Rechtsanwalt / Avukat

MESUT OCAK
LL.M. (Nottingham)

• Ticaret ve Şirket Hukuku • Medeni Hukuk
• Traﬁk Hukuku • Vatandaşlık ve Oturum
• İş Hukuku • Ceza Hukuku • Aile ve Miras
Hukuku • Miras ve Aile Hukuku konusunda
Türkiye’deki avukatlarla beraber çalışıyoruz.
AYTEKİN ACAR-RIEMANN
Avukat-Rechtsanwalt

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

Neue Große Bergstr. 9 • 22767 Hamburg
Altona Bahnhofa 100 metre mesafedeyiz.
Tel.: 040-39 90 70 06 • Fax: 040-39 10 90 51
www.kanzlei-ocak.de • info@kanzlei-ocak.de
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tuerkses@t-online.de

www.turkses.de

Pasaportlarınızı
kontrol edin
Mehmet Özdemir

İzin sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Hamburg Başkonsolosu Devrim Öztürk ve Hamburg İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı olmayanları ülke dışına çıkmadan önce pasaport
ve oturumlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı. Pasaport süresi azalan veya bitenlerin son günü beklemeden müracat etmelerini tavsiye eden Öztürk, karayoluyla gideceklere güzergahtaki tüm temsilciliklerin irtibat bilgilerini yanlarına almalarını tavsiye etti.

 ULUSAL basının her geçen gün
tiraj kaybetmesinin birçok sebebi
var. Bu sebepleri
benim sıralamam
yersiz olur. Ancak
22 yıldır aralıksız
yayınladığım
Türkses Gazetesi
Emin SAĞLIK
sayesinde, yerel
Türkses Genel
basının etkisi,
Yayın Yönetmeni
geçmişi, bugünü
ve geleceği hakkında her türlü soruyu
en iyi şekilde yanıtlayabileceğimi gururla söyleyebilirim. Hamburg’da Türk
Basın Birliği adında bir dernek var. Bu
dernek ne yer ne içer, bu dernekte kimler var, yaptıkları faaliyetler nedir?
Kimlerle iletişim halindeler, arzu ederseniz bir göz atalım. • 9. sayfada

Gönül ve Metin Ay
çifti, ticari başarılarını her geçen gün
artırıyorlar
3 de

Uzmanlık alanlarım:

Aile, Ceza, Yabancılar,
Traﬁk ve İş Hukuku
Neue Grosse Bergstr. 9 • 22767 Hamburg
Tel: 040-38 10 99 95 • Fax: 040-39 10 90 51
info@kanzlei-gezgin.de

Altın, Gümüş, Pırlanta, Saat...
Kalite, Bol Çeşit, Uygun Fiyat...

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:

Im Hegen 3
22113 Oststeinbek

Hamburg Türk
Basın Birliği’nin
etkisi ne?

Ercan Gezgin

Tel: 040-81 46 40
Fax: 040 86 69 08 54
Mobil: 0172 - 54 68 334
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Y
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Emin Sağlık, HTBB’den neden
istifa ettiğini yazdı

Rechtsanwalt - Avukat

 GAZETEMİZE bilgi veren Başkonsolos
Öztürk, tatile giderken veya tatilden dönerken
oturum veya pasaporta bağlı bir sorun
yaşanmaması için geçerlilik süresinin ve vize
tarihlerinin kontrol edilmesi gerektiğini
söyledi. Başkonsolos Öztürk, “Süresi azalan
veya süresi bitmiş olanlar hiç zaman
kaybetmeden hemen konsolosluğa müracat
etsinler. Şu anda ortalama 15 gün içinde
pasaportu teslim ediyoruz. Ancak izin
sezonu öncesi bu süre artabilir üç hafta,
hatta bir aya bile çıkabilir” dedi.

 ASKERLİK durumunun pasaport almaya
veya süresini uzatmaya engel olmadığını dile
getiren başkonsolos, bu durumda olanların 38
yaşına kadar pasaportunu uzatabildiğini kaydetti. Karayoluyla gideceklere de, güzergahlardaki tüm Türk temsilciliklerinin irtibat
bilgilerini not almalarını tavsiye eden Öztürk,
“Çocukların bir başkasıyla yolculuk yapması durumunda, yakın akraba olsa dahi
yolculuk yapılabilmesi için anne ve babanın noterden muvafakatname alması gerekiyor” dedi. • Devamı 5. sayfada

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

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

Araç hasar ve değer tespiti
en hızlı şekilde yapılır.

BMW und MINI
Vertragshändler

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

Ümit Sentürk

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

Gebrauchtwagen

Verkaufsberater

Dienstwagen
Finanzierung
Leasing

Türkses haber sitemiz

Vereinsbank dan
müşterilerine özel
hediyeler
3 de

Merhaba Hamburg radyosunu SPD milletvekili Kazım
Abacı ile birlikte ziyaret
eden, Eyalet Eğitim Bakanı
Ties Rabe, Kazım Korkmaz
ın sorularını yanıtladı. Türk
ailelere çağrıda bulunarak,
çocukların iyi bir eğitimi için
Almancanın önemine değinen Rabe, iyi Almanca konuşamayan ailelerin, çocuklarının eğitim için okul ve
öğretmenlerle sıkı bir kontakda olmalarını tavsiye etti.

Ford
Krüll’ün
Altona
Satış ve
Pazarlama
Sorumlusu
Talip Kılıç.

ww.turkses.de

E S IS T D A !

Ford Krüll’de
Tersine göç hızlandı
KUGA görücüye çıktı

 SÜRÜŞ ve kullanım konforundan
performans ve güvenliğe, tüm yönleriyle akıllı teknolojilerle donatılmış
Yeni Ford Kuga, sınıfında ilk kez
kullanılan teknolojileri ve 1.6 litre
motor seçeneğinin yanı sıra daha
akıcı, şık, ferah ve etkileyici tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni
özelliklere de sahip olan
Kuga'da otomatik olarak
açılan “Akıllı Bagaj Kapağı”, eğlence sistemi
SYNC gibi sınıfında ilk
defa kullanılan teknolojiler
yer alıyor. • 13. sayfada

Mehmet Özdemir

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

 ALMANYADA giderek artan kalifiye eleman
açığını kapamak için yetiştirilecek yeterli sayıda genç
bulunamaması büyük bir sorun olmaya devam ediyor.
En çok kalifiye elemana ihtiyaç duyulan şehirlerden
biri olan Hamburg’da bir taraftan gençlere vasıf kazandırmak, diğer taraftan da Almanya dışında alınan diplomaların tanınması için kampanya üstüne kampanya
gerçekleştiriliyor.
 BU diplomaların tanınması için yapılan çalışmalar
için Hamburg Zaanatkarlar Odası bünyesinde faaliyet
gösteren Elbcampus’ta bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe
katılan SPD Genel Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz,
artık Türkiye’den Almanya’ya değil, Almanya’dan
Türkiye’ye daha fazla göç olduğunu söyledi. Özoğuz,
“Ekonomisi iyi olmayan İspanya’dan bile Almanya’ya büyük göç var. Bu böyle olmasına rağmen
hala Almanya’ya en fazla göç Türkiye’den oluyor
düşüncesi var” dedi. • 7’de

Samsung Galaxy S4

Kaufpreis
statt 129,95 nur

1.–
1)2)3)

Flat Smart Plus

1)

 Handy-Internet-Flat
 SMS-Allnet-Flat
 Netzintern-Flat
 100 Frei-Minuten mtl. in alle Netze
 Zusätzlich inkl. Wunschnetz-Flat
oder Festnetz-Flat
Aktion:
 Kein Anschlusspreis
 100 Min. Roaming (EU) mtl. inkl.
 Inkl. Norton-Security
 Inkl. 25 GB Cloud
2)

3)

Eğitim Bakanı Rabe, Merhaba Hamburg’dan
okulda eğitimin önemine değindi

Köz Harran’ı
Steindamm’a
getirdiler 3 de

Türkses internet sitesi güncellendi www.turkses.de

Paketpreis nur
€43,88 mtl.
1)2)3)

Ihre mobilcom-debitel Shops:

Q Gerhofstr. 29
(am Gänsemarkt)
20354 Hamburg
Q Billstedt Center
22111 Hamburg
Gemeinsam geht mehr.
1) Gilt bei Abschluss eines Mobilfunkvertrages in demTarif Flat Smart Plus (Telekom Mobilfunknetz) mit
Online-Rechnung. Monate Mindestvertragslaufzeit; einm. Anschlusspreis € 29,90 entfällt; mtl. Grundpreis € 29,90, mit neuem Handy € 39,90. Einmaliger Gerätepreis fällt zusätzlich an. Netzintern-Flat und
Wunschnetz-Flat umfassen Standard-Inlandsgespräche in das eigene Mobilfunknetz, bzw. in das ausgewählte Wunschnetz. Die 100 Frei-Min. gelten für nat. Standardgespräche in alle dt. Netze. Nach Verbrauch
der Frei-Min. kosten nat. Standardgespräche ab € 0,29/Min in alle anderen dt. Netze. Taktung 60/60. SMS
Allnet Flat gilt für Standard-SMS in alle dt. Netze (gilt nicht für Massenversand). Handy-Internet-Flat wird
nach Verbrauch von 200 MB Datenvol. in einem Abrechnungszeitraum auf GPRS-Geschwindigkeit reduziert. MMS ab € 0,39/MMS. Neukundenaktion vom 02.04.-30.06.13: Mit der Holiday Edition erhalten Sie
für abgehende und ankommende Gespräche max. 100 Inkl.-Min. mtl. innerhalb der EU kostenfrei hinzu. Die
Inkl.-Min. gelten nicht für Telefonate im Inland sowie für Service- und Sonderrufnr.. Die Anrechnung dieser
Inkl.-Min. erfolgt minutengenau. Nach Verbrauch dieser Inkl.-Min. erfolgt eine Bepreisung nach dem EUTarif. Nicht genutzte Inkl.-Min. verfallen und können nicht in den nächsten Monat übertragen werden. Die
Holiday Edition kann pro SIM Karte nur einmal aktiviert werden und ist nicht mit einer anderen AuslandsOption kombinierbar. 2) Norton Internet Security für € 1,99 mtl.. Mindestvertragslaufzeit 24 Monate.
Verfügbar für alle Mobiltelefone mit Android-Betriebssystem ab Version 2.2.. Software wird per Download
zur Verfügung gestellt. Durch den Download und die Nutzung können ggf. weitere Kosten für die Datenübertragung entstehen. 3) mobilcom-debitel Cloud für mtl. € 1,99, inkl. 25 GB Speicherplatz zum Speichern
Ihrer persönlichen Daten. Einfacher Zugriﬀ über Handy, Tablet, PC oder Mac. Mindestvertragslaufzeit 24
Monate, verlängert sich jeweils um weitere 12 Monate, wenn das Vertragsverhältnis nicht spätestens 3
Monate vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit gekündigt wird. Die o.g. Laufzeiten gelten nur solange der
zugrunde liegende Mobilfunkdienstleistungsvertrag besteht; die Zusatzoption endet automatisch zum
Zeitpunkt des Endes des zugrunde liegenden Mobilfunkdienstleistungsvertrages. Alle Preise in € inkl.
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Anbieter: mobilcom-debitel GmbH, Hollerstraße 126, 24782 Büdelsdorf
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PERSIL
UniversalWaschmittel
1 WL = 0,17
70 + 5 Waschladungen

KUSCHELWEICH
Weichspüler
1 Liter

0,99

99

12,99

1.299

statt 1,39

Seifullah Qariezadeh,
Teamleiter der Filiale
Tonndorfer
Hauptstr. 92

statt 17,99

Mein Tipp:

111

PRIL

MAX FACTOR

Geschirrspülmittel
1000 ml = 1,85
600 ml

Taschentücher
30x 10 Stück

2000 Calorie
Volum‘ Mascara
Stück

1,11

1,99

SOFTIS

199

statt 1,79

Seiden-ColorCreme
Packung

8,99

2für1 Aktion

899

statt 2,49

DIADEM

2,99
statt 4,95

299

WILKINSON
Hydro 5
Rasierapparat
Starterset
inkl. 3 Klingen
Packung

AXE
Duschbad
100 ml = 0,88
250 ml

2,19

219

6,99

699

statt 2,99

statt 7,99

NIVEA
THERAMED

0,99

99

statt 1,25

FA

Deospray
oder Deoroller
100 ml = 1,13/3,38
150/50 ml

2 in1 Zahncreme
100 ml = 1,32
75 ml

1,69

169

statt 1,95

Deospray
100 ml = 0,59
150 ml

0,89
statt 1,15

89

PAMPERS

BEBIVITA

BEBIVITA

69

0,69
statt 0,75

HUMANA

Fruchtsaftgetränk
1 Liter = 1,58
0,5 Liter

Baby-Menü
100 g = 0,36
190 g

79

0,79
statt 0,89

Sensitive
Feuchttücher
5x 56 Stück
Vorteilspack

Kindermilch
1000 g = 9,98
600 g

599

5,99
statt 6,99

5,49
statt 6,49

549

Angebote gültig
bis 12. Juni 2013
Solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.

BUDNI Servicenummer
040 80 60 30 30

BUDNI Online www.budni.de
E-Mail: info@budni.de
Facebook: www.facebook.com/BUDNI

Mein

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

Köz Harran
Steindamm da
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Teorik ﬁrması sahibi
Metin Ay, ticari başarısını
Avrupa ya da yayıyor
Türkses / Hamburg
Hamburg da Ay Transpor GmbH adındaki
şirketleri ile bünyelerinde yaklaşık 55 işçi
çalıştıran Gönül ve Metin Ay çifti, Bursa da
kurdukları Teorik adlı firmaları ile 2 ülkede
hizmet veriyorlar.
Merkezi Bursa olan Teorik firmasını
2011 yılında kurduğunu ifade eden Metin
Ay, şuanda Türkiye nin önde gelen firmaları ile çalıştıklarını ve Avrupa pazarında
da birçok bağlantıları olduğunu ifade ederek, ‘ Fabrikamız da imal ettiğimiz cihazları şöyle sıralayabilirim. Otomotiv
parça kontrol fikstürleri, Manuel ve robotik kaynak fikstürleri, % 100 kontrol

cihazları, imalata özel makine ve teçhizatlar ve parçaya özel kontrol cihazları. Bu cihazları Türkiyedeki birçok
tanınmış firmalar satmaktayız. Ayrıca
Almanya ve Avurupa dan da cihazlarımıza taleplerin olması bizleri gururlandırdı.
Buna ek olarak da birkaç ay sonrası
Ay Transporte olarak Streç Folie toptancılığına başlayacağız. Toptancı,
taşımacı ve marketler için özel yapacağımız streç folielerin bugünkü fiyatın
% 50 nin altında olacağını ifade etmek
isterim’ dedi.
info tel: 0171 342 63 63

FB’li Erdal artık GS’li oldu
Türkses / Hamburg
Post Gazetesi Kuzey
Almanya Bölge sorumlusu Erdal Altıntaş GS’li
oldu.
Erdal Altıntaş Hamburg Galatasaray Taraftarları Derneğinin 2
Haziran Pazar günü düzenlediği pilav gününde form doldurarak
resmen Galatasaraylı
oldu. Galatasaray taraftarlarının yaptıkları faaliyetleri takdir eden
Altıntaş’a,
dernek
başkanı Mehmet Günyar dev bir GS bayrağı
hediye etti.

