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Schuldner- und
Insolvenzberatung

BMW und MINI
Vertragshändler

(Yetkili İflas ve Borçlu Danışmanlığı)

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

Ümit Sentürk

Uzman Borçlu Danışmanı

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

Gebrauchtwagen

Reyhan SAVRAN

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

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
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Verkaufsberater

Dienstwagen
Finanzierung
Leasing

F yılda
mutluluklar
dileriz
Yeni
Altın,
Gümüş,
Pırlanta, Saat...
Kalite, Bol Çeşit, Uygun Fiyat...

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:
Tel: 040-81 46 40
Fax: 040 86 69 08 54
Mobil: 0172 - 54 68 334

Im Hegen 3
22113 Oststeinbek
tuerkses@t-online.de

www.turkses.de

 TÜRK BAKAN OLACAK MI? SORUSU ARTIK TARİHE KARIŞTI, AYDAN ÖZOĞUZ BİR TABUYU YIKTI

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

AS URFA 2014 yılında sağlık ve başarılar diler.

Foto: SPD

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz yeni kurulan büyük koalisyon hükümetinde “Göç
ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı” olarak görev yapacak. 52 yıllık göç tarihinde bir ilk yaşanıyor. Parti eş başkanlığı, eyalet bakanlığı gibi görevler üstlenen Türkler, Aydan Özoğuz’la Almanya’da zirve yaptı.
12 yıldır aktif siyasette olan ve siyasete Hamburg’dan
başlayan milletvekili Aydan Özoğuz, özellikle çifte
vatandaşlık hakkı konusunda büyük çaba sarfetmişti.
SPD’nin ısrarla istediği çifte vatandaşlık genel hak
olarak verilmese de, en azından gençlere ve çocuklara
çifte vatandaşlık hakkı tanınması, Aydan Özoğuz’un
büyük başarısı oldu. Özoğuz’un Almanya tarihinde federal düzeyde “bakan” unvanını alan ilk Türk siyasi
olması büyük yankı uyandırdı.

Yerel
gazeteler
birleşiyor
Erdoğan ‘verin’
Gelir seviyemiz Öncü Supermarket de
toplumun altında
kalite ön planda

Kuzey Almanya için aylık Türkçe haber ve reklam gazetesi - Zeitung für türkische Mitbürger in Nord-Deutschland
Seit 1991 . Bağımsız - Unabhängig . Yıl - Jahrgang: 22 . Tiraj - Auﬂage: 15.200 . Sayı - Ausgabe: 245 . Kasım - November 2013

diyor, maliye
‘vermem’ diyor

Avrupa’da yüzbinlerce Türk
okur 50’yi aşkın yerel Türkçe
gazete okuyor. Yurtdışında yaşayan Türklerin kuşaklar boyu
anadilde gazete okumalarında
büyük katkı sağlayan Türk yerel
gazeteleri okurla düzenli bu
AVRUPA’DA
askerlik
bedelinin 10.000 Euro’dan,
luşabilmek
için binbir
fedakarlıkla yayına
hazırlanıyor. sonra, 10.000 Euro öde6000
Euro uyarlamasından
yenlerin; “Biz 4000 Euro fazla ödedik, o halde bu
İşte buiade
çerçevede
Avrupa’da
miktarı
edin” seslerinin
ayyuka çıkması sonucu,
yayın
yapan2013’de
Türkçe basında
yerel gaze15
Temmuz
çeşitli haberler çıktı. Hatelerin vedövizli
haber sitelerinin
işlet- 6 bin euro’ya inberlerde;
askerlik bedelinin
mecileri 2üzerine,
Kasım Cumartesi
günüödeyerek askerliğini
dirilmesi
10 bin euro
Köln kentinde
biraraya geldi.
yapmış
olan gurbetçilere
geri ödeme yapılmasına
karar verildiği, Başbakan Erdoğan’ın 4 bin euro geri
• 17.
sayfada
ödenmesi için talimat
verdiği
iddia edildi.
Başbakan Yardımcısı ise konunun daha önce
birkaç kez incelendiğini ama maalesef bir çalışma
öngörülmediğine dair bilgi verdi. Mevzuat açısından
ciddi sıkıntılar olduğu, ayrıca bitmiş ve ilgili kurumların
(şehit aileleri vs.) bütçelerine aktarılmış bir ödemenin
geri ödenmesine Maliye Bakanlığı’nın sıcak bakmadığı
belirtildi.
remen eyaleti, Türk kökenli polis sayısını artırAskerlik
mağdurları
ise başbakanlığın
inmakbedeli
için kampanya
başlattı.
Kampanya Hannoternettekiverşikayet
sayfasınaMehmet
adresineGünay
girip ile
başvuru
Başkonsolosu
Bremen
Emniyet Müdürü Lutz Müller’in
ortaklaşa düzenledi
yağdırıyorlar.
www.bimer.gov.tr
basın toplantısıyla başlatıldı.
• 2. sayfada

Türk gençlerine
polis olun çağrısı

B

 Billstedt’in merkezinde gerek Alman gerekse Türklerin öncelikle
tercih ettikleri Öncü
Super Market’in uygun
fiyatları da alışveriş keyfine başka bir canlılık
daha katıyor. Kalite ve
uygun fiyatı ön planda
tuttuklarını ifade Bünyamin Özgül...
Haberi 8 de

ALMANLAR’IN ORTALAMA AYLIK GELİRİ 1.500 EURO, TÜRKLER’İN İSE 1.200
 ALMANYA 2013 sosyal raporu, Türkler ile
eski Yugoslavya ülkelerinden gelenlerin gelir
ile meslek ve yüksek öğrenim bakımlarından
Almanların çok gerisinde olduğunu bir kez
daha ortaya koydu. 2011 yılı verilerini içeren rapora göre, özellikle Türk kadınları, gelir ve meslek bakımlarından Almanların ve diğer göçmen
toplulukların oldukça gerisinde bulunuyor.
Haberi 14 de

As Urfa’ya

yoğun
ilgi

 Farklı ve özel sunuSalih İnce
muyla, eşsiz lezzetleri
müşterilerle buluşturan
AS URFA, Urfa mutfağının benzersiz lezzetlerini
aynı kalitede Hamburg da iki ayrı semtdeki restorant da müşterilerine sunuyor. Her geçen gün büyüyen yapısıyla Almanya'nın Hamburg kentine
lezzeti gerçek kaliteyle buluşturan ve kaliteli yiyeceklerin en iyisini sunma gayreti içinde olduklarını
belirten Salih İnce, AS URFA Restaurantlarımızda, yüzyılları aşkın yemek kültürümüzü müşterilerimize yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.
Haberi 8 de

Cumhuriyet tarihi
binadaB kutlandı

TLe Royal da

ÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuM
ruluşunun 90. Yılı
Almanya'nın en küçük
eyaleti olan Bremen'de
de düzenlenen bir
geceyle kutlandı. Kutlama UNESCO Dünya
Mirası listesinde yer
alan
Hamburg’un
en modern
tarihi belediye
salonlarından
biri Türkiye'nin
olan
sarayında yapıldı.
Bremen Fahri
LeKonsolosu
Royal, şahane
atYasemin Vierkötter tarafından
mosferi,
güzel
görü-Hannover Başkonsolosu
düzenlenen
geceye
nümü
ve
süper
servisi
Mehmet Günay, Bremen Başbakan Yardımcısı
ile,
düğün,Linnert,
nişan Bremen
ve
Karoline
Meclis Başkanı Chirsözel
eğlence
düzenletian Weber ile yaklaşık 400 dolayında davetli
mek
isteyenlerin ilk
katıldı.
•12. sayfada
tercihi olmaya devam
ediyor.

gelinlik defilesi

U
Türkçe bildiklerine
Boşanma
çilesi Türkiye haftası kutlandı

KOLAYLAŞIYOR
dair
sertifika aldılar

 HAMBURG’DA yeminli tercüman olarak görev
yapan Özgür Temel, Almanya’da alınan boşanma
kararlarının Türkiye’de tanıtılması konusundaki
bürokratik süreci hızlandırarak kolaylaştırdıklarını
belirtti. Sekiz yıllık deneyimle tercüme hizmeti
verdiğini belirten Temel konu hakkında şunları
söyledi:

 “ALMANYA’DAKİ boşanma kararları tarafların
anlaşmasına rağmen Türkiye’de tanıtılırken, süreç
uzayıp maaliyet oldukça yükseliyor ve vatandaşlarımız
için çile haline gelebiliyordu. Biz bu zorlukları
farkedince İzmir’de bulunan ana ofisimizde birlikte
çalıştığımız hukukçularımızla hizmet sunmaya
başladık. Yaklaşık sekiz yıldır vatandaşlarımıza iki
ülke arasında resmi işlemlerde yaşadıkları sorunların
çözümünde yardımcı oluyoruz. Daha düşük maaliyetle
yaklaşık dört hafta içerisinde tanıtım ve tenfiz kararını
kendilerine teslim ediyoruz.”

Mağdur
aileler
için
Düğün, nişan,
sünnet
ve Ataşelik kurulacak

özel eğleceler
için Kurulu
Re
ETD Yönetim
Üyesi Metin Şirin, ailelerinkoparılan Türk
çocukları ve mağdur olan aileRoyalden
e gelmekle
doğru
ler için Başkonsolosluklar
bünyesinde
adresdesiniz
diyen salon işletmecisi
bayataşelikler
Faqiri,

kurulacağını açıkladı.

• 12. sayfada

Bilgisayar
doktoru
Salbars
Computer

Haberi 11 de

 BAŞKONSOLOSLUĞUN DA tanımış olduğu bir
tercüman olarak, Almanca, Türkçe ve Polonca
dillerinde çeviri hizmeti veren Temel, ayrıca lisan
sorunu olan vatandaşlara Noterde, Evlendirme
Dairesi (Standesamt) ve Ticaret Odası’nda
(Handelskammer) işyeri açarken gerekli dil desteği
sunduğunu da belirtti.

2

7.09.2013 Tarihinde

açılışı
İrtibat telefonu: 0176 322
10yapılan
936 Şahin
Salbars’ın sahibi olduğu Salbars Computer
Geniş bilgi 5. sayfada
Tüm bilgisayar kullanıcı-

Mutlu yıllar

AS Urfa Harburg

www.turkses.com

Ufuk Karabudak
Abﬂughalle Terminal B/Hannover
biletleri ve
Dünya’nın her yerine uçakabi
niz.
tatil paketlerini bizde bul lirsi
Tel: 0511-2156119 • Fax: 0511-2156028
Mobil: 0172-1037068
www.wwtg.de • info@wwtg.de

Sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim.

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

değer tespiti
Araç hasar ve Tel.:
284 Özdemir
86
pılır. 343 Mehmet
de ya0157en hızlı şekilturkseshannover@gmail.com

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

Hasta ve yaşlılar için
evde bakım hizmeti
Pflegedienst Sevda
Sevda Yunusova

Engelbosteler Damm 81
30167 Hannover
Tel.: 0511- 89 99 88 63
Cep: 0163-29 80 908 (Shahin)
Fax: 0511- 89 99 88 65

Yıl
lar

İLK TÜRK BAKAN

AS Urfa Steindamm

Steindamm 19
Moorstr. 2
20099 Hamburg
21073 Hamburg
Tel.: 040 28 00 30 60
Tel.: 040 - 64 88 3613
facebook.com/asurfa . www.asurfa.de

Mu
tlu

ALMANYA, tarihinde 3. kez bir
büyük koalisyon hükümeti tarafından
yönetilecek. Hıristiyan Demokrat
Birlik Partisi (CDU), Hıristiyan
Sosyal Birlik Parti (CSU) ve Sosyal
Demokrat Parti’nin (SPD) oluşturduğu yeni hükümette SPD Genel Başkan
Yardımcısı Aydan Özoğuz da Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapacak. Özoğuz,
görevi Maria Böhmer’den devraldı ve Almanya’nın
“Federal düzeydeki ilk Türk bakanı” oldu. Özoğuz,
doğrudan Başbakan Angela Merkel’e bağlı çalışacak.

WIR
SIND
MINISTER

24 saat hizmet telefonu: 0163 - 46 67 139
e-Mail: sevdayunusova@hotmail.de

Meşhur
Hacıoğulları
Kadayıfları
YENİ YILINIZI KUTLARIZ!
Hannover’de
üretime
başladı

İlanlarınız için doğru tercih:
Çakmak
Türkses Gazetesi 23 yıllıkMurat
tecrübesiyle

Yaþlýlara Türk Sanat Müziði ziyafeti
Sayfa - Seite 2
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Hamburg’da Türk Sanat Müziði yapan Erol Arslan ve ekibi, çok sayýda Türk yaþlýnýn yaþadýðý ‘’Tabea
Yaþlýlar Bakým Evi’’nde 2013 senesinin sonunda bir konser vererek yaþlýlara eðlenceli bir gün yaþattýlar.

K

• Türkses / Hamburg

onserde yaþlý insanlar oynayýp dans ederken,
duygulu anlar da yaþandý. Konserde, özellikle
Türk yaþlýlardan bazýlarýnýn duygulanarak gözlerinin dolmasý herkesi duygulandýrdý.

Hamburg SPD Eyalet Milletvekilleri Ali Şimşek ve
Gerd Kekstadt yýlýn son kahvaltýsýný düzenlediler.

Çok sayýda Türk yaþlýnýn yaþadýðý Lurup semtinde
bulunan ‘’Tabea Yaþlýlar Bakým Evi’’nde gerçekleþen
konserde, Erol Arslan ve ekibi sevilen bu konseri gönüllü olarak severek verdiklerini söyleyerek
‘’Yaþlýlarýmýzý sevindirmek bir insanlýk görevidir.
Yaþlýlarýmýzý yalnýz býrakmayýp onlarý zaman zaman hatýrladýðýmýzý hissettirmemiz gerekir’’ dediler. Tabea Müdürü Hans Joachim von Fintel da, bu tür
konserlerin geleneksel hale getirilerek yaþlýlarýn devamlý hatýrlanmasý gerektiðini vurguladý.

SPD’de yılın
son kahvaltısı

Þ

• Türkses / Hamburg

imþek ve Kekstadt kahvaltýlý
sohbet toplantýsýnda, 22 Eylül Almanya seçimleri sonrası, SPD-CDU/CSU büyük koalisyonu hakkýnda konuþarak, parti
politikasıyla her konuda hemfikir
olamayacaklarının dile getirdiler.

Pisa’da Almanya sýnýfta kaldý

E

ðitim kalitesini araþtýran Uluslararasý
Öðrenci Deðerlendirme Proðramý
(Pisa) tarafýndan bu defa yetiþkinler
üzerinde yaptýðý araþtýrmada her altý
Alman’dan birisi sadece 10 yaþýndaki bir
çocuk seviyesinde okuma beceresi
gösterirken, hesaplama ve bilgisayar kullanýmýnda orta derecede kaldý.
Ekonomik Ýþbirliği ve Kalkýnma Teþkilatý
(OECD) tarafýndan dünyanýn en önemli 24
sanayi ülkesinde yapýlan araþtýrma,

yetiþkinlerin günlük yaþamdaki becerilerini
inceledi. Araþtýrmada dünya genelinde 1665 yaþ arasý 166 bin yetiþkine yapýlan
testte Almanya’dan 5 bin 465 yetiþkin
katýldý. Testte yetiþkinlerin bilgisayar kullanmakta güçlük çektiði ve ortaya çýktý.
Katýlan Alman yetiþkinlerin yetiþkinlerin
yüzde
12,6’si
bilgisayar
faresini
kullanamadýðý ortaya çýktý.
Teste katýlan yetiþkinlerin çoðu bilgisayarda e-postalarýný gönderip düzenlemek

gibi kolay iþlemleri yapabilirken, yüzde 36’i
baþarý gösterebilirken, Matematikte ortalamanýn üzerinde baþarý gösterdi.

