden oldu.

Almanya Gazeteciler Sendikası (DJV) Hamburg Başkanı
Marina Friedt, Axel Springer’in anlaşmayla birlikte gazetecilik
mirasını sattığını belirterek, “Burası ileride yayın evinden çok
karma ekonomi şirketi olacak’’ dedi.

İkinci Dünya Savaşı sonrası merkezinin bulunduğu Hamburg
Senatosu’nun ilk yayıncılık lisansı verdiği Axel Springer’in yayın
hayatına başladığında ‘Birbirinize karşı anlayışlı olun’ sloganını
kullandığını hatırlatan Friedt, “Biz hem satıcının hem de alıcı-
nın bu slogana bağlı kalıp kalmayacağını takip edeceğiz. Ayrıca
DJV Hamburg olarak meslektaşlarımızın yanında olacağız on-
ları destekleyeceğiz’’ diye konuştu.

Stratejik bir satış gerçekleştirdiklerini dile getiren Axel Sprin-
ger Yönetim Kurulu Başkanı Mathias Döpfner, dijital medyada
liderliği hedeflediklerini belirtti. İki medya grubu arasında ya-
pılan ön satış anlaşmasına Almanya Rekabet Kurumu’nun yıl
sonuna kadar onay verilmesi halinde 1 Ocak 2014 yılı itibarıyla
devir teslim yapılmasını öngörüyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Kuzey
Ren Vestfalya (KRV) Eğitim Ba-

kanlığı’nın bir sözcüsü mevcut okul
düzenlemesine göre öğretmenlerle
öğrenciler arasında olması gereken
profesyonel ve pedagojik mesafenin
korunmasının zaten gerekli olduğunu
vurguladı.

Schleswig Holstein’de uygulamanın
geçtiğimiz yıl başladığı ortaya çıkarken,
bu eyalette hali hazırda öğrencilerle
chat ve okul ile ilgili program yapılmı-
yor, öğrenim grupları kurulmuyor, not,
ders ve kişisel bilgiler paylaşılmıyor.

Sosyal medyanın kullanılmaması-
nın öğrencilere eşit şans vermek ol-

duğunu kaydeden Schleswig Hols-
tein Eğitim Bakanlığı’ndan bir sözcü,
“Uygulama, velilerin tümünün ço-
cuklarının facebook’ta aktif olmasını
istemediği ve bazı çocukların evle-
rinde bilgisayar dahi olmadığı için
başlatıldı” dedi.

Hamburg ve Mecklenburg Vorpom-
mern eyaletlerinde öğretmenlerin sos-
yal medya aracılığı ile kendi aralarında
ve öğrencilerle iletişim kurmasında ise
bir sakınca görülmüyor.

Bremen eyaleti ise kuralları Baden-
Württemberg gibi katılaştırmayı planlı-
yor. Eyalette öğretmenlerle öğrenciler
arasında olması gereken mesafenin de-

taylı anlatıldığı bir kitapçığın çıkarılması
planlanıyor. Sosyal ağlar üzerinden öğ-
rencileriyle irtibat kurmayı önemseyen
öğretmenlere ise kişisel hesapların ya-
nında kamusal bir hesap açmaları ve
öğrencilerle kamusal hesaptan irtibat
kurmaları tavsiye ediliyor.

Aynı yola Saksonya eyaleti de baş-
vurmak istiyor, ancak Saksonya eya-
leti bunu kural olarak değil, tavsiye
olarak duyurmak istiyor.

Bu konuda en katı kural ise Bav-
yera eyaletinde uygulanıyor. Bav-
yera’da öğretmenlerin twitter
üzerinden öğrencileri takip etmesi
bile yasak.

Axel Springer yerel
gazete ve dergileri
920 milyona sattı

Axel Springer yerel
gazete ve dergileri
920 milyona sattı

Almanya’nın en güçlü medya grubu Axel
Springer iki gazete ve bir dergisini 920
milyon Euro karşılığında elden çıkardı.

HAMBURG İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:

Hamburg’da polisin çoğu Türk olmak üzere genç-
lere kimlik kontrolü ile başlayan gerginliğin sona er-
dirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Daha önce
polisin gençlerin babaları ile yaptığı görüşmenin ar-
dından bir görüşmede İçişleri Bakanlığı ile yapıldı.

Baden-Württemberg eyaletinin öğretmenlere sosyal medya üzerinden öğretmenlik mesleği
ile ilgili bilgileri paylaşmasını yasaklanmasının ardından gözler diğer eyaletlerine çevrildi.
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TTüürrkksseess // HHaammbbuurrgg

Alkol yasağını dört yıl önce ilk
başlatan Hamburg, Bremen,

Hannover, Göttingen, Cuxhaven,
Lüneburg ve Uelzen kentleri ara-
sında sefer yapan yerel demir yolu
şirketi Metronom yasakla birlikte
özellikle temizlik ve onarım giderle-
rinin azaldığını ve yolcu sayısının
arttığını, dolayısı ile karını yükseltti-
ğini açıklamıştı.

Aynı uygulama iki yıl öncede

Hamburg’da toplu taşıtlar ve kapalı
duraklarda uygulamaya kondu. Ya-
sağın uygulanması için başta polis
olmak üzere güvenlik güçleri ile
ortak çalışmalar artırıldı. Toplu ta-
şıtlarda daha fazla özel güvenlikçi
görevlendirildi. Hamburg eyalet hü-
kümeti 110 fazla özel güvenlikçi için
yılda 4 milyon Euro kaynak sağlıyor.

İki yılın bilançosunu çıkaran
Hamburg İçişleri Bakanı Michael
Neumann, yasakla birlikte alınan
önlemlerin etkili olduğunu ve toplu

taşıtlarda
yüzde 20
daha az şid-
det ve hır-
sızlık olayı
yaşandığını
söyledi. Uy-
gulamanın aynı şe-
kilde devam ettirileceğini belirten
bakan, “Bir önceki yıla oranla kayıt
altına alınan olay sayısı ilk altı ay
içinde 4 bin 806’dan 2 bin 558’e

düştü.Alkol yasa-
ğıda toplum tara-
fından geniş
kabul
gördü.Doğru yol-
dayız” şeklinde
konuştu.

Almanya Polis
Sendikası Baş-
kanı Oliver Malc-
howise
Rheinische Post
gazetesine yap-
tığı açıklamada
Hamburg’daki
otobüs ve tram-

vaylardaki alkol yasağının tüm Al-
manya için model olması gerektiğini
belirterek, “Yasak hem yolcu sayı-
sını hem güvenliği artırdı” dedi.