Türkses / Hamburg
Hamburg'un ünlü caddesi Steindamm a Köz Harran
adında yeni bir restorant daha açıldı.
Restorantları ile ünlü Steindamm caddesine 12 Mayıs
da hizmete sunulan, Köz Harran gerek dizayn gerekse
konforu ile büyük ilgi odağı oldu.
Daha önceleri Wilhelmsburg da 8 yıl Köz Lezzet Restorantı işleten Mehmet Beslenmiş tarafından hizmete
açılan Köz Harran da, Kuzu tandır başta olmak üzere,
Urfa yöresine ait közde ızgara ve kebap çeşitleri
müşterilere leziz bir şekilde sunuluyor.
Henüz 12 yaşındayken gastronomi branjıyla tanışan,
ve ogünden bugüne kadar restorantlarda çalışan ve
restorant işleten Mehmet Beslenmiş, ‘Yıllarım restorantlarda geçti. Müşterileri ve ne yemek arzu ettiklerine
iyi bilirim. Urfa yöremize ait özel közde hazırlanmış
kebap çeşitlerimizi titizlikle taze etlerle hazırlıyoruz.
Daha öncleri 8 yıl Wilhelmsburg da işlettiğim Köz Lezzet restorant sayesinde büyük müşteri kapasitemiz olduğunu söyleyebilirim. Hamburg un uzak semtlerinden
bize extra yemek yemek için gelen müşterilerimiz
vardı. Onlara daha yakın olabilmek için Hamburg un
merkezi Steindamm 58 adresinde Köz Harran restorantımızı 12 Mayıs da hizmete sunduk. Restorantımıza
özel olarak Kuzu tandırımız ve avşar çorbamız çok
beğeniliyor. Ayrıca 2 kişiden 4 kişiye kadar köz de hazırladığımız özel Harran tabağımız çok tercih edilmekde. Fiyatlarımız ise çok düşük tuttuk. Önemli olan
para değil daha fazla müşteri kazanmaktır. Müşterilerimiz gelsin yesin, lezzetin ve servisin farkını görsün’
dedi. İnfo Tel: 0157 39 59 96 34
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Vereinsbank dan müşterilerine özel hediyeler

1 Eylül 2012 tarihinde Lindenstr.
39 . 20099 Hamburg adresinde açılan Hypovereinsbank, müşterilerine
yönelik
bir
kampanya
başlatarak, yeni hesap açtıranlara
değişik hediyeler veriyor. Şenol
Balık, Feyza Doruk, Fatih Eroğlu ve
İbrahim Konak adlı 4 Türk banka
personelin çalıştığı Vereinsbank,
bütün Türk müşterilerine bankacılık alanında izmet sunuyorlar.

Türkses / Hamburg

Hypovereinsbank şube müdürü
Şenol Balık, ‘bankamız UniCredit
bankacılık grubuna ait olup, 22 ülkede
hizmet vermektedir.Avrupanın birçok
büyük bankalarına ek olarak Türkiye
de de Yapı Kredi Bankası ile de birlikte çalışmakdayız. UniCredit grubuna ait bir bankada hesabı olan
kişiler grubumuza ait bir bankadan

para çeker veya işlem yaparsa ücret
ödemediği gibi, bütün imkanlardan da
yararlanmaktadır.
Bankamızda yeni giro hesabı açtıran
müşterilerimize ise uygun koşullarla
hesap açmanın yanı sıra değişik hediyeler veriyor ve 100,- Euro da extra
hesabına para transfer ediyoruz (Guthaben).
Online Bankaclılık hesabımız ücretsiz
olduğu gibi . Konto Konfort hesabı için
ise aylık sadece 7,90 Euro gibi düşük
bir işlem parası alıyoruz. Ayrıca emlak
alım satım ve finanzmanı hususunda
müşterilerimize en uygun koşullarda
kredi veriyoruz.
Bankamız çalışanları hep Türk olduğu
için, dil poblemide olmadığın ifade
etmek isteriz. Şubemiz Linden Bazar
ın hemen yanında dır. Arzu eden
müşterilerimiz bize 040 219 06 52 -10
nolu telefondan ulaşıp bilgi alabilirler‘
dedi.

Avukatlar Ocak ve Gezgin birarada
Türkses / Hamburg

Hukuki açıdan kendimizin halledemediği bir mesele olunca, iyi bir avukat
arama yolunu seçeriz. Ancak tam arzu
ettiğimiz konuya hitap edecek avukatı
bulmak için güçlük çekeriz.
Hamburg Altona da bir ofis de birlikte
çalışan Türk avukatlar Ercan Gezgin ve
Mesut Ocak, bütün hukuki konularda
müvekkillerine yardımcı olabilmek için
geniş ve modern bir avukatlık bürosun
da birleşerek, yanlarına da meslekdaşlarından bir bayan Alman avukat almışlar. Konu ile ilgili Türkses’e bilgi

veren avukatlar Mesut Ocak ve Ercan
Gezgin,17 Haziran da resmi bir açılış
yacaklarını ifade ederek, ‘Bize gelen her
müvekkilin problemini çözmek için 3
avukat arkadaş olarak aile, ceza, yabancılar, trafik, iş, ticaret, miras, vatandaşlık, taciz ve tehdit gibi daha birçok
hukuk konularında müvekkillerimizi savunuyoruz. Bize gelen kişiler, o şahısın
sorununa göre, doğru avukata yönlendiriliyor ve en kısa zamanda gereken
işlem ve savunması yapılıyor. Ofisimiz
in Altona daki Haspa binası üzerinde olması ise ulaşımı ayrıca kolaylaştırıyor’
dediler.

MIMOZA
İndirimli satışlar

15 Temmuz’a kadar devam ediyor
Hamburg Harburg da yeni açılan MIMOZA Butik’de, her türlü şık ve modaya
uygun bayan kıyafetleri çok uygun fiyatlara sizlere sunulmaktadır.
Lüneburger Str. 17 • 21073 Hamburg (Harburg)
Tel.: 040-238 167 98 • Fax: 040-359 648 46 • Mobil: 0175-272 15 15
E-Mail: info@row-jeans.de • www.row-jeans.com

Hamburg
Steindem’da
yeni açıldı

Yeminli Tercüman

Özgür Temel
Tercümelerimiz Hamburg Başkonsolosluğu tarafından tanınmakdadır

Hakiki Kuzu
Tandır Kebabını ve
Avşar Çorbası’nı
mutlaka deneyiniz.
Tel.: 0157 39 59 96 34

Steindam 58 • 20099 Hamburg

☞ 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

Hamburg’da göçmen stajyer
öğretmen oranı yüzde 20 arttı
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3. Yeşil Çatı
Kongresi yapıldı
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AMBURG, iklimi korumak ve
kentsel konut kalitesindeki zorlukları tartışmak amacıyla uluslararası 3. Yeşil Çatı Kongresine ev sahipliği yaptı. IGRA (International Green
Roof Association ) ve ortaklarının organizesinde 3 gün süren kongrede konferans, tasarım sunumu, atölye çalışmaları yer aldı.
Konferanslarda yeşil çatı kullanımında
mimarlık, peyzaj mimarlığı, yeni teknik
gelişmeler ve iklimde önleyici tedbirler

A

EIT-Ebelin ve Gerd Bucerius Vakfı’nın 2008 yılında
Hamburg‘da başlattığı
‘Daha Fazla Göçmen Öğretmen
Olacak’ adlı proje tüm hızıyla sürüyor. Hamburg’da göçmen stajyer
öğretmen oranının yüzde 20’ye
çıktığını belirten Eyalet Eğitim Bakanı Ties Rabe bunun cesaret verici
olduğunu söyledi. Bakan, öğretmenliğin sadece göçmenlik vasfından dolayı değil isteyerek ve
sevilerek yapılması gereken bir
meslek olduğunu kaydetti.
ZEIT- Ebelin ve Gerd Bucerius

Bilim ve Araştırma Bakanı Dorothee
Stapelfeldt ile Avrupa Araştırma Konseyi
(European Research Council – ERC)
Genel Sekreteri Profesör Donald B.
Dingwell, ERC’nin kurulduğu günden
bu yana bütçesinin 7,5 milyar Euro olduğunu ifade ederek, “Son altı yılda,
bize yapılan 4 bin 300 başvurudan beş
milyar Euro teşvik yardım parası ödedik.
Bu başvuruların yarısı, 50 araştırma
enstitüsüne, diğer yarısı ise 29 ülkeden
500′den fazla enstitüye verildi” dedi.

Vakfı Müdürü Prof.
Dr. Josef Keuffer,
okullara daha fazla
göçmen öğretmenler
kazandırmak istediklerini söyledi.
ZEIT-Ebelin ve
Gerd Bucerius Vakfı’nın 2008 yılında
göçmen gençleri öğretmenliğe teşvik etmek
amacıyla Hamburg’da
başlattığı ve bugün
başka eyaletlerde de devam eden
‘Daha Fazla Göçmen Öğretmen
Olacak’ adlı proje tüm hızıyla sürüyor. Her yıl iki-üç günlük program

kapsamında göçmen
öğrencilere öğretmenlik mesleği ile ilgili
detaylı bilgi verilen
ve pratik yapma imkanı sunulan projenin
bu yılki tanıtımı Hamburg Öğretmen Yetiştirme ve Okul Geliştirme Enstitüsü’nde
gerçekleşti.
Açılış konuşmasında okullara daha fazla
göçmen öğretmen kazandırmak istediklerini ifade eden Vakıf Müdürü
Prof. Dr. Josef Keuffer, göçmen
öğretmenlerin şu anda da var ol-

duğunu, ancak henüz doğal karşılanmadığını dile getirdi.
Eğitim Bakanı Ties Rabe ise
göçmen stajyer öğretmen oranının
Hamburg‘da yüzde 20‘lere yükseldiğine dikkat çekti. Bu eğilimin
cesaret verici olduğunu kaydeden
Rabe, bunun için öğrenciler kadar
ailelerinin de üniversite için cesaretli
olmasının önemli olduğunu kaydetti. Rabe,‘‘Öğretmenlik mesleği
özellikle bilgili ve kabiliyetli gençlere yepyeni dünyalar açar. Öğretmenlik sırf göçmenlik vasfından
dolayı yapılacak bir meslek değil
daha ziyade zevkle, sevgiyle yapılması gereken bir meslektir” dedi.

Tatil öncesi pasaport
sürenizi kontrol edin

ana konu olarak ele alındı. Uluslararası
uzmanların konuşmacı olarak katıldığı
kongrede Hamburg Eyalet Başbakanı
Olaf Scholz da katılımcılara ve katkısı
olanlara teşekkür etti. Türkiye’den Deniz
Aslan, peyzaj mimarı olarak kongreye
katıldığını, dünyada yapılaşma ve kentleşmenin olumsuzluklarını yok etmenin
yollarının arandığını belirtti. Almanya’da
bu konunun ileriye taşındığını kaydeden
Aslan, dünyada ve Türkiye’de birçok
deneyimlerin yapıldığını, özellikle en
az su harcayarak projelerin oluşturulmak
istendiğini aktardı.

AB Araştırma Fonu’nun
bütçesi 7.5 milyar Euro

VRUPA Haftası münasebetiyle
düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Hamburg’un tarihi Belediye Sarayı’ında ‘AB Araştırma Fonu’
sergisi açıldı. Tıp, nöropsikoloji, kimya,
nano bilim, iklim, gemi ve uçak gibi
konularda araştırmaların yer aldığı sergi
hakkında Prof. Donald B. Dingwell,
Hamburg Eyalet Başbakan Yardımcısı,
Bilim ve Araştırma Bakanı Dorothee
Stapelfeldt’a bilgi verdi.
Hamburg Eyalet Başbakan Yardımcısı,
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Almanya’da izin sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Hamburg Başkonsolosu Devrim Öztürk ve
Hamburg İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı olmayanları ülke dışına çıkmadan önce pasaport ve
oturumlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı. Pasaport süresi azalan veya bitenlerin son
günü beklemeden müracat etmelerini tavsiye eden Öztürk, karayoluyla gideceklere
güzergahtaki tüm temsilciliklerin irtibat bilgilerini yanlarına almalarını tavsiye etti.

G
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AZETEMİZE bilgi veren
Başkonsolos Öztürk, tatile
giderken veya tatilden dönerken oturum veya pasaporta bağlı
bir sorun yaşanmaması için geçerlilik
süresinin ve vize tarihlerinin kontrol
edilmesi gerektiğini söyledi.
Başkonsolos “Süresi azalan veya
süresi bitmiş olanlar hiç zaman kaybetmeden hemen konsolosluğa müracat etsinler. Şu anda ortalama 15
gün içinde pasaportu teslim ediyoruz.
Ancak izin sezonu öncesi bu süre

artabilir üç hafta, hatta
bir aya bile çıkabilir. Pasaport ve oturum süresi,
tatilin herhangi bir sebeple
uzayabileceği de hesap
edilerek kontrol edilmeli.
Tatil dönüşünde en az bir
aydan fazla geçerlilik ve
oturum süresi olmalı”
şeklinde konuştu.

ENGEL DEĞİL

Askerlik durumunun pasaport
almaya veya süresini uzatmaya engel
olmadığını dile getiren başkonsolos,
bu durumda olanların 38 yaşına kadar pasaportunu uzatabildiğini kaydetti.

Karayoluyla gideceklere de yolculuk yapılacak güzergahlardaki tüm Türk
temsilciliklerinin irtibat bilgilerini not
almalarını tavsiye
eden Öztürk, “Eğer
bu yolculuk bir
başkasının üzerine
kayıtlı bir araç ile
yapılacaksa bunun
için noterden belge alınması gerekir.
Aynı şekilde çocukların bir başkasıyla yolculuk yapması durumunda,
amca, teyze gibi yakın akraba olsa
dahi yolculuk yapılabilmesi için
hem anne, hem de babanın noterden

muvafakatname alması gerekiyor”
dedi.
Hamburg İçişleri Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamada ise, özellikle
yurtdışına çıkışlarda sınır veya havalimanlarındaki gümrüklerde pasaportların süresi ve oturum olup
olmadığının kontrol edildiğine dikkat
çekildi. Bakanlık açıklamasında,
oturumu veya süresi olmayan pasaporta sahip kişilerin uluslararası
taşımacılık anlaşmasına göre yolculuk yapmasına müsaade edilmediği hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca
aktarmalı uçuşlarda ve vizeli ülkeler
konusunda da önceden bilgi alınması
ve o ülkenin temsilciliği ile irtibata
geçilmesi tavsiye ediliyor.

Özdemir
KfZ Gutachter

Hamidiye denince
herkes susar!..

Mehmet Özdemir
Araba
Oto

bilir
kişi

Araç hasar ve
ızlı
değer tespiti en h
şekilde yapılır.

• Sachvenständiger
• Fahrzeugbewertung
• Oldtimergutachten

• Unfallgutachten
• Wertgutachten
• Kostenvoranschlag

Haftplicht- und Kaskoschadengutachten
• 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

Hamburg ve Kuzey Almanya’daki

SÜNNET MERKEZİ
Biricik oğlunuzun erkekliğe ilk adımı
olan sünnet, Genel Cerrah Uzmanı

Op. Dr. Ahmet Kayacık
tarafından dini esaslarımıza uygun,
ağrısız ve kansız şekilde yapılır.
Market, restorant ve kafelere hertürlü
alkolsüz içecek servisimiz vardır

Siparişleriniz için: Ömer Polat
Ararat Import Export: Stenzelring 33 . 21107 Hamburg ( Wilhelmsburg)
Tel.: 040 31977347 . Fax.: 31977391. e-mail: araratgmbh@hotmail.com . www.araratgmbh.com

NOT:
Sünnet
ücreti
özeldir.