Pisa Araştırması’nda okuma ve hesaplamada Japonya ve Finlandiya en iyi
baþarý ortalamasýný yakalayan ülkeler
oldu. Teste katýlan 16-65 yaþ arasý
yetiþkinlerin, Almanya’da teste katýlan
yaþýtlarýna göre dört ya da beþ yýllýk okul
öðrenimini kapsayan bir eðitim düzeyinde
çok daha ileri olduklarý ortaya çýktý.

Şimşek ve Kekstadt, Bergedorf
semtindeki parti bürolarında önümüzdeki seçimler için Bergedorf İlçesi Meclis üyeliğine aday olacağını açıklayan, hukuk öğrencisi
Nilgün Arslan’ı da tanıtarak
göçmen kökenli gençlerin
aktif politikaya katılmalarının önemine dikkat çektiler.

larýný eleþtirdiler.

Þimþek, SPD Genel Baþkaný Sigmar Gabriel’in Leipzig’de çifte vatandaşlık konusunda verdiği sözün, büyük koalisyon görüşmelerinde SPD’yi sýkýntýya soktuðunu
ve seçmenlerini hayal kýrýklýðýna
uðrattýðýný itiraf etti.

Kekstadt ise Asgari ücretin 8,50
Euro olarak koalisyon anlaşmasında kabulünün geçmesinin (2017
den sonra) iş çevreleri ve sendikalar açısından bir kazanım olduğuna dikkat çektiler.

Hamburg’daki yaşanan
son gelişmeleri eleþtiren
vekiller, özellikle eðitim ve
gençlere ayrýlan bütçelerin kýsýtlanarak Elbfilarmoni’ye aktarýlan ve milyarlık zarara yol açan
skandal, Lampedusa Mültecilerinin oturum hakký
ve özelleþtirilen Vattenfall
elektrik enerjisi kurumunun halk oylaması sonucu şehir idaresine satılKahvaltıda Bergedorf İlçesi Meclis üyeliğine
ması kararı konularý ile
aday olacağını açıklayan, hukuk öğrencisi
çifte vatandaþlýk konuNilgün Arslan tanıtıldı

Ocak - Januar 2014

Almanya’da
tarih yazan
ilk Türk
bakan

Türk politikacý SPD’ye
en çok üye kazandýrdý
Türkses Sayı - Ausgabe 247

Almanya’da 22 Eylül’de gerçekleþen genel seçimler öncesinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyelik kampanyasýnda
Hamburg’da yaþayan Yýlmaz Aydýn (34), üyesi olduðu partiye en çok üye kazandýrarak Almanya birincisi oldu.

S

A

lmanya’da kurulan (CDU/CSU/
SPD) ‘’Büyük Koalisyon’’ hükümetinde Sosyal Demokrat Parti
(SPD)’nin genel başkan yardımcısı ve
Federal Milletvekili Aydan Özoğuz (46),
Uyum Bakaný olarak göreve getirildi.
Almanya tarihinde federal mecliste ilk
Türk kökenli bakan ünvanýný alan
Özoðuz’un, 2005 yýlýndan beri Maria
Böhmer’in yürüttüðü Göç, Mülteci ve
Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanlýðý
görevine getirildi.
Özoðuz verdiði demeçte ‘’Bu göreve
gelmem dolayýsýyla gösterilen ilgiye ve
gelen tebriklere candan teþekkür ederim.
Göç, Mülteci ve Uyumdan sorumlu
Devlet Bakanlýgý`nýn zor bir görev olduðunun bilincindeyim. Ancak uzun
yýllardýr bu konuya hakim olmam ve
yapýlan çalýþmalarýn da bire bir içinde
olmam nedeni ile bu görevin üstesinden
gelebileceðim inancýný taþýyorum.

Burada yaþayan göçmenlerin durumlarýnýn iyileþtirilmesi, þu an aktüel de
olan mülteci sorunlarýnýn çözülmesi ve
yaþadýðýmýz çok kültürlü toplum içerisinde uyumlu ve huzurlu bir yaþam elbette ilk hedefim olacak. Koalisyon görüþmelerimiz esnasýnda elde ettigimiz
çocuklarýmýz için çifte vatandaþlýk
hakkýnýn da burada uzun yýllar yaþayan
ve çalýþan insanlarýmýzý da kapsayacak
þekilde çalýþmalarýma devam edeceðimi
belirtmek isterim’’ dedi.

Çifte yok, Opsiyon kaldırılacak

Siyaset hayatýna Hamburg’da baþlayan

ve 12 yýldýr siyasette olan Aydan Özoðuz,
siyasi hayatýnda her zaman yeni kapýlar
açmak istediðini belirterek, göçmenlerin
baþarýlarýnýn normalleþmesi gerektiðini
söyledi.

Çifte vatandaþlýðýn kabul edilmemesinin
Türkleri’n moralini bozmamasý gerektiðine dikkat çeken Özoðuz, ‘’Opsiyon
modelinin yakýn zamanda kalkmasýyla
çifte vatandaþlýk konusunda yasal bir
adým atýlmýþ olacak. Bundan sonra birinci
ve ikinci nesilin de bu haktan yararlanmasý için çalýþacaðým’’ dedi.

31 Mayıs 1967 doğumlu ve 2011 yılı
Aralık ayından bu yana başkan yardımcısı
olan başarılı siyasetçi Özoðuz, 1958
yılında Türkiye’den Almanya’ya çalışmaya gelen babasý Gaziantepli, annesi
Trabzonlu işçi ailesinin çocuğudur. Ailesinin yaptığı gıda ticaretinde başarılı
olmasından sonra Özoğuz 1989 yılında
Almanya vatandaşı oldu. İngiliz Edebiyatı
ve İspanyolca okuduktan sonra yüksek
lisansını insan kaynakları üzerine yapan
Özoðuz, öğrencilik yaptığı yıllarda Hamburg’da iki yıl süreyle Türk Öğrenci
Derneği başkanlığını yaptı. Öğrencilik
yaşamının ardından ilk Türk kökenli
kadın milletvekili ve SPD’nin ilk Türk
asıllı başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Özoğuz Hamburg’ta içişleri senatörü Michael Neumann ile evli ve bir
çocuk sahibi.

19 Nisan 2010 yýlýnda Almanya’da Aþağı
Saksonya Eyaleti Baþbakanı ve Almanya
eski Cumhurbaþkaný Christian Wulff,
kabinesinde değisiklik yaparak Hamburg
Eyalet Parlamentosu milletvekili Türk
kökenli Aygül Özkan’ı yeni “Sosyal
Ýsler, Kadın, Aile ve Sağlık Bakanlığı”na
atamýþtý.

Hamburg Wilhelmsburg’da

Almanya’da 22 Eylül’de gerçekleþen
genel seçimler öncesinde Sosyal Demokrat
Parti (SPD) üyelik kampanyasýnda
Hamburg’da yaþayan Yýlmaz Aydýn (34),
üyesi olduðu partiye en çok üye kazandýrarak Almanya birincisi oldu.

2014
yılında
herşeyin
gönlünüzce
olmasını
dileriz.

Damen Salon - Bayan Kuaför Salonu

30 yıllık tecrübe

kutlar,
Yeni yılınızı
erin
tün güzellikl
ü
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sını dileriz.
sizlerin olma
Hizmet ve kalite bir arada
Randevu ile Pazar ve tatil
günleri de hizmet veriyoruz
8 kişilik oturma yeriyle
modern kuaför salonumuzda
kendinizi evinizde hissedin

Bayyera Eyaleti’nin Klumbach þehrinden
Mart ayýnda gelerek Hamburg’a yerleþen
Aydýn, Bavyera Eyaleti’nde de Yabancýlar
ve Uyum Sorumlusu olarak 5 yýl çalýþtý ve
Hamburg’da da siyasi çalýþmalarýna devam
ederek kýsa zamanda baþarý saðladý.

Samimiyetini karþýsýndaki insanlara hissettirmesine baðlý olduðunu söyleyen Aydýn,
‘’Siyaset öyle birþey ki, hammaddesi insan.
Buluþtuðumuz, görüþtüðümüz insana ne

kadar deðerli bir varlýk olduðunu tüm
samimiyetimizle hissettirdik ve özellikle
de göçmen kökenli insanlara 150 yýllýk
SPD’nin kendilerini kucaklayýcý bir parti
olduðunu dile getirerek bu kadar çok üye
kazandýrmayý baþardýk. Hamburg’da 1000
iþyerini dolaþýp Türk iþyerlerini ve esnaflarýn bir çoðunu tek tek ziyaret ederek,
SPD’nin herkese kapýsýnýn açýk olduðunu
yansýtmaya vesile olduk. Sempati ve samimiyetin yanýnda dik duruþumuzu da
göstermemiz halkýmýzda büyük talep gördü’’ dedi.

2014 Mayýs ayýnda yapýlacak yerel seçimlerde
Hamburg-Mitte ilçesinden aday olduðunu
belirten Yýlmaz Aydýn ‘’Partiye hizmet etmek, insan ayrýmý yapmadan burada
yaþayan toplumumuza yardýmcý olup
fayda saðlamak için çalýþmak istiyorum’’
dedi. Hamburg’u Hamburglular’ý tanýmakta
ve üyelik kampanyasýnda kendisine çok
yardýmcý olan Bernd P. Holst’a ve kendisine
destek olan herkese çok teþekkür ettiðini
dile getirdi.

Yýlmaz Aydýn’a birincilik ödülünü veren SPD Genel Baþkaný Sigmar Gabriel ve Avrupa Parlamentosu üyesi Martin Schulz Aydýn’ý tebrik etti.

Güler Friseur
Penbe güler’e ait
olan Bayan
Kuaförü
Wilhelmsburg’da
hizmetinizdedir.
Özellikle Türbanlı
Bayanlarımızın
rahat edebileceği
bir ortam
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PD’nin Almanya çapýnda 1 Ocak-30
Eylül tarihleri arasýnda baþlattýðý üye
kampanyasýnda baþarýlý bir çalýþma
yürüterek 143 üye kazandýran Aydýn, Leipzig
kentinde düzenlenen kurultayda ödül verilerek
onurlandýrýldý. Ýlk 10 kiþiye ödüllerin verildiði
kurultayda Aydýn’a ödülünü Almanya’nýn
eski baþbakanlarýndan SPD’li Willy Brandt’ýn
hayatýnýn yer aldýðý Egon Bahr’ýn kitabýný
SPD Genel Baþkaný Sigmar Gabriel vererek
tebrik etti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD)’nin genel başkan yardımcısı ve Federal Milletvekili Aydan Özoğuz (46), Uyum Bakaný olarak göreve gelmesiyle Almanya tarihinde federal mecliste ilk Türk kökenli bakan ünvanýný almýþ oldu.
• Türkses / Hamburg
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BAYAN
KUFÖR
ARANIYOR

AÇILIŞ İNDİRİMİ

Kuru saç kesimi ve Kaş alma: 15,-

70,-

Gelinbaşı

Inh.: Penbe Güler
Weimarer Str. 87 . 21107 Hamburg

Tel.: 040 - 75 74 91

Copyright Türkses

Bu fiyatlar
15 Ocak 2014’e kadar geçerlidir.

E-Mail: info@güler-friseur.de . www.güler-friseur.de

Açılış Saatleri: Salı - Cuma: 09.00-18.00 . C.tesi: 09.00-16.00 . P.tesi: Kapalı

Karne için
baskı yapmayın
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amburg Eyaleti Eğitim Bakanı
Ties Rabe, velilere çocuklarının
karnelerindeki kırık notlarından dolayı baskı yapmamaları konusunda uyardı.
Rabe, 2013-2014 birinci yarıyıl eğitim
dönemi karnelerini alacak öğrencilerin başarı
notlarının
önemli
olduğunu ancak
veliler karnedeki
kötü notları görünce çocuğa baskı
yaptığı takdirde çocuğun psikolojisinin
olumsuz yöne etkileneceğini ve istenmeyen sonuçlar
doğurabileceğine dikkat çekti.
Rabe, uyum potansiyeli en güçlü olan
Hamburg’daki 2012 yılından itibaren
yürürlüğe giren eğitim modelinin özellikle göçmen çocuklarına eğitimde eşit
şans sağlamaya daha elverişli olduğunu

belirterek yeni eğitim modelinin Almanya’ya örnek olduğunu belirtti.

Kendisinin de okulda çok başarılı bir
öğrenci olmadığını söyleyen Rabe,
‘’Önemli olan ailelerin çocuklarına okul hayatı
boyunca devamlı ilgili
olduklarını hissettirmeliler. Eğitimde başarıyı göçmen kökenli olmak ya da olmamak değil, ailelerin çocukları ile
olan ilgisi belirlemektedir’ dedi.
Ana dilin önemli olduğunu ve Türkçe dilinin de diğer diller gibi okullarda ögretilmesi gerektiğini savunan Rabe, ‘’Rusça, Fransızca, Latince gibi Türkçe de okullarda okutulmalı. Türkiye’deki gelişme dinamiği gözönüne alınırsa, Türkçe’nin
bu değerlerinden çok iyi faydalanılmalı. Her iki dili de iyi konuşan göçmenlere ihtiyacımız var’’ dedi.

Randevu için 13 Euro haksýz

T

l þirkete devreden Almanya kon
ürkiye’de vize iþlemlerini bir öze iþlemlerine baþvuru öncesinde
vize
dan
solosluðunda, vatandaþlar
Euro aldýðý, daha sonraki devam
sadece randevu almak için 13 alýndýðý ortaya çýktý. Konuyla ilgilili
a
dah
o
vaeden randevularda ise 5’er Eur
avukat Mahmut Erdem, madur bir
olarak açýklama yapan Hamburg’lu belirterek, Almanya’da hiçbir resmi
keyfi
tandaþýn kendisine baþvurduðunu
evu için ücret alýnmadýðýný, bunun
iþlem baþvurusu öncesinde rand kazanç olduðunu söyledi.
bir uygulama olduðunu ve haksýz
ilAlman konsolosluðundan vize alab
Erdem, Türkiye’de vatandaþlarýn zorluklar yetmiyormuþ gibi, þimdi de
mesi için önlerine konulan haksýz o ücret ödemesinin anlaþýlmayan bir
sadece randevu almak için 13 Eur için gerekli baþvuru iþlemlerinin
durum olduðunu kaydetti. Vizeiði hizmetlerden aldýðý paranýn anyapýlmasýnda özel þirketin verdan paranýn çok haksýz olduðunu belirlaþýldýðýný ancak randevu için alýn þleri bakanlýðýna intikal ederek acil
ten Erdem, konunun Alman dýþi . Vatandaþý bezdiren ve önüne her
bir
önlem alýnmasý gerektiðini söyledi
vatandaþý bezdiren vize iþlemlerin
türlü engelin konmaya çalýþýldýðý Erdem, bu yolla vatandaþýn sýrtýndan
randevu ile bitmediðini belirten ýðýný ve büyük haksýz bir kazanç elde
büyük rant saðlanmaya çalýþýld
edildiðine dikkat çekti.

