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CHRISTIAN WULFF
753 Euro 90 Cent

Bugüne değin tam 22 kez
ifade verdi, bir otelin resepsiyon
görevlisinden tutun da, büyük yayınevi
sahiplerine dek geniş bir yelpazeden 46
şahit dinlendi. Tutanakların sonucu,
verilen ifadeler yetmiyormuş gibi bir de
Hannover Eyalet Mahkemesi’nde hakim
önüne çıktı ve savcı “cezalandırılmalı”
dedi. Gerekçesi nedir biliyor musunuz?
Sadece bir arkadaşının ödediği otel
masraflarının tutarı olan 753 Euro 90 Cent.
Şöyle bir düşünün, sizin birine
bu kadar borcunuz var veya
alacağınız miktarın hepsi bu.
Bir hakim için belki 15
dakikalık bir iş, ancak
Almanya, sanki asrın davasını
sonuçlandıracakmış gibi, bir
insanın üzerine bu kadar
gidiyor. Adı Christian Wulff.
Yani Almanya’nın 10. Cumhurbaşkanı.
Hani göreve geldiği günlerde
“Müslümanlar Almanya’nın bir
parçasıdır” diyen ama kimi çevreleri belli
ki son derece rahatsız eden bir devlet
adamı. 753 Euro 90 Cent tutarında olduğu
öne sürülen bir ihmal yüzünden, bir devlet
adamının getirildiği durum üzücü elbet.
Çok yazık. Hani çok iyi bildiğimiz kimi
ülkelerde, başa gelenler memleketi göz
önünde “babalar gibi satarken” oğullarına,
kızlarına, “oynasınlar” diye, yabancı

bandıralı “gemicik” alırken, deniz
kirlisi bir fenere klavuz olurken,
saygın, sevilen bir devlet
adamının düşürüldüğü duruma

bakar mısınız lütfen. İlahlar
kurban arıyordu galiba...

Federal Bakan ayrıca, çifte vatandaşlığın
gerçekleşmesi halinde, Alman toplumunun
özgün kimliğinin gölgeleneceğini iddia etti.

Sayfa
7’de
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Merkez Bankası nezdinde 1976 yılından bu yana

açtırdığı döviz hesapları, alınan yeni bir kararla
aşamalı olarak kaldırılacak. Mevcut hesaplara

yönelik faizler sıfırlanacak ve hesaplar, cari
hesap gibi işlem görecek.

Yani hiçbir getirisi
olmayacak. 2014’ten

itibaren yeni hesap
açılamayacak. 2015’den

başlamak üzere,
kapatılmayan hesaplar, 10 yıl içinde devletin

hazinesine kalacak. (Sayfa 8)

Kum Saati
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sayılır, geliyorum. Biliyorum, yıllanmış

arzularınız var ve benden de umutlusunuz.
Mutluluğunuz, için elimden geleni

yapacağım ama, siz acaba bu yönde nasıl
bir çaba içinde olacaksınız; söyler misiniz?

“Çifte Vatandaşlık
İstemek Vatan Hainliğidir”

“Hayatta
Hiç Kimseyi

Kıskanmadım;
ATATÜRK’ü
Kıskandığım

Kadar!..” 

Hessen, Yeni Yıla Yeni
Bir Hükümetle Girecek 

T.C. Merkez
Bankası’nda
Döviz Hesabı
Olanlar; DİKKAT!

Ufukta
CDU-Yeşil
Görünüyor

Sol kesimde tepki çeken
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Aralık sonunda bitmesi ve
kabinenin yeni yılın başında
açıklanması bekleniyor. S.28

Tiyatro-sinema sanatçısı ile derin bir söyleşi S. 24-25

Gençlere Vatandaşlıkta
“TERCİH Şartı” Kalkıyor 

Kabristan’da Sessiz Bir Gün...

Gazetemiz baskıya girmeden önce
gelen son bir habere göre, Büyük

Federal Koalisyon görüşmelerinden
“Çifte Vatandaşlık” için “HAYIR” çıktı.

Ancak, anne babası yabancı olup,
Almanya’da doğan ve “Optionsmodell”,

yani tercihli vatandaşlık kapsamına
giren Türk gençleri, 18 yaşından

itibaren Türk vatandaşlığını yitirmeden
Alman pasaportunu da koruyabilecek.