Alkol yasağı ve alınan güvenlik
önlemleri ile ilgili olarak yolcularla
da bir anket yapıldı.Yolcular an-
kete verdikleri cevapta daha hu-
zurlu ve güvenli yolculuk
yaptıklarını belirtti. 2010 yılında
güvenlikle ilgili verilen not ortala-
ması 3,24 olurken, geçtiğimiz yılın
not ortalaması ise 2,85 oldu.

TTüürrkksseess // BBrraauunnsscchhwweeiigg

Meçhul yardımsever 2011 yılında posta kutu-
suna 10 bin Euro bıraktığı Doğa Tarihi Müze-

si’ne bu kez de bin Euro bağışladı. Hayırsever,
genellikle posta kutusu ya da bağış yapılan yerde
sadece görevlilerin görebileceği yere parayı bir zarf
içinde bırakıyor.

KİMLİĞİ MERAK EDİLİYOR
Daha önce 500 Euro’luk banknotlar bırakan ha-

yırsever bu kez 50 Euro’luk banknot tercih etti. Ga-
zetede okuduğu ihtiyaç sahibi kişi ya da kurumlara
yardım yapması ile bilinen meçhul hayırsever ile il-
gili farklı tahminlerde yapılmaya başlandı. Kadın
mı yoksa erkek mi olduğu dahi bilinmeyen hayırse-
verin zengin biri olabileceği gibi loto talihlisi hatta
bir yazı dizisi için bir medya kuruluşu bile olabile-
ceğine yönelik iddialar var.

PARA VE GAZETE KÜPÜRÜ
Yardım yapmasının yanı sıra meçhul hayırse-

ver ile ilgili en önemli ayrıntı yardım yapılırken
para ile birlikte aynı zarfın içinde bırakılan ga-
zete kupürünün kesilişi. Polis cetvel kullanarak
gazeteden haber kesilmediğine işaret ederek,
bu kişinin ya büro çalışanı ya da mimar olabile-
ceği üzerinde duruyor.

ALMANLAR’IN GİZLİ HAYIRSEVERİ

Meçhul yardımsever bu
kez de müzeye bağış yaptı

Meçhul yardımsever bu
kez de müzeye bağış yaptı
Braunschweig kentinde ihtiyaç sahibi kişi,
kurum ve kuruluşların posta kutularına son
iki yıl içinde yaklaşık 200 bin Euro bırakan
meçhul hayırsever hala gizemini koruyor.

TTüürrkksseess // HHaammbbuurrgg

StatistikamtNord’un araştırmasına göre geçtiğimiz yıl Ham-
burg’ta 3 bin 446 çift boşanırken, bu rakamın bir önceki yıla

oranla yüzde 5 daha az olduğu ortaya çıktı. Boşanmaların üçte biri
evliliğin 5 ila 9. yılları arasında gerçekle-
şirken, en fazla boşanma evliliklerin 7.
yılında gerçekleşti. Boşanmaların
yüzde 12’si ise evliliğin 25. yıl dönümün-
den sonra gerçekleşti. Boşananların
yüzde 45’ni çocuklu çiftler oluşturur-
ken, bundan 2 bin 459 çocuk etkilendi.

Boşanma müracaatının yarıya yakını kadınlar tarafından, yüzde 10
ise erkekler tarafından yapıldı.

ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR
Schleswig Holstein’de ise 2012 yılında 7 bin 113 çift boşandı. Bu

eyalette de bir önceki yıla oranla az da olsa bir gerileme görüldü.
Eyalette boşanmaların üçte biri evliliğin 5 ila 9. yılları arasında ger-
çekleşirken, burada en fazla boşanma evliliğin 6. yılında oldu. Boşan-
malar neticesinde eyalette reşit olmayan 5 bin 678 çocuk etkilendi.

YEDİNCİ YIL TEHLİKESİ
Statistik Niedersachsen’ın verilerin göre ise geçtiğimiz yıl Aşağı

Saksonya’da 17 bin 806 boşanma olayı yaşanırken, eyalette bo-
şanmalar bir önceki yıla oranla yüzde 6 geriledi.

Boşanmalarda yüzde 4 gerileme kaydedilen Mecklenburg-Vor-
pommern eyaletinde ise 3 bin 276 çift boşandı. Boşanan çiftlerin
yüzde 44’nü en az 16 ve daha fazla evli çiftler oluşturdu. Eyalet,
7. yılda boşanmaların en fazla olduğu eyaletler arasında. Boşan-
malardan etkilenen çocuk oranı ise bir önceki yıla oranla yüzde 2
daha az olarak açıklandı.

Almanya’da özellikle toplu taşıtlar ve kapalı duraklarda giderek artan alkol yasakları etkili olmaya baş-
ladı. İki yılın bilançosunu çıkaran Hamburg İçişleri Bakanı Michael Neumann, yasakla birlikte alınan ön-
lemlerin etkili olduğunu ve toplu taşıtlarda yüzde 20 daha az şiddet ve hırsızlık olayı yaşandığını söyledi.

HANGİ YILLAR TEHLİKELİ?

Almanya’nın kuzeyinde
boşanmalar azaldı; 7. yıl
sendromu devam ediyor
Kuzey Almanya eyaletlerinde boşanmalar yüzde
6 oranında geriledi. En çok boşanmaların yaşan-
dığı yedinci yıl sendromu ise hala devam ediyor.
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13 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.

Tel.: 040/54752124 • Fax: 040/54752125
Mobil: 0170-3145838 • 0171-3426363
www.aytransporte.de • info@aytransporte.de 

Gönül ve Metin Ay
Geschaeftsführer/in

Yeterli araç filomuzla, dinamik ve uzman personelimizle kargo ve nakliye işlerinizde her zaman yanınızdayız.

Toptancı, market
ve taşımacılar için

pek yakında

Streç Folyoları
çok uygun fiyata

sunacağız

Ramazan 
Bayramı’nızı en içten 
dileklerimizle kutlar, 

sağlık, mutluluk ve başarı 
sizlerin ve sevdiklerinizin 

olmasını arzu ederiz. 

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

Her çeşit altın değişimi 
ve tamirat yapılır. Saat pili 
değiştirilir. Kulak delinir.

Türkiye’den 14 ve
22 ayar Bilezik, Takı

ve Ziynetlerimizi
TSE garantisi

ile sunuyoruz...

Altınbaş, Ekol, Koçak, Big, Diva, Eyüpoğlu, Christina London, Hello Kitty ve Timex gibi dünyaca ünlü
markaların altın ve saat çeşitlerini sizlere garantili ve güvenilir elden sunuyoruz.

Altın, Gümüş, Pırlanta, Saat...

Kalite arayanların adresi...