Türkiye ile Almanya
arasýnda kültür köprüsü
Türkses Sayı - Ausgabe 247
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Hamburg’da Stadtteilschule Wilhemsburg ve Hafen Stadtteilschule
isimli okullarda Çocuk ve Gençlik Edebiyatý Yazarlarý Birliði Baþkaný
Bican Veysel Yýldýz’ýn katýldýðý imza ve söyleþi programlarý düzenlendi.
Programlarda Çocuk ve Gençlik Edebiyatý Yazarlarý Birliði Baþkaný
Bican Veysel Yýldýz, öðrencilere yazmanýn önemini anlatan bir sunum
yaparak þiirlerinden örnekler okudu ve kitaplarýný imzaladý.

B
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ican Veysel Yýldýz, öðrencilere yaptýðý
sunumda yazmanýn bireylerin ve toplumlarýn hayatýndaki önemini anlatarak
yazmanýn insanlara empatiyi ve düþünerek konuþmayý sorgulayarak ve anlayarak yaþamayý
öðreteceðini vurguladý. Yýldýz “Yazmayan bir
toplum okuyamaz. Gerçekten okuyan bir toplumu hedefliyorsak önce daha çok yazmayý
denemeliyiz. Yazmak, bize okumanýn önemli
bir ihtiyaç olduðunu hissettirecek en iyi yoldur.
Yazmak, insanlarýn ve toplumlarýn hayat kalitesini arttýran çok önemli bir eylemdir” dedi.

Çocuk ve Gençlik Edebiyatý Yazarlarý Birliði
Baþkaný Bican Veysel Yýldýz, Hamburg programý ile ilgili olarak yaptýðý açýklamada ‘’Burada
doðup büyüyen çocuklarýmýza ve gençlerimize
Türkçe’nin ve Türk edebiyatýnýn tanýtýlmasýnýn
bizim için önemli bir sorumluluk olduðuna
inanýyoruz. Çaðý yetiþtirenlerle çaðýn yetiþtirdiklerini buluþturmak lazým. Bu nedenle þairler,
yazarlar ve diðer sanatçýlarla öðrencileri bu-

luþturmak istiyoruz. Avrupa’daki
varlýðýmýzý saðlam bir temele oturtacak, entelektüel birikimi olan bireyler yetiþtirmek için bunu yapmak
zorundayýz. Çocuklarýmýzý gerçek anlamda
yarýnlara hazýrlamak için bu iþi en az ders vermek kadar önemsemek gerektiðine inanýyorum.
Ýstanbul Ýl Milli Eðitim Müdürü Sayýn Muammer Yýldýz’ýn baþlattýðý ‘’Yazarlar Okullarda’’ projesinin benzeri bir çalýþma burada
yapýlabilir. Gönlümüz istiyor ki Yazarlar Okullarda Projesi, Türkiye ile Almanya arasýnda
edebiyat köprüsü olsun. Yýllarca ihmal ettiðimiz
bir eksikliði gidersin. Türk dili ve edebiyatý,
buradaki çocuklarýmýz ve gençlerimiz ile Türkiye arasýnda kalýcý bir sevgi baðý kursun.
Okullardaki yazar-okur buluþmalarýnda öðrenciler, onlarýn kültür kimliðini oluþturan þair
ve yazarlarýmýzý tanýma imkaný bulmuþ oluyorlar. Bu da çocuklarýmýzý yazmaya yönlendirmek açýsýndan çok önemli bir eðitim etkinliðidir’’ dedi.
Hamburg ziyaretinin amacýnýn Ýstanbul Maltepe

Milli Eðitim Müdürlüðü için hazýrladýðý “Ýmece
Yoluyla Öðrenme ve Öðrenme Kültürü Edinme”
projesini Hamburg’daki okullarda uygulama
ile ilgili çalýþmalar yapmak olduðunu belirterek,
bu konuda Gesamtschule Mümmelmannsberg
ve Hafen Stadtteilschule öðretmenleri ile
verimli görüþmeler yaptýðýný söyledi. Yýldýz
‘’Hafen Stadtteilschule’den Hasan Danýþýk
öðretmenimizle birlikte yirmi beþ kiþilik bir
öðrenci grubumuzla yazarlýk okulu yazý atölyesi
çalýþmasý yapmayý planlýyoruz’’ dedi.

Almanya’daki Yýldýz, ‘’Öðretmen ve yazarlarý
mart ayýnda Ýstanbul’da düzenleyeceðimiz 1.
Uluslararasý Çocuk ve Gençlik Edebiyatý Sempozyumu’na katýlmaya davet ediyorum. Özellikle “Türkiye Dýþýnda Yaþayan Çocuklar
Açýsýndan Çocuk ve Gençlik Edebiyatýnýn Sorunlarý” konusunda Almanya’dan gelecek bildirileri çok önemsiyoruz’’ dedi.

2014 yılında sağlık ve mutluluklar dilerim.

Özdemir
KfZ Gutachter

Mehmet Özdemir
• Sachvenständiger
• Fahrzeugbewertung
• Oldtimergutachten

Araç hasar ve
ızlı
değer tespiti en h
şekilde yapılır.

• 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

Türkiye ve Dünya'nın
her köşesine uygun tatil
paketlerini,

2014 yılında başarı ve mutluluklar dileriz

uygun ödeme
koşulları
ile sunuyoruz.
Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, 2014 yılında
sağlık, başarı ve bütün mutlulukların sizlerin olmasını dilerim.

Türkiye ve Dünya'nın her
yerine her uçak şirketinin
biletlerini anında veriyoruz.

çuşun
Tatilin ve u aşayın
le y
keyﬁni bizim

Ufuk Karabudak

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

Ramazan Avcý anma töreni
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Gen ç yetene ðin
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amburg’un Bergedorf semtinde yaþayan Cansu, en büyük isteðinin tutkularýný,
duygu ve düþüncelerini kaðýt üzerine
çizerek aktarabilmek olduðunu ve
bunu da gerçekleþtirdiði için çok
mutlu olduðunu söyledi. Cansu resim yapmayý kendisine meslek olarak seçtiðini belirterek, bu alanda
kendini daha çok geliþtirerek daha
büyük sergiler açmak istediðini dile
getirdi.
Küçük yaþlardan beri resim çizmeye
baþladýðýný söyleyen Cansu, ilkokul
4. sýnýfa geldiðinde arkadaþlarýnýn
ve ðretmeninin çok iyi resim çizdiðini söylediðini ancak o zamanlar
bu kabiliyetininin pek farkýnda olmadýðýný belirten Cansu ‘’7. sýnýfa
geldiðimde kendim de çizim kabiliyetimi ve severek resim yaptýðýmý
farkettim. Gece gündüz resimler
yapmaya baþladým ve sürekli yeni
þeyler öðrenmeye çalýþtým. 2007’de
grafik ve tasarým alanýnda meslek
yapmaya karar verdim ve bu alandan

meslek eðitimime baþladým. 2011’de
meslek eðitimimi baþarýyla tamamladýktan sonra resimler yapmaya
devam ettim’’ dedi.

su, sanatla yaþamak ve toplumdaki
sorunlara bu yolla ilgi çekmek istediðini vurgulayarak resim çizmeye
devam edeceðini söyledi.

Cansu ailesinin
ve çevresindeki arkadaþlarýnýn kendisini
her zaman desteklediklerini
belirterek onlarýn sayesinde
kendisine güveninin arttýðýný ve bugünlere
gelerek sergi
açma cesaretini
bulduðunu dile
getirdi. Resim
yaparken kendisini özgür
hissettiðini, resimlerinde hayatýndan parçalar ve hikayeler anlatma- Hamburg’da yaþayan Cansu Güneþ (25) adlý
ya çalýþtýðýný genç kýz özenle çizdiði resimlerini resim sergisöyleyen Cansinde sergileyerek sanat severleri büyüledi.
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Almanya’nın Hamburg kentinde 21 Aralık 1985’te Neonaziler
tarafından öldürülen Ramazan Avcı, katledildiği Landwehr tren
istasyonunun bulunduğu meydanda sessiz ve sade bir törenle anıldı.

A

• Türkses / Hamburg

Avcı ile oğlu Ramazan Avcı ile
TGH Başkanı Nebahat Güçlü,
lmanya’nın Hamburg HADD Başkanı Coşkun
kentinde 21 Aralık Coştur’un katıldığı bu yıl fazla
1985’te Neonaziler ta- katılımın olmadığı sade törene
rafından öldürülen Ramazan Mölln kurbanlarının ailesinden
Avcı, katledildiği Landwehr tren Faruk Arslan’ın oğlu İbrahim
istasyonunun bulunduğu mey- Arslan da katılarak destek verdi.
danda sessiz ve sade bir törenle
anıldı. Ramazan Avcı’nýn öldü- Ramazan Avcı’nın eşi Gülistan
rüldüðü ve isminin verildiği Avcı, yıllardır içlerindeki acının
meydanda toplanan Ramazan sönmediğini belirterek, AlmanAvcı insiyatifi üyeleri ve va- ya’da işlenen tüm ırkçı cinatandaşlardan oluşan yaklaşık 15 yetlerin aydınlatılmasını Alman
kişi anıt üzerine çelenk koyarak devletinden istediğini söyledi.
kısa birer konuşma yaptýlar.
Avcı, ‘’Eşim için anıt dikilmesi,
meydana ve otobüs durağına
Hamburg Başkonsolosu Mehmet isminin verilmesi beni manevi
Fatih Ak, Konsolos Berati Alver, olarak çok rahatlattı. Buraya
Ramazan Avcı’nın eşi Gülistan gelip anıtın etrafını temizliyo-

rum ve anıtı siliyorum, çiçekleri suluyorum. Burada eþimin
ismini görmek beni mutlu ediyor. Böylece kendimi biraz
avutuyorum ama Ramazan’ın
hiçbir zaman geri gelemeyeceğini bilmem beni her zaman
üzüyor. Mölln kurbanlarının
ve diğer ırkçı cinayete kurban
gidenlerin isminin verilmesini
devletten istiyorum. Çünkü
geride kalanlara manevi destek
oluyor’’ dedi

Oğul Ramazan Avcı ise, ‘’Ben
burada babamın sadece ismini
görüyorum, kendisi hiç yanımda olamadı, onu elimden
aldılar, hiç göremedim, göremeyeceðim’’ dedi.
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Özgür Temel

Yeminli Tercüman

ELEMAN ALINACAKTIR
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Yeni yılınızı en içten
dileklerimle kutlar,
sağlıklı ve mutlu
bir yeni yıl dilerim.

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

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

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

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

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

3URMHNWSDUWQHU

Bizimle çalışmak ve Efelisan Mobilya ailesine katılmak istermisiniz?
Hannover Mağazamız için

- Mobilya Montajcısı
- Ofis Elemanı - Satış Personeli alınacaktır.
Başvuru için CV (Bewerbungsunterlagen)
lütfen e-mail veya posta yolu ile gönderiniz:
d.karaca@efelisan.de veya
Efelisan Einrichtungs GmbH
Am Bahndamm 8 . 30453 Hannover

Hannover
Am Bahndamm 8 . 30453-Hannover
Tel: 0511/ 20 30 87 40 . Fax: 0511 56 86 78 18
E-mail: hannover@efelisan.de

________________www.efelisan.de____________________
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Sanal medyada hakaret
ve kanuni haklarımız

D

Avukat Özlem Ağaca
e-mail:agcahukuk@gmail.com

aha kolay olduğundan mı
yoksa çok fazla kişiye ulaşıldığından mıdır bilinmez, insanlar artık birbirlerine hakaret
etmek için sosyal medyayı kullanıyor.
Facebook, Twitter başta olmak
üzere, yazılı basın ve sosyal medya
üzerinden hakaret, tehdit ve şantaj
suçları bir hayli artmış durumda.

Hukukun koruyucu tedbirlerine
dayanarak medya alanından gelen
saldırılara karşı dava açabilirsiniz.
Medyanın hangi alanı olursa olsun
hiç fark etmez dava hakkınız saklıdır.

Bu davalar Medeni Kanunun 24-25
ila Borçlar Kanunun 41 vd. maddelerine göre açılabilecektir.
Hukuk mahkemelerinde açılan bu
davalarla hem saldırının durdurulması hem de maddi ve manevi tazminat istenebilecektir.

Bir takım eksiklikler olmakla birlikte
bu konularla ilgili yasal mevzuat genişletilmiştir durumdadır.

Bu alanda ki en önemli yasamız
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanundur.

İnternet yoluyla kişilik hakları saldırıya uğramış biri, Medeni Kanunun
25. maddesine göre, “Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hakimden, saldırıda
bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir”.
Ayrıca, davacı, hakimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan
saldırıya son verilmesini, sona ermiş

Süleyman Deveci’nin yeni kitabý çýktý
Türkses Sayı - Ausgabe 247

olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini de
isteyebilir.
Bir saldırı sonucu maddi zarara
uğrayan kişi, zararın karşılanmasını
da talep edebilir.
Borçlar Kanununa göre; “Gerek
kasten gerek ihmal ve teseyyüp
yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar ika
eden şahıs, o zararın tazminine
mecburdur.

Ahlaka mugayir bir fiil ile başka
bir kimsenin zarara uğramasına
bilerek sebebiyet veren şahıs, kezalik o zararı tazmine mecburdur’’.

Yani, saldırının durdurulması gibi
tazminat davası da açmak mümkündür.

Bu dava maddi veya manevi tazminat davası niteliğinde olabilir.
Davanın açılabilir nitelikte olması
için, eylemin kasten işlenmiş ve bir
zararın ortaya çıkmış olması şarttır.
Elbette bu noktada özellikle zararın
ispatı önemlidir.

Borçlar Kanunu’nun 50. Maddesine
göre, “Uğranılan zararın miktarı
tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını ve zarar
görenin aldığı önlemleri göz
önünde tutarak, zararın miktarını
hakkaniyete uygun olarak belirler“.

Zarar hem maddi hem de manevi
olabilir.

Bu gibi durumlarda mağdurun
sosyo-ekonomik durumuna bakılır.
Zararın ispatı, oluşacak tazminat
miktarının tespiti açısından önemlidir.

H
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uzaklardan buralarý anlayýp
kavradýðýný iddia ederek,
buralarý yazma iþine koyulanlar da var. „Hamburg´da
Edebiyat“ ýn tam da bu
koþullarý anlatýyor, bu türden
sorunlarý irdeliyor, kendince
soruyor, yanýtlar bulmaya,
vermeye çalýþýyor’’ dedi.

• Türkses / Hamburg

amburglu yazar Süleyman Deveci
‘nin Hamburg´da Edebiyat“ adlý kitabý
piyasaya çýktý. Deveci, 8. kitabý olan
Hamburg’da Edebiyat’ta, göçmen edebiyatýnýn Hamburg’da ve Almanya’daki
izdüþümlerini bugüne kadar ele alýnmadýðý
boyutlarýyla, göçmenlerin cephesinden
derinlemesine eleþtirisel incelemeye
çalýþtýðýný belirtti. Deveci ‘’Göçmenlerin
edebiyatý hangi süreçten geçiyor, kimler
uðraþýyor, okuyucu kitlesini ne ölçüde etkiliyorlar bunlarý bir edebiyatçý gözüyle inceledim’’ dedi.
Siyasilerin, futbolcularýn ya da reklamcýlarýn
edebiyatýn bayraðýný daha da yukarýya
yükseltmeleri için kendilerince gerekçeleri
olmadýðýný söyleyen Deveci, bu vazifenin
yine burada yaþayan edebiyatçýlara
düþtüðünü belirterek ‘’Bu anlamda aynayý,
ýþýðý, feneri kendimize tutmak zorundayýz’’
þeklinde açýkladý..
Ýnsanlarýn genellikle göçmen yazarlara
yaptýklarý iþleri veya kaç kitap, ne kadar
zamanda çýkardýðý gibi detaylar üzerinde
durduklarýný belirterek, Almanya’da koþullar

ve zemin olgunlaþtýðýnda her yapýtýn
kendisini gerçekleþtirmeye mahkum olduðunu ve insanlarýn yazarlarý deðil, ne
yazmalý, yazýlanýn ne olduðu üzerinde
yoðunlaþmasý gerektiðine dikkat çekti. Deveci ‘’Buralarda yaþayýp baþka diyarlarý
yazanlar da var, ya da tam tersine

„Hamburg´da Edebiyat“ ýn
bir nevi dalga, yeni bir
sürecin
baþlangýcýnýn
habercisi olduðunu vurgulayan Deveci ‘’Daha verimli,
en çok ta kaliteli ürünlerin
müjdecisi. Her beklentiye
yanýt verilemese de genelin
arzularý az çok biliniyor. Bu
anlamda en geniþ çevreye
ulasmanýn dayatmasý hesap
dýþý býrakýlmamalý. Sýrada
yeni öyküler ve romanlar sözkonusu. Arada
bir yine bu seferki gibi benzer eleþtiri
denemeleri ile yola kaldýðýmýz yerden
devam derken yine yeni bir kitapla okura
çaðrýda bulunmak ayrý bir sevinç’’ þeklinde
konuþtu.