Gizem dünyasını anlama yolculuğu... Sayfa 27

Sayfa 5 T

Değerli Toplum Okurları;
Helikopter uçuş seviyesinden, yeşil sosa lezzet
veren bitkilerin yetiştiği toprağa; dünyada
uluslararası hava ulaşımının keşistiği yer yani
düğüm noktası sayılan havaalanından tutun
da, Frankfurt’un içlerine kadar var olan her
bölgede ayrı bir tarih, ayrı bir öykü vardır.
Bunların hepsini, Frankfurt Belediyesi Basın
Enformasyon Servisi’nce hazırlanan, 10
bölümden oluşan “Kurze Wege-Weite Welt /
Kısa Yollar - Uzak Dünyalar” adlı bir DVD
filmde görmeniz, yaşamanız mümkündür. İlk 7
bölümde bir seri şeklinde “Benim
Mahallem-Benim Vatanım” adıyla geniş bir
bölüm yer alıyor. Bugüne kadar
“frankfurt.de” veya “youtube’ üzerinde var
olan bu tanıtımlar, artık bir DVD kaydında
toplandı. Bu tanıtımlar içinde Seckbach,
Höchst ve Bahnhofsviertel diye bilinen merkez
tren garı bölgesi de bulunuyor. Bu film,
izleyecek olanlar için, Frankfurt’un bugüne
değin pek bilinmeyen yönlerini, karakteristik
özellikleri ve öyküleriyle, tarihi verileriyle öne
çıkartıyor. Hatta zaman zaman havadan
kuşbakışı çekilmiş, farklı açılardan yapılmış

kayıtlar, Frankfurt’un farklılığını pekiştiriyor.
Havadan çekimler gerçekten ilginç: Yani bu
görüntüleri izledikçe, Frankfurt, çok kısa
mesafelerin kenti olarak tanımlanabilir. Bu
nedenle de bu DVD’nin adı “Kısa Yollar-Uzak
Dünyalar” oldu. Hele şehrin merkezi
sayılabilecek bölgeler, adeta tüm dünyayı bir
yörüngede toplamış gibi izlenim veriyor. Yani,
bankacıyla köylünün, gelenekle modernitenin,

sanatla sermayenin karşılaştığı bir yörünge
diyebilirim. Hele, kentin kendine has yeşil
kokusu, yeşil örtüsü, haklı olarak “Yeşil Bir
Kente Uzanan Frankfurt” imajını doğruluyor.
2012’de en iyi kısa imaj filmi ünvanı alan
çalışma, yeşil sosun bitki doğası kesimlerden
tutun da, Main nehir sahir, yeşil kuşak yollar
ve doğayla barışık yapı tarzlarını gösteriyor.
Aynı çalışma ayrıca, iklim değişimleri ve

dinamik kentsel gelişim
ekseninde, Frankfurt’un
atması gereken adımlara da
işaret ediyor. Kısacası bu DVD
film, havadan, yeşil
alanlardan tutun da sayılara,
büyük veya küçük olgulara
dek her şeyi Frankfurt’u her
boyutuyla gözler önüne
seriyor. Belki de çok az
gördüğünüz veya hiç
görmediğiniz yönleriyle.
Bu farklı tanıtım DVD’sini 6,95
Euro ücret karşılığı,
“Frankfurter Forum,
Römerberg 32” adresindeki

Werkstattladen” denilen
mağazadan temin etmeniz
mümkündür. Bu mağaza, Noel
günleri boyunca P.tesi-C.tesi 10-20:30 arasında
ve Pazar ise, 12-20:30 saatleri arasında hizmet
veriyor. Kentimiz üzerine daha farklı
görüntüleri izlemek isteyenler için internet
adresimiz ise şöyle: www.frankfurt.de/videos
Şimdiden iyi seyirler diliyorum, esen kalınız.