Alter Teichweg 67 • 22049 Hamburg
Tel: 040-33 90 53 • Fax: 040-33 90 54
Mobil: 0174-183 54 98

Hastane duvarlarını
futbolcular boyadılar
Haziran/Temmuz-Juni/Juli2013
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AMBURG’DA 1999 yılından bu yana hizmet
veren Çocuk-Darülacezesi Sternenbrücke e.V. ( Kinder-Hospiz Sternenbrücke e.V.),
2003 yılından buyana da 500'den
fazla ailenin çocuk ve gençlerinin
ömürlerinin son günlerine kadar
bakımlarını üstlenmiştir. Bu sene
HSV (Hambug Spor Klübü) tarafından düzenlenen bir bağış
kampanyası ile HSV'nin maçlarını seyretmeye gelen seyircilerin,
biletin üzerindeki boş olan "Sternenbrücke Derneğine 1 Euro
Bağış" kareyi işaretlemeleri sonucunda 40 Bin Euro bağış toplandı. Toplanan bu paralar Hamburg Eyalet Başkanı Olaf Scholz

ve HSV Başkanı Carl-Edgar
Jarchow tarafından, Sternenbrücke e.V. ye düzenlenen bir tören
ile teslim edildi. Törenden sonra
Hamburglu yıldız futbolcular çocuk hastenesinin bir odasının duvarını boyadılar.

40 BİN EURO BAĞIŞ

Milli oyuncumuz Tolgay Arslan'da takım arkadaşları ile çocuk
hastahanesinin bir odasının duvarını boyadı.
Arslan, “Seyircilerimizin
bağışladığı 40 Bin Euro sayesinde
buradaki bakıma muhtaç çocuklara büyük bir katkı sağlandı.
Çocuklar içinde çok heyecanlı
bir gün oldu. Bizleri burada görmeleri onlara çok büyük bir moral
verdi” diye konuştu.

Kadırga şenlikleri horonla şenlendi

H
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ER yıl geleneksel olarak
Hamburg ve çevresinde
düzenlenen kadırga şenlikleri bu yılda renkli geçti. İki
gün süreyle devam eden senliklere
başta Hamburg ve çevresinde
yaşayan Trabzon’lular olmak üzere
çok sayıda vatandaş iştirak etti.
Şehrin Wilhelmsburg semtinde FC
Türkiye sahasında yapılan senliklere kötü hava şartları ve yağmura
rağmen gurbetçiler gerekli ilgi
göstererek örf ve adetlerini birarada
yaşama imkanı elde ettiler. Yönetim
kurulu adına konuşan Nihat Bayram „Memleket hasretini biraz da
olsa gidermek ve kültürümüzü burada doğan nesillerimize daha iyi
tanıtmak ve de yaşatmak adına

her yıl olduğu gibi bu sene de Kadırga şenliklerini organize ettik“
diyerek yağmur yaş demeden gelen
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herkese teşekkür etti „Haydi Horona“ sloganıyla programa gelen
Karadenizliler İsmail Cumhur,

Adem Ekiz ve Özgür Selçuk gibi
sanatçılar eşliğinde halaylar çekerek bolca horon teptiler.
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Gençler ve aileler
aynı fuarda buluştu
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LMANYA’DA kalifiye işgücü
ihtiyacının önemi artarken Hamburg Başkonsolosluğu, Zanaatkârlar Odası, Ticaret Odası ve Federal
Ekonomi Bakanlığı’nın işbirliği ile gençlerin meslek eğitim yeri bulması için bir
fuar düzenlendi.
Fuarda konuşan Hamburg Başkonsolosu Devrim Öztürk, “Sürekli bir başarıya
ulaşmak için, her zaman çaba göstermeliyiz. Çeşitli kurumlar ile her zaman
işbirliği içerisindeyiz. Geleceğe katkıda
bulunmak ve meslek eğitimini tamamlamış gençlerimizin sayısını daha da artırmak istiyoruz” dedi.
Bu fuarın bakanlık, konsolosluk, zanaatkârlar ve ticaret odasının göçmenlere

yönelik düzenlediği ilk fuar olma özelliği
taşıdığını söyleyen Hamburg Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Ataşesi Ebuzer Çeliker “Fuarda ailelere
ağırlık verildi. Buradaki katılımcıların
birçoğunun Türkçe biliyor olması, ailelerin dil problemi yaşamamasını sağladı.
Ayrıca sunumlardan biri de Türkçe yapıldı. Gönüllü gençlerimiz de gelen
aileleri bilgilendirdiler ve gerekli yerlere
yönlendirdi. Bu açıdan çok faydalı oldu”
şeklinde konuştu.
Fuara ilginin oldukça yoğun olduğunu
belirten Hamburg İş Adamları Derneği
HAMLE Genel Sekreteri Kadir İldem
ise “Üyelerimizden dört firma ve biz bu
fuarda stant açtık. Gençlerimizin doğru
firmada meslek edinmeleri için bu fuarda
yer almak istedik” diye konuştu

En çok Türk kökenli
Yeşiller’den seçime girdi

F

EDERAL seçimler öncesi Almanya’da tüm partilerin katıldığı
Schleswig Holstein eyaletinde yapılan mahalli seçimlere katılımın az olmasına ve 4’ü ilk kez seçime katılmasına
rağmen 7 Türkkökenli farklı kentlerde
belediye meclislerine girmeyi başardı. En
fazla Türkkökenli 3 üye ile Yeşiller partisinden seçilirken, SPD ve CDU’dan da
ikişer kişi seçilmeyi başardı.
Almanya’da bu yıl 22 Eylül tarihinde
yapılacak federal seçimler öncesi tüm

partilerin katıldığı Schleswig Holstein
mahalli seçimlerinde farklı parti ve farklı
kentlerde 7 Türkkökenli meclise girmeyi
başardı. 3 üye ile en fazla Türkkökenli
Yeşiller partisinden meclise girmeyi
başarırken, SPD ve CDU’dan ise ikişer
kişi ancak meclise girebildi.
Schleswig Holstein tarihinde sandığa
en az ilginin olduğu seçimde başkent
Kiel’de SPD’den Özlem Ünsal ve
CDU’dan Çetin Yıldırım seçilirken, her
iki adayda ilk kez seçimlere katıldı.

Türkiye
Türkiye ile doyasıya konuüun
konu un
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Avrupa’yı SELAMladı

• Türkses / Hamburg
VRUPA ve Almanyada aynı anda
birçok sinemada vizyona giren
“Selam” filmi izleyici ile buluştu.
Hamburg Ucı Smart sinemalarında sinema
severleri selamlayan film izleyicisinden
tam not aldı.
Dünyanın farklı ülkelerinde Türk okullarında görev yapan öğretmenlerin öykülerinin anlatıldığı film hem bu yönüyle
bir ilki kendi alanında oluştururken aynı

H

Hamburg Limanı’nda
görkemli kutlama

Bahar şenliğine
ilgi büyük oldu
• Türkses / Hamburg

AMBURG Ayasofya camisinde yapılan bahar
şenliğine ilgi yoğun oldu.
Çok sayıda vatandaşın katıldığı
şenlikler bayram coşkusunu aratmadı. Wilhelmsburg islam toplumu tarafından düzenlenen organizasyon dört gün boyunca devam
etti.
İnsanlarımızın bir araya gelmesi
amacıyla böylesi programlar düzenlemenin bir gereksinim olduğunun altını çizen cemiyet görevlisi Cevdet Külünk „Dernek
olarak 1999 yılından beri bu tür
etkinlikler düzenlemekteyiz. Amacımız her
kesimden insani bir araya getirebilmek
sevgi, muhabbet ve hoşgörü ile ugurlamaktir“ dedi. Birtakım etkinlikler oyunlar ve
kültürel seminerler eşliğinde devam eden

zamanda üç değişik kıtada çekimlerinin
yapıldığı ilk Türk filmi olma özelliği
taşıyor.
Filmin konusu ise şöyle gelişiyor : Harun, Zehra ve Adem öğretmen idalleri
uğruna sevdiklerinden ailelerinden ve yurtlarından ayrılarak üç değişik kıtaya görev
yapmak amacıyla gidiyorlar. Savaşın en
şiddetli olduğu, ve ölümün kol gezdiği bir
dönemde savaşın gölgesinde yaşayan çocuklara el uzatıyor.

Bu sene 824.’sü kutlanan Hamburg limanı kutlama etkinlikleri her yıl olduğu gibi bu senede görkemli bir
șekilde bitti. Bir günlük resmi tatilin de denk gelmesiyle
birlikte üç gün boyunca devam eden doğum günü șenliklerine dünyanın dörtbir yanından ziyaretçi akını oldu. Bir
önceki yıla oranla yüzbin kișinin daha fazla katılımının
olduğu kutlama șenliklerini yaklașık 1,5 milyon
kiși ziyaret etti.

şenlikte kitap fuarına da ilgi yoğun oldu.
Program etkinlikleri boyunca boş durmayan
çocuk klübü üyeleri ise su kuyusu kampanyası için yaklaşık iki bin euro civarında
para topladı.

Süleyman Taşköprü’nün
ismi caddeye verilecek
27 Haziran 2001 tarihinde Hamburg
Schützen str 39 numarada babasına
ait manav dükkanında NSU terör örgütü
tarafından katledilen Süleyman Tasköprü’nün ismi bir sokağa verilecek.
Daha önce katledildiği yere anıt tașı
dikilen Süleyman Tașköprü’nin ismi

șimdide öldürüldüğü yere yakın bir
yerde bulunan Kühnehöfe sokağına verilecek. Gerekli değișikliği onaylayan
Hamburg Altona ilçe meclisi ismin sokağa hem Tașköprü’yü onurlandırmak
hem de așırı sağa mesaj vermek için
verildiği belirtildi.

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

HAMSİ GÜNÜ

Açılış saatleri
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Hafta içi

Hamburg Balık Hali’ndeki
TEK TÜRK BALIKÇINIZ
Her Salı günü Hamsi,
Lüfer, Palamut,
Sardalye, Barbun ve
Mercan gibi Türk balık
çeşitlerini uygun
fiyatlarla ve taze
olarak bulabilirsiniz.

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

Perakende

CANLI BALIK

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

Limanın bu seneki șeref konuğu yelkenli gemilerin
gözdesi Gorch Fock olurken aynı zamanda 300 civarında
ki sefer gemilerinin yapmıș olduğu geçiș gösterileri ilgiyle
izlendi.
Ayrıca Hapag Loloyd ve Europa 2 gibi
gemiler de
limandan geçerken her sene olduğu gibi
bu
yıl da Queen Mary 2 en güzeliydi.
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• Türkses / Hamburg

U sene 100. yılını kutlayan Deutsche
Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.
(DLRG), Hamburg Belediyesinin
desteği ile toplam değeri 212 Bin Euro
olan bir cankurtaran botu ve tam teşkilatlı
bir kamyonu bünyesine kattı. DLRG tarafından düzenlenen programda konuşan
Hamburg İçişleri ve Spor Bakanı Michael
Neumann, "Hamburgluların çoğunluğu, yaklaşık yüzde 75'i yüzme biliyor. Geri kalan
yüzde 25'lik kısım bile bizim için endişe
verici ve korkutucu bir durum teşkil et-

DLR yeni
kurtarma
araçlarına
kavuştu

mektedir. Hamburg gibi denizin kenarında,
üzerinde kurulu bir şehir için DLRG çok
önemli bir rol üstlenmektedir." dedi. Temsili
anahtarlar Neumann tarafından görevli
DLRG yetkililerine verildi. Almanya'da
yüzyıl içerisinde 5 binden fazla insanın
boğularak hayatını kaybettiğini söyleyen
DLRG Hamburg Başkanı Heiko Mählmann,
DLRG kurulduktan sonra bu oranın yüzde
doksan azaldığını belirtti. Yeni cankurtaran
botuna "Greif 5" ismi verildi. Greif 5 cankurtaran botunun isim anneliğini ise SPD
Genel Başkan Yardımcısı ve Federal Meclisi
Üyesi Aydan Özoğuz yaptı.

Bölge finali
Kocatepe
Camii’nde
yapıldı

H

Tersine göç hızlandı
TürksesSayı-Ausgabe241
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Almanya’da giderek artan kaliﬁye eleman açığını kapamak için yetiştirilecek yeterli sayıda genç
bulunamaması büyük bir sorun olmaya devam ediyor. En çok kaliﬁye elemana ihtiyaç duyulan
şehirlerden biri olan Hamburg’da bir taraftan gençlere vasıf kazandırmak, diğer taraftan da Almanya
dışında alınan diplomaların tanınması için kampanya üstüne kampanya gerçekleştiriliyor.

B

• Türkses / Hamburg

U diplomaların tanınması
için yapılan çalışmalar, imkanlar ve avantajlar için
Hamburg Zaanatkarlar Odası bünyesinde faaliyet gösteren Elbcampus’ta bir etkinlik düzenledi.
Etkinliğe katılan SPD Genel
Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz,
bilindiğinin aksine artık Türkiye’den Almanya’ya değil, Almanya’dan Türkiye’ye daha fazla
göç olduğunu söyledi. Bugün Av-

rupa içinde çok büyük bir göç
yaşandığına işaret eden Özoğuz,
“Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerin yanı sıra ekonomisi iyi olmayan İspanya’dan bile Almanya’ya büyük göç var. Bu böyle
olmasına rağmen hala Almanya’ya
en fazla göç Türkiye’den oluyor
düşüncesi var” dedi. Bazı istatistiklerin gerçeği tam olarak yansıtmadığına da değinen politikacı,
“Özellikle Rusya ve Polonya’dan
çok sayıda eğitimli veya meslek
sahibi kadın Almanya’ya geliyor.

Genel Müdürü Heinrich A. Rabeling, Almanya’ya gelenlerin beraberinde beceri ve diploma ile
birlikte geldiklerini, Hamburg’da
2012 yılından beri Almanya dışında edinilen mesleklerin ve diplomaların tanınması konusunda yolun tamamen açık olduğunu kaydetti.
Bunun için odalar ve işyerleri
ile irtibata geçilmesını tavsiye
eden Rabeling, “Biz insanların
nereden geldiğine değil, nereye
gitmek istediğine bakıyoruz” dedi.

Ancak meslekleri veya eğitimleri
tanınmadığı için istatistiklerde ‘kalifiye değil’ şeklinde yer alıyorlar”
dedi. Diplomaların tanındığından
çoğu kimsenin haberinin olmadığını hatırlatan Özoğuz, “Federal
Meclis’ten sonra eyaletlerde de
yasal düzenleme gerekiyor. Bu
düzenleme ilk olarak Hamburg’da
yapıldı. Ancak buna rağmen diplomaların veya edinilen mesleklerin tanındığından çoğu kimsenin
haberi yok” dedi.
Programa katılan Elbcampus

Kültürler arası festivali yapıldı

• Türkses / Hamburg

• Türkses / Hamburg

AMBURG-Bergedorf
Kocatepe Camii'sinde 912 Mayıs tarihleri arasında kermes düzenlendi. Aynı
zamanda dini bilgiler ateşelik bölge finalininde yapıldığı camiide, birinciliği 40
sorudan 33'ünü doğru yanıtlayan Kocatepe
Camii öğrencileri kazandı. Dini bilgiler
ateşelik bölge final yarışması Schwarzenbek, Wilhelmsburg, Lübeck, Norderstedt
Eyüp Sultan, Barmbek Ali Paşa, Elmshorn
Hacı Bayram Veli, Geesthacht Hz. Ebubekir

EDEL semtinde bu yıl ikincisi düzenlenen
kültürler arası festivale semt sakinleri
yoğun ilgi gösterdi. Semtte faliyetlerini
sürdüren Vatan camisi yönetiminin organizesi
ile gerçekleștirilen etkinlikler iki gün boyunca
devam etti. Değișik milletlerden çok sayıda
kișinin semtlerinde yașadığını söyleyen yönetim kurulu bașkanı Zeki Yazıcı „Düzenledigimiz etkinliğimizi sadece Türk’lerle sınırlı
tutmadık. Bu amaçla programımıza kültürler
arası festival diyerek semtimizde yașayan
herkesi kucaklamak istedik“ dedi. Türk kültürü

V
ve Bergedorf Kocatepe Camii öğrencilerinin
katılımları ile gerçekleştirildi. Yarışmayı
kazananlara derecelerine göre çeşitli kitaplar
ve başarı belgeleri verildi. Hamburg
Başkonsolosluğu Dini Hizmetler Ateşesi
Zekeriye Bülbül, ailelerin yarışma programına katılımın çok yüksek olduğunu
belirtti.