Yeni hükümet görevde

A

lmanya’da 22 Eylül’de yapılan genel
seçimlerden üç ay sonra sonra
Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU)
ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) büyük
koalisyon anlaşmasını imzalamasıyla 18.
dönem
federal
hükümet
kuruldu.
Başbakan Angela Merkel ve bakanlar
Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’un
elinden tezkerelerini alarak resmen
görevlerine başladılar.
Üçüncü kez başbakan olan CDU Genel
Başkanı Angela Merkel 3. kez başbakan
olarak oylandığı federal mecliste 462 oyla
başbakan olarak seçildi. Oylamada 631
milletvekilinden 621’i oy kullanırken,
muhalefette bulunan Yeşiller ve Sol
Parti’nin tüm vekilleri “Hayır” oyu kullandı.
Toplam 150 ‘’Hayır’’ oyun kullanıldığı
oylamada, hükümete bağlı en az 23
milletvekili de “Hayır” oyu kullandı.
Büyük koalisyon hükümetini oluşturan
CDU/CSU ve SPD’nin toplam 504 oyu
bulunurken muhalefete bağlı 127

milletvekili mevcut. 9 çekimser oyun
kullanıldığı oylamadan sonra Başbakan
Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Joachim
Gauck’un huzuruna çıkarak yemin etti.
Ardından tüm yeni bakanlar da yemin
ederek yeni hükümet ilk bakanlar kurulu
toplantısını yaptı.

Uzun pazarlıklar sonrası kurularak göreve
başlayan yeni hükümetin kabinesinde eski
çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Ursula von
der Leyen Savunma Bakanlığı’na getirildi.
Böylece Almanya ilk kadın Savunma
Bakanı’na
sahip
oldu.
Dışişleri
Bakanlığı’na Frank Walter Steinmeier,
Maliye Bakanı yine Wolfgang Schaeuble,
İçişleri Bakanlığı’na Thomas de Maiziere
atanırken, Hans Peter Friedrich ise İçişleri
Bakanlığı’ndan Tarım Bakanlığı’na atandı.
Herrmann Grühe Sağlık Bakanlığı’na
getirilirken, Eğitim ve Araştırma Bakanı
Johanna Wanka oldu. Kültürden sorumlu
Devlet Bakanı ise Monika Grütters oldu.
SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel
Başbakan Yardımcılığı’nın yanı sıra

Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev
yapacak. Anderea Nahles Çalışma ve
Sosyal İşler Bakanı, Barbara Hendricks
Çevre ve İskan Bakanı, Manuela
Schwesig Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik
Bakanı, Heiko Maas Adalet ve Tüketici
Koruma Bakanı oldu. Güç ve Uyumdan
Sorumlu Devlet Bakanlığı’na ise SPD
Genel Başkan Yardımcısı ve federal
milletvekili Türk kökenli Aydan Özoğuz’un
getirilmesi ülkede yaşayan tüm Türkler
tarafından sevinçle karşılandı.

Türkler hayal kýrýklýðý yaþadý

Büyük koalisyon hükümeti kurulurken yapılan anlaşmada çifte vatandaşlığın kabul
edilmemesi ülkede yaşayan Türkler tarafından hayal kırıklığına uğratırken, özellikle 1.nesil Türkleri madur duruma
düşürdü. SPD Genel Başkan Sigmar Gabriel’e kafa tutan birçok SPD üyesi ve
Türkler sosyal medyadan tepkilerini dile
getirdiler.

EK İŞİMİZ DEĞİL, TEK İŞİMİZ BALIKÇILIK
BALIKÇI - Groß und Einzelhandel

Yeni Yılınızı candan kutlarız Nejdet ve Necati Çakı

Her Salı taze

HAMSİ GÜNÜ

Halılarda % 20 indirim kampanyası
30 Ocak 2014 tarihine kadar

Açılış saatleri
arası
23.00 - 08.00
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Hamburg Balık Hali’ndeki
TEK TÜRK BALIKÇINIZ
Raşit
Cihan

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.

Acil siparişleriniz için Mete:
Fabio Mete Cihan
Cep Tel.:0152-33668670
Sağlıklı ve mutlu bir 2014 yılı geçirmenizi dileriz

Perakende

CANLI BALIK

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

Karadenizliler Hamburg’da coştu
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Almanya’nın Hamburg kentinde faaliyetlerini yürüten Hamburg Trabzonlular ve Trabzonspor Taraftarlar
Derneği’nin düzenlediği Karadenizliler Gecesi’nde Hamburglu Karadenizliler bir araya gelerek eğlendi.
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lmanya’nın Hamburg kentinde faaliyetlerini yürüten Hamburg Trabzonlular ve Trabzonspor Taraftarlar Derneği
Karadenizliler Gecesi düzenledi. Golden
Event düğün salonunda düzenlenen geceye
Hamburg Başkonsolosu Fatih Mehmet Ak,
Sosyal Demokrat Parti Harburg İlçe Meclis
Üyesi Muammer Kazancı, derneğin üyeleri
ve yönetim kurulunun yanı sıra çok sayıda
Karadenizli vatandaş katıldı.

Coşkulu geçen etkinliğin açılış konuşmasını
yapan dernek başkanı İlhan Yılmaz, ‘’2002
yılından beri bu tarz etkinlikler
düzenleyerek hemşerilerimiz
arasındaki dayanışmayı pekiştirmek, buradaki insanlarımızın toplumsal yaşama uyum
sağlamalarına katkıda bulunmaya çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu. Türkiye’den Almanya’ya
işgücü göçünde Trabzonluların da

İlan Servisi
Anzeigenannahme
Tel: (040) 81 46 40
Fax: (040) 86 69 08 54
Mobil: 0172 - 54 68 334

bu göçün önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Yılmaz, ‘’Bu toplumun geleceğinde söz sahibi olmak istiyorsak iyi
eğitim görmüş, yüksek mevki sahibi daha
çok insana ihtiyacımız var. Çocuklarımız
bizim geleceğimizdir. Dernek olarak
çocuklarımız ve gençlerimizin
eğitimi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Yeni göreve başlayan ve etkinliğe ilk
defa katılan Başkonsolos Ak ise, ‘’Bu
tür etkinlikler burada yaşayan toplumumuzun birlik ve beiçin
çok
raberliği

önemli. Bu etkinlik sayesinde bir
araya gelen Karadenizlilerin coşkusu çok gurur verici’’ diyerek derneğin
çalışmalarının devam etmesini diledi.
Grup Mavilim’in gece boyunca müzik
desteği verdiği etkinlikte konuk sanatçılar Apolas Lermi, İslam Yıldız, Erol
Şahin’in sahne alarak seslendirdiği
hareketli şarkılarla coşan Karadenizliler, Kenan Yılmaz ve Aydın Akyol’un
kemençesi eşliğinde horon teptiler.

E-Mail: tuerkses@t-online.de
www.türkses.com
www.turkses.de
Gazetemizde yayınlanan köşe
yazısı ve ilanların içeriğinden
sorumlu değiliz. Gazetemizden
izin almadan alıntı yapılamaz.
Köşe yazarlarının görüþleri
gazetemizi hiçbir şekilde
bağlamaz. Gazetemiz basın
ahlak kurallarına uymayı
ilke edinmiştir.
Der Verlag übernimmt
keine Haftung für den
Inhalt der erschienende
Anzeigen.
1991 yılından beri Kuzey
Almanya da yayındayız.
Türkses erscheint seit 1991
in Nord -Deutschland
Jahres Abo Beitrag 18,- Euro
Bankverbindung:
Deutsche Bank
Konto Nr: 311703300
200 700 24
BLZ:www.
türkses.com
www.turkses.de
www.türkses.com

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

H

• Türkses / Hamburg

amburg’un Steindamm ve Harburg semtlerinde bulunan As
Urfa Restorantlar zinciri, leziz kebap ve yemek çeşitleri ile
müşteri akımına uğruyor. Urfa yöresinin onlarca yemek ve
kebap çeşitinin közde hazırlanarak müşterilerine güler yüzle servisi
yapılan yemekler iştah kabartıyor. Hannover de 1987 yılndan beri ticaretle uğraşan başarılı işadamlarımızdan Salih İnce ve oğulları tarafından işletilen her iki restorant da her geçen gün müşteri kapasitesini
yükseltiyor. Halen Hannover de bir seyahat acentası ve modern pastane salonu işleten Salih İnce’nin bünyesinde yaklaşık 80 kişi çalışıyor.

-

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

Öncü Supermarket de
kalite ön planda

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

B

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

sağlıyoruz. Günlük taze sebzemeyvelerimize ek olarak, yüzillstedt’in merkezinde gerek lerce ürün çeşitimizi ve helal
Alman gerekse Türklerin ön- kesilmiş et ve et mamülerini uygun fiyatlara pacelikle tercih etzarlıyoruz. Gerek
tikleri Öncü Super
servis gerekse
Market’in uygun fimarketimizdeki
yatları da alış-veriş
ürünleremizden
keyfine başka bir
memnun
olan
canlılık daha katıyor.
müşteri daima bizden alış-veriş yapBol çeşit, uygun fiyat
makla kalmıyor,
ve özel indirimli fiaynı
zamanda
yatlarımızla müşteçevresinede bizi
rilerimize arzu ettiktavsiye
ediyor.
leri alış-veriş imkaDaha fazla para
nını en iyi şekilde
kazanmak yerine,
sunuyoruz’ diyen
daha fazla müşteri
market işletmecisi
edinme prensibiBünyamin Özgül,
mizle, her geçen
„Ürünlerimizin tagün müşteri potanzeliğini ve kalitesini
Bünyamin Özgül
siyelimizi artırıyouygun fiyatlarımızla
ruz. Marketimizin
bağdaştırarak,
müşterilerimizin gönül rahatlığı büyük ve düzenli olması da bize
içerisinde alış veriş yapmalarını extra bit avantaj sağlıyor“ dedi.

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

• Türkses / Hamburg
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Muhabirler
ve Reklam
Temsilcileri

ARANIYOR
Türkses
Gazetesi
ve Euroses
Dergisiçalışacak,
bünyesindeHAMBURG,
çalışacak,
Türkses
Gazetesi
bünyesinde
HANNOVER,
BREMEN
ve
çevresinde
görevlendirmek
üzere
HAMBURG, HANNOVER ve BREMEN çevresinde görevlendirilmek
üzeTürkçe
ve
Almanca’ya
iyi
derecede
hakim,
insan
ilişkileri
ve
iletişimi
re Türkçe ve Almanca’ya iyi derecede hakim, insan ilişkileri ve iletişimi
güçlü, bilgisayar kullanmasını iyi bilen, ehliyetli ve araç sahibi olan
güçlü, bilgisayar kullanmasını bilen, ehliyetli ve araç sahibi olan

REKLAM TEMSİLCİLERİ
ve

SERBEST MUHABİRLER
alınacaktır.
Not: Öğrenciler de başvurabilir.
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BIP eski Genel Başkanı Levent Albayrak:
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Öger Türk Tur yaz
sezonuna hazır
Yaz dönemi hazırlıklarını
tamamladıklarını
söyleyen Öger Türk Tur
Genel Müdürü Selim
Ataş, bilet sigorta
sistemi ve yeni
uçuş noktalarını
euroSES’e anlattı.

Ünlü
1

2
e
ty Fe
Beau Naciye

26 www.euroses.de | MART

Müracat
Sağlık Media Verlag: Emin Sağlık
Im Hegen 3, 22113 Oststeinbek (Hamburg)

er
3 ’S Barb
SINAN

naysa, sizinle
görüşm
seksten daha ekten yafazlasını
da

2012 | euroSES

ile
IPL cihazı SON
harikası
Teknoloji N TÜYLERE
isi,
MEYE
İSTEN dalgaları Teknoloj Fee’de...
Işın
uty
rosu ile Bea 28215 / Bremen
uzman kad
Fürtherstr.) : Naciye Okur
tr. 1 (Ecke
•Inh.
Wanfrieders -578 904 82
Tel.: 0421

Mobil 46
: 0172
68 33470 19 11
Tel.: 040-81
40 -• 54
040-35
040• Mobil:
/ 81 460172-54
40
Fax: 040-86Telefon:
69 08 54
68 334
www.turkses.de | www.euroses.de
tuerkses@t-online.de

E

Daha fazlasını
istiyorsunuz
ama emin
Par tneriniz siz olamıyorsunuz.
O sadece hafta
inle sadece ya
içi aşıklardan
tak
yaşamak
ilişkisi mi
istiyor
PARTNE
gelen aramala demektir. Ama
Gerçek bir ilişk kurmak istiyor?
RİNİZ
ara
i olu
r, e-mail’le
edilmek istemiyohafta sonların
buluşmalarınızı
r ya da mesajlasıra
anlamak için h p olmadığını
rsa bu, açıkçada rahatsız
o yönlend
larını başka
angi işaretlere
çağırdığında
iriyorsa, bu rla
hafta sonbirisinin
sizin ona
işaretidir.
her
rezerve ettiğinin
di
cağınızı düşündü
karşı
Ya
Onu gerçekten kkat etmelisiniz?
başka kadınlada buna yakın bir
ğünün işaretidikoyamayaAllah aşkına,
seviyorsunuz
ihtimal,
rla tanışma
r. Akıllanın
ama
içgüdüleriniz onun
man açık
nizi, kısacas bu adam arzuları
tutuyor demekt yollarını her zasizinle sadece
nızı, sevgiı sizi seks
dınla sadece
ir. “Eğer bir
açıkça kullanıy
ilişki için birlikte
birlikteliği
seks için
or demekt
için
asla hafta
olduğunu
birlikteysem, kair.
sonu dışarı
söylüyor. Muhteme
ona
mem. Çünkü
çıkmayı
len
teklif
hafta
içgüdüleriniz size
etsonlarımın
için rezerva
Hiçbir yere
yeni fırsatlar
doğruyu
syonu daimidi
N davet etmiyo
erkek, itirafınd
söylüyor
si... a.
r” diyor
rsa
EN SALO
arkadaşınıza haksızlıkancak erkek tek adre
bir & HERR
SİZİ arkadaş
in
EN
etmek
elliğ
DAM
de
Güz
eşli iş arkadaşının doğum günü
istemiyor
Sizi sadece ilişki
partisine,
sunuz.
O halde 8 ipucunu
gerçekleşene ları yemeğine ya
da dışarıda
için istiyor
dikkate alın
vet etmiyor herhangi bir buluşm
ve partnerinizin
ve en heyecan
aya daBİR erkek
üzerindeki
noktanız
verici buluşm
sizinle düzenli
her zaman
‘sır perdesini’
halindeyse
a
tınızı dört
ev oluyorsa
olarak iletişim
kaldırın.
ve düzenli
duvar
... Haya-