Altınlarınızı en
yüksek fiyata alıyoruz HEMEN

UĞRAYIN

HAMBURG’DA
ALTINBAŞ

FİRMASININ
ALYANSLARI SADECE 

MİRAJ
KUYUMCU’OA

KALİTEYİ
YERİNDE
GÖRÜN

İsimli ve resimli alyanslar Kuzey Almanya’da sadece Miraj Kuyumcusu’nda

Bayramınızı 
candan kutlar,

sevdiklerinizle birlikte
huzurlu ve neşeli nice
bayramlar geçirmenizi

dileriz.

FARKLIYIZ

FARKINDAMISINIZ?
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•• BBEERRLLİİNN ((ÖÖzzttüürrkk)) 

T.C. Berlin Büyükelçiliği, Almanya'da
faaliyet gösteren sivil kitle üst kuruluş

temsilcileri, toplumun önünde gelen kişi ve
meslek sahipleri, işadamları ve Berlin'de
bulunan Müslüman ülkeler büyükelçile-
rine iftar verdi.

Federal Almanya Meclis Başkanı Nor-

bert Lammert ve Süryani Kilisesi Almanya
Metropoliti Julius Hanna Aydın'da hazır
bulunduğu davette büyükelçi Karslıoğlu
bir konuşma yaptı.   

Türk ve Alman top-
lumuna ayrı ayrı me-
sajlar veren Hüseyin
Avni Karslıoğlu şunları
söyledi: 

“Almanya insanı-
mıza iş verdi, aş verdi,
burada bir gelecek kur-
malarını sağladı. Al-
manya insanımıza
ikinci vatan oldu. Sizle-
rin hür ve eşit bireyler
olarak Alman toplu-
munda yerinizi almanız ve bu şekilde mua-
mele görmeniz bizim önceliklerimiz
arasında yer almaktadır. Hem türkçeye
hem de almancaya hakim mükemmel se-
viyede konuşan, iyi eğitim almış, sosyal ko-
nularla ilgili, toplumsal konularda duyarlı
bireyler olarak toplumda saygın bir yer
edinmeniz bizim en büyük arzumuzdur.

Bu yolda günlük hayatınızda karşılaşa-
bileceğiniz yabancı düşmanlığı saikli
tutum ve davranışlar sizin cesaretinizi asla
kırmasın. Bu ayrımcı davranışlar maalesef
yabancı düşmanlığının mücadele edilmesi
gereken ciddi bir toplumsal sorun olduğu
gerçeğini gözler önüne koymaktadır. 

Sekiz insanımızı canice katle-den NSU
terör örgütünün eylemleri Türk ve Alman he-
pimizin bu konuda ne kadar duyarlı olmamız
gerektiğini ve yabancı düşmanlığı ile taviz
vermeden mücadele etmemizin ne kadar
önemli olduğunu göstermektedir” dedi. 

HHüüsseeyyiinn ŞŞeennooll
TTüürrkksseess // EEllmmsshhoorrnn

Elmshorn-Elmshorn Göçmen-
ler Birliği Uyum ve Danışma

Merkezi Kadın Kolları, sıklıkla dü-
zenledikleri hanımlara yönelik
pazar kahvaltıların da 100. kez bu-
luşarak dalya dediler. Düzenlenen
etkinlikte söz alan başkan Gülay
Akkaya, ”Bugün 100. kez düzenle-
miş olduğumuz Alman Uluslar-
arası Kadınlar Kahvaltısına
uzaktan ve yakından iştirak  eden
bütün misafirlere, bizi bu özel gü-
nümde yanlız bırakmadıkları  için
hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum. Elmshorn Belediye Başkanı
Bayan Birgitt Fronzek, Monika
Czemper ve basına da ayrıca te-
şekkürlerimi sunuyorum” diyen
Akkaya, “1997 yılından beri faali-
yet gösteren, biz Elmshorn Göç-
menler Birliği olarak artık büyük
bir ekip olduğumuzu düşünüyo-
rum. Her ayın bir pazar gününde
kadınlar arası yapmış olduğumuz
kahvaltılarımız da her türlü so-

runları ele aldığımız gibi burada
bilinçli kadın hakları ve beklenti-
leri hakkında yorumlar yapıyor,
temaslarda bulunuyor, çeşitli kül-
türel etkinliklerde düzenliyoruz.
Burasi sadece biz Türk kadınla-
rına mahsus değil, bütün dünya
kadınlarına mahsus bir yerdir.
Herkesi bekliyoruz” şeklinde açık-
lamalarda bulundu.

GGööççmmeennlleerr BBiirrlliiggii YYeennii
KKaaddıınn GGrruubbuu::

Göçmenler Birligi Üyesi
Yüksel Öznarin

Kadın Grupları Yöneticisi
Nazan Malkoç

- Gülay Akkaya
- Yüksel Öznarin
- Mechpara Sahmordonova
- Şehri Yığman 
- Şeker Can
- Nurcan Yılmaz
- Arife Kökcü
- Fatma Malkoç
- Tehrana Hasemi
- Manager: Nazan Malkoç

TTüürrkksseess // HHaammbbuurrgg
WWaannddssbbeekk sseemmttiinnddeekkii MMaannggaall

KKeeyyff rreessttoorraannttddaa ddüüzzeennlleenneenn iiffttaarr
aakkşşaammıınnddaa,, MMaannggaall KKeeyyff eekkiibbii ttaarraa--
ffıınnddaann hhaazzıırrllaannaann bbiirriinnddeenn lleezzzzeettllii
yyeemmeekklleerr ddaavveettlliilleerree ttaakkddiimm eeddiillddii..
BBiizzzzaatt kkeennddiissii UUrrffaallıı oollaann MMaannggaall
KKeeyyff yyeettkkiilliissii MMaahhmmuutt BBoozzkkuurrtt,, bbuu vvee
bbuunnaa bbeennzzeerr iiffttaarr aakkşşaammllaarrıınnıınn rreessttoo--
rraannttllaarrıınnddaa ddüüzzeennlleennmmeessiinniinn kkeennddii--
lleerrii iiççiinn sseevviinnddiirriiccii oolldduuğğuunn vvuurrgguullaaddıı.. 

Hamburg ve çevresi Urfalılar
Derneği tarafından verilen iftara
çok sayıda işveren iştirak etti.
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Böckmannstr. 14
20099 Hamburg

Tel: 040 28056419

Bayramınızı
kutlar sağlık

ve mutluluklar
dileriz!..

Türkses
Gazetesi

Merkez ilan Servisi

Anzeigenannahme:

Tel: 040 - 81 46 40
Fax: 040 86 69 08 54

Mobil:
0172 - 54 68 334

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

Ramazan
Bayramınız

kutlu
olsun!

SATILIK MERCEDES SATILIK MERCEDES 

ML 320 CDI Diesel, 2007 model,
89.958 km, 1.el, full aksesuar, AHK, Distronic, 
Checkheft, siyah metalik, bej deri koltuklar,
fiyatı: 33.950,- Euro . Tel: 0172 54 68 334
Geniş bilgi 19. sayfada

Bayramınız kutlu olsun!