FOX TV

ve mutfağının tanıtıldığı programda sahnen
alan Berlin Mehteran takımı, Efeler oyun gu-

rubu ve Mavilim gurubunun
söylediği türküler büyük alkıș
aldı. İki gün süreyle devam
eden festivalde çocuklar bir
yandan yüzlerine maske yaptırırken diğer yandan rakipleriyle çuval yarıșı yapmanın
keyﬁni çıkardılar. SPD Vedel
bölge sorumlusu Klaus Lüpke
ve SPD eyalet milletvekili Metin Hakverdi’nin de katılarak
destek verdiği festival cami
derneği yararına düzenlenen açık artırma ile
sona erdi.

LİG TV •D SMART •IP TV • İNTERNET TV yada ÇİÇEK GİBİ ÇANAK ANTENLER
120 kişilik modern
restorantımızda
Nişan, Doğum Günü
ve küçük çaplı
eğlencelerinizi
kutlayabilirsiniz.

“Yer Gök Aşk
ve Ali Ayşe’yi
seviyor.
Yeni dizi
Karagül sadece

Aylin Restaurant

Fox TVde.
Bizi hemen
arayın akşama
Fox TV izleyin.
Sadece ip TV
ile, 30 adet
Türkiye yayınını izleme
imkanı.

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

70

Posta ile acil
gönderilir.

Buyrun size orjinal Türkiye yayınları
Üstelik İP TV ile, HD kalitesinde İnternet TV yayını.

Özel Kampanya

Hemen arayın size de İP TV, Lig TV 1-2-3
HD ve onlarca Türkiye orjinal televizyon
yayınları seyrettirelim (Show TV, Kanal D,
Fox TV, Star TV ve ATV gibi)
Ya da isterseniz klasik çanak anteninizi
iptal edelim, yerine çiçek desenli düz
balkon antenleri montajı yapalım.
Ev sahibiyle davacı olmayın
arayın bilgi verelim.

HEMEN
ARAYIN

799,-

© Copyright Türkses

AVRUPA KANALL ARINDAKİ REKL AML ARDAN SIKILIYORMUSUNUZ?
AZ REKLAMLI ORJİNAL TÜRKİYE TV K ANALL ARINI İZLEMEK İSTERMİSİNİZ?
HEMDE ÇANAK ANTENİNE GEREK K ALMADAN
70 DEN FAZLA ORJİNAL TÜRKİYE VE AVRUPA YAYINL ARINI İZLEYEBİLİRSİNİZ

3 Gang Menü

€

40 kişi için

lı),
(Çorba, Ana Yemek, Tat

Sınırsız alkolsüz içecek:

Zengin Türk mutfağının hertürlü yemek çeşitleri:

Kuzu, Dana, Tavuk, Hindi etlerinden,
Tava veya Güveç ceşitleri.

www.satpoint.de

Tel: 040 / 38 61 2001 • Cep: 0176 / 313 777 40
Mörkenstr. 8 • 22767 Hamburg (Altona) • info@satpiont24.de

Her gün zengin balık çeşitleri:

Izgara, Tava, Güveç, Buğlama, Tuzda

2299,€

120 kişi için

Profesyonel
yönetim
anlayışımız ve
usta kadromuz ile
en iyi hizmeti
veriyoruz.

Eilbeker Weg 39 • 22089 Hamburg • Tel.: 040-200 14 66 • Fax: 040-200 14 71
www.aylinrestaurant.com • info@aylinrestaurant.com
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Entel Cabbar
tam not aldı

H

Toplu tașıma
araçlarında alkol
yasaklansın

• Türkses / Hamburg

AMBURG ve çevresinde amatör olarak çalışmalarını sürdüren Tiyatro Asmin adlı gurubun sahnelediği Entel Cabbar adlı oyun
seyirciden tam not aldı.
Ferman Karayigit’in yazıp yönettiği oyun kısacası
“Entel Cafe” adlı bir iş yerinde iş yeri sahibi ile ile
müşterileri arasında yaşanmaktadır. Kendini entellektüel
olarak tanımlayan Entel Cabbar; Dünya üzerinde
oluşan çevre kirliliklerini kendine göre olan entellektüel
bakış acısı ile insanların yerlere tükürmesine bağlamaktadır ve olaylar buna bağlı olarak gelişecektir.
18 mayıs ayı içerisinde ikinci defa sanat severlerin
karşısına çıkacak oyunda Cahit Balat, Nurcan Keskin,
Ahmet Cavunmirza,Sevgi Polat, Hüsniye Karkin,
Feridun Yorulmaz Eylem Arslan, Haydar Bakay,
Kemal Doğan ve Ferman Karayigit gibi amatör tiyatro
sanatçıları rol almakdılar.

Kermesler format
4 günlük
ilahi şöleni değiştiriyor

B
12 bin kişi
organ bekliyor

A

© Türkses Media

LMAN Organ Nakli Vakfı (DSO) geçtiğimiz
yıl meydana gelen organ skandalının halk
arasında olumsuz etki yaptığını ve ülkede şu
anda 12 bin organ nakli bekleyen hasta olduğunu belirtti. Almanya’da geçtiğimiz yıl Göttingen Üniversitesi
Kliniği’nde patlak veren organ nakli skandalının
ardında ülke genelinde bağışlar düştü. Alman Organ
Nakli Vakfı (DSO) geçtiğimiz yıl meydana gelen
organ skandalının halk arasında olumsuz etki yaptığını
ve ülkede şu anda 12 bin organ nakli bekleyen hasta
olduğunu belirtti. DSO organ bağışını artırmak,
federal ve eyaletlerin daha fazla işin içine çekilmesi
için çalışma başlattı.

• Türkses / Hamburg

İRÇOK sivil toplum ve cemaat
temsilcilerinin ve mensuplarının
biraraya geldiği şenlik ‘‘Anadolu’dan Hamburg’a başlığı altında
söyleşi ilahi ve sempozyumlarla dört
gün sürdü. Hamburg Başkonsolosu
Devrim Öztürk ,Konsolos Berati Alver,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi
Ebuzer Çeliker, Ticaret Ataşesi Şevket
Ilgaç, Din Hizmetleri Ataşesi Zekeriya
Bülbül katıldı. Başkonsolos Konferans
salonunda yaptığı konuşmada, Almanya’da sivil toplum kurumlarının önemini vurguladı. Anneler gününü kutlayan Başkonsolos, Peygamber efendimizin “Cennet Anaların ayakları altındadır’’ hadisini okudu. Ve “Dört
gün süren bu kapsamlı şölenin devam
etmesini gönülden arzuluyorum” dedi.
Türkiye’den Araştırmacı yazar Hasan Basri Bilgin, Nurdan Damla ve
Mescid-i Aksa Cami eski din görevlisi
Remzi Yavuz, seminer ve sempozyumlar ile vatandaşları önemli konularda
bilgilendirdi.
Din görevlisi Sinan polat, konferans
salonunda katılımcılara hitaben yaptığı

konuşmada ’’ Bu sene yaptığımız kültürel şölen yaptığımız en güzel aktivitelerdendir. Gelecek şölenlerde Alman
komşularımıza da kültürümüzü tanıtma
adına çalışmalar yapacağız.’’ Diyerek
cami derneğinin kuruluşu hakkında
kısa bir bilgi verdi.
Din Hizmetleri Ateşesi Zekeriya

Bülbül, Sivil Toplum Kuruluşlarının
temsilcilerini ve proğrama katılanları
selamlayarak başladığı konuşmasında,
caminin alışılagelmiş düzeninden istenilen düzeğe gelmesi konusunda çalıştıklarını dile getirdi. “Bu günkü gelinen nokta özlenen tablodur’’ şeklinde
konuştu.

LMANYA’DA öteden beri sorun olan alkol tüketim
yașının düșmesi ve alkole bağlı șiddet olayları
ve traﬁk kazalarının artması karșısında Federal
Polis Sendikası Bașkanı Oliver Malchow ülke çapında
toplu ulașım araçlarında alkol yasağı istedi.
Metronom’un uygulamasından sonra Hamburg’da
tüm toplu tașıtlarda ve duraklarda uygulanan alkol
yasağı bașarılı sonuçlar verdi.
Malchow, özellikle alkole bağlı șiddet olaylarının
azalması için ülke genelinde yakın ve uzun mesafeli
tüm toplu ulașım araçlarında alkol yasağı uygulanmasını
talep etti. Alkole bağlı șiddet olaylarının arttığını
Federal İçișleri Bakanı Hans-Peter Friedrich‘in (CSU)
tanıttığı Kriminal İstatistik Raporu’nun da doğruladığını
hatırlatan Malchow, “Eğer biz alkol yasağında anlașma
sağlayabilirsek, insana ve mala yapılan saldırılar
önemli ölçüde azaltılabilir” dedi. Yasağın kișilik
haklarını kısıtlayacağını, ancak bu konuda sorumluluk
almanın çok sayıda yaralanma olayının kabul edilmesinden daha kolay olduğuna vurgu yapan Malchow,
“Șu anda bașka bir imkanımız yok. Dolayısıyla böyle
popüler olmayan önlemler almak zorundayız” dedi.
Hamburg, Bremen, Hannover, Göttingen, Cuxhaven,
Lüneburg ve Uelzen kentleri arasında sefer yapan ve
günlük 75 bin yolcu kapasiteli özel demiryolu șirketi
Metronom’un sürdürdüğü alkol yasağı ise etkisini
göstermeye bașladı. Șirket yasak sonrası yaptığı açıklamada trenlerde hasarların azalmasıyla hem maddi
zararın önüne geçildiğini hem de yolcuların daha
rahat ve huzurlu yolculuk yaptığını belirtti.

A

“Jeki” konserinde
adeta büyülediler

H

AMBURG eğitim bakanlığının çocukların erken yaşta
müzik kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak amacıyla başlatmış olduğu Jeki (her çocuk bir enstürüman)
projesi kapsamında Hamburg CCH’da
bir konser programı düzenlendi. Bu
yıl ikincisi düzenlenen çocuk konserine
Hamburg ve çevresinde eğitim alan
toplam 62 okuldan değişik guruplarda
müzik enstürümanı öğrenen çok sayıda

öğrenci katıldı. Öğrenciler Trampet,
Gitar, Ukelele, Harfe, gibi müzik enstürümanlarını ikinci sınıftan itibaren
tanımaya başlıyorlar. Bu süreçte bir
sonraki sınıfta öğrenmek istedikleri
enstürümana karar veriyorlar. Proje
kapsamında çok sayıda öğrenci okul
dönemi içerisinde Türk kültürünün
değişmez bir parçası olan Saz kursları
eğitimine de katılma imkanı buluyorlar.
• Türkses / Hamburg

Sofralarınızı
şenlendirecek
yeni peynir
çeşitlerimizi
mutlaka
marketinizden
isteyin.

EFEFIRAT Warenvertriebs GmbH: Neue Finien 9 | 28832 Achim | Tel.: 04202-7756 | Fax: 04202-76135 | info@efeﬁrat.com | www.efeﬁrat.com
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Hamburg Türk Basın Birliği’nin etkisi ne?
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Değerli Türkses Okurları,

Türkiye Kitaplığı
hizmete açıldı

T

• Essen / Türkses

ÜRKİYE’NİN Frankfurt Kitap Fuarı´nda sergilemek
üzere Almanya´ya getirerek Essen Kent Kitaplığı´na
bağışladığı kitaplarla açılacak olan „Türkiye Kitaplığı“ departmanı, 5 Haziran´da Essen Büyükşehir Belediye
Başkanı Reinhard Pass ve Türkiye´nin Essen Başkonsolosu
Şule Özkaya´nın katıladıkları törenle hizmete açıldı.
Birinci Bölge Belediye Başkan Yardımcısı Gönül Eğlence´nin girişimleri ile geçtiğimiz kış, Essen Kent Kütüphanesi´ne bağışlanan kitapların, kütüphane envanterine kayıt
işlemleri tamamlandı. Kent Kültür Dairesi Başkanı Andreas
Bomheuer ve Kent Kütüphanesi Genel Müdürü KlausPeter Böttger´in devreye girmeleriyle hızla tamamlanan
devir-teslim işlemlerinin ardından kitaplar Türkiye ve
Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı ve Bayam
Consulting&Communications´ın organizasyonuyla Essen´e
nakledilmişti. Şimdilerde ise kayıt işlemleri tamamlanan
yayınlar, okuyucularını bekliyor.
Türkiye Kitaplığı hakkında daha geniş bilgi için:
İnternet: www.zfti.de
E-Mail: sentuerk@zfti.de
Telefon: 02 01 / 31 98 - 106

KAYACIK NAKLÝYAT
30 YILLIK TECRÜBEYLE eþyalarýnýzý tüm
AVRUPA dan TÜRKÝYE deki evinize kadar
SÝGORTALI
Yeni yuvanýzda
ve UCUZ
yeni baþlangýç için
olarak
KAYACIK TRANSPORT
taþýyoruz!..

Emin SAĞLIK

Türkses Gazetesi Kurucusu
ve Genel Yayın Yönetmeni

lirtmeye gerek olmadığını ifade ederek,
yorumu size bırakıyorum.
Adından anlaşıldığı gibi Türk Basın
Birliği’nin görevi: gazetecileri bir çatı
altında toplayıp, olumlu veya olumsuz
eleştirileri dikkate alarak, birleştirici olmalıdır. Derneğin kuruluş amaçlarıda
zaten buydu.
Mağlesef durum arzu ettiğimiz gibi
olmadığı gibi her geçen gün HTBB den
istifa sesleri yükselmekde, ve üye sayısı
gün geçtikce azalmaktadır.
Kısacası birlik demek için binbir şahit
lazım, Çünkü, Hamburg da gazetecilik
yapan, saygın basın yayın kuruluşlarından
Hürriyet, Sabah, Politika, Zaman, Türkses,
Merhaba Hamburg gibi Radyo ve internet
sitelerinin temsilcilerinden büyük bir bölümü HTBB’ye üyü olmadığı gibi, HTBB
nin faaliyetlerine katılmıyor ve hakkında
haber dahi yapmıyorlar.
Durum böyle olunca, HTBB yönetimi
nerede hata yapıyoruz diye kendi kendilerine soru yönelteceklerine, yukarıda
adı geçen saygın basın yayın kuruluşlarını
hiç dikkate almıyor. Olumsuz eleştirilere
ve kendi aralarında yaptıkları küçük çaplı
toplantılara devam ediyorlar.
26 Mayıs Pazar günü Billstedt’deki
THG binasında yine HTBB tarafından,
Hamburg da ‘Ulusal ve Yerel Basın’ın
geçmişi, bugünü ve geleceği’ konulu bir
Basın Paneli düzenlendi.
Panalede Ulusal Basından Hürriyet
Gazetesi’nden Naki Çolak, Akşam Gazetesi’nden Ahmet Özay ve İhlas Medya
den Kenan Kubilay panelist olarak davet
edilirken, yerel medyadan HTBB nin
üyesi sadece Rıza Atamtürk’e yer aldı.
Ulusal basın temsilsilerine bir sözüm
yok, ancak Sabah ve Zaman Gazetesi