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

ğrendiğim
nceden ö VD’im
, “Daha ö
BRU Şallı k evreleriyle ilgili D k ilgi
ço
il
geniş
pilatesin ıktığı günden beri pilates
rak adını rede
ç
sporu ola
sü
piyasaya ri doğru takip edip eki
NLÜLERİN yuran Pilates kısa siz
DVD’le
dilerind
u
er
gördü. Bu lar 30 seansta ken rın ve kalça
kitlelere d ilgi duyduğu egz n,
a
n
a
in
uygulaya rk edebilecekler, k Bu DVD'de
her kesim girdi. Madonna’d tes
.
fa
değişimi en zayıﬂayacaklar bulacaksınız.
ünlü pila
in arasına
r
d
çeşitlerin ez’e kadar birçok larını ve
p
ş
bölgelerin ilates' ten örnekle la başlayan
P
Jenifer Lo or. Bu ünlülerin ya runca pilates
ıy
'Matwork ensibin anlatılmas egzersizlerle
u
ıy
eğitimi al öz önünde bulund gınlaştığını da
pr
ve
i
a
r
n
e
l
a
k
i
ş
n
e
k
y
g
or.
B
e
oktalanıy
ﬁziklerini neden bu kadar ya pilates
r ısınma t
görüntüle yor ve esnemeyle n ri de yine bu
i
eğitiminin ümkün. Türkiye’de ru Şallı bu
le
devam ed a yapılan egzersiz
b
m
l
anlamak inin öncüsü olan E ası olduğunu
p
o
.
t
i
d
a
e
c
ı
r
ç
Ayr
iz” d
egzersizle ık hayatının bir par le de
ulabilirsin
i
t
DVD'de b
sporun ar bunu ev hanımları
,
söylerken için DVD çıkardı.
k
paylaşma

Ü

utlu,
Sevgiyle m le
Pilates' ..
lın.
formda ka

haber

oru
lerin sp

Doğru tahmin arasında paylaşıy
orsanız..
sizinle hayatın ettiniz!.. Erkek arkadaş . Çocuk
ve
ınız
laşmak istiyor. sadece seks kısmını
yapılır.
Bayan
a ile
Gerisi onun Bay, itinpayı
için
traşteferruat. a ve saç
iz.
boyam m işim
Saç
bizi
bakımı
özel
ar içinvardır.
z
Bayanl
mümü
bölü

Große

r. 254
Bergst

• 22767

rg • Tel
Hambu

(040)

euroSES |

75
870997

MART 2012

| www.euro

ses.de

15

Yeni yılınızı en
içten dileklerimizle
kutlar, bütün güzelliklerin sizlerin
olmasın dileriz.

Hamburg savaþ alanýna döndü
Ocak - Januar 2014
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Mehmet Yýldýz
‘’Göçmenler seçim malzemesi’’
Farklı milletlerden müzik ve dans grupları ve Grup Mozaik seslendirdiği şarkılarla renk kattılar.

Öðleden sonra kentin Gaenzemark, Reeperbahn ve Sternschanze semtlerinde
toplanmaya baþlayan göstericiler, barikat kuran polislere taþ, þiþe, havai fiþekler ve
molotof kokteylleri atarak polisle çatýþýp ortalýðý savaþ alanýna çevirdiler.

H
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amburg’da Otonom Sol
Gruplarýn barýndýðý „Roten Flora“ binasý ile Reperbahn’daki „Esso Evleri“nin
boþaltýlmasý ve Lampedusa’dan
gelen Afrikalý mültecilere oturum
hakký verilmemesine karþý
yapýlan protesto eylemlerine
katýlan sol gruplardan ve Rote
Flora aktivistlerinden oluþan
yaklaþýk 8000 gösterici Reperbahn ve Sternschanze semtlerinde polisle çatýþtý. Daha ön-

ceden yapýlacaðý haberdar edilen protesto eylemi için
taþkýnlýklarýn olacaðý hesaplanarak 2500 polis görevlendirildi,
fakat olaylarýn büyümesi ve gösterilerin uzun sürmesi sebebiyle
takviye polislerle birlikte toplam
3200 polisin görev yaptýðý kaydedildi.

Hafta sonu öðleden sonra kentin
Gaenzemark, Reeperbahn ve
Sternschanze semtlerinde toplanmaya baþlayan göstericileri
daðýtmak için zaman zaman

þiddet kullanan ve panzerlerle
tazyikli su fýþkýrtan polislere taþ,
þiþe, havai fiþekler ve molotof
kokteylleri atarak polisle çatýþýp
ortalýðý savaþ alanýna çevirdiler.
Göstericilerin 4700’ü gece geç
saatlere kadar çatýþmaya devam
etti. Gösterilerde yaralanan 120
polisin 19’u hastaneye kaldýrldý,
500’den fazla gösterici yaralanýrken 100 kadar gösterici de
gözaltýna alýndý. Çöp konteynarlarýnýn yakýldýðý ve bir DHL
aracýnýn ateþe verildiði olaylar
hakkýnda polis yetkilileri Hamburg’da bu yýlýn en kötü gösterisi
olduðunu ve ilk defa bu kadar
þiddetin uzun sürdüðü bir gösteri
olduðunu belirttiler.
Holstenstrasse ve Sternschanze
duraklarý arasýndaki tren yolunun
kapatýlmasý üzerine 200 kiþi 1,5
saat tren içinde mahsur kaldý.
Reeperbahn semtinde ise anacadde ve ara sokaklar trafiðe
kapatýldý. Göstericilerin ateþe
verdiði çöp konteynarlarýný zaman zaman semt sakinleri söndürmeye çalýþtý.

kurulan koalisyon hükümetinde
SPD’nin Türkler’e çifte vatandaşlık hakkını
verilmeden anlaþmasýný eleştirerek SPD’-nin
göçmenleri seçim malzemesi
yaptığını savundu.

Hamburg Sol Parti
Milletvekili Mehmet Yıldız

A
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lmanya’nın Hamburg kentinde Sol Parti Meclis Grubu’nun her yıl düzenlediği
geleneksel ‘’Yaldafest’’ etkinliğinde
bu yıl da ırkçılık ve Neonazi cinayetleri ile Almanya’nın mülteci
politikasına dikkat çekildi.

Arap ülkelerinin ‘’Senenin en uzun
gecesi’’ olarak bilinen ‘’Yaldafest’’
kutlamasının açılış konuşmasını
yapan Hamburg Sol Parti Milletvekili Mehmet Yıldız, Almanya’da

Sol Parti Parlamento Grup Başkanı Dora Heyen de yaptığı konuş-masında, tüm dünyada insanların savaşlardan ve zulümlerden kaçarak sığındığı ülkelerden
insanlık hakkı istediğini belirterek,
‘’İnsanlığı para değil yine insanlık
kurtaracaktır. Bizim görevimiz bu
insanlık görevimizi yerine getirmektir’’ diyerek, parti olarak mültecilerin hakkı için mücadele edeceklerini belirtti.

Etkinliğe bu yıl da Afrika’dan gelen
Lampedusa mültecileri de katılarak kendilerine oturum hakkı verilmesini ve insan haklarını savunan Almanya’nın mültecileri ül-

kelerine geri göndererek tekrar
ölüme terk etmemesini istediler.

Heinrich-Wolgast İlkokulu salonunda gerçekleştirilen ‘’Yaldafest’’
etkinliğinde farklı milletlerden dans
ve müzik grupları sahne alarak
etkinliğe renk kattılar. Yerel sanatçılardan Şener Yıldız da Türkçe
ve Kürtçe halk müzik parçalar
seslendirerek katılımcıları coşturdu.

KUYUMCU

Bahrenfelderstr. 205
22765 Hamburg (Altona)
Telefon: 040 / 390 05 77

Yeni Yılınızı en içten dileklerimle kutlar,
2014 yılında sağlık ve mutluluklar dilerim.

Düğün, Nişan ve özel günler için sevdiklerinize armağan etmek
istediğiniz en güzel ziynet eşyalarını bizden temin edebilirsiniz.
Her türlü altın alınır ve satılır.
Altın, bilezik, alyans ve kolye gibi mücevherat çeşitlerimizi
sizlere uygun fiyatlara sunuyoruz.
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Mutlu
Yıllar!.

DÜĞÜN
NİŞAN
KINA GECESİ
ÖZEL EĞLENCELERİNİZ

için doğru adresiniz.
Fazla beklemeye gerek yok

PAZAR
GÜNLERİ İÇİN
ÖZEL İNDİRİM
UYGULANIR

Hayallerinizi
süsleyecek
eğlencelerinizi

Le Royal
Eventsaal’da

gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni Yılınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlıklı, başarılı ve mutluluk dolu bir yaşam dileriz.

Copyright Türkses

3 binden fazla alyans modeli ile bölgemizin
en yüksek kolleksiyonunu sizlere sunuyoruz.
Yeni Yıl dolayısı ile alyanslarda

Atıl Ağdırlıoğlu

Yeni yıl dolayısı ile tüm mücevherat
çeşitlerimizde büyük ucuzluk sizleri
bekliyor. Beğendiğiniz mücevherlerde

ÖZEL
YENİ YIL

% 20-40

a varan indirim
Zengin pırlanta ve altın takı çeşitlerimizde
erişilmez güzelliğini sizlere sunabilmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. İsviçre’nin tüm markalı
saatleri 3 yıl garantili olarak sunuyoruz.
Bize olan 22 yıllık güven ve tercihleriniz
için siz sayın müşterilerimize sonsuz
teşekkür ederiz.

14, 18 ve 22 ayar özenle seçilmiş altın ve
takı çeşitlerimizle, kuyumcu dükkanımızda,
sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız.
Her türlü altın imalat ve tamiri, ayrıca saat
tamiri en kısa zamanda itina ile kendi
atölyemizde yapılır.

Kampanyası

r büyüleyici
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ır
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ş
k Ta
Yüzlerce Teleriyle sizleri bekliyor...
güzellik

20 % auf alles bis zum 31.01.2014

Her marka saat tamiri garantili
ve en kısa sürede yapılır.

Armani, Citizen, Joop,
C.Klein, DKNY, Gucci,
Glasshütte, Tissot, T.Sebo, Joop,
Boss, Boccia, Fossil, Guess,
Skagen ve diğer ünlü
markalardan yüzlerce
çeşit birarada.

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

Biri
a
mutlak
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Sağlıklı
mutlu
birgüzellikler
Bayramsizin
dileriz!.
Mutlu
yıllar ve
dileği
ile bütün
olsun. ..
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Türkiye’den 14 ve 22 ayar Bilezik, Takı ve Ziynetlerimizi TSE garantisi ile sunuyoruz...

Her çeşit altın değişimi

Altınbaş, Koçak, Big, Diva, Eyüpoğlu, Christina London, Hello Kitty

ve tamirat yapılır. Saat pili

ve Timex gibi dünyaca ünlü markaların altın ve saat çeşitlerini

İsimli ve resimli alyanslar sadece Miraj Kuyumcusu’nda
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A l t ı n l a r ı n ı zı e n
yüksek fiyata alıyoruz

değiştirilir. Kulak delinir.

...

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

İy
i

m
la
r

sizlere garantili ve güvenilir elden sunuyoruz.

Billstedter Hauptstraße 51 • 22111 Hamburg (Billstedt) Tel: 040 / 22 75 83 81 • info@miraj-juwelier.de • www.miraj-juwelier.de
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Türkses Bremen Temsilcisi
Tel: 040-81 46 40

2

Le Royal da gelinlik defilesi
22

H

YIL

Türkses /Hamburg

amburg’un en modern
salonlarından biri olan
Le Royal, şahane atmosferi, güzel görünümü ve
süper servisi ile, düğün, nişan
ve özel eğlence düzenlemek
isteyenlerin ilk tercihi olmaya
devam ediyor.

Düğün, nişan, sünnet ve özel eğleceler için Re Royal e
gelmekle doğru
adresdesiniz
diyen salon işletmecisi bay Faqiri,
„mutlu günlerinde unutulmaz güzel
bir eğlence düzenlemek isteyenler genelde salonumuzu tercih
ediyorlar. A’dan ‘Z’ye her
türlü, salon düzeni, yemek
ikramı, orkestra, kamera ve

resim çekimi gibi bütün organizeler tarafımızdan yapılmakdadır. Düğün sahiplerine düşen bir kaç görev
ise, misafirlerini gönüllerince ağırlamak, mutlu günlerinde eş ve dostları ile
gecenin geç saatlerine
kadar eğlenmek oluyor.
Geniş park alanımız,
bilhassa sıcak
günlerde büyük
bahçe alanımız düğün sahipleri
ve
davetlilerin
daha rahat etmeleri için başka bir imkan
daha sağlıyor.
Kıcacası mutlu
günlerini
daha
güzel bir anı ile kutlamak isteyen kişiler için Le
Royal Eventsaal doğru bir
adresdir diyebiliriz.

Mustafa Subay
Farklıyız, Farkındamısınız?

İyi Türkses Hannover Temsilcisi
Bayramlar

Hannover ve çevresindeki haber
ve reklamlarınız için temsilcimiz
Mustafa Subay ile irtibat
Mutlu
kurabilirsiniz.
yıllar
Telefon:
0157-343
284 86
86
343 284
Tel.: 0157hannoverturkses@hotmail.de
turkseshannover@gmail.com

Hayırlı ve iyi Bayramlar
Mutlu yıllar

Balayı Gelinlik mağazası yetkililerinden Sinan Demirtaş,
böyle güzel bir salonda günümüzün modasını sergilemekden duydukları memnuniyetleri dile getirdi.

Le Royal da Gelinlik
ve Moda defilesi

18 ve 19 Aralık 2013 tarihinde Re Royal Eventsaal da
görmeye değer bir gelinlik ve
moda defilesi düzenlendi.

Balayı gelinlik mağazasının
sergilediği birbirinden güzel
yüzlerce gece kıyafeti ve gelinlikler davetlilerin beğenisini
kazandı. İki gün boyunca günümüzün modasına uygun
gelinlik ve gece kıyafetlerini
sergilediklerini vurgulayan

Öteyandan, Le Royal’da iki
gün boyunca defileye iştirak
eden misafirlere, çeşitli defilelere ek olarak, limuzin, Kamera ve davetiye kartları da
sergilendi. Leziz yemek ve
küçük ikramlarında sunulduğu sergi esnasında davetlilerin memnuniyeti adeta
yüzlerinden okunuyordu.

Mutlu Yıllar

Defileden çok memnun olduklarını ifade eden Le Royal
Eventsaal’ın yöneticisi bay
Faqiri, 31 Aralık Salı günü de
özel yılbaşı balosı düzenleyeceklerini söyledi.