KuzeyAlmanyaiçinaylıkTürkçehabervereklamgazetesi-ZeitungfürtürkischeMitbürgerinNord-Deutschland
Seit1991.Bağımsız-Unabhängig.Yıl-Jahrgang:22.Sayı-Ausgabe:240Mayıs-Mai2013

22YIL
JAHRE

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

Her çeşit altın değişimi 
ve tamirat yapılır. Saat pili 
değiştirilir. Kulak delinir.

Türkiye’den 14 ve
22 ayar Bilezik, Takı

ve Ziynetlerimizi
TSE garantisi

ile sunuyoruz...

Altınbaş, Ekol, Koçak, Big, Diva, Eyüpoğlu, Christina London, Hello Kitty ve Timex gibi dünyaca ünlü
markaların altın ve saat çeşitlerini sizlere garantili ve güvenilir elden sunuyoruz.

Altın, Gümüş, Pırlanta, Saat...

Kalite arayanların adresi...

Altınlarınızı en
yüksek fiyata alıyoruz HEMEN

UĞRAYIN

HAMBURG’DA
ALTINBAŞ

FİRMASININ
ALYANSLARI SADECE 

MİRAJ
KUYUMCU’OA

KALİTEYİ
YERİNDE
GÖRÜN

İsimli ve resimli alyanslar Kuzey Almanya’da sadece Miraj Kuyumcusu’nda

Bayramınız 
mübarek olsun

Türkses Gazetesi’ne 
vereceğiniz ilanlarınız için
Hamburg: 0172 / 54 68 334
Hannover: 0157/343 284 86
Bremen: 0177 / 668 63 69

www.türkses.com

Türkses 
Gazetesi’ne 
vereceğiniz 

ilanlarınız için
Hamburg: 

0172 / 54 68 334
Hannover:

0157/343 284 86
Bremen:

0177 / 668 63 69
www.türkses.com
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Kapalıçarşı’yı ayağınıza getirdik. 2 binden fazla
alyans modeli, yüzükler, bilezikler ve küpeler.

Aradığınız herşey Harem Kuyumcusu’nda.

Bahrenfelder Str. 139 • 22765 Hamburg (Altona) • Tel: 040-39 27 69
www.harem-brautmoden.com • www.harem-hamburg.com • haremjuwelier@freenet.de

Gelinlikler, Damatlıklar, Nişan Elbiseleri, Gece Kıyafetleri,
Çocuk Elbiseleri... Birbirinden harika yüzlerce modelle 

Hamburg-Altona’da hizmetinizdeyiz...

Hamburg Altona’da

Harem Gelinlik Sarayı
Kapalıçarşı Harem Kuyumcusu

Bayramınızı
candan kutlar, 

mutluluklar
dilerim. 



Ağustos-August2013 Sayfa-Seite15TürksesSayı-Ausgabe242                                                                                                                                                                                           

IMPRESSUM / KÜNYE
Yayınlayan (Herausgeber)

SAGLIK MEDIA VERLAG 

Kurucusu / Gründer
Emin SAĞLIK

Genel Müdür / Geschäftsführer
Ayla SAĞLIK

Redaksiyon / Redaktionsleiter
Emin SAĞLIK

Reklam Koordinatörü
Anzeigenkoordinator

FIRAT ÖZDEMiR

Adres / Adresse:
Im Hegen 3

22113 Oststeinbek
(Hamburg)

İlan Servisi
Anzeigenannahme

Tel: (040) 81 46 40
Fax: (040) 86690854

Tel.: (040) 35 70 19 11
Fax: (040) 35 70 19 19

Mobil: 0172 - 54 68 334

E-Mail: tuerkses@t-online.de
www.türkses.com
www.turkses.de

Baskı/Druck:
Axel Springer Verlag

Ahrensburg

Gazetemizde yayınlanan köșe 
yazısı ve ilanların içeriğinden 

sorumlu değiliz. Gazetemizden
izin almadan alıntı yapılamaz. 

Köșe yazarlarının görüþleri 
gazetemizi hiçbir șekilde

bağlamaz. Gazetemiz basın 
ahlak kurallarına uymayı 

ilke edinmiștir.

Der Verlag übernimmt 
keine Haftung für den 

Inhalt der erschienende 
Anzeigen. 

1991 yılından beri Kuzey
Almanya da yayındayız. 

Türkses erscheint seit 1991 
in Nord -Deutschland

Jahres Abo Beitrag 18,- Euro

Bankverbindung: 
Hamburger Sparkasse
Konto Nr: 1015219643

BLZ: 200 505 50
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in Nord -Deutschland

Jahres Abo Beitrag 18,- Euro

Bankverbindung: 
Hamburger Sparkasse
Konto Nr: 1015219643

BLZ: 200 505 50

IMPRESSUM
KÜNYE

Yayýnlayan (Herausgeber)
SAGLIK MEDIA VERLAG

Kurucusu / Gründer
Emin SAÐLIK

Genel Müdür
Geschäftsführer
Ayla SAÐLIK

Genel Yayın Yönetmeni
Emin SAÐLIK

Bremen Temsilcisi
Fırat Özdemir

Adres / Adresse:
Türkses Zeitung
Im Hegen 3

22113 Oststeinbek
(Hamburg)

Ýlan Servisi
Anzeigenannahme

Tel: (040) 81 46 40
Fax: (040) 86690854
Tel.: (040) 35 70 19 11
Mobil: 0172 - 54 68 334

E-Mail:
tuerkses@t-online.de

Internet:
www.türkses.com
www.turkses.de

Gazetemizde yayýnlanan köşe
yazýsı ve ilanlarýn içeriðinden

sorumlu deðiliz. Gazetemizden
izin almadan alýntý yapýlamaz.

Köþe yazarlarýnýn görüþleri
gazetemizi hiçbir þekilde

baðlamaz. Gazetemiz basýn
ahlak kurallarýna uymayý

ilke edinmiþtir.

Der Verlag übernimmt
keine Haftung für den
Inhalt der erschienende

Anzeigen.

1991 yýlýndan beri
Kuzey Almanya da

yayýndayýz.