temsilcilari eksik. Seçim HTBB yönetiminin. Ancak Hamburg’daki yerel medyayı sadece Rıza Atamtürk temsil ediyorsa,
onada sözüm yok.
Oysa uzun yıllar yerel
medyada faal olan birkaç kişi daha davet edilebilir, ve eleştiri odağı
olmazlardı. Bu seçimiyle HTBB yönetimi
kendi çevresine önem
vermeyip, ulusal basını ön plana çıkarmış,
Köklü yerel basını ise geri plana itmiştir.
Oysa hergün sabah saatlerinde yayın
yapan Merhaba Hamburg un modoratörü
Kazım Korkmaz, Post Gazetesi’nin Temsilcisi, Erdal Altıntaş, Hürriyet Gazetesi’nden Kemal Doğan, Sabah
Gazatesi”nden İkbal Özakıncı, Zaman
Gazetesi’niden Ramis Kılıçarlan, internet
sitelerinden Ahmet Durmuş, Zafer Özpolat, Çoşkun Çoştur, HH1 TV den
BEDO (Bülünt Kayaturan) ve Türkses
Gazetesi’nden Emin Sağlık gibi, yerel
medyada yılların vermiş arkadaşlardan
da birkaç kişi daha tercih edilemezmiydi?
Mademki yukarıda saydığım arkadaşların
HTBB yöneticilerinin gözünde yerel medya hakkında bilgileri yok, o zaman yıllardır bu işi neden yapıyorlar, onuda
sözde HTBB yöneticilerine sormanın zamanı geldi ve gelmiştir artık.
Evet olabilirdi, ama bizzat bana 22
yıllık gazete sahibi olarak Basın Paneli
hakkınde HTBB den bilgi verilmediği
gibi, öneri ve görüşlerim de alınmadı.
Aynı teklif yukarıda adı geçen gazeteci
arkadaşlarada sunulmadığı gibi, panale
katılmalarıda engellenmiş oldu.
47 KİŞİLİK PANEL
Sonuç da; büyüklük sen de kalsın
dedim, davet edilmesen de, görüşlerin
alınmasada, herkesin yaptığı iş ortada
diyerek, bir saat geç de olsa, Basın Panelinin düzenlendiği salona gittim. Yani
ardaşları tanımasam kendi kendime yanlış
yere geldin der ve çıkar giderdim. Mağlesef yer ve etkinlik doğruydu. Ancak
HTBB tarafından düzenlenen Basın Panelinde katılımcı sayısı olarak sadece 47
kişi sayabildim. Gerçi yetkili arkadaşlar
kişi sayısının yaklaşık 60 kişi olduğunu

söylediler ama, 47 ile 60 arasında pek
büyük fark yok. Bana sorarsanız böyle
bir Basın Panel’ine bırakın 47 katılımcıyı
en az 500 kişi gelmesi gerekirdi. Çünkü
Hamburg da yayın yapan ulusal ve yerel
medyanın sayısı bir hayli kabarık. HTBB
yerel medyaya ağırlığını hissettirerek,
sözünü dinletebilseydi, reklam verip, ön
haber yaptırsaydı, böyle bir Basın Paneline
bırakın 47 katılımcıyı belki bin kişi gelebilirdi. Mağlesef Hamburg da bu etkinlik
yeterince duyurulmamış, sadece Post Gazetesi’ne verilen bir reklam ve dağıtılan
el ilanları ile yetinilmişdi. Sadece bir
gazeteye verilen reklam ve dağıtılan el
ilanlarının ne kadar etkili olduğunu böylelikle görmüş olduk. Bana bir telefon
acıp durumlarını arz etselerdi Türkses
de tam sayfa ücretsiz ilan yapar, geniş
bir ön haber yayınlardım.. Diğer yerel
basın yayın kuruluşlarında faal olan arkadaşların da Basın Panelini duyurmak
için aynı şekilde davanacaklarından da
hiç kuşkum yok.
Netice de sadece 47 kişiyi toplayabilen
HTBB, ileride düzenlemeyi planladığı
etkinlikleri daha dikkatli tertipleyip,
sadece Post ve Güneş dergisini ön plana
çıkartıp, diğer çoğunlukcu medyayı kırmamalı. Adından anlaşıldğı gibi birlik
ve beraberlik için kurulmuş olan Hamburg
Türk Basın Birliği Başkan ve yöneticileri
iyi düşünerek, bütün medyanın ortak fikrini almalı, yıkıcı değilde yapıcı olmalıdırlar. Kendi meslekdaşlarını ciddeye
almayan, HTBB yi birgün gelir hiç kimse
dikkate almaz. Böylelikle şuanda yönetimde olan kişilerin hatasının cezası bütün
Hamburg medyasına kesilebilir.
Uyarması bizden. Beyler bu uyarılarımızı dikkate alır almaz o anların bileceği
bir husus. Ama mademki böyle bir organize yapılıyor, bu tür etkinliklerde bizlerinde birazcık tuzu olsun isteriz. Şayet
eleştirilerimi biraz sert yapmışsam af
ola, Çünkü HTBB’nin yapmış olduğu
son 3 etkinlik saygın basının önde gelen
medya mensuplarını dikkate almamıştır.
Kendi kendilerine ödül verip küçük çaplı
toplantılar düzenleyerek, kendileri konuşup yinede kendileri dinlemiştir.
Bence gazetecilere kendi meslekdaşları
değilde yaptıkları haber dikkate alınarak,
gerçek ödülü okuyucuları vermelidir.
Saygılarımla

Hamburg Türk Basın
Birliği’nden bir istifa daha

Hamburg www.kayacik.com

Dipl. Ing. Þükrü Kayacýk

Tel.: 040 / 695 86 29 •Cep: 0151 / 473 865 33

B

Ulusal basının her geçen gün tiraj
kaybetmesinin kuşkusuz birçok sebepleri
vardır. Bu sebepleri benim sıralamam
yersiz olur. Çünkü ben ulusal basını
temsil etmiyorum. Avrupa da yayın yapan
ulusal gazetelerin sayısı parmakla sayılacak kadar az. Ama bütün Almanya çapında yayın yapan yerel basın ve yayın
organlarının sayısının yüze yakın olduğunu biliyormuydunuz. Yerel gazete
ve dergilerin etkisi ise günümüzde oldukca ciddi boyutlara ulaşıyor.
Ancak 22 yıldır aralıksız yayınladığım
Türkses Gazetesi sayesinde, yerel basının
etkisi, geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında, bana yöneltilebilecek her türlü soruyu en iyi şekilde yanıtlayabileceğimi
gururla söyleyebilirim.
Neyse bırakalım bunlarıda herkesin
ne yaptığı ortada, Önemli olan çok konuşup, az iş değil de, bilakis az konuşup
çok iş yapmaktır.
Bildiğiniz gibi Hamburg da Türk Basın
Birliği adında bir dernek var. Bu dernek
ne yer ne içer, bu dernekde kimler var,
yaptıkları faaliyetler nedir?
Hangi saygın basın ve yayın kuruluşları
ile kontak halindeler, arzu ederseniz bir
göz atalım.
HTBB 2010 yılında kuruldu. Bu derneğin kendine ait henüz bir ofisi dahi
yok. Yaklaşık 20 üyesi var. Ulusal basından Hürriyet, Sabah, Zaman, Politika
gazetelerinin Hamburg temsilcileri üye
değil. Yerel Basın ve yayın kuruluşlarından
dan ise Türkses, Güncel, Merhaba Hamburg başta olmak üzere birçok radyo
yayını ve TV proğramı yapan arkaşların
HTBB ile pek ilişkisi yok.
Ayrıca yine Hamburg kaynaklı yayın
yapan internet siteleri ise, sadece birkaçı
hariç, diğerleri HTBB’ye pek destek
vermiyorlar. Yani bu derneğin Hamburg
Türk medyası üzerinde yaptırım gücü
de yok.
Çünkü HTBB tarafından yapılan faaliyetler, dernek ve işyeri ziyaretleri, sadece
2 basın kuruluşu tarafından gerçekleşiyor
ve sadece bir gazete, bir dergi ve iki internet sitesinde haber olarak yayınlanıyor.
Durum böyle olunca hatanın HTBB
yöneticilerinde mi, yoksa çoğulcu basın
yayın temsilcilerinde mi olduğunu be-
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UGÜNE kadar HTBB tarafından
istifası kabül edilmeyen Türkses
sahibi Emin Sağlık'a HTBB den
hergangi bir yazılı açıklama bildirilmediği
gibi, istifasını geri alması için ısrar
edildi. Ancak istifasını kesinlikle geri
almayacağını vurgulayan Sağlık, kararından dönmeyeceğini ifade etti.
Konu ile ilgili geniş bir habere yer
veren Gazete Hamburg'un haberini alt
bölümde aynen yayınlıyoruz:
www.gazetehamburg.com

Basın Birliği’nde
yaprak dökümü
devam ediyor

Hamburg’da düzenlediği skandal basın
ödülleri ile şimşekleri üzerine çeken
Türkiye gazetesi ve post gazetesi Hamburg temsilciliğinin yan kuruluşu gibi
çalışan Hamburg Türk Basın Birliği adlı
basın derneğinde sorunlar bitmek bilmiyor.
Hamburg’da düzenlediği skandal basın
ödülleri ile şimşekleri üzerine çeken
Türkiye gazetesi ve post gazetesi Hamburg temsilciliğinin yan kuruluşu gibi
çalışan Hamburg Türk Basın Birliği adlı
basın derneğinde sorunlar bitmek bilmiyor.
Meslektaşları arasında ayrımcı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen
dernek ‘Ulusal ve yerel medyanın dünü,
bugünü, geleceği’ adı altında düzenleyeceği basın panelinde derneğin üyesi 22
yıldır yerel gazete çıkaran Türkses gazetesi’ne yer vermedi.
Skandal ödül dağıtımı sonrası meslektaşlarına karşı ayrımcı zihniyet tutumuna bir yenisini daha ekleyen, sözde
basın derneğinde daha önce gazetehamburg, hamburghaber ve Sabah gazetesi
Hamburg temsilcisi İkbal Özakıncı istifa
etmişlerdi.
Derneğin kurucu üyesi ve dernek de

Gazetemizin kurucusu ve sahibi Emin Sağlık, Hamburg Türk Basın Birliği’nin
çoğulcu medya mensuplarını temsil etmediğini ve düzenlediği üç ayrı etkinlikte de
taraﬂı tutumunu eleştirerek HTBB’den istifa ettiğini açıkladı.

başkan yardımcılığı görevinde bulunan
Türkses Gazetesi sahibi Emin Sağlık
‘Bu dernek Hamburg’daki Türk basınını
temsil etmiyor.’ diyerek geçtiğimiz günlerde istifasını sundu.
Skandal ödül dağıtımın da da ayrımcılık yaptılar
Türkiye’de bir çok gazete örgütünün
çalışan gazeteciler gününde ‘Biz bugünü
içimize sığdıramıyoruz.Çok sayıda gazeteci hapis yatarken.Biz bugünü kutlayamayız’ demesine rağmen Hamburg’da müzikli şaşaalı bir
kutlama yapan sözde dernek, Türkses Gazetesi'nde
genç bir gazetecinin haberini görmezlikten gelerek
konu aynı haber aynı olmasına rağmen bir başka
yerel gazete Post gazetesini ödüllendirmesi, yine Post Gazetesi'nin Hamburg
dışında görev yapan tüm temsilcilerine
ödül vererek çifte standart yapması sonrası Hamburg’da tepki toplayan dernek
, üyesini dışlayıp, üyesi olmayanı baş
köşeye oturtması 'gibi bir anlayışı, düzenleyeceği yerel medyanın tartışılacağı
panel de de gösterdi.
Oluşturulan jürinin ödüle layık gördüğü eserleri neden layık gördüğüne
dahil açıklamanın yapılmadığı dernek
de ,verilen onur ödülü de tartışılmaya
devam ediliyor.
Sözde basın derneğinin 22 yıldır
yerel gazete çıkaran Türkses gazetesini
dikkate almaması bu gazetenin sahibi
Emin Sağlık’ı çileden çıkardı.
Türkses gazetesi sahibi Emin Sağlık
yayınladığı istifa gerekçelerini sıraladığı basın açıklamasında derneğin
neden kendisine ve bazı basın mensu-

plarına karşı tutumunun açıklanmasını
istedi.
Hamburg un 22 yıllık Türkses Gazetes
nin HTBB tarafindan dikkate alınmadığı
bu panele YEREL Basın paneli denemez.
Hamburg da 22 yıldır aralıksız yayınlanan, gerek kalite gerekse dizayn olarak
herkesin takdir ettiği, nedense TARAFLI
HTBB’nin birtürlü içine sindiremediği, Türkses i bir türlü tanımadığı
ve görmediği HTBB'yi bizde TANIMIYORUZ” diyen Emin Sağlık açıkla-

masında şunları söyledi:
Sayın Başkan, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Hamburg Türk Basın Birliği
üyeleğimden bügün itibarı ile istifa
ediyor, istifamın kabulünü yazılı olarak

bana iletmenizi rica ediyorum.
Gerekçe olarakda şu maddeleri sıralayabilirim:
Hamburg Türk Basın Birliği adı ile
faaliyet gösteren derneğinizin, gerçek
yayın yapan basın yayın kuruluşlarını
temsil etmediği düşüncesindeyim. Ziraa;
Hürriyet, Sabah, Zaman, Merhaba Hamburg, Hamburg Haber, Gazete Hamburg
gibi saygın yayın organlarından hiçbir
şahıs üyeniz değildir. 22 yıldır aralıksız
yayın yapan Kuzey Almanya’nın en
eski, istikrarlı ve tek Gazetesi Türkses sahibi olarak derneğinize destek
vermek maksadı ile üye
olmuştum. Mağlesef hata
yapmışım. Ben Türkses
Gazetesi'nin kurucusu
Emin Sağlık olarak, sizlere destek
verirken ne yazık ki, siz Türkses Gazetesi’ne her fırsatda köstek oldunuz.
Bu zamana kadar eleştirilerimi sizlere sözlü olarak ilettim, ancak hiç
dikkate almadığınız gibi, yine bildiğinizi okuyup, yukarıda belirtilen
köklü yayın kuruluşlarını göz ardı
ederek, sadece birkaç basın kuruluşuna
yaranmak amacı ile, ödüller dağıtıp,
o yayın kuruluşu bünyesinde Hamburg
dışında faaliyet gösteren şahısları
(HTBB üyesi olmayan kişileri) yapmış
olduğunuz etkinliklere, konuşmacı
olarak davet edip, onları baş tacı yaptınız. Bu nasıl ‘Hamburg Türk Basın
Birliği’ anlamakda
güçlük çekiyoruz. En büyük taraflılık
örneğinide ‘Basın Şöleni’nde’ sergileyerek, sizler tarafından düzenlenen
basın ödülü töreninde, 13 ödülün 9’unu
sadece bir gazete muhabirlerine hediye

ederek, yine Hürriyet, Sabah, Zaman,
Türkses, Güncel, Hamburg Haber, Gazete
Hamburg gibi medya kuruluşlarına bir
ödülü dahi layık görmediniz.
Sabah Gazetesi’nin muhabiri İkbal
Özakıncı Hanımın, ödül törenine 3 ayrı
eserle katıldığı halde, hiç bir ödüle layik
görülmemesi bizleride hayrete düşürdü.
Zaten kendisi Sabah Gazetesi’ni yıllardır
başarıyla temsil etmesi, bence sizin ödüllerinizden daha değerlidir.
Son olarak Mayıs ayı sonunda düzenlemeyi planladığınız ‘ Yerel Basının
Geçmişi, Bugünü ve Geleceği’ konulu
tartışma programına, yine yukarıda adı
geçen basın kuruluşlarından hiç kimseyinin görüşlerin almayarak ve onları
davet etmediğiniz gibi, Frankfurt dan
bir kaç gazete yöneticisini konuşmacı
olarak davet etmeniz, kime hizmet ettiğinizin açıkca bir kanıtıdır.
Benim düşüncem (belki yanlış olabilir
ama) sizler gerçek Hamburg Türk basınını
temsil etmiyorsunuz. Bugüne kadar bizden habersiz gerek dernek, gerekse işyerlerini ziyaret ettiğinizde, hangi basın
kuruluşlarını temsil ettiğinizi açıkca o
kişilere belirtmenizi rica ederim.
Çünkü; yapmış olduğunuz ziyaretler
hakkındaki haberleriniz sadece birkaç
basın kuruluşunda yayınlandığı gibi,
ziyaret ettiğiniz kişiler, HTBB ziyaret
haberlerini boşuna başka gazetelerde
aramasınlar.
İstifamın kabulünü rica ederek, HTBB
yöneticilerinden en kısa zamanda bir
açıklama yapmasını rica ediyorum.
SAYGILARIMLA
Emin Sağlık
Türkses Gazetesi Kurucusu
ve sahibi
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İsimli ve resimli alyanslar Kuzey Almanya’da sadece Miraj Kuyumcusu’nda

Sevdiklerinizle
huzurlu ve neşeli
bir tatil
geçirmenizi
dileriz.