Peter
Feldmann
Frankfurt Anakent
Belediye Başkanı

RÖMER MEKTUBU

Bir Başka Frankfurt

12 -  2013HABER YORUM

Kiralık eleman sistemi
aracılığıyla “İşletmeye Özgü İş
Sözleşmesi” uygulamasının son
yıllarda eleştirilmesi gözden
kaçmıyor.
Federal Başbakan Angela Merkel,
bu uygulamayı “utanmazlık”
olarak tanımlamış ve meselenin
üzerine gideceğini söylemişti. Bu
arada Baden Württemberg Eyalet
İş Mahkemesi’nden çıkan bir
karar, (AZ: 2 Sa 6/13)
Almanya’daki mevcut
tartışmalara yeni bir boyut
getirdi. Baden Württemberg

Eyalet İş Mahkemesi’ne konu
olan dava özetle şöyle gelişti:
Bilgisayar programcısı iki uzman,
aracı bir şirket aracılığıyla sürekli
hizmet verdikleri otomobil
şirketini, haklarının
gaspedildiği gerekçesiyle
mahkemeye verdi. Ancak
her iki taraf arasında
imzalanmış doğrudan
bir hizmet akdi yoktu.
Davacı bilgisayar
uzmanları, iki ayrı
aracı/taşeron şirket
üzerinden

imzalanmış bir
sözleşme
statüsünde
otomobil
şirketine
hizmet
ediyordu.
Ancak
yapılan
araştırmada,
bu taşeron
şirketlerinden
birinin kiralık
eleman verme
yetkisine
sahip olmadığı
saptandı.
Mahkeme
buradan yola
çıkarak, davacı
bilgisayar
uzmanlarını haklı
buldu ve bu
kişilerin şirketin öz
elemanı gibi
muamele görmesi ve
eşit haklara sahip
olması gerektiğine karar
verdi.

Konuya ilişkin görüşlerini açıklayan
Frankfurtlu İş Hukuku Avukatı Dr. Norbert
Pflüger, bu kararın henüz kesinlik

kazanmadığını ve Federal İş
Mahkemesi nezdinde itiraz

yolunun açık olduğunu
hatırlatttı.

Dr. Pflüger ayrıca, kesin
olmasa bile, Eyalet

Mahkemesi’nin bu
kararının, kiralık
elemanların
hizmetinden
yararlanma yolunu
deneyen şirketler
açısından uyarı
niteliği taşıdığını da
belirtti.
Dr. Norbert
Pflüger: “Bu sistem
içinde bir başka
işletme
bünyesinde
hizmet verenler,
kesilen haklarını
elde etme
konusunda
güçlenmiştir. Bu
yolla düşük ücret
ödeyen işletmeler,
artık bundan sonra
iki defa düşünmek
zorunda kalacaktır.
Çünkü bu tartışmalı
eleman çalıştırma

sistemi yüzünden,
devletin hakkı olan

sosyal sigorta
ödentileri de neredeyse

hiç ödenmiyor veya çok
küçük tutuluyor.” dedi.

Haber:
MustafaKÜLHANBEY

Kiralık Eleman İstihdam Edenlere Mahkemeden Uyarı

Fazla
Mesai

Ödentisi
Dr. Pflüger bu arada,

işletmelerde fazla mesai
konularında çalışanlara

ödenmesi gereken ek ücretin ne
zamana kadar tahsil edilebileceği

konusuna da değindi. Alman
hukukçu, haftada 40 saatten daha
fazla çalışan kişilerin fazla mesai
talebinde bulunma hakkına sahip

olduklarını hatırlattı ve bu hakkın en
fazla bir yıl içinde kullanılması

gerektiğinin altını çizdi. Bir ağır vasıta
sürücüsünün açtığı davayı örnekleyen

Norbert Pflüger, davacının şirketten
1100 Euro aylık aldığını belirtti ve fazla

mesai talebinin gerekçelerini de
açıklamak zorunda kaldığına işaret etti.
(Konuya ilişkin mahkeme karar dosya

numarası şöyle:
BAG Az: 5 AZR 347/11)

Dr. Norbert Pflüger yılda 80 bin
Euro’dan fazla geliri olan bir

avukatın ise, benzeri şekilde fazla
mesai ücreti ödenmesi yolundaki

talebinin ise, mahkeme
tarafından “gelirin zaten çok

yüksek düzeyde olması”
nedeniyle reddedildiğini
de söyledi. Karar dosya

numarası:
BAG, Az: 5 AZR

406/10)

Toplum GAZETESİ’nde düşündüğünüz ilan ve duyurularınız için:
Tel: 0172-6083525  e-posta: rmtoplum@aol.com
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