Türkses
erscheint seit 1991
in Nord -Deutschland

Jahres Abo
Beitrag 18,- Euro

Druck:
Druckzentrum Nordsee
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türkses.com

ZBS Shop   Inh.: Burhan Özdemir
Mobil: 0157 / 59 21 62 65 Telefon: 040 - 318 134 80 Fax: 040 - 318 134 81

Probsteier Str. 1 / 22049 Hamburg E-mail: zbs55tr@gmail.com
www.zbs-shop.de

Mobil: 0157 / 59 21 62 65 T
robsteier StrP

.: Burhan ÖzdemirZBS Shop   Inh
elefon: 040 - 318 134 80 FMobil: 0157 / 59 21 62 65 TMobil: 0157 / 59 21 62 65 Telefon: 040 - 318 134 80 F

. 1 / 22049 Hamburg Erobsteier Str
.zbs-shopwww

.: Burhan Özdemir
: 040 - 318 134 81axelefon: 040 - 318 134 80 F

.com-mail: zbs55tr@gmail. 1 / 22049 Hamburg E
.de.zbs-shop

: 040 - 318 134 81
.com

Mesut Erturan
Moderndesign ve GLİM reklam ajansları

TTüürrkkssüüss // HHaammbbuurrgg 

1yıl önce kurduğu ZBS Shop adlı
firmasıyla, Banyo ve Tuvalet Ak-

sesuarları piyasasına giriş yapan
Burhan Özdemir, kısa sürede adın-
dan söz ettirmeyi ba-
şardı. “Sunmuş oldu-
ğumuz ürünlerin kali-
tesine ve rahatlığına
çok güveniyoruz.
Özellikle taharet çı-
kışlı tuvaletlerimiz
çok büyük bir ilgi gö-
rüyor” diyen Özde-
mir, “Almanya
koşullarında, dinimi-
zin bize emretmiş ol-
duğu şekilde taharet-
lenmemiz çok zor oluyordu. Bu beni
uzun zamandan beri rahatsız edi-
yordu. Bu konuda büyük bir boşluk
olduğunu görerek, bu ihtiyacı karşı-
lamak ve vatandaşlarımızı bu sıkın-
tıdan kurtarmak gerektiğini
düşündüm. Bu konuya hassas olan
duyarlı vatandaşlarımız, dışarıdan
çektikleri borularla gerek teknik,

gerek hijyenik, gerekse estetik olarak
hoş olmayan görüntülerle karşılaşı-
yorlardı. Boruların zamanla paslan-
ması söz konusuydu. Biz öncelikle
bu problemleri, Türkiye deki gibi or-

jinal taharet mus-
luklu ürünlerimizle
tamamanen ortadan
kaldırmış bulunuyo-
ruz. Mesleğimin su
tesisatçılığı olması se-
bebiyle, branşıma
uygun olmasından
dolayı kısa sürede peş
peşe siparişler al-
maya başladım. Şu
an yoğun bir ilgi var”
diyen Özdemir, “bu-

nunla birlikte, sunmuş olduğumuz
modern dizayn ve geniş ürün yelpa-
zemizle, A`dan Z`ye her türlü banyo
ve tuvalet aksuarlarımız mevcuttur.
Bu alanda ki son yenilikler gerçekten
göz kamaştırıcı. İlgilenen müşterile-
rimize her türlü kolaylığı sağlamaya
hazırız. Bize bir telefon açmaları ye-
terli olacaktır” dedi.

Gazetemizin Haziran sayısında
yayınladığı tam sayfa ödüllü

bulmacayı doğru çözen, Türkan Zo-
roğlu, Anıl Kuyumcu dan bir adet
altın kazandı.  Bütün gazeteleri oku-
duğunu ve her bulmacayı çözdüğünü
ifade eden Türkan Zoroğlu, 'Türkses
Gazetesi'nin her sayısını baştan sona
okur ve takip ederim. Bulmaca
çözme merakım tarif edilmeyecek
kadar çok. Türkses'in bulmacası sa-
yesinde ilk altın ödülümü aldım. Böy-
lece bugüne kadar çözmüş olduğum
bulmacaların hediyesi bana Türkses
ve Miraj Kuyumcu tarafından verildi.
Bu hediyenin benim için çok büyük
bir manevi değeri var. Gerek Türk-
ses'e gerekse Miraj Kuyumcu yetkili-
lerine çok teşekkür ederim' dedi.

Bulmaca ödülünü Türkan Zoroğ-
lu'na takdim eden Anıl Altıntaş,
'Türkses Gazetesi'nin böyle bir kam-
panya yürütmesi gerek bizim ge-
rekse okuyucular için çok ilgi çekici.
Bu tür kampanyaları desdekliyoruz.
Altın ödülünü alan Türkan Zoroğ-
lu'nun hediyesini iyi günlerde kullan-
masını temenni ediyor ve Türkses
yetkililerini kutluyorum'dedi. 
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Bankstr. 28 . 20097 Hamburg 
Groß      markt Hamburg : Stand 291 . Gang G / Ost 

Telefon: 040 328 70 250 / 251
www.aynagida.    com. 

e -mail: info@aynagida.com
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sadece ilișki mi?

Daha fazlasını istiyorsunuzama emin olamıyorsunuz.PPaarrttnneerriinniizz ssiizziinnllee ssaaddeeccee yyaattaakkiilliişşkkiissii mmii kkuurrmmaakk iissttiiyyoorr??GGeerrççeekk bbiirr iilliişşkkii oolluupp oollmmaaddıığğıınnııaannllaammaakk iiççiinn hhaannggii iişşaarreettlleerreeddiikkkkaatt eettmmeelliissiinniizz??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‘‘ssıırr ppeerrddeessiinnii’’ 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

ÜÜ
NNLLÜÜLLEERRİİNN ssppoorruu oollaarraakk aaddıınnıı ggeenniişş

kkiittlleelleerree dduuyyuurraann PPiillaatteess kkııssaa ssüürreeddee

hheerr kkeessiimmiinn iillggii dduuyydduuğğuu eeggzzeerrssiizz

ççeeşşiittlleerriinniinn aarraassıınnaa ggiirrddii.. MMaaddoonnnnaa’’ddaann,,

JJeenniiffeerr LLooppeezz’’ee kkaaddaarr bbiirrççookk üünnllüü ppiillaatteess

eeğğiittiimmii aallııyyoorr.. BBuu üünnllüülleerriinn yyaaşşllaarrıınnıı vvee

fifizziikklleerriinnii ggöözz öönnüünnddee bbuulluunndduurruunnccaa ppiillaatteess

eeğğiittiimmiinniinn nneeddeenn bbuu kkaaddaarr yyaayyggıınnllaaşşttıığğıınnıı ddaa

aannllaammaakk mmüümmkküünn.. TTüürrkkiiyyee’’ddee ppiillaatteess

eeggzzeerrssiizzlleerriinniinn öönnccüüssüü oollaann EEbbrruu ŞŞaallllıı bbuu

ssppoorruunn aarrttııkk hhaayyaattıınnıınn bbiirr ppaarrççaassıı oolldduuğğuunnuu

ssööyylleerrkkeenn,, bbuunnuu eevv hhaannıımmllaarrıı iillee ddee

ppaayyllaaşşmmaakk iiççiinn DDVVDD ççııkkaarrddıı.. 