İnfo Tel.: 040 / 63129855

www.turkses.de

www.turkses.com

Her pazar Brunch, hafta içi hergün ve cumartesi açık kahvalt› büfelerimiz ile

Kahvalt› Pamukkale'de yap›l›r
Sadece
12,
12,90
Euro

ti ö
ke

zleyenlere

me
zle

Pazar ve Tatil günleri: 09.00 - 15.00

ti ö
ke

Gö

ve mem
le

Gö

ve mem
le

Brunch

Sadece
8,90
Euro

Cumartesi
Kahvaltısı

Hafta içi
Kahvaltı Büfesi

Sadece
6,90
Euro

zleyenlere

me
zle

Bayramınız

Cumartesi günleri: 09.00 - 15.00

Hafta içi hergün: 09.00 - 15.00

2014 yılının sağlık, başarı ve mutluluk yılı olmasını dileriz

Pamukkale
P
amukkale K
Köz
öz
®
since 1988

Türkisches Restaurant

®
since 1988

1988 - 2013

25

Susannenstraße 34-35 • Hamburg
Tel.:040 - 430 24 11
www.pamukkalerestaurant.de
info@pamukkalerestaurant.de
Folge uns auf

YIL
http://www.facebook.com/pamukkalerestaurant

design by www.goldenhorn.de

Yeni açtı¤ımız kahvaltı salonumuzda
eflsiz kahvaltı menülerimizle sizleri de bekleriz.
mübarek olsun!.
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Yeni
yılınızı en içten
dileklerimizle kutlar,
2014 yılında sağlık,
başarı ve mutluluklar
dileriz!.

Öz Urfa Ekibi
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aile resto geniş
hizmete g rantımız
iricektir.

Yaðmur’un ölümünde cinayet þüphesi
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Buna raðmen gençlik dairesinin yazýn çocuðu aileye
geri vermesiyle yapýlan ihmal ve yanlýþlýðýn, Hamburg’da 2012 Ocak ayýnda gençlik dairesinin ihmali yüzünden uyuþturucu baðýmlýsý bakýcý ailede Methadon
zehirlenmesi sonucu ölen 11 yaþýndaki Chantal olayý ile
benzerlik taþýdýðý düþünülüyor. Olay sonucu Hamburg-

Hamburg’un
Billstedt semtinde Melek(26)
ve Hüseyin (25)
çiftinin 3
yaþýndaki kýzý
Yaðmur Y. hayatýný kaybetti.

lesinin suçunun olup olmamasýndan baðýmsýz olarak
düþünülürse, Yaðmur gençlik daireleri tarafýndan gözetim altýnda olan bir çocuktu ve 3 yýl içerisinde Eimsbüttel, Bergedorf ve Hamburg-Mitte olmak üzere 3 ayrý
gençlik dairesinin sorumluluðu altýndaydý. Yani üç
yaþýnda þiddet görerek yaþayan Yaðmur kurumlarýn ve

A

• Türkses /Hamburg

nnesinin polise
verdiði ilk ifadede, Yaðmur 18 Aralýk Çarþamba
günü sabah 5’de babasý iþe gittikten sonra evde
yalnýz olan annesi uyurken çocuk odasýndan oturma
odasýna koþarken kötü þekilde düþtüðü, annesinin
hemen içecek firmasýnda çalýþan babasýný aradýðý daha
sonrada ambulansý arayarak yardým istediðini söylediði
kaydedildi. Ancak ambulans geldiðinde küçük Yaðmur
hayatýný kaybetmiþti.Polis, kafasýnda ve karaciðerinde
oluþan yýrtýlma sonucu iç kanama geçirerek ölen küçük
Yaðmur’un anne ve babasýný cinayet þüphesiyle gözaltýna aldý.
Küçük Yaðmur’un otopsi raporlarýna göre yüzünde ve
kafasýnda aðýr darbeler ile vücudundaki morluklar yüzünden ailenin küçük kýzý dövmesi sonucu öldüðü þüphesinin ortaya çýktýðý kaydedildi.

Ailenin daha önceden birkaç kez yaþanýlan þiddet yüzünden gençlik dairesince (Jugentamt) bilindiði belirtildi.

Hamburg’da ikinci
Chantal olayý mý?

Melek ve Hüseyin çiftinin Yaðmur’dan başka 7 yaþýnda
bir çocuklarýnýn daha olduðu ve bakýcý ailede yaþadýðý
belirtilirken, 2010 yýlýnda doðan Yaðmur’un da bakýcý
aileye verildiði ancak anne ve babadaki iyi geliþmeler
sonucu gençlik dairesinin Yaðmur’u tekrar 1 Aðustos’ta
ailesine geri verme kararý verdiði kaydedildi. Þubat
ayýnda ise Yaðmur’un kafasýndan aðýr yaralanmasý sonucu Altona çocuk hastanesine kaldýrýldýðý ve kafasýndan ameliyat olduðu ortaya çýktý. Bu olayla ilgili
olarak ise Hamburg Baþsavcýlýðý tarafýndan çocuða aile
tarafýndan þiddet uygulandýðý gerekçesiyle dava açýldýðý
ve Kasým ayýnda soruþturmanýn devam etmesi kararý
alýndýðý kaydedildi.
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arasýnda kopukluklar var. Tüm bu sorunlar gençlik ve
aile alanýnda son yýllarda özelleþtirmelere gidilerek
gençlik dairelerinin bütçesinde yapýlan kýsýtlamalar sonucunda ortaya çýkýyor. Yani gençlik alanýna yapýlan
yatýrýmlar kýsýtlanýyor ve yetersiz geliyor. Politikacýlarýn böyle olaylarýn bir daha yaþanmamasý için önlemler almasý, ailelere destek olacak çözümler bulmasý
gerekiyor. Oysa þu anda yapýlan ailelere ve çocuklara
yatýrým yaparak destek vermek yerine sadece toplumu
kontrol altýna almaya yönelik önlemlerdir. Böyle olduðu sürece toplumda iþsizlik, yoksulluk ve bireyselleþme giderek artýp
þiddete dönüþerek geri
yansýyacaktýr’’ dedi.

Anne ile ilgi karar
ileriki günlerde verilecek

Yağmur’un feci ölümü semt sakinleri tarafından büyük bir üzüntüyle evi önünde anıldı

Mitte Belediye Baþkaný Markus Schreiber (53,SPD) ile
Gençlik Dairesi Müdürü Pia Wolters (58) görevinden
alýnmýþtý. Þimdiki baþkan Andy Grote’de (45) ayný akibeti mi yaþayacaðý merak ediliyor.

Araþtýrma
komisyonu
kurulacak

kargaþanýn içinde gözler önünde kaybolup gitti. Buradan Hamburg’da gençlik alanýnda skandallar yaþandýðý
ve sorunlarýn, çözümsüzlüklerin olduðu ortaya çýkýyor.
Hamburg’da gençlik daireleri ile aileler ve bakýcý aileler

Yaðmur’un ölümünde suçu olduðu gerekçesiyle
savcýlýk tarafýndan suçlu olduðuna karar verilerek tutuklanan anne Melek Y.’nin avukatý Mahmut Erdem ve
Sultan Maden Çelik, mahkemenin önce Melek Y. için
þartlý tahliye kararý aldýðýný ancak savcýlýðýn buna itiraz
ederek dosyanýn tekrar incelenmesini talep ettiðini ve
ileriki günlerde kararýn verileceðini açýkladýlar. Sol parti
tarafýndan kurulmasý istenen ve Yeþiller’in de destek
verdiði araþtýrma komisyonunun olumlu bir karar olduðunu belirten avukat Mahmut Erdem, Hamburg’da
yaþanýlan bakýcý aile, gençlik daireleri ve gençlik sorunlarýnýn skandal boyutlara ulaþtýðýný, bu sorunun daha
itinalý bir þekilde incelenmesi gerektiðini söyledi.

Yaðmur Y.’nin ölümü ile
olarak Sol Parti tarafýndan
araþtýrma komisyonu kurulmasý için senatoya önerge
verildi.
Konuyla ilgili açýklama
yapan Sol Parti Hamburg
Milletvekili ve Göçmenler
Sorumlusu Mehmet Yýldýz,
son yýllarda Hamburg’da
Yaðmur ve Chantal ile birlikte dört çocuðun gençlik
dairelerinin ihmali sonucu
öldüðünü
belirterek
‘’Yaðmur’un ölümünde ai-

Vefaat ve Başsağlığı

Mehmet
Emin Yıldız

Köz Patara Restorant’ın sahiplerinden
YILDIZ ailesinin değerli babası

24 Kasım 2013 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma
Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.
Türkses Gazetesi adına
Emin Sağlık
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 ALMANLAR’IN ORTALAMA AYLIK GELİRİ 1.500 EURO, TÜRKLER’İN İSE 1.200

baş sayfadan devam
TÜRK KADINI
ÇOK GERİDE

Sosyal raporun bulgularına göre, Almanların aylık
net mali kaynaklarının tutarı
1650 euro iken, göçmenlerin
1350 euro. Bu farklılık aylık
iş gelirinde daha fazla olarak
kendini gösteriyor. Almanların ortalama aylık net iş
geliri 1.500, göçmenlerin
1.300, Türklerin ise 1.200
euro. Aylık 750 euro ile Türk
kadınları aylık iş geliri sıralamasında en kötü durumda
bulunuyor. Alman kadınların
aylık iş geliri 1.113, eski
Sovyetler Birliği’nden gelenlerin 1.100 euro, eski Yugoslavya’dan gelen kadınların ise 1.050 euro.

Raporun verilerine yüzde
33 oranı ile Türkler, en çok
fakirlik tehlikesiyle karşı

karşıya bulunan göçmen topluluğunu oluşturuyor. Türklerin sadece yüzde 5’i ülkedeki üst gelir grubu içinde
yer alıyor.
ÖĞRENİMDE DE
ARKADAYIZ

Göçmenler, özellikle de
Türk göçmenler, meslek öğrenimi ve yüksek öğrenimde
de Almanların gerisinde bulunuyor. Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden gelenlerin
eğitim durumu, diğer göçmenlere göre daha yüksek
bir düzeyde bulunuyor. Almanların sadece yüzde
15’inin bir mesleği bulunmazken, göçmenlerde bu
oran yüzde 35. Türklerin
yüzde 60’ı bir mesleğe sahip
değil, kadınlarımızın ise yüzde 69’nun bir meslek öğrenimi yok. Eski Sovyetler
Birliği ülkelerinden kadınların yüzde 33’nün bir mes-

leği bulunmuyor. Yüksekokul diplomasında ise Almanlarla göçmenler fazla
bir fark bulunmuyor. Almanların yüzde 20’sinin bir
yüksekokul diploması varken, göçmenler de bu oran
yüzde 17. Türklerin ise sadece yüzde 4’ü bir yüksekokul diplomasına sahip.
TÜRKLER
DIŞLANIYOR

Sosyal raporun verilerine
göre göçmenlerin yüzde 8’i
kökenleri nedeniyle dışlamaya maruz kaldığını bildirdi. Dışlanma oranları göçmenler arasında büyük farklılık gösteriyor. Türklerin
yüzde 13’ü dışlamaya maruz
kaldığını bildirirken, bu oran
eski Sovyeler Birliği ülkelerinden gelen Alman kökenli göçmenlerde sadece
yüzde 2. Bunlar yabancı düşmanlığından en az kaygı du-

yan grubu oluşturuyor.

Türklerin ise yüzde 37’si
yabancı düşmanlığından kaygı duyuyor. Bu oran Türk
gençleri arasında yüzde 40’a
kadar yükseliyor.
TÜRKLÜĞÜ
BIRAKMIYORUZ

Alman vatandaşlığı karşılaştırmasında da Türkler,
diğer göçmen toplulukların
gerisinde yer alıyor.
16 yaşından büyük göçmenlerin yarısı Alman vatandaşıyken, bu oran eski
Sovyetler Birliği ülkelerinden
gelenlerde yüzde 97’yi buluyor. Türklerde ise bu oran
sadece yüzde 21. Türkler,
Türk vatandaşlığından vazgeçmek istemediği için, diğer
göçmen gruplarının tersine
çifte vatandaşlık olanağı olmadığı için Alman vatandaşı
olmak istemiyor.

2014 yılında, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz.

Yeni yılınızı en içten
dileklerimzle kutlar, sağlık
ve başarılar dileriz.

Mutlu
Yıllar

Yeni yılınızı kutlar,
2014 yılında iyi seyirler
dileriz.

YENİ IP TV

150’ye yakın Türk TV programı
Çok sayıda yabancı ülke TV programları
Aylık abonelik yok
Sadece bir defalık cihaz ücreti
İnternet bağlantısı olan her yerde izleme imkanı.
Bizi hemen arayın, uygun fiyata cihazınızı alın
ve hemen izlemeye başlayın

Ayrıca Digitürk IP TV ile 80’e yakın
(Lig TV dahil) Türk TV kanallarını izleme imkanı

PAKET 1:

Çanak antene gerek kalmadan100 den fazla orginal Türk TV leri
FOX TV, ATV, Star, Kanal D, ShowTV ve birçok kanalın hepsi ayrıca büyük ulusal kanalar.
Bir kere al birdaha para ödeme. Hepsi Satpoint de. Hemen arayın akşama FOX TV
izleyin. Esra Erol, Fox TV Karagül ve diğerleri.

PAKET 2:

Lig TV 1-2-3 HD kalitesinde. Çanak anten gerek kalmadan Fox TV, ATV ve diğer 80 e
yakın Türk TV kanaları IP TV de.

PAKET 3: Arzu ederseniz Türksat çanak anten 80 cm. Çanak anten miniscart receiver,
10 metre kablo, duvar ayağı ile birlikte hepsi sadece ....................79 Euro

PAKET 4: Miniscart receiver bütün Türk kanalları ayarlanmış şekilde sadece..... 24 Euro
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2014 kime ne getirecek?

KOÇ: Son senelerde ev, mülk veya anne
babanızla ilgili sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Bu durum sonbahara dek sürecek
ama ondan sonra rahatlayacak ve birkaç
ay içinde eve ait konularda sevindirici gelişmeler
yaşayacaksınız. Yaza kadar sosyal hayatınız ve
kulüp, dernek gibi topluluklar çok olumlu, kısa seyahatleriniz de fazla olacak ama ondan sonra sakin ortamları arayacaksınız. Belki de çevrenizden izole
olup çalışmanız ya da gizli tutmanız gereken işleriniz
olacak. Kariyerinizde heyecanlı ama sürprizli ve iniş
çıkışlı yeni bir dönem başladı. Ancak özellikle yaz
aylarında kariyerinizdeki ani gelişmeler, baskı yapan
partneriniz ve ev hayatınız aynı anda sizi sıkıştıracak
BOĞA: 2014’nin yaza kadar olan zaman
diliminde son 10 senenin en şanslı dönemini yaşayacak ve parlak fırsatlarla
karşılaşacaksınız. Önemsiz gibi görünen
ayrıntılar bile büyük gelişmelere neden
olabilir. Aktif olmalı ve fırsatları yakalamalısınız. Hayatınızın aşkı bu dönemde karşınıza çıkabilir, evlenebilir,
çocuk sahibi olabilir, terfi edebilir, kendi işinizi
kurabilir, ev satın alabilir ve eğer bir sağlık sorununuz
varsa şifa bulabilirsiniz. Ancak sonbaharda başlayan
ve iki sene sürecek olan yeni dönemde evlilik, iş ortaklığı gibi resmi ilişkilerinizde zorlanacaksınız. Bu
eğilim sağlığınızı da zorlayacak. İlişkiniz sınavdan
geçecek ve yeterince sağlam değilse kopabileceksiniz.
İKİZLER: İkizler burcunda geçen sene
başlayan ve bir sene daha sürecek olan
tutulmalar önemli değişimler getirebilir.
Bir sene sonraki son tutulmadan sonra
hayatınız rayına oturacak. Evlenebilir, iş
ortaklığı kurabilir ya da tam tersi partnerinizden ayrılabilirsiniz. Ayrılırsanız bir sene içinde yeni ve daha
iyi bir beraberliğe başlayabilir ya da o kişiyle tanışabilirsiniz. Ne yaşarsanız yaşayın sonucunda
sizin için çok hayırlı olacak zira haziran ayında şans
gezegeni Jüpiter burcunuz gelecek. Jüpiter pek çok
alanda fırsatlar getirecek ve son on yılın en parlak
dönemini yaşayacaksınız. Hayatınızın aşkını bulabilir,
kendi işinizi kurabilir, terfi edebilir, ev ya da çocuk
sahibi olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili bir sorununuz varsa
iyileşeceksiniz. Yaza kadar evinizde hareket ve
yoğunluk devam edecek. Aşk gezegeni Venüs nisan-ağustos arasında burcunuzda ancak 15 Mayıs27 Haziran arasında gerilerken ilişkinizden şüphe
duyabilir ve ağırdan almak isteyebilirsiniz. Venüs
gerilerken eski aşklar veya ilişkinizdeki eski sorunlar
gündeme gelebilir. Bu dönem dış görünüşünüzle
ilgili yenilikler yapmamalısınız.