KALİTEYİ
YERİNDE
GÖRÜN

Miraj

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...

Kalite arayanların adresi...
Altın, Gümüş, Pırlanta, Saat...

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.
Altınlarınızı en
yüksek fiyata alıyoruz

HEMEN
UĞRAYIN

Billstedter Hauptstraße 51 • 22111 Hamburg (Billstedt)
Tel: 040 / 22 75 83 81 • Fax: 040 / 22 75 83 76 • info@miraj-juwelier.de • www.miraj-juwelier.de
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İŞÇİLER ALINACAK
Türkses
Gazetesi Hafif düzenleme işinde çalışabilecek,
güvenilir ve esnek işçiler alınacaktır.
Merkez ilan Servisi

Bayramınızı
Ramazan
kutlar sağlık
( Ev hanımları ve öğrencilerde müracaat edebilir.)
ve
mutluluklar
Bayramınız
450 Euro basisi üzerinden, ihtiyaca göre alınacak işçilere,
daha sonra vardiyeli çalışma imkanıda sunulacaktır.
dileriz!..
Müracaat Tel.:
0421 - 45 85 1416
kutlu
-------- Wir suchen -------ab sofort
zuverlässige u. flexibleolsun!
Mitarbeiter/-in für leichte Sortierarbeiten
Mobil:
(gerne auch Hausfrauen u.Studenten). Einsatz erfolgt ab Abruf und später
Anzeigenannahme:

Krüll’de KUGA görücüye çıktı
Tel: 040 - 81 46 40

Fax: 040 86 69 08 54

YIL
2
2

auch in Wechselschichten, auf 450,-â‚¬ Basis im Industriegebiet
Mahndorf (Am Bremer Kreuz).
Böckmannstr. 14
e - mail:
tuerkses@t-online.de
Bewerbung: Mo - Fr. Tel. 0421- 4585141620099 Hamburg
040 28056419
4S Service GmbH In den Ellern 3-5 . 28832 AchimTel:
/ Bremen
www.turkses.de

0172 - 54 68 334
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Sürüş ve kullanım konforundan performans ve güvenliğe, tüm yönleriyle akıllı teknolojilerle donatılmış Yeni Ford
Kuga Almanya’da satışa sunulan Kuga, sınıfında ilk kez kullanılan teknolojileri ve 1.6 litre motor seçeneğinin yanı sıra
daha akıcı, şık, ferah ve etkileyici tasarımıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılarına günlük kullanımda kolaylık sağlayan yeni
özelliklere de sahip olan Kuga'da otomatik olarak açılan “Akıllı Bagaj Kapağı”, Ford'un araç içi iletişim ve eğlence
sistemi SYNC ile birlikte Acil Durum Yardımı Sistemi gibi sınıfında ilk defa kullanılan teknolojiler yer alıyor.

Y

• Hamburg / Türkses

ENİ model ile birlikte 1.6
litrelik benzinli EcoBoost
motor seçeneğini de müşterilere sunan Yeni Kuga, ayrıca 2.0
litrelik dizel motor seçeneğine de
sahip. Benzinli Motor seçeneğinde
hem düz hem de otomatik vites
tercih edilen bilen Yeni Kuga dizel
motor seçeneğinde ise PowerShift
otomatik şanzımana sahip. Her iki
motor seçeneğinde de Akıllı 4x4
Çekiş Sistemi'ne sahip Yeni Kuga,
aynı zamanda rekabetçi satış fiyatları
ile segmentinde rekabeti kızıştırmaya
hazırlanıyor.

Birinci nesil Kuga'ya göre 8 cm
daha uzun olan Yeni Kuga, önceki
nesilden daha fazla yaşam alanı ve
daha heybetli bir görünüm sunuyor.
46 lt daha geniş bagaj hacmi ve tek
hareketle katlanabilen arka koltuklar
sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan Yeni Kuga yüzde 17'ye varan
oranda daha sessiz iç kabiniyle yolculuğun konforunu artırıyor. Yeni
Kuga ayrıca EuroNCAP testlerinde
sınıfının en iyi güvenlik puanını
alarak segmentinin en güvenlisi unvanının da sahibi.
"Yeni Kuga'nın 1.6 litre EcoBoost
motor ile otomatik şanzıman seçeneği, Akıllı Bagaj Kapağı ve Akıllı

4x4 Çekiş sistemi gibi benzersiz
özelliklerinin bizi bu hedefe ulaştıracağına inanıyoruz' diyen Yenigün,
sözlerine şöyle devam etti; "Mühendisliği ve tasarımıyla C segmenti
SUV mimarisinde bir baş yapıt olan
Yeni Kuga'nın özellikle 1.6L otomatik versiyonu ile daha geniş
müşteri kitlesine ulaşmasını bekliyoruz. Ford'un en büyük hedefi;
müşterilerine yaratıcı, akıllı, hayatı
kolaylaştıran ve aynı zamanda
ulaşılabilir teknolojiler sunmak. Bu
vizyonla müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ileri teknolojilere
sahip ve aynı zamanda çevreci ürünler geliştiriyoruz. Bu vizyonumuzun
son örneklerinden biri olan Yeni
Kuga; teknolojileri, motor seçenekleri ve konforuyla sınıfına yepyeni
bir heyecan getirecek.'

182 PS’LİK CANAVAR

Yeni Kuga ile ilgili detayları paylaşan Ford Krüll’ün Hamburg Altona
Satış ve Pazarlama Sorumlusu Talip
Kılıç “1.6 litre benzinli EcoBoost

ve 2.0 litre dizel motorla satışa sunulan Yeni Kuga'nın benzinli motor
seçeneği düz ve otomatik vites seçenekleri ile tercih edilebilirken
dizel motor seçeneği ise otomatik

vites seçeneğine sahip. 150 PS ve
182 PS olmak üzere iki farklı güce
sahip 1.6 litrelik EcoBoost motorlu
Yeni Kuga'nın 150 PS'lik versiyonu
4x2, 182 PS'lik versiyonu ise Akıllı

4x4 Çekiş Sistemi'ne sahip. Yeni
Kuga'nın 163 PS'lik dizel motor seçeneğinde ise yine Akıllı 4x4 Çekiş
Sistemi ve PowerShift otomatik
vites bulunuyor. Trend X, Titanium
ve Selective olmak
üzere 3 farklı donanım
seviyesine sahip. Yeni
Kuga ayrıca zengin
bir opsiyonel donanım
listesine de sahip. Sınıfına üstün teknolojik
özellikler kazandıran
segmentinin en güvenli aracı” dedi.
Yeni Kuga'da uygun fiyata zengin donanımlar Satışa sunulduğu andan itibaren zengin donanım
seçeneklerine sahip
Trend X, Titanium ve
Selective versiyonlarıyla satın alınabilen Yeni Kuga'nın giriş seviyesindeki Trend X versiyonu "Ford
Power" anahtarsız çalıştırma sistemi,
çift bölgeli iklim kontrollü otomatik

klima, Ford EcoMode, vites arttırma
ikazı, 17 inçlik alüminyum alaşım
jantlar, ön-yan-perde ve sürücü diz
hava yastıkları, ABS + EBD, ESP,
Çekiş Kontrol Sistemi, Yokuş Kalkış
Desteği, Dinamik Tork Kontrolü,
hız sabitleme sistemi ve ayarlanabilir
hız sınırlandırıcı gibi yüksek standart
donanımlara olarak sahip.

YENİLİKÇİ FORD

Ford, Kuga'nın üst donanım versiyonlarında Ford SYNC ve Acil
Durum Yardımı, Açılabilir Panoramik Cam Tavan, Sony Müzik ve
Navigasyon sistemi, geri görüş kamerası, Otomatik Park Sistemi,
Anahtarsız Giriş sistemi, Akıllı
Bagaj Kapağı, Şerit Takip Sistemi
ve Şeritte Kalma Yardımcısı, Sürücü
Dikkat Takip Sistemi, Otomatik
Uzun Far, Aktif Şehiriçi Güvenlik
Sistemi; Kör Nokta Uyarı Sistemi
ve Bi-Xenon farlar gibi birçok güvenlik ve konfor özellikleri sunuyor.

İnfo Tel.: 040 853 06 377

Ford Krüll’den MUHTEȘEM YAZ KAMPANYASI
Bayramınız kutlu olsun!

Yeni FORD FIESTA TREND 5 Vites

FORD FOCUS CHAMPION Kombi-Benzinli

TomTom Navi

Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Aufpreis.

HEDİYELİ

Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Aufpreis.

Son

15
adet

TomTom Navi

SATILIK MERCEDES

FORD KUGA CHAMPION Dizel, 6 Vites
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Aufpreis.

HEDİYELİ

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

Son

Son

22
adet

adet

mit Tageszulassung *** İndirimli araçlarımız sınırlı sayıdadır

Ford Fiesta Trend Özellikleri:
Klima, Bord Computer, Uzaktan Kumanda, CD-Player (MP3),
Ön Cam Isıtması, 1,25 litre Benzinli, 82 PS, 5 Vitesli, Metalik
Renkli, 5 Kapılı, Ön Koltuk Isıtması, AUX Girişi, USB Girişi,
Ön Camlar Otomatik, Merkezi Kilitleme Sistemi, Dış Aynalar
Isıtmalı ve Elektrikli, Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu ve Direksiyonu.

Ford Focus Champion-Kombi Özellikleri:
Klima, Audio Ses Sistemi CD-Player ve USB Girişi, Bluetooth, Kendi
Kendine Park Etme Sistemi, Start-Stop Sistemi, 100PS, Sürücü
Koltuğunda Bel Desteği, Ön Cam ve Ön Koltuklar Isıtmalı,
Çelik Cant, Açılıp-Kapanabilen Aynalar, Ön ve Arka Park Pilotu,
Metalik Renkli.

Teknik Özellikler:
Yakıt: 6,9l (şehir içi), 4,2l (şehir dışı), 5,2l (ortalama)
CO2 - Emisyonu: 120 g/km

Teknik Özellikler:
Yakıt: 6,0l (şehir içi), 4,2l (şehir dışı), 4,9l (ortalama)
CO2 - Emisyonu: 112 g/km
1

5.120€
yerine sadece 11.990€
indirim
Ford Krüll ﬁyatı 17.110€

Talip Kılıç
Satış Danışmanı
Ruhrstr. 63, 22761 Hamburg-Altona
Tel:
040/853 06-377
Fax: 040/853 06-302
E-Mail: talip.kilic@kruell.com

5

Ford Kuga Champion Özellikleri:
Otomatik Klima, Bluetooth, USB ve iPod Girişi, Telefon Bağlantısı,
Ön ve Arka Camlar Otomatik, 5 Kapılı, 6 Vites, Ön Koltuk ve
Cam Isıtması, Dokunmatik Navigasyon, Metalik Renk, Panaroma
Tavan Cam, Işık ve Yağmur Sensörü, Dizel
Teknik Özellikler:
Yakıt: 7,5l (şehir içi), 5,0l (şehir dışı), 5,9l (ortalama)
CO2 - Emisyonu: 154 g/km
2

3

5.810€
yerine sadece 17.990€
indirim

8.155€
yerine sadece 23.490€
indirim
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Ford Transit’lerde
yüzde 44’e varan
İNDİRİMLİ ve UYGUN
TAKSİT İMKANLARIMIZ
sizi bekliyor.

Ford Krüll ﬁyatı 23,800€

Ford Krüll ﬁyatı 31.645€

1) Angebot gilt für einen Ford Fiesta Trend 82 PS, 5-türig, 5 Gang-Schaltgetriebe, Fordprotect, inkl. Überführung, Fahrzeugpreis 17.110,- Euro. 2) Angebot gilt für einen Ford Focus Champion Kombi 100 PS.
3) Angebot gilt für einen Ford Kuga Champion, 140 PS.
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Ele yapılan sanat
çocukların da ilgisini çekti

Ümit’in umudu
komisyonda

2

D

• Türkses / Hamburg

002 yılında 16 yaşında Hamburg’da yaşayan
babasının yanına gelen Ümit Bıyıklı, oturum
hakkı için 11 önce açtığı dava devam ettiği
halde sınır dışı edilmek isteniyor. Oturum almak için
polise gittiğinde burada
kendisine sınır dışı kararının imzalatılmak istendiğini kaydeden Bıyık, “Dava sonuçlanmadan beni hemen sınır
dışı etmek istiyorlar”
dedi.
2002 yılında Hamburg’da yaşayan babasının yanına gelen Ümit
Bıyıklı, 5 yıldır verdiği
oturum hakkı mücadelesi sonuçlanmadan sınır dışı edilmek isteniyor. Yaşadıklarını gazetemize anlatan Bıyıklı, 2002
yılında 16 yaşındayken aile birleşimi olmasına rağmen
turist vizesi ile Hamburg’a babasının yanına geldiğini,
gelir gelmez polise müracaat ederek 3 aylık bir
oturum aldığını söyledi. Bu süre içinde okula yazıldığını
ve üç ay sonra tekrar polise gittiğini belirten Bıyıklı,
“Bana bir mektup gönderdiklerini ve mektuba cevap
vermediğim için oturumun iptal olduğunu söylediler.
Ancak okula başladığım için 2008 yılına kadar beni
sınır dışı edemediler. Dava henüz sonuçlanmadı ama
şimdi beni sınır dışı etmek istiyorlar” dedi.
Bu gelişmeler üzerine Hamburg meclisinde acil
ve insani durumlarda karar yetkisi bulunan ‘Dilekçe
Komisyonu’na müracat eden Bıyıklı şimdi komisyondan çıkacak sonucu bekliyor.

H

Kilisede
THM konseri

Haziran/Temmuz-Juni/Juli2013

• Türkses / Hamburg

ÜNYACA ünlü ressam Guido Daniele nin el üzerine işlediği hayvan
motivlerinden oluşan sanat çalışmaları iki hafta süreyle Harburg Phonix
alış veriş merkezinde sanat severlerin
beğenisine sunuldu.
Yaklaşık 30 civarında el üzerine işlenmiş
hayvan fügürlerinden oluşan tablolar yediden yetmişe herkesin ilgi odağı oldu
1950 ylında italya’nın Soverato kasaba-

Bremen Başbakanı
Böhrnsen Türkiye’de

sında doğan Daniele sanat çalışmalarını
Milano şehrinde devam ettirmektedir. Ellere değişik hayvan şekilleri vererek, kendine özgü sulu boya teknikleri ile onları
canlı bir hayvana dönüştüren sanatçı „
yapan da bozan da el’dir“ diyerek insanlığa
mesaj vermeyi de ihmal etmiyor. Mani
(el) ve animal (hayvan) kelimelerini birleştirerek kendine özgü “Manimal” adını
verdiği elle yapılan sanatı geliştiren Guido
Daniele´nin tabloları sanat severlerin
beğenisine sunuldu.

Resmi ziyaret için kalabalık bir heyetle Türkiye’ye giden Bremen Eyalet Başbakanı
Jens Böhrnsen, Ankara’da yaptığı görüşmelerde eğitim, bilim ve ekonomi alanlarında
daha fazla ortak çalışma istedi.