EE
BBRRUU ŞŞaallllıı,, ““DDaahhaa öönncceeddeenn ööğğrreennddiiğğiimm

ppiillaatteessiinn iillkk eevvrreelleerriiyyllee iillggiillii DDVVDD’’iimm

ppiiyyaassaayyaa ççııkkttıığğıı ggüünnddeenn bbeerrii ççookk iillggii

ggöörrddüü.. BBuu DDVVDD’’lleerrii ddooğğrruu ttaakkiipp eeddiipp ppiillaatteess

uuyygguullaayyaannllaarr 3300 sseeaannssttaa kkeennddiilleerriinnddeekkii

ddeeğğiişşiimmii ffaarrkk eeddeebbiilleecceekklleerr,, kkaarrıınn vvee kkaallççaa

bbööllggeelleerriinnddeenn zzaayyııflflaayyaaccaakkllaarr.. BBuu DDVVDD''ddee

''MMaattwwoorrkk PPiillaatteess'' tteenn öörrnneekklleerr bbuullaaccaakkssıınnıızz..

BBeeşş aannaa pprreennssiibbiinn aannllaattııllmmaassııyyllaa bbaaşşllaayyaann

ggöörrüünnttüülleerr ııssıınnmmaa tteekknniikklleerrii vvee eeggzzeerrssiizzlleerrllee

ddeevvaamm eeddiiyyoorr vvee eessnneemmeeyyllee nnookkttaallaannııyyoorr..

AAyyrrııccaa ttooppllaa yyaappııllaann eeggzzeerrssiizzlleerrii ddee yyiinnee bbuu

DDVVDD''ddee bbuullaabbiilliirrssiinniizz”” ddeeddii..

SSeevvggiiyyllee mmuuttlluu,,

PPiillaatteess''llee

ffoorrmmddaa kkaallıınn......

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,
bulunduğu bölgelerde görevlendirilmek üzere Türkçe ve Almanca’ya

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

REKLAM TEMSİLCİLERİ
ve

SERBEST MUHABİRLER
alınacaktır.

Not: Öğrenciler de başvurabilir.
(Maaş + Prim)

Muhabirler
ve Reklam

Temsilcileri

ARANIYOR
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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.

Teravih namazlarına
kaç kişi katılıyor?

eravih Namazı Ramazan ayının vazge-
çilmezidir. İftar´dan sonra geceyi süs-
leyen bu ibadetin teolojik yönüne değil
sosyolojik yönüne bakmak için katı-
lımcı sayısını araştırma konumuz yap-
tık.

Araştırmayı yaptığımız şehir Al-
manya´da yaklaşık 22.000 nüfüslu bir
şehir. Nüfusun %7,1´i alman vatandaşı
değil. Müslümanların sayısıyla ilgili ra-
kamlar yok. Göçmenlerle ilgili tahmini
rakamlar var. 

Analiz ettiğimiz cami ise çevredeki
en eski ve en büyük camilerden birta-
nesi. Camiye genelde beş farklı komşu
şehirlerden insanlar geliyor. Bu şehir-
leri toplar isek cami yaklaşık 85.000 in-
sana hitap ediyor. Bunların %6,5´i
alman vatandaşı değil. Yine müslü-
manlar hakkında net sayılar olmadığı
için bu sayıları araştırmaya maalesef
alamıyoruz.

Araştırmamız katılımcı olarak ya-
pıldı. Yani hem bayanlar bölümünde
bir bayan (eşim), hem de erkekler bö-
lümünde bir erkek (ben kendim) Tera-
vih Namazı için mescide girenleri
saydılar. Bu nedenle Ramazan bo-
yunca aynı camide sayım yapıldı.

Araştırmamıza göre Teravih Nama-
zına genel katılım şu şekilde gerçek-
leşti:

Ortalama 134 kişi her gün Teravih
Namazına katıldı. En yüksel katılım –
beklendiği gibi – 206 kişiyle Kadir Ge-
cesinde oluştu. En az katılım Kadir
Gecesinden iki gün önce 83 kişiyle ger-
çekleşti. 

Katılımcıları erkek ve kadın olarak
ayırdığımızda elde ettiğimiz sonuç il-
ginç:

Erkek katılımcılar (mavi çizgi) ba-
yanlara (pembe çizgi) nazaran daha
çok. Erkekler ortalama 1,45 kat daha
fazla. Bunu bayanların özel günlerine
bağlamak mümkündür. En büyük fark
ilk gün oluşmuş. İlk gün neredeyse üç
kat daha fazla erkek namazda bulun-
muş. İlginç olan erkeklerin ve kadınla-

rın katılım şekli birebir örtüşüyor. Bir
kaç günü saymaz isek katılım grafiği
neredeyse aynı. 

Katılımcıları haftalık olarak ayırdığı-
mızda çıkan sonuç:

Bu sonuca göre Ramazan´ın orta-
sında katılımcıların düştüğü tezi doğ-
rulanamıyor. Belki bu düşünce sadece
bir algıdan ibarettir.

„Hafta sonu daha fazla katılım“ olur
düşüncesi de tespit edilemedi. Elimiz-
deki veriler bunu tasdik etmiyor. Aşa-
ğıdaki tabloda her gün için ay boyunca
toplam katılımcı sayısını görmekteyiz: 

Cumartesi´nin diğer günlerden daha
yüksek olmasının sebebi araştırmayı
yaptığımız sene Ramazan ayına beş
Cumartesi gününün denk gelmesi.
Diğer günlere sadece dört gün denk
geliyordu. Eğer Cumartesinin beşinci
gününü saymaz isek diğer günlerle ne-
redeyse aynı rakam ortaya çıkıyor. 

Netice olarak söylemek gerekirki bu
araştırmamız sadece birtek camide ya-
pıldı. Benzer araştırmalar yapıldığında
karşılaştırma yapmak mümkün ola-
caktır. Özellikle mevsimsel karşılaştır-
maların gerekli olduğunu
düşünüyoruz.

Genel olarak baktığımızda ise Tera-
vih Namazlarına katılım iyi bir sevi-
yede. Hem bayanlar, hem erkekler,
çoluk çocuk dünyanın her yerinde
mescidlere iftar´dan sonra akın et-
mekte. Teravih Namazı bu manada
hem ibadet hükmünü görüyor hem de
insanların sosyalleşmesine önemli kat-
kıda bulunuyor.

Süleymaniye’de
bayram sabahı 
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Bayramınız

mübarek olsun!.
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MAK. MET. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

2011 yılından beri başta otomotiv sektörü olmak üzere makine
ve endüstriyel teknoloji alanında faaliyet göstermek amacı ile kurulan

TEORİK şirketimizle, başarılarınıza katkıda bulunuyoruz.