YENGEÇ: Son senelerde ev, mülk veya
anne babanızla ilgili sıkıntılar yaşamış
olabilirsiniz. Bu durum sonbahara dek
sürecek ama ondan sonra rahatlayacak
ve birkaç ay içinde eve ait konularda sevindirici gelişmeler yaşayacaksınız. Yaza kadar sosyal hayatınız
ve kulüp, dernek gibi topluluklar çok olumlu, kısa
seyahatleriniz de fazla olacak ama ondan sonra
sakin ortamları arayacaksınız. Belki de çevrenizden
izole olup çalışmanız ya da gizli tutmanız gereken
işleriniz olacak. Kariyerinizde heyecanlı ama sürprizli
ve iniş çıkışlı yeni bir dönem başladı. Ancak özellikle
yaz aylarında kariyerinizdeki ani gelişmeler, baskı
yapan partneriniz ve ev hayatınız aynı anda sizi sıkıştıracak ve epey zorlanacaksınız. 27 Haziran-2
Temmuz arasında doğan Yengeçler iş ortakları ya
da eşlerin baskısıyla
ASLAN: Yaza kadar olan dönemde kariyerinizde son on yılın en parlak fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Başarı potansiyeliniz çok yüksek, iş değiştirmeyi
düşünüyorsanız yaza kadar harekete
geçin. 2014’nin tutulmaları aşk hayatınız, hamilelik,
çocuklar, sanatsal projeler, arkadaşlarınız ve dernek,
kulüp gibi topluluklarla ilgili haberler getirebilir. Sene
sonuna doğru başlayacak olan yeni tutulma serisi
ise ev yaşamınızda ve iş hayatınızda gelişmelere
neden olacak. Aslında sonbaharda başlayacak ve
iki sene sürecek olan yeni eğilim ev, mülk ve anne
babayla ilgili sorumlulukları artıracak. Evinizde
değişiklik olacak. Hayatınızda sağlam bir temel
kuracak ama epey zorlanacaksınız. Ev almayı
düşünüyorsanız sonbahardan önce ve Merkür gerileme tarihlerini dikkate alarak harekete geçmelisiniz.
BAŞAK: YAZA kadar evlenebilir, nişanlanabilir, iş ortaklığı kurabilir ya da eşiniz
olacak kişiyle tanışabilirsiniz. Hayatınızdaki en büyük fırsatlar partneriniz ya da
başka biri aracılığıyla gelecek, her türlü
işbirliğinden büyük kazanç sağlayacaksınız. Ancak
sonbaharda yaklaşık iki sene sürecek çok farklı bir
dönem başlıyor. Bu süreçte bazı şeylerden vazgeçecek
ve daha sağlam bir temel kurmak için geçerliği kalmamış unsurları geride bırakacaksınız. Hayat sizi
zorlayacak ama aynı zamanda ne kadar güçlü olduğunuzu görmenizi sağlayacak. İş ya da özel hayatınızda yeni başlangıçlar yaparken her zamankinden
yavaş ilerleyecek ve karamsar olacaksınız ama kuracağınız temel bir ömür boyu sürebilecek. Bu eğilim
iki yıl boyunca tüm Akrepleri etkileyecek ama şimdi
24 Ekim-3 Kasım doğumlulara odaklanacak.

TERAZİ: Yaza kadar en güçlü burç sizsiniz. Bu dönemde neredeyse her konuda
istediklerinizi elde edebilirsiniz. 2014’nin
tutulmaları ise iş ve ev hayatınızı test
edecek ve yapılması gereken değişiklikler varsa
gündeme getirecek. İşinizi hatta çalıştığınız sektörü
değiştirebilir, taşınabilir veya evinizde büyük değişiklikler yapabilirsiniz. Alternatif olarak anne ya da babanız
ile ilgili değişiklikler olabilir. Yazın başlayan ve bir
sene sürecek olan son on yılın kariyerinizdeki en
parlak dönemi büyük başarılar hatta şöhret getirebilir.
Başarınız o zamana kadar ne kadar çok çaba gösterdiğinizle ilgili olacak, hiçbir şey yapmadıysanız
bir mucize gerçekleşmeyecek. Aylık geliriniz son
birkaç yıldır ne yapsanız artmamış ve aynı çabayla
daha az kazanmış olabilirsiniz. Sonbahardan itibaren
maaşınız artacak ancak uzun yıllar hisse, miras,
nafaka, vergi, tazminat, kredi gibi ortak gelirleriniz
sürprizler ve iniş çıkışlarla dolu olacak.
AKREP: Yaza kadar eve ait konularda,
yazdan itibaren de aşkta şanslısınız. Ev
satın almak, kiralamak, tamirat yapmak
veya başka bir mülkle ilgili planlarınız
varsa yaza kadar harekete geçmelisiniz
zira son on yılın en büyük fırsatları ile karşılaşacaksınız.
Bu dönemde daha geniş ve aydınlık bir evde oturabilir
veya mülkten kazanç sağlayabilirsiniz. Yazın aşk ve
çocuklarla ilgili güzel bir dönem başlıyor. Aşkta son
on yılın en şanslı dönemine gireceksiniz ve bu, 2014
yazında dek sürecek. Hamilelik haberleri alabilir ve
çocuklarla ilgili şanslı olaylar yaşayabilirsiniz. Sonbahardan itibaren kariyerinizde sorumluluklarınız artacak, bir çeşit çıraklık döneminden geçeceksiniz.
YAY: 2014’de hayatınızdaki zayıf halkalar
tutulmalarla birlikte ortaya çıkacak, kopuşlar ve yeni başlangıçlar yaşayacaksınız. İlişkinizin gerçek durumunu öğreneceksiniz. Evlenebilir, boşanabilir, iş
ortaklığı kurabilir ya da olan ortaklığınızı bitirebilirsiniz.
Jüpiter ciddi ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarda şans getirecek. Sizin işleriniz iyi gitmezse, partnerinizin iyi
gidecek ve onun şansından siz de yararlanacaksınız.
Ancak 15 Mayıs - 27 Haziran arasında ilişkinizden
emin olamayabilir hatta ara vermek isteyebilirsiniz.
Mümkünse söz, nişan ya da evlenme tarihinizi bu
döneme denk getirmeyin. Bu dönemde eski eşiniz,
sevgiliniz veya iş ortağınız gündeme gelebilir. Son
birkaç senedir arkadaş çevrenizden çeşitli nedenlerle
uzaklaşmış olabilirsiniz. Sonbahardan itibaren sosyal
hayatınız eskisi gibi olacak ve dernek, kulüp gibi
topluluklarda aktif olmaya başlayacaksınız.

OĞLAK: Oğlaklar baştan aşağı değişiyor.
Aslında değişim dışarıdan değil kendi
içinizden kaynaklanıyor ve yansıması
olarak dış dünyada değişiklikler oluyor.
Bazı Oğlaklar bu süreci geçirdiler, 2014’de
ise aralık doğumlu olanlar dönüşüm geçirmeye
devam edecek. Bu geçiş özellikle yazın bazı sancılı
olaylarla kendini somut olarak gösterecek. Kendi istekleriniz, eve ait konular ve kariyer sorumlulukları
çatışacak. Ev, mülk ve anne babanıza ait konularda
sürpriz gelişmeler ve eski yaşam tarzınızdan çok
farklı hayatlar yaşamaya başlayabilirsiniz ama hepsi
aniden gerçekleşecek. Birden bire taşınabilir, başka
bir şehir hatta ülkede yaşamaya başlayabilirsiniz.
Kariyerinizdeki ağır sorumluluklar ve zorlayıcı koşullar
ise sonbahara kadar sürecek ama sonrasında hem
rahatlayacak hem de büyük bir başarı kazanacaksınız.
KOVA: Geçtiğimiz yıllarda en çok zorlanan
burçlardan biri oldunuz ama eğer kestirme yollara sapmadıysanız kış aylarında
alacağınız ödül de o kadar büyük olacak.
Vazgeçemeyeceğinizi düşündüğünüz
bazı şeyleri geride bıraktınız, kayıplar yaşadınız ya
da yaşamak üzeresiniz. Sıfırlanacak, çok yavaş ilerleyecek ama geleceğiniz için sağlam bir temel kuracaksınız. Sonbahara kadar zorluklar devam edecek
ama sonrasında üzerinizden büyük bir yük kalkacak.
Yaza kadar hisse, komisyon, nafaka, kredi, tazminat
gibi bir kaynaktan elinize para geçebilir ama sonbaharda başlayan ve iki sene sürecek olan dönemde
aylık gelirinizi ne yapsanız artıramayacaksınız. Kasım
ayında başlayacak olan yeni tutulma serisi gelir kaynağınızın değişmesine neden olabilir. Ocak ayında
21-23 Ekim arasında doğanlar karamsar bakış açılarından kurtulup aşık olabilir.
BALIK: Yöneticiniz Neptün yaklaşık 146
yıl sonra tekrar burcunuza geliyor. Bu
sene sadece 19 ve 23 Şubat doğumlu
Balıklar bu etkiyi hissetmeye başlayacak.
Hayal gücünüz zenginleşecek ancak kafanız karışacak ve dünyayı görmek istediğiniz gibi
göreceksiniz. Fedakarlık yaparken kendiniz kurban
etme eğiliminde olacaksınız. 2014’nin tutulmaları ise
iş ve ev yaşamınızda önemli gelişmelere neden
olabilir. Taşınabilir, iş değiştirebilirsiniz veya anne ya
da babanızın hayatında değişiklikler olabilir. Mülkle
ilgili planlarınızı yaza erteleyin zira yazdan itibaren
bir sene içinde büyük fırsatlar karşınıza çıkacak.
Yaşam alanınız genişleyecek, daha aydınlık ve büyük
bir eve taşınacak belki de ev sahibi olacaksınız.
Mülkten para kazanabilirsiniz.

Sağlıklı, başarılı ve mutlu
bir yeni yıl dileriz!.
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içten dilekleYeni yılınızı en
14 yılının
rimizle kutlar, 20
mutluluk
sağlık, başarı ve
riz.
yılı olmasın dile
Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar,
Kurban
Bayramınız
2014
de sağlık ve
başarılar dilerim!.

kutlu olsun !.
Talip Kılıç

Verkauf Neuwagen
KRÜLL MOTOR COMPANY
GMBH CO . KG
Ruhrstaße 63
22761 Hamburg

Tel. 040/853 06-377
Fax 040/ 853 06-302
talip.kilic@kruell.com

DIE KRÜLL GRUPPE: CITROEN, FIAT, FORD, HONDA, JAGUAR, LAND ROVER, NISSAN, OPEL
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Çocukların sağlıklı
beslenmesi önemli

Ç

ocuklarımızın gelecekte
sağlıklı ve üretken bireyler olması, yeterli ve
dengeli beslenmeleri ve hareketli bir yaşam sürmeleri ile
mümkündür.

Çocukluk çağında kazanılan
sağlıklı beslenme alışkanlıkları
hayatın sonraki dönemlerini
etkileyerek ileriki yaşlarda ortaya çıkabilecek sorunları önlemede önemli rol oynamaktadır. Sağlıklı beslenme çocuğun
bedensel, sosyal
ve duygusal gelişimi üzerinde
önemli bir rol oynamaktadır.

Yapılan araştýrmalarda, yetersiz ve
dengesiz beslenen
öğrencilerin dikkat
sürelerinin kısaldığı, algılamalarının azaldığı, öğrenmede güçlük ve
davranış bozuklukları çektikleri, okulda devamsızlık sürelerinin uzadığı ve
okul başarılarının
düşük olduğu ortaya konmuştur.

Çocuklarýn düzenli olarak yaptığı spor etkinlikleri, sağlıklı bir
fizik yapının gelişmesini sağlarken; ileriki dönemde, sağlıklı
beslenme ile birlikte birçok kronik hastalığın oluşma riskini
de azaltmaktadır.

Çocuklara için sağlıklı
beslenme önerileri

İşte kanserin
10 belirtisi
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Çocukların sağlıklı beslenmesi
için dört besin grubunda bulunan besinlerden yeterli miktarlarda ve dengeli bir şekilde
tüketmeleri gerekmektedir. Süt
grubunda yer alan süt, yoğurt,
et grubunda yer alan et, tavuk,
yumurta, kuru baklagiller, sebze
ve meyve grubu ve tahıl grubuna giren ekmek, bulgur, makarna, pirinç vb. besinlerin her
öğünde yeterli miktarlarda tüketilmesine dikkat edilmelidir.

Çocukların özellikle kemik ve
diş gelişimi için günde imkanlar
dahilinde 2-3 su bardağı kadar
süt veya yoğurt, 1 kibrit kutusu
kadar beyaz peynir tüketmelerine özen gösterilmelidir. Ayrıca, hastalıklara karşı daha
dirençli olmaları, ve sağlıklı
büyüme ve gelişmeleri için her
gün en az 5 porsiyon taze sebze veya meyve tüketmeleri

Diş sağlığı ný
ihmal etmemeliyiz
Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları en önemli
sağlık sorunları arasında yer alýyor ancak çoðu
kiþi tarafýndan hayatı doğrudan tehdit etmediği
için gereken önem verilmemekte.
Ağızdaki olumsuzluklar diş sağlığının bozulmasına, sindirimin olumsuz etkilenmesine
yol açar.

Ağızla aldığımız yiyecekler
çiğnenip, tükürükle karıştırılarak yutulmaya ve sindirime hazır hale getirilirler.
Ağız aynı zamanda konuşmaya yardım eder. Tat alma
organı olan dilin; çiğneme,
yutma, konuşma gibi çok önemli yan
görevleri de bulunmaktadır.

Ağız ve diş sağlığında en önemli iki hastalık diş
çürükleri ve diş eti iltihaplanmalarıdır. Diş eti hastalıkları kimi zaman diş yuvasının bulunduğu çene
kemiğinin erimesine kadar ilerleyen bir etki yapabilir. Diş sağlığının bozulması vücuttaki diğer organları da etkileyebilir. Dişler neredeyse bütün
sistemleri olumsuz etkileyen sürekli enfeksiyon
odağı haline gelebilir ve kalp, böbrek, eklemler vb.
yapılarda önemli sağlık sorunlarına yol açabilen
enfeksiyonlara kaynaklık edebilir.