B

• Türkses / Ankara

ÖHRNSEN, eğitim, bilim ve
iş dünyasından 22 kişilik delegasyonla resmi temaslarda bulumak için Ankara‘ya giderken, paralelinde 15 kişilik işveren grubu da
Bremen ile kardeş şehir olan İzmir’e
gitti.
Ziyaretin Bremen için çok önemli
olduğuna dikkat çeken Böhrnsen, “Eyaletimizde yaşayan 40 bine yakın
Türk’ün selamıyla Türkiye’ye geldik.
Onlar ülkemizin kalkınmasına önemli

katkılar sağladılar” dedi.
Konuk Başbakan Ankara’da yaptığı
görüirşmelerde eğitim, bilim ve ekonomi alanlarında daha fazla ortak çalışma istedi. Ekonomi Bakanı Zafer
Çağlayan yatırım, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Ersan
Aslan’da eğitim, araştırma ve proje
konusunda hazır olduklarını belirtti.
Aslan, “Araştırmalar artık üretime yönelik olmalı” dedi.
Başbakan ve yanındaki delegasyon
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Müsteşarı Ersan Aslan ile yaptıkları

AMBURG St. Georg Kilisesi’nde gerçekleşen
‘Bahar Konseri’nde Türk Halk Müziği’nin en
güzel eserleri müzikseverleri coşturdu. Kuruculuğunu ve koro şefliğini Hamburg Üniversitesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü ve Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Dr. Mehmet Latif
Durlanık’ın yaptığı koro katılımcılara 2 bölümden oluşan
müzik ziyafeti sundu. Konserde Dr. Durlanık Dil ve Müzik
Okulu Korosu (THM) müzikseverlerden tam not aldı. Dr.
Durlanık, “Bu kez kilisede konserimizi düzenledik, biz
her yerde konser düzenleyebiliyoruz” dedi.

görüşmelerde Türkiye ile Bremen eyaleti arasında eğitim ve bilim alanında
ortak öğrenci yetiştirme ve değişimi,
araştırma ve proje gibi üniversiteler
arası ortak çalışmalara kadar birçok
konuda fikir alışverişinde bulundu.
Bilim Bakanı Quante-Brandt iki ülke
arasında öğrenci değişiminin önemli
olduğunu belirtti. Heyette bulunan
Bremen Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu, Bremen Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi arasında yapılan ortak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bremen Yüksek Okullar Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Jutta Berningshausen ise Türkiye’de İngilizce eğitim
veren üniversite sayısının artırılmasını
isteyerek, bunun öğrenci değişimini
kolaylaştıracağına vurgu yaptı. Bremen’deki Türk kökenli üniversite
öğrencilerinin değişim kapsamında ortak eğitilmesinin Türkçelerinin gelişmesi için de önemli olacağı ifade
edilen görüşmede, bu öğrencilerin iki
ülke arasında önemli bir köprü vazifesi
göreceğine dikkat çekildi.

Teşvikleri
değerlendirin

KONUK heyet, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’dan
da ekonomik alanda ortak çalışmaların artırılması talebinde
bulundu. Çağlayan da Türkiye’nin özellikle son dönemlerde
uygulamaya koyduğu yatırım teşviklerinden bahsederek,
“Bunu iyi değerlendirsinler. Lojistik, oto sanayi, enerji ve
ulaşım gibi alanlarla ihtiyaç var” dedi. Siyaseti bırakıp yeniden iş hayatına atılacağını ifade eden Çağlayan, “Biz
siyaseti meslek olarak seçmedik. Şu anda burada nöbetçiyiz.
Yeniden sanayiye döneceğim” diye konuştu.
Başbakan ve yanındaki heyet daha sonra kardeş şehir
İzmir’e geçti. İzmir Ticaret Odası’nı da ziyaret eden
Böhrsen, Expo 2020 için İzmir’i desteklediklerini açıkladı.
Tarihi Efes’i gezen Başbakan ve yanındaki heyet ziyaretin
son gününde ise Türk Alman Dostluk gününe katıldı.

İbrahim Serhat Esen
Dipl. Ökonom / B. Sc. Informatiker

Kasa Sistemleri
• Dokunmatik ekran kasa sistemi • Müșteri gösterge ekranı
• Fiș yazıcısı • Para çekmecesi • Kasa programı
• Kasa sistemlerimiz Finanzamt’ın öngördüğü bütün koșullara
uygundur. • Teknik servis ve danıșmanlık hizmeti. • Leasing imkanı
• Kullanımı çok kolay programlama

Kasanız ihtiyaçlarınıza cevap vermiyorsa doğru adres biziz...

Metin Ay
0171-342 63 63

MAK. MET. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
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

Ford Otosan
parça kontrol
aparatı

Renault pedal GR.
parça kontrol aparatı

Odeonstr. 13 • 30159 Hannover • Tel: 0152-153 259 67 • Fax: 0511-761 84 68

Türkiye ve Dünya'nın
her köşesine uygun tatil
paketlerini,

uygun ödeme
koşulları
ile sunuyoruz.

2011 yılından beri başta otomotiv sektörü olmak üzere makine
ve endüstriyel teknoloji alanında faaliyet göstermek amacı ile kurulan
TEORİK şirketimizle, başarılarınıza katkıda bulunuyoruz.

TECRÜBEMİZ KALİTEMİZDİR

Türkiye ve Dünya'nın her
yerine her uçak şirketinin
biletlerini anında veriyoruz.
çuşun
Tatilin ve u aşayın
le y
keyﬁni bizim

Ufuk Karabudak

mburg ofisimiz
Müracatlarınız için Ha
71-342 63 63
hizmetinizdedir. Tel: 01

Flughafen Hannover • Abﬂughalle Terminal B • 30669 Hannover
Tel: 0511-2156119 • Fax: 0511-2156028 • Mobil: 0172-1037068
www.wwtg.de • info@wwtg.de

FAALİYET ALANLARIMIZ

• Otomotiv parça kontrol fikstürleri
• Manuel ve robotik kaynak fikstürleri
• %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

Tofaş, Doblo
çamurluk kontrol
fikstürü

Hırvatistan 306 km
boyunca dümdüz otoban
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Hırvatistan boydan boya 306 km dümdüz otoban. Virajı bile olmayan
otoban sürücüyü adeta hıza davet ediyor. Aman dikkat, gaza gelip
fazla hızlı gitmeyin, cezalar oldukça yüksek çünkü. Yollar bakımlı ve
güvenli. Her 5 km’de dinlenme tesisi var.

SIL A

YO L U

TÜRKSES ÖZEL

H

IRVATİSTAN gümrük memurları çok sıkı kontrol ediyor. Gümrük yasasına göre
yolcu başına bir karton sigara ve bir
litre alkollü içkiye izin veriliyor. 10
bin Euro’yu aşan değerli eşya (altın,
mücevher gibi), çek ve nakit paranın
girişte gümrük memuruna mutlaka
yazılı beyan edilmesi gerekiyor.
Hırvatistan’da otoyol ve benzin
ücretlerini Euro olarak ödemek mümkün. Otoyol ücretinde Euro üzeri Euro
olarak ödeniyor. Ancak Cent kabul
edilmiyor. Bu nedenle sınırda bir miktar para bozdurmak en doğrusu. Benzin
istasyonunda Euro’yu düşük kurdan

İbrahim Akkaya

H

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

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

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

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

İLK YARDIM ÇANTASI

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

RÜŞVET YASAK

Hırvatistan oldukça güvenli bir ülke. Sınırda polislerin
çorba parası gibi rüşvet isteme olayları yok. AB’ye üye
olmak isteyen Hırvatistan, AB’nin gözleri üzerinde olduğu
için çok dikkatli. Yolda veya sınırda polise rüşvet teklif
etmek suç.
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Slovenya’da
farlar 24 saat
açık olmalı
LOVENYA boydan boya otoban. Yollar yeni ve
bakımlı. Farlar gece gündüz açık tutulmak zorunda. Vinyet almayı sakın unutmayın. Cezası
300 Euro. Hemen ödenirse 150 Euro. Traﬁk kurallarını
ihlal edenlerin belgelerine polis el koyuyor.
AB üyesi olan Slovenya aynı zamanda Schengen
ülkesi. Avusturya’dan giriște gümrük ya da pasaport
kontrolleri yok. Villach’tan giriște sınırda bazen rutin
denetlemeler yapılıyor. Polis sadece aracın içine
șöyle bir göz atıp devam edin diyor. İki milyon
nüfuslu Slovenya Euro bölgesinde ve Avrupa para
birimi Euro geçerli.
Sıla yolu üzerindeki Slovenya 190 km’lik bir yol
ve boydan boya otoban. Yolculuk topu topuna 2, bilemediniz 2.5 saat sürüyor. Yollar yeni ve çok bakımlı.
Yol kenarlarında modern dinlenme tesisleri var. Alp
dağları eteğindeki Slovenya’da hava çok ani değișebiliyor. Hava güneșliyken birden kararabiliyor. Ani
hava değișikliği nedeniyle farlar 24 saat açık tutulmak
zorunda.

S

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

Sırbistan’da otoban
inşaatları devam ediyor

Sayfa-Seite14
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Sırbistan güvenli bir ülke. Ancak izincilerin bu yıl Sırbistan’da çok sabırlı
olması gerekiyor. Otoyollarda büyük onarım ve bakım çalışmaları
var. Başkent Belgrad’a girerken, Sava nehri üzerindeki Gazela Köprüsü
tam bir şantiye alanı. Sırbistan’da yeni trafik yasası can yakabilir.
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IRBİSTAN’DA yollar güvenli. Sınır polisinin
Türk yolculardan çorba parası talebi de eskilerde
kalmışa benziyor. Ancak bu yıl Sırbistan’da izincileri
başka bir sıkıntı bekliyor. Sırbistan’da bu yıl otoyol ve
köprüler onarılıyor. Yaz sezonunda uzun kuyrukların
oluşması kaçınılmaz görünüyor. Özellikle başkent Belgrad’a girerken, Sava nehri üzerindeki Gazela köprüsü
tam bir şantiye alanı gibi. Köprü üzerinde sadece üç
şerit trafiğe açık. ﬁehiriçi ve otoyol bağlantısında tam
bir kavşak olan bu köprüde şimdi bile çok uzun kuyruklar
oluşuyor. Biz köprüyü bir saatte geçebildik. Yaz sezonunda
bu köprüde çok daha uzun kuyrukların oluşacağından
korkan Sırp trafik polisi yetkilileri izincilerden bu yaz
sezonunda herşeyden önce çok sabırlı olmalarını istediler.

OTOBAN İNŞAATI

TÜRKSES ÖZEL

N çok şikayet konusu olan,
araç tamiri, yolda kalma gibi
durumlarda sadece Sırp Otomobil Kulübü (AMCC) ile irtibata
geçmek gerikyor. AMCC aynı zamanda, Almanya ADAC, Avusturya
ÖAMTC, İsviçre TCS, Fransa ACTA,
Hollanda ANWB, İskandinav ülkeleri
SOS, Belçika TCB, İngiltere AA
otomobil klüplerine ait üyelikleri
kabul ediyor. Gerektiğinde AMCC
otomobil kulübüne Sırbistan sınırları
içinde her 24 saat ulaşmak mümkün.
Telefon santralinde Türkçe, Sırpça,
Almanca, İngilizce ve Arapça dillerinde hizmet verilmektedir. Niş’le
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Bulgaristan sınırı arasında tabelasında
ADAC yazan özel tamirhaneler bulunuyor. Bunlar sahte. Sahte ADAC
tuzağına düşmeyin.

PARA BOZDURUN

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

mak en doğrusu. 1 Euro 97.20 Dinar.

HANGİ YOL

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

Türkses erscheint seit 1991
in Nord Deutschland

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

Avusturya’da
adım bașı
radar kurulu
İNYET almadan Avusturya’ya girmeyin. Araçta
bir reﬂektörlü yelek bulundurmayı unutmayın.
Avusturya’da otobanlarda adım bașı radar var.
Tünellere giriște mutlaka radar bulunuyor. Hız sınırına
uyun. Otobanlar geniș, yolculuk rahat ve Alp dağları
arasında yolculuk çok keyiﬂi. Almanya’da Villach
güzergahı üzerinde tüm otobanlar bakımdan geçirilmiș. Avusturya’da otobanda bu rahat ve keyif
verici yolculuğa kendinizi kaptırıp hız sınırını așırı
așmayın. Adım bașı radar var. Özellikle otobanın
dümdüz aktığı yerlerde ve tünel girișlerinde mutlaka
radar bulunuyor.

V

VİNYETSİZ GİRMEYİN

YENİ TRAFİK YASASI

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

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

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

OTOYOLDA ARAÇTAN İNMEYİN

Sırp trafik kurallarına göre 24 saat farları açık bulundurmak, ön ve arka koltuklarda kemer takmak zorunludur.
Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak yasaktır. 3
yaşından küçük çocuklar için çocuk koltuğu ve araçta
sarı fosforlu yelek bulundurma zorunluğu var. Otoyolda
arıza veya kaza gibi durumlarda araçtan inilmesi halinde,
kesinlikle fosforlu yeleğin giyilmesi gerekiyor. Aksi
takdirde ağır cezası var. Otoyolda yapılan trafik kontrollerinde de görevli polisin izni olmadan araçtan inmek
yasak.

#)*

* ( *(

#
& !#

6
$ +(
6 6 ) !$" ,# " &*$ !#

Emin Sağlık

Türkses Gazetesi Kurucusu ve Sahibi

JAHREN

Kuzey Almanya'da
kesintisiz yaynlanan
tek Türk gazetesi...

Hamburg başta olmak üzere Bremen,
Hannover, Kiel, Lübeck ve Braunschweig
şehirlerinde yayınlanan Türkses Gazetesi,
verdiğiniz güçle 22 yıldır yoluna devam ediyor.
Bizi biz yapan değerli okurlarımızla ve
işadamlarımızla daha nice 22 yıllara.

Merkez Büro:
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
tuerkses@t-online.de
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Makedonya’da çorba
parasını keşfetmiş
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Makedonya’da otoyollar bakımlı. Farlar gündüzleri de yanmak zorunda.
Makedon sınır polisleri çorba parasını keşfetmiş. Makedon yetkililer
ise Türklerin sınırda pasaportun içine para koymalarından şikayetçi.
Rüşvet almak ve vermek ağır suça giriyor.
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Otoban ücretleri pahalı
değil, girişte ödeniyor

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

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

HIZA DİKKAT

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

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

S

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

GÜMRÜKTE DURUN

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

KÜFÜR ETMEYİN

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

PARA BOZDURUN

Tabanovce sınır kapısında pasaport ve gümrük kontrolünden hemen sonra sol tarafta derme çatma bir banka var.
Burada aracınızı park ederek, para bozdurmakta fayda
var. Makedonya para birimi Denar (MKD). 1 Euro yaklaşık
61 Denar. Sınırdaki derme çatma dükkanların önünde yolculardan para dilenen çok sayıda dilenci çocuk geziyor.
Gerçi zararsızlar, ama aracınızın cam ve kapılarını açık
bırakmayın.
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Yunanistan’da
her yer otoban,
sorun yok gibi
UNANİSTAN’a Makedonya sınırındaki Evzoni
sınır kapısından giriyoruz. Burdan itibaren
Türkiye sınırına kadar otoban tamamlanmıș.
Yol boydan boya çok geniș ve bakımlı otoban. Otobanlar ücretsiz. Otobanda benzin istasyonları bulunmuyor. Benzin almak için otobandan çıkıp en
yakındaki yerleșim yerine girmek gerekiyor. Yunanistan’da öğlen yemeğinde her tarafın kapalı olduğunu
unutmayınız.