FAALİYET ALANLARIMIZ
• Otomotiv parça kontrol fikstur̈leri
• Manuel ve robotik kaynak fikstur̈leri
• %100 kontrol cihazları
• İmalata özel makine ve teçhizatlar
• Parçaya özel kontrol cihazları

REFERANSLARIMIZ
• AKA Otomotiv • YPS A.Ş
• EMARC Çelik • Maysan Mando
• GRL Otomotiv • AKPRES

Ford Otosan
parça kontrol

aparatı

TECRÜBEMİZ KALİTEMİZDİR

Tofaş, Doblo
çamurluk kontrol

fikstürü

Renault pedal GR.
parça kontrol aparatı

Müracatlarınız için Hamburg ofisimiz
hizmetinizdedir. Tel: 0171-342 63 63

Metin Ay
0171-342 63 63

Beşevler Küçük Sanayi Sitesi Blok No: 65-66 Nilüfer/Bursa
Tel: +90(0)224-441 30 30 Fax: +90(0)224-441 62 61 www.teorik.com.tr

Hamburg Balık Hali’ndeki
TEK TÜRK BALIKÇINIZ      

BALIKÇI - Groß und Einzelhandel

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

Açılış saatleri

Hafta içi hergün: 23.00 - 08.00 arası

Her Salı taze

HAMSİ G  ÜNÜ

Her Salı günü Hamsi,
Lüfer, Palamut, 

Sardalye, Barbun ve
Mercan gibi Türk balık

çeşitlerini uygun 
fiyatlarla ve taze

olarak bulabilirsiniz.

Perakende 

CANLI BALIK

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

özel servisimiz vardır.

Fabio Mete Cihan
Acil siparişleriniz için Mete:

Cep Tel.:0152-33668670

EK İŞİMİZ DEĞİL, TEK İŞİMİZ BALIKÇILIK

Bayramınızı candan
kutlar, işlerinizde
başarı ve yuva-

nızda huzur 
dilerim.

Fabio Mete Cihan

Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım!.
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Ramazan
Bayramınızı 
candan kutlar, 
esenlikler dileriz!.
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Ramazan
Bayramınızı 
candan kutlar, 
esenlikler dileriz!.
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Alışverişin adresi

Erden Marketler Zinciri sizlerden aldığı güçle büyümeye devam ediyor. Eidelstedt, Steilshoop ve Altona’dan sonra şimdi de Osdorf’tayız.
w w w . e r d e n m a r k e t . d e

i n f o @ e r d e n m a r k e t . d e

Hamburg Eidelstedt
Lohkamp 11, 22523 Eidelstedt 
Tel.: 040 - 27 86 95 121 Hamburg Steilshoop

Gründgenstr. 26, 22309 Steilshoop
Tel.: 040 - 64 86 20 482 Hamburg Altona

Blücherstr. 3, 22767 Altona
Tel.: 040 - 38 08 68 203 Hamburg Osdorf

Bornheide 23, 22549 Hamburg
Tel.: 040 - 28 66 83 474 Bütün marketlerimizde

geniş otoparkımız vardır.

Ucuzluksa UCUZLUK...

Kaliteyse KALİTE...
Çeşitse ÇEŞİT...

Hizmetse HİZMET...

Keyifli alışverişin adresi
Günlük taze sebze meyveden % 100 helal kesim et ve et ürünlerine kadar

aradığınız tüm ürünler yıllardır alıştığınız gibi, yine en uygun fiyatlarla bizde...
Altona ve Eidelstedt’teki marketimizin içinde açtığımız yeni fırınlarımızda

her saat başı sıcak pide, ekmek ve unlu mamülleri bulabilirsiniz.

Tüm İslam Alemi’nin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlarız

Beşiktaş ile Almanya 2. Ligi’nin
güçlü ekiplerinden FC St. Pauli ara-

sında oynanan ve Hamburg ekibinin 1-0
kazandığı hazırlık maçının yankıları
devam ediyor. Uzun yıllar sonra Ham-
burg kentinde bir Türk takımın maç
yapmasını duyan taraftarlar takımlarına
destek vermek için Almanya’nın bir çok
kentinin yanı sıra, Danimarka ve Hollan-
da’dan gelerek stadyumu doldurdular.
Farklı sloganlar ve rengarenk bayraklarla
stadyumu süsleyen siyah beyaz renklere
gönül veren ve özellikle Çarşı ismiyle ta-
nınmış taraftar grubunun Almanya’daki
temsilcileri Millerntor Stadyumu’nda
Türkiye’yi aratmadılar.

18 binden fazla seyircinin izlediği maça
Türk bayraklarının yanı sıra Fenerbahçe,
Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giy-
miş taraftarlar ayrı bir renk kattı. St. Pauli
takımına gönül veren Türk taraftarların
“Ölene kadar St. Pauli, Tek aşk Beşiktaş &
St. Pauli aşkı, Yuvaya Hoş geldin kartalım”

dev pankartları gözden kaçmadı.
Maçın başlangıç düdüğü ile stadyumun in-

leten siyah beyaz taraftarı Beşiktaş’ın evinde
oynadığı atmosferden farklı değildi. Fakat
hazırlıklarına yeni başlayan siyah beyazlılar
sezon hazırlıklarını tamamlamış ikinci lig ta-
kımına karşı istediği futbolu sergileyemedi
ve sahadan 1-0’lık yenilgi ile ayrıldı.

St. Pauli seyircisi Beşiktaş’ın Antal-
yaspordan transfer ettiği ve profesyonel
futbol kariyerine St.Pauli’de başlayan
genç oyucu Ömer Şişmanoğlu’nu alkış-
layarak sevgi gösterisinde bulundu.

Sahada dostluk rüzgârı eserken tür-
binlerde ise üç kez taraftar arasında
olaylar yaşanması dikkat çekti. Özel-
likle ses bombaları ve yirmiye yakın
meşalenin yakılmasından dolayı 3 da-
kika ara verilmesine sebep oldu. Tabii
ki Türkiye dışında oynan maçlarda kla-
sik hale gelen sahaya girme olayı Ham-
burg’da da cereyan etti.
Türk seyirciler arasında yaşanan olay-

lar üzerine yapılan uyarı anonsu “Türk ta-
kımlarının bir daha Almanya’da hazırlık
maçı oynamasına müsade edilmez” şeklin-
deydi. St. Pauli seyircisi ise maç boyunca ta-
kımını destekleyen tezahuratlarda bulundu.
Stadyumun içinde ve dışında bazı gruplar si-
yasi gösteriler yapmayı ihmal etmedi.