Aðýz ve diþ
saðlýðý nasýl korunur

Diş hastalıkları ve diş sağlığının korunması açısından erken tanı çok önemlidir. Bu nedenle yılda
en az iki kez diş hekimine muayene olunması
önerilir. Diş çürümelerinin önlenmesinde sularda
yeterli flor olması, düzenli olarak dişlerin fırçalanması, diş ipi kullanılması, aşırı tatlı ve şekerli yiyeceklerden olabildiğince kaçınma bunlar yendiğinde mutlaka dişlerin fırçalanması, diş hekimi

YENİ YILINIZI KUTLARIZ

önerilmektedir.

Öğrenciler için en önemli öğün
kahvaltıdır. Bütün gece süren
açlıktan sonra, vücudumuz ve
beynimiz güne başlamak için
enerjiye gereksinim duymaktadır. Kahvaltı yapılmadığı takdirde, dikkat dağınıklığı, yorgunluk, baş ağrısı ve zihinsel
performansta azalma olmaktadır. Bu nedenle, güne yeterli
ve dengeli yapılan bir kahvaltı
ile başlamak öğrencilerin okul başarısının artmasında son derece
önemlidir. Çocukların her sabah düzenli olarak kahvaltı yapma alışkanlığı kazanmalarına özen gösterilmelidir. Peynir, taze
meyve veya meyve
suları, birkaç dilim
ekmek, 1 bardak
süt çocuklar için
kahvaltıda yeterlidir. Özellikle kaliteli
protein ve zengin
vitamin ve mineral
içeriğinden dolayı
haşlanmış yumurtanın sıklıkla tüketilmesi önerilmektedir.

Açıkta satılan besinler, yeterince güvenilir ve temiz değildir.
Ayrıca, uygun koşullarda muhafaza edilmedikleri için çabuk
bozulma riski taşırlar. Bu nedenle, özellikle okul çevresinde
açıkta satılan besinlerin kesinlikle satın alınmaması gerekmektedir.

kontrollerine gidilmesi temel
uygulamalardır. Diş eti hastalıklarının önlenmesinde de diş
fırçalama ve düzenli diş hekimi
kontrolleri önemlidir. Dişlerde
gelişim bozuklukları varsa
erken dönemde özel diş hekimliği dallarında uzmanlaşmış
birimlere başvurularak gerekli
tedavi sağlanmalıdır.
Aşırı asitli ve şekerli yiyecekler mikroorganizmaların etkisini artırır. Dişler sert cisimlerle
karıştırılmamalı, fındık, ceviz vb.
kabuklu yiyecekler dişlerle kırılmamalıdır. Bunlar diş minesinin çatlamasına ve bakterilerin etkisinin artmasına
neden olur. Diş minesinin
koruyucu etkisi ortadan
kalkar.

Dişlerimizi korumanın en
etkili yolu düzenli olarak fırçalamaktır. Diş fırçalamanın
ilk adımı doğru fırça seçimidir.
En uygun fırça naylon ve orta sertlikteki fırçalardır. Ağız içinde kolay hareket ettirilmesi ve arka
dişlere rahat ulaşabilme
açısından fırçanın kafasının fazla büyük olmaması tercih edilir. Uygun
fırça seçildikten sonra
dişler en az günde iki
kere düzenli olarak fırçalanır. Diş macunu ağza
verdiği hoşa giden koku
ve his nedeniyle diş fırçalanmasını kolaylaştırır.
Diş parlatma tozları diş
hekimi önerisi olmadıkça
kullanılmamalıdır. Aşırı
kullanımlar diş sağlığı
açısından zararlıdır.
Diş ipi, diş aralarında
kalan yiyecek artıklarının
uzaklaştırılması açısından çok yararlı bir araçtır.
Çok küçük yaşlardan
başlanarak uygun diş fırçalama ve diş ipi kullanma tekniklerinin öğrenilmesi gerekmektedir.

Dişler fırçalandıktan sonra diş ve diş eti çizgisi ile
dişler arasında kalan
yemek artıklarının temizlenmesi için diş ipi kullanılır. Bu artıklar en önemli
çürük nedenlerindendir.
İlanlarınız için
doğru tercih:
Türkses Gazetesi
23 yıllık tecrübesiyle
Tel.: 0172-5468334

 ANİ KİLO KAYIPLARI TEHLİKELİ OLABİLİR, DOKTORA GİDİN

Erken teşhisin hayat kurtardığı kanserle ilgili yapılan araştırmalar, toplumun büyük bir çoğunluğunun bu öldürücü hastalığın erken uyarılarından
habersiz olduğunu ortaya koyuyor. Kanserin 10 belirtisi şöyle:

Açıklanamayan kilo kaybı:
Birçok insan
diet yapmadan
kilo verdiği için mutlu
olur ancak açıklanamayan kilo kaybı (yaklaşık 5 kilo) veya ani
iştah kaybı kanserin en
yaygın belirtilerinin
başında geliyor. Bu belirti özellikle pankreas,
mide, gırtlak veya akciğer kanserinde görülüyor.

ğını belirtiyor. Bu ihtimalle birlikte kanama,
mesane kanserinin de
belirtisi olabilir ve bir
ürolog tarafından kontrol edilmesi gerekir.
Mesane kanseri çoğu
zaman artık tedavi edilemeyecek safhaya gelinceye kadar farkedilemez. Bunun nedeni
de hastaların doktora
gitmek için çok beklemelidir. Benzer şekilde
dışkıda kan görülmesi
de kolon kanserinin
önemli belirtilerinden
biridir. Ancak dışkıda
kan görülmesinin farklı sebepleri de bulunmaktadır.

1

İnatçı düşük ateş: Bu
özellikle lösemi, hodgkin
lenfoma ve
hodgkin olmayan lenfoma kanserlerinin ilk belirtileri arasında yer alıyor. Düşük ateş 37.6 ile 38.2
dereceleri arasını ifade
ediyor. İnatçı düşük
ateş ayrıca çok çeşitli enfeksiyonlardan da kaynaklanabiliyor.

2

Artan yorgunluk: Daha
önce hiç ihtiyaç hissetmezken, günde 3-4 saat
kestirmeden duramıyorsanız, bu önemli bir kanser belirtisi olabilir. Özellikle kan basıncının düşmesine yol açan
tüm kanser türleri ve löseminin
belirtisidir. Yorgunluk ayrıca;
kansızlık, uyku düzensizliği,
kalp problemleri ve şeker, fibromyalji ve iltihaplı eklem hastalıklarından da kaynaklanıyor
olabilir.

3

Ciltte iyileşmeyen yaralar veya deride değişiklik: Deride oluşan asimetrik lekeler, lekelerin
sıradışı renklerde oluşması veya
lekelerin ortalama bir silgiden
daha büyük bir alanı kaplaması,
deri kanserinin en öldürücü şekli
olan melanomanın belirtisidir.

4

Açıklanamayan ağrı: Bu,
testis kanseri
veya kemik
kanserinin erken semptomlarından biri olabilir. Tedaviye rağmen iyileşmeyen baş ağrısı, beyin tümörünün habercisi olabilir. Sırt ağrısı,
kolon veya yumurtalık kanserini işaret edebilir. Doktorlar, sebebi bilinmeyen ağrıların en
yaygın kanser belirtilerinden
biri olduğunu belirterek, hastaneye başvurulması gerektiğini
belirtiyor.

8

Yutkunma problemi ve
kronik ses kısıklığı:
Bunlar dudaklarda iyileşmeyen yaralar, sıra-dışı kanamalar, ağızda ağrı ve uyuşma,
kronik gırtlak iltihabı, ağız kanserinin belirtileri olabilir.

5

Ağız içinde oluşan pamukçuk benzeri yaralar: Bunlar tıp dilinde
lökoplazi olarak adlandırılır. Bu beyaz lekeler yanağın
iç tarafında, dilin alt veya yan
kısımlarında oluşur. Bu lekeler
pamukçuğun giderilmesinde
uygulanan yöntemlerle ağızdan
kaybolmaz.

6

İdrarda kan görülmesi:
Bu belirtinin genelde
hastalar tarafından ciddiye alınmadığını belirten doktorlar, daha önce hiç görülmemiş bile olsa bunun hasta
tarafından idrar yolu enfeksiyonuyla ilgili bir problem sanıldı-

7

Vücudda şişkinliklerin
oluşması veya derinin
sertleşmesi: Göğüs ve
testis dahil çok çeşitli
kanser türlerinin belirtisidir.
Bunlar kanserin erken belirtisi
olduğu gibi, kanserin son safhasına da işaret ediyor olabilir.

9

Sürekli olan, sebebi
açıklanamayan veya
sıkıntı veren belirtiler: Vücudunuzun sesini dinleyin. Erken teşhis sayesinde hayatınız kurtulabilir.

10
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Türkses
Gazetesi’ni
vereceğiniz
haber ve
ilanlarınız
için:

4

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

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

 SAYI YERLEŞTİRME

3

5

2

8

Altın Şifre:
 SUDOKU / KOLAY

 SUDOKU / ORTA

1

2

3

4

5

6

7

8

 SUDOKU / ZOR

2 BASAMAKLI
11 22 23 36 41 45 50 53
54 56 57 58 59 71 72 75
78 80 81 96
3 BASAMAKLI
134 215 221 276 360 369
453 456 493 573 592 651
740 787 792 831 882 910
912 926 999
4 BASAMAKLI
1002 1135 1623 2775 2935
3585 4809 5075 5636 5848
6243 6675 7249 8600 8808
9532
5 BASAMAKLI
14135 26415 28918
29065 46744 48633
53495 87502 88676
93184 95705 96571
6 BASAMAKLI
185743 378577 723598 808909
964502 970005 975511 999963
7 BASAMAKLI
2485302 2639014 3415263
4777969 5271905 5302722
6071001 6222966 6896094

Hamburg’da Beþiktaþ
derneðine çirkin saldýrý
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Binanýn giriþ kapýsýna ve
duvarlarýna Çarþý grubu
imzalý grafit boyalarla küfürlü sloganlar yazýldý.
BJK Hamburg Derneði
Baþkaný Lütfü Kortağ ve
Hamburg Fenerbahçeliler
Derneði Baþkaný Mustafa
Çömlek, saldýrýyý
kýnadýklarýný belirterek,
taraftar dernekleri
arasýndaki dostluklarý
bozmaya yönelik olduðunu belirterek, bu tür
kiþilere fýrsat vermeyeceklerini söylediler.

F

Fenerbahçeliler Derneði
Baþkaný Mustafa Çömlek

Türkses / Hamburg

BJK Hamburg Derneði
Baþkaný Lütfü Kortağ

enerbahçe-Beþiktaþ maçı öncesi Hamburg’da
Fenerbahçelilerin bulunduðu Hamburg ve
Çevresi Türk Toplumu (TGH) binasýna kimliði
belirsiz kiþi ve kiþiler tarafýndan boyalý saldýrý
yapýldý.

etkilemeyecðini belirtti.

Maç öncesi yaþanan
olayýn üzücü olduðunu
belirten Çömlek,
saldýrýnýn çoluk çocuk iþi
deðil, organize edilmiþ bir
saldýrý olduðunu söyleyerek, buna raðmen taraftarlarýn arasýndaki dostluðu

Kortað ise bu tür çirkin saldýrýlarýn taraftarlýk ruhuna uygun olmadýðýný söyleyerek ‘’Sporun amacý
zaten barýþ, beraberlik içinde centilmenlik ruhunu yaþatmaktýr. Biz hem ezeli rakip, hem de
ezeli dostuz. Bu ruhumuzun bozulmasýna izin
vermeyeceðiz. Hamburg’da taraftar dernekleri
ile birlikte maçlarý izliyoruz. Bundan sonra da
bu beraberlik ve dostluk devam edecek’’ dedi.

Yeni yılınızı kutlar,
sağlık ve mutluluklar dileriz.
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Davut Güloðlu
kadýnlar matinesinde
Ünlü sanatçý Davut Güloðlu, Hamburg’da kadýnlar matinesinde
verdiði konserde hayranlarýna unutulmaz bir konser keyfi yaþattý.

O

• Türkses / Hamburg

rganizatör Halil Babur ve Murat Yýldýrým tarafýndan
düzenlenen Kadýnlar Matinesi’nde Hamburglu yerel sanatçýlardan Grup Maxim’in çalýp
seslendirdiði, Ahmet Yavuz ve Poyraz Akgül’ün
DJ’lik yaptýðý müzik proðramýnda kadýnlar hareketli
þarkýlarla bol bol oynayýp göbek attýlar.

Davut Güloðlu’nun sahneye çýkmasýný sabýrsýzlýkla
bekleyen kadýnlar ve genç kýzlar, sanatçý sahneye
çýkýnca daha yakýndan görebilmek, cep telefonlarýnyla
video ve fotoðraf çekip, kendisine dokunabilmek için
sahneye hücum ederek adeta izdiham yaþadýlar. Sahnede
bir saatten fazla hareketli þarkýlarýný seslendiren Güloðlu
ve salonu dolduran kadýnlar hareketli þarkýlarla coþarak
bol bol horon tepip dans ettiler.

Avrupa turnesine çýkan Güloðlu, konser öncesi verdiði
kýsa demeçte Hamburg’dan sonra Avrupa turuna devam
edeceðini söyledi. Yeni yýlda sadece kendi eserlerinin yer
alacaðý yeni bir singel çýkartacaðýný müjdeleyen sanatçý, bu
defa önceki albümlerdeki tarzýndan farklý olarak kendi
tarzýnda daha duygusal ve slow þarkýlarýn yer alacaðýný söyledi. Sahnedeki performansýný hayranlarýnýn enerjisinden
aldýðýný söyleyen sanatçý, Hamburg’daki hayranlarýndan
gördüðü sýcak ilgiden çok memnun kaldýðýný dile getirdi.

39,-

Elektrikli süpürge

25,-

Kahve
makinası

39,-

Kalorifer

9,Fön

15,Ceket
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Erden Marketler
Zinciri sizlerden
aldığı güçle
büyümeye
devam ediyor.
Steilshoop,
Altona ve ve
Osdorf’tan
sonra
şimdi
de Neugraben’dayız.
Erden Marketler
Zinciri sizlerden
aldığı
güçle büyümeye
devamEidelstedt.
ediyor. Eidelstedt,
Steilshoop
Altona’dan
sonra
şimdi
de Osdorf’tayız.
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Tüm eş, dost ve müşterierimize, mutlu, huzurlu ve
tüm dileklerinin kabul olduğu keyifli bir yıl dileriz...

info @ e rde nmar ke t .de

Müjde...
Müjde...
Açılışımıza
davetlisiniz

YENİ AÇILIŞ

© Copyright: Türkses

3 Ocak 2014 Cuma

günü yapılacak Erden Market’in
5. şubesinin açılışına davetlisiniz

1

Hamburg Eidelstedt
Lohkamp 11, 22523 Eidelstedt
Tel.: 040 - 27 86 95 12

Erden Market
5. şubesini açıyor.

Hamburg - Neugraben’de Uğur Erden yönetiminde

2

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

Süper indirimli
inşaat malları

Sanierputz 30 kg ..............16,00 €

Dichtschlemme 30 kg .....22,00 €

Natursteinkleber 25 kg .....20,00 €
Tropfkantenprofil mit
gewerbe 2m ........................6,50 €
Solange der Vorrat reicht.

3

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

4

Yeni yılınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.

YENİ AÇILACAK

Neugrabener
Bahnhofstr. 10 a . 21149 Hamburg

Hamburg Osdorf
Bornheide 23, 22549 Hamburg
Tel.: 040 - 28 66 83 47

Süper
indirimli
fiyatlarımızla
hepinizi yeni
marketimizin
açılışına
bekliyoruz

Bütün marketlerimizde
geniş otoparkımız vardır.
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