Y

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

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

Çevik • Nierling Partnerschaft
Mag. Jur.
Süleyman Çevik

Avukat TR

Kerstin Nierling

Rechtsanwältin

Türkiye’de ve Almanya’da her türlü
Hukuk Danışmanlığı ve Avukatlık Hizmeti verilir
Türk ve Alman Hukuku’nda Çalışma Alanlarımız
√
√
√
√

Ticaret ve Şirket Hukuku
Tahsilat ve Tazminat Hukuku
İnternet ve Marka Hukuku
Kredi ve Sigorta Hukuku
Av. Mag. Jur. Süleyman Çevik
Tel.: 040-67 30 84 60
Mobil: 0173-814 65 01
sueleyman.cevik@cn-advo.de

√
√
√
√

Emeklilik ve Sosyal Hukuku
Aile Hukuku ve Miras Hukuku
Ceza Davaları ve Kefalet
İş Hukuku ve İş Kurma Danışmanlığı
Steindamm 103
20099 Hamburg
info@cn-advo.de
www.cn-advo.de

√
√
√
√

Yabancılar Yasası
Türkiye ve Almanya’da mahkeme
kararlarının tanıtımı ve tenﬁzi
Yeminli Tercüme

Rechtsanwältin Kerstin Nierling
Tel.: 040-67 30 84 62
Fax: 040-67 30 84 61
kerstin.nierling@cn-advo.de

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

Polis para alamaz

T

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

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

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

İKİ PAKET SİGARA

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

19,-

B

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

VİNYETİ LEVA’YLA ALIN

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

HIZA DİKKAT

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

Haziran/Temmuz-Juni/Juli2013

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

B

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

13,-

Gril

Mikrofaser Yorgan

Billstedter Hauptstr. 7 • 22111 Hamburg
Tel.: 040 - 485 068 39 • Fax: 040 - 485 068 40
HOME ENTERTAINMENT STORE
Schulterblatt 18 • 20357 Hamburg • Tel.: 040 - 43 70 97

90

49,-

Açılış Saatleri: Çarşamba-Cuma: 10.00 -19.00 - Cumartesi: 10.00-16.00

15,-

Kaşık Takımı

İNANILMAZ FİYATLAR

Tencere Seti

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

%

7,-

Gece Lambbası

’a varan
ö ze l
indirmler

Tekstil hariç diğer ürün
çeşitlerini Schulterblatt’taki
mağazamızda bulabilirsiniz.

79,-

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

7,-

Gömlek

9,-

Traş Makinesi

5,-

Solar Bahçe Lambası

15,-

Bahçe
Budama Makinesi

10,-

Spor Ayakkabı

7,-

Keramik Tava

7,-

Markalı Şortlar
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Hamburg Altona’da

Harem
Gelinlik
Sarayı
Kapalıçarşı Harem Kuyumcusu

Gelinlikler, Damatlıklar, Nişan Elbiseleri, Gece Kıyafetleri,
Çocuk Elbiseleri... Birbirinden harika yüzlerce modelle
Hamburg-Altona’da hizmetinizdeyiz...
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
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ALTIN BULMACAYI çözüp, ALTIN ŞİFREYİ bulan bir okurumuza Çeyrek Altın hediye.

SEN DE ÇÖZ, SEN DE KAZAN
Bulmacayı çözdükten sonra doğru cevabınızı, posta
veya mail yoluyla en geç 15 Temmuz 2013’e kadar bize
iletin, çekilişe katılıp ÇEYREK ALTIN kazanma fırsatını
yakalayın. Adres: Im Hegen 3, 22113 Oststeinbek
E-Mail: tuerkses@t-online.de
Önemli Uyarı: Kazanan kişi Çeyrek Altın’ını verilecek adresten kimliğini
beyan ederek bizzat teslim alacaktır. Ödüller paraya çevrilemez.

Türkses BULMACA

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

I ALTIN BULMACA

I SÖZCÜK YERLEŞTİRME

2

3

1

10

7

8

12

11

I SAYI YERLEŞTİRME

6

5

4

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Altın Şifre:
I SUDOKU / KOLAY

I SUDOKU / ORTA

I SUDOKU / ZOR

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

A

Alkış YASAK!

LMANYA görme engelliler
(Blindenfussball Bundesliga)
futbol birinci liginde Hamburg
Belediye Sarayı’nın önünde oynanan
maçlar binlerce kişi tarafından hayretler

SATİAD 15 yaşında
KİMLER KATILDI: Gazeteci Tevﬁk Kara, ilk bașkan ișadamı Harun Cici, iki dönem
bașkanlık yapan șu andaki bașkan Dr. Ömer Er Derbeder, 3. bașkan Mimar Mesut
Erten, DİTİB İserlohn, DİTİB Altena, DİTİB Letmathe, DİTİB Lüdenscheid yöneticileri ve
din görevlileri, Werdohl Türk Kadınlar Derneğinden Gülcan Kiraz, Sauerland Atatürkçü
Yașam Derneğinden Seval Solak Katı, Hagen DTB dernek yöneticileri katıldılar.

10 kişiyle başladılar 200 kişi oldular

Sauerland Türk İş Adamları Derneği (SATİAD) İserlohn kentinde 15. yılını kutladı. İş Adamları
Derneğinin kutlamasına gelen Alman Birlik 90/Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir,
hükümetin uyum politikasını eleştirirken, NSU davasında ise Merkel'i övdü.

A

• İSERLOHN / Türkses

LMANYA'nın Sauerland
Bölgesinde (Lüdenscheid,
İserlohn ve Arnsberg civarı)
faaliyet gösteren Sauerland Türk
İş Adamları Derneği kısa adıyla
SATİAD, 15. kuruluş yılını görkemli bir şekilde kutladı.
İserlohn'daki Senator-Pütter Salonunda yapılan kutlamaya; Alman
Birlik 90/Yeşiller Partisi Eşbaşkanı
Cem Özdemir, SPD'li Federal Milletvekili Dagmar Freitag, Güney
Vestfalya Sanayi ve Ticaret Odası
(SIHK) Başkanı Hans-Peter RappFrick, Essen Başkonsolosluğundan
Muavin Konsolos Mete Zaimoğlu,
çok sayıda STÖ başkanı, işadamları
ve yaklaşık 200 kişilik bir davetli
grubu katıldı.
Avukat Katja Kırmızıkan'ın su-

numuyla gerçekleşen
kutlamanın açılış konuşmasını SATİAD
Başkanı Dr. Ömer Er
Derbeder yaptı. Derbeder yaptığı konuşmasında 50 yıl önce başlayan
göçün tarihi analizi yaptıktan sonra şöyle devam
etti: “50 küsür sene önce
geriye dönüş amacıyla
gelen babalarımız dönemediler ve akabinde biz 2. kuşağı
da Almanya'ya getirdiler. Artık 3.
kuşak burada doğdu ve doğuştan
Avrupalı oldular. 50 yıl önce buraya
gelen 1. kuşağın çocukları artık
ekonomiye yön verir hale geldiler.
Türkler artık Almanların düşündüğü
gibi sadece manav, lokantacı veya
seyahat acentası işletmecisi değil.
Artık onlar büyük işler yapan gi-

rişimciler oldular. Onlar artık sanayici. Genç
Türkler Alman ekonomisine yön vermeye
başladılar ve vermeye
devam edecekler. İş
Adamları olarak daha
planlı-proğramlı ve
birlikte hareket için
örgütleniyoruz. SATİAD'da işte bunlardan
bir tanesidir” dedi.
Başkan Dr. Ömer Er Derbeder'in
ardından sırasıyla SPD'li Federal
Milletvekili Dagmar Freitag ve
Güney Vestfalya Sanayi ve Ticaret
Odası (SIHK) Başkanı Hans-Peter
Rapp-Frick birer konuşma yaptılar.
Son olarak Alman Birlik 90/Yeşiller
Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir
kürsüye gelerek hükümete veryansın etti. Cem Özdemir NSU da-

vası konusunda Başbakan Merkel'in
dik durduğunu ve olayın çözüme
kavuşması için çaba göstermesini
takdir ettiğini belirterek şöyle devam
etti: “Almanya bir göçmen ülkesidir.
Bazı kesimler artık bu gerçeği kabul
etmelidirler. Göçmenler Almanya'nın geleceğidir. Ancak Almanya
giderayak yanlış göçmen politikası
yüzünden cazibesini kaybediyor
ve bu yüzden eğitimli, kaliteli gençler Almanya'dan kaçıyorlar. Almanya bu gençleri kendi sınırları içerisinde tutmak için objektif politika
yapmalıdır. Artık çifte vatandaşlığı
kabul etmelidir. Yoksa Almanya'dan
kaçış devam edecektir.
Başbakanlığı döneminde Helmut
Kohl, bir kez olsun Solingen'deki
Genç Ailesini ziyaret etmedi. Merkel bu konuda Kohl'a göre daha
insancıl” dedi.

içinde izlendi. Maç süresince oyuncuların topun nerede olduğunu ve nereye
gittiğini kenardan aldıkları taktikler
sayesinde öğrendikleri için alkış ve tezahürat yapılmasına izin verilmiyor.
Seyirciler sadece golden sonra
alkışlayabiliyor.
İki devre 25. dakikalık oynanan
maçlarda kaleci hariç görme engelli dört saha oyucuları arasında
yapılan müsabakalarda oyuncular
koşarken sürekli geliyorum anlamında olan ‘voy’ söylemeleri lazım. Oldukça heyecanlı ve ilginç
geçen maçlarda Vedat Sarıkaya’nın oynadığı MTV Stuttgart
PSV Köln’ü 4-0 ve SG Braunschweig Berlin’i 3-0 yenerek puanını dokuza çıkararak liderliğe
yükseldi. Fatih Çelebi’nin oynadığı FC St. Pauli ise VfB Gelsenkirschen’e karşı 0-0, SG Braunschweig Berlin’e 2-0 yenildi.

Korkmaz’ın hedeﬁ
dünya şampiyonluğu

T

• Türkses / Hamburg

ÜRK organizatör Gökhan
Aydın tarafından Hamburg Alsterdorfer Sporthalle’de düzenlenen ve kısa adı
MMA (Mixed Martial Arts) olan
karışık dövüş sanatları galası
büyük ilgi gördü. Galada ringde
çıkan tek Türk sporcu olan Atilla
Korkmaz, güçlü rakibi Marck
Bockheimer’i yenmeyi başardı.
21 yaşındaki genç dövüşçü, kariyerinin beşinci maçında zorlu
rakibine karşı akıllı bir taktik sergiledi
ve rakibin zayıf noktalarından faydalanarak ringden puanla galip ayrılmanın
sevincini yaşadı.

Müsabakanın ardından bir açıklama
yapan Atilla, amacının bu spor dalında
dünya şampiyonluğuna uzanmak olduğunu söyledi.

Hamburg’da ‘Edebiyat
Festivali’ konuşuldu

H

Hamburg Galatasaray'da
geleneksel pilav günü

H

• Türkses / Hamburg

AMBURG kentinde faaliyetlerini sürdüren Galatasaray Hamburg Derneği’nin düzenlediği geleneksel Pilav Günü oldukça coşkulu geçti.
Her yıl geleneksel olarak
düzenlenen Pilav Günü’ne
Sosyal Demokrat Parti
(SPD) Hamburg Milletvekili Kazım Abacı, Korsan
Partisi Milletvekilli Gül Aydin, Hamburg Beşiktaşlılar
Birliği Başkanı Lütfü Kortağ, Sivasspor Taraftar Derneği Başkanı Ruhi Özer
Galatasaray Fenerbahçe ve
Trabzonspor taraftarları ka-

V

T
A
F
E

tıldı. Hamburg Galatasaraylılar Derneği Başkanı Mehmet
Günyar’a ait Gol Lounge adlı lokalde yapılan Pilav
Günü’nün açılış konuşmasını yapan Günyar, "GS için
Pilav Günü birlik ve beraberliğin simgesidir. Her yıl
tüm dostlarımızla bir araya gelmek için Pilav Günü
güzel bir vesile oluyor. Bu
gün buraya gelen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.
Ayrıca Galatasaraylıların
şampiyonluğunu kutluyorum” dedi.
Hamburg Milletvekili
Kazım Abacı ise ‘Sporda
kaybetmeyi, kazanmayı,
sevinmeyi ve üzülmeyi birlikte yaşayabiliyoruz” diye
konuştu.

AMBURG’UN Bergedorf
semtinde Kültür centrum salonunda düzenlenen 3 gün süren festivalin ilk günün de verilen bir
kokteyl ile Hamburg’un renkli simaları
ağırlandı. Hamburg Başkonsolosu
Devrim Öztürk, Hamburg Türk Toplumu Başkanı Nebahat Güçlü, Hamburg SPD Milletvekili Ali Rıza Şimşek
, Hamburg Mitte Yeşiller Belediye Meclis Üyesi Bayram İnan
,Hamburg Atatürkcü Düşünce
Derneği Başkanı Coşkun Coştur,
Hamburg Türk Toplumu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kurtuldu ve siyaset, iş dünyası,
medya mensupları ve seçkin
davetli topluluğun katıldığı kok-

teyl de ,böyle bir organizasyonu düzenleyen Hamburg Edebiyat Atelyesi
kurucularından ‘Yarım kalan aşk’ adlı
kitabı ile adından söz ettiren Esma
Arslan kokteyl’e katılanlar tarafından
tebrik edildi.
“50 yıllık göç tarihinde bugünlerde
Hamburg Edebiyat Atelyesi olarak bir
ilke imza atmış olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz’ diyen Yazar Esma Arslan
‘Hamburg’da
Göçmen Edebiyatı
büyük bir hamle yaparak karşınıza dünyanın dört bir yanından edebiyatçı ,
yazar, sanatçı, mü-

Hamburglu işadamlarımızdan Saloni Mobel firmasının sahibi

Fatih Gönüllü’nün muhterem annesi

Güller Gönüllü

geçirdiği bir kalp ameliyat sonucu, 26.05.2013 tarihinde hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz .
Türkses Gazetesi çalışanları adına Emin Sağlık

zisyen, tiyatrocu ve şairleri bir raya
getirmeyi başardı. İlerleyen yıllarda
bu çalışmaların uluslar arası bir festivale
dönüştürülmemesi için bir neden göremiyorum. Biz kendi adımıza sanata
ve edebiyata bugüne kadar olduğu
gibi, bundan sonra da hizmet etmeye
devam edeceğiz.Çok kültürlü ve çok
dilli bir yaşamın önemini kavramış
insanlar olarak kültür,sanat ve edebi
yönümüzün giderek gelişmesini de
hep beraber yaşayacağız. Bü türden
etkinliklerde sizleri de yanımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor’ dedi
Hamburg Başkonsolosu Devrim
Öztürk ise böyle bir organizasyonu
düzenleyen yazar Esma Arslan'ı tebrik
etti.
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Yeterli araç ﬁlomuzla, dinamik ve uzman personelimizle kargo ve nakliye işlerinizde her zaman yanınızdayız.

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.

Toptancı, market
ve taşımacılar için
pek yakında

Gönül ve Metin Ay
Geschaeftsführer/in

Streç Folyoları
çok uygun ﬁyata
sunacağız

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

(WDVS) WÄRMEVERBUNDSYTEM
Unschlagbares
Angebot fürdie
Fassadendämmung

1 m styropor 140mm WLG 035
9 kg Klebe und
Armierungsmörtel grau
1 m Armierungsgewebe
5 Stk 200 mm Dämmstoffdübel
aus Kunststoff
für nur 2,39 Euro *bzw. (Preis
möglich in Verbindung mit der
Förderprämie in Bremen und
Bremerhafen 14,00 Euro m .....
ohne Förderung 16,59 Euro

Profiline boya 10 litre
sadece 49,00

Profiline boya 10 litre
sadece 16,00

Kendi üretimimiz olduğu için fabrika çıkış
fiyatına köpük (Sytropor) satışlarımız başlamıştır.

www.bremo.info

Novatic Lack her çeşit için
sadece 21,90
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