BBuunnddeesslliiggaa’’ddaa eeffssaannee oollmmuuşş ffuuttbboollccuullaarr,, yyaarrddıımmaa mmuuhh--
ttaaçç ggeennççlleerr iiççiinn ddookkuuzzuunnccuu kkeezz yyeeşşiill ssaahhaayyaa iinniiyyoorr.. ÜÜnnllüü

tteelleevviizzyyoonn ssuunnuuccuussuu RReeiinnhhoolldd BBeecckkmmaannnn ttaarraaffıınnddaann ggeennçç--
lleerree yyaarrddıımm eettmmeekk iiççiinn HHaammbbuurrgg’’ddaa kkuurruullaann NNeettzzwweerrkk ee..VV
ttaarraaffıınnddaann oorrggaanniizzee eeddiilleenn vvee bbuu yyııll ddookkuuzzuunnccuussuu ooyynnaannaa--
ccaakk TTaagg ddeerr LLeeggeennddeenn ((EEffssaanneelleerr GGüünnüü)) iillee iillggiillii LLee RRooyyaall
MMeerriiddeenn OOtteellii’’nnddee bbaassıınn ttooppllaannttııssıı ddüüzzeennlleennddii..

RReeiinnhhoolldd BBeecckkmmaannnn HHaammbbuurrgg’’uunn eekkoonnoommiikk sseevviiyyeessii
ddüüşşüükk sseemmttlleerrddee ççooğğuu yyaabbaannccıı kköökkeennllii ggeennççlleerree yyaarrddıımm
eettmmeekk iiççiinn oonn bbeeşş yyııll öönnccee kkuurrdduukkllaarrıı NNeettzzwweerrkk ee..VV ddeerrnneeğğiinniinn
iillkk mmeeyyvveelleerriinnii vveerrddiiğğiinnii ssööyylleeddii.. YYeettmmiişştteenn ffaazzllaa ggeennccee ssttaajj
yyeerrii iimmkkâânnıı ssaağğllaaddııkkllaarrıınnıı vvee bbuunnllaarrddaann ddöörrtt kkiişşiinniinn ggeeççeenn yyııll
mmeesslleekk hhaayyaattıınnaa aattııllddııkkllaarrıınnıı ddiillee ggeettiirreenn ‘‘EEffssaanneelleerr GGüünnüü’’
ffiikkiirr bbaabbaassıı üünnllüü ssuunnuuccuu BBeecckkmmaannnn,, ““GGeennççlleerr iiççiinn bbaaşşllaattttıığğıı--
mmıızz ttüümm pprroojjeelleerriimmiizz aarrttaarraakk ddeevvaamm eeddiiyyoorr.. BBuu kkoonnuuddaa bbiizzee
ddeesstteekk vveerreenn bbaaşşttaa ssppoonnssoorrllaarrıımmıızzıınn yyaannıı ssıırraa bbuu yyııll ddookkuu--
zzuunnccuu kkeezz yyeeşşiill ssaahhaayyaa ddöönneenn ffuuttbboollccuullaarraa ççookk tteeşşeekkkküürr bboorrçç--
lluuyyuuzz.. ÇÇüünnkküü oonnllaarrıınn ddeesstteeğğii oollmmaaddaann bbuu pprroojjeelleerrii
ggeerrççeekklleeşşttiirrmmeekk mmüümmkküünn ddeeğğiillddiirr”” ddeeddii.. NNeettzzwweerrkk ee..VV ddeerr--
nneeğğii ggeennççlleerree ssppoorr,, yyüüzzmmee kkuurrssllaarrıı,, ggeezziilleerr,, ssttaajj yyeerrii bbuullmmaa vvee
eeğğiittiimm kkoonnuullaarrıınnddaa yyaarrddıımmccıı oolluuyyoorr..

88 EEyyllüüll 22001133 ttaarriihhiinnddee FFCC SStt.. PPaauull’’nniinn MMiilllleerrnnttoorr ssttaaddyyuu--
mmuunnddaa ooyynnaannaaccaakk oollaann mmaaççttaa HHaammbbuurrgg KKaarrmmaassıı ttaakkıımmıı iillee
AAllmmaannyyaa KKaarrmmaassıı kkaarrşşıı kkaarrşşııyyaa ggeelleecceekk.. BBuu yyııllkkii oorrggaanniizzaass--
yyoonnuunn hhiimmaayyeessiinnii FFoorrmmuullaa 11’’iinn rreekkoorrttmmeenn ppiilloottuu MMiicchhaaeell
SScchhuummaacchheerr yyaappaaccaakk.. HHaammbbuurrgg ttaakkıımmıınnddaa TThhoorrsstteenn FFiinnkk,,
TThhoommaass DDoollll,, SSeerrggeejj BBaarrbbaarreezz,, RRaacchhiidd AAzzzzoouuzzii,, HHaassaann SSaa--
lliihhaammiiddzziicc ggiibbii iissiimmlleerriinn yyeerr aallddıığğıı 2266 ooyyuunnccuu TTeekknniikk DDiirreekk--
ttöörr HHeellmmuutt SScchhuullttee iillee ssaahhaayyaa ççııkkaaccaakk.. AAllmmaannyyaa ttaakkıımmıınnddaa
iissee LLootthhaarr MMaatttthhääuuss,, UUllff KKiirrsstteenn,, FFrreeiiddii BBoobbiicc,, JJüürrggeenn
KKlloopp,, OOllaaff TThhoonn,, TThhoommaass HHeellmmeerr vvee MMiicchhaaeell SScchhuummaacchheerr
ggiibbii iissiimmlleerriinn yyeerr aallaaccaağğıı eekkiibbiinn TTeekknniikk DDiirreekkttöörrllüüğğüünnüü iissee
MMaatttthhiiaass SSaammmmeerr yyaappaaccaakk.. FFiiyyaattllaarrıı 55 iillee 2277 EEuurroo aarraassıınnddaa
ddeeğğiişşeenn mmaaççıınn bbiilleettlleerrii SStt.. PPaauullii KKaarrtteenncceenntteerr,, TTiikkeettoonnlliinnee
NNuu.. 0011880066444477000000 vveeyyaa ddiirreekktt wwwwww..ttaaggddeerrlleeggeeddeenn..ddee iinntteerr--
nneett aaddrreessiinnddeenn aallıınnaabbiilleecceekk..

Uzun bir aradan sonra hazırlık maçı için Hamburg’a gelen Beşiktaş’a taraflı tarafsız tüm futbol severler destek verdi.
Yurt dışında yaşayan Çarşı grubunun hazırladığı bir birinden ilginç poster ve bayraklar Türkiye’dekileri aratmadı. Beşik-
taş’ın 1-0 yenik ayrıldığı maç sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, St. Pauli takımını alkışlayarak centilmenlik örneği sergiledi.
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