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Yayýn hayatýna
baþlarken
Merhaba deðerli okuyucular,
neden bir gazete yayýnlama
ihtiyacý duyduk, iletiþim ve haberleþme sektörünün tamamen
teknolojinin hegemonyasýna girdiði günümüzde böyle bir gazeteye ihtiyaç var mý diye düþüneceðinizi tahmin ediyoruz. Bizim
bu sorulara verdiðimiz cevap
elbette evettir. Aksi takdirde böyle
bir iþe giriþmemiz söz konusu olamazdý. Öncelikle
yýllardýr basýn sektörünün içerisinde bulunmamýz ve bu konuda
edindiðimiz tecrübe ve birikimlerimize güvenerek bu yola çýktýðýmýzý belirtmek isteriz. Bu birikimlerimizi vatandaþlarýmýzýn ve
giriþimcilerimizin hizmetine sunmak, bizi bu yola sevk etti. Ayna
gazetesi olarak Mittel Hessen,
yani Giessen, Marburg, Wetzlar
ve çevresinde bir boþluðu doldurmak gayesi ile yola çýkmýþ bulunuyoruz. Nedir bu boþluk? Bin bir
zorlukla ürettiði ürününü veya
verdiði hizmeti tüketiciye ulaþtýrmak isteyen giriþimcilerimizi vat-

andaþlarýmýzla buluþturmak. Yani
üretici ile tüketici arasýnda ve tam
tersi tüketici ile üretici arasýnda
köprü vazifesi görmek. Kýsaca
tanýtým yapmak, yapýlan ve insanlarýn hizmetine ve beðenisine
sunulan bir iþin, olmazsa olmazlarýndandýr. Bu gerçek bize böyle
bir gazeteyi yayýn hayatýna çýkarma noktasýnda dayanak oluþturdu. Bunu yaparken sadece
tanýtým yapan bir gazete konumunda olmayacaðýz. Gerek
baský kalitemizle ve gerekse de
okuyucu ihtiyaçlarýný göz önünde
bulundurarak, dolu dolu bir
gazeteyi siz deðerli okuyucularýmýzýn beðenisine sunacaðýz.
Dert Babasý, aile, eðitim, saðlýk,
hukuk, spor, Almanya gündemi,
haber ve daha bir çok köþemizle
toplumsal bir iþlev göreceðimize
inanýyoruz. Bu noktada sizlerden
talep ve ihtiyaçlarýnýzý bize bildirmenizi rica ediyoruz. Bu vesile ile
siz deðerli okuyucularýmýzý can-ý
gönülden selamlýyor, sizin sesiniz,
soluðunuz olacak olan Ayna
gazetesini sahipleneceðinizi ümit
ediyor ve merhaba diyoruz.
Ayna Gazetesi

“ Döndüm”
beyaný yeterli
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakaný Murat Baþesgioðlu bir dizi
görüþme
yapmak
için
Almanya’ya geldi. Almanya’nýn
Köln þehrinde vatandaþlarla
buluþan bakan Baþesgioðlu
‘ Yurtdýþýndaki Vatandaþlar için
Borçlanma Ýle Emeklilik Yasasý’
hakkýnda bilgi verdi ve emeklilik
için ‘döndüm’ beyanýnýn yeterli
olacaðýný belirtti. Üç yýllýk bir aþamada tam manasýyla uyulamaya
geçilecek olan yasanýn baþlangýç
tarihi ise 1 Ocak 2007 olarak
belirlenmiþtir. Sosyal Güvenlik
harcamalarýnýn had safhalara
ulaþtýðýný belirten Bakan
Baþesgioðlu, böyle bir
reformun mecburiyetine
iþaret etti. Günlük prim
miktarýný 5 dolardan,
3,5 dolara indirdiklerini
belirten Çalýþma Bakaný
sözlerine þöyle devam
etti: ‘Vatandaþlarýmýzýn
istek
ve
arzularýný
Bakanlar Kurulundaki

arkadaþlarýmýza aktarýp çözüm
yollarý arayacaðýz. Bu yasa da
onlara güvenimizin bir sonucudur. Bundan yararlanmak için
‘döndüm’ beyaný yeterlidir’.
Bu konuda zaten büyük bir opsiyon söz konusudur. Bu yasanýn
daha öncekine göre en belirgin
farký ise borçlanmanýn 3 kategoride yapýlmasýdýr. Vatandaþlarýmýz
kendi imkanlarý dahilinde olan
seçeneði belirleyebilirler. Ödenen
miktarýn çokluk derecesine göre
de maaþ baðlanacaktýr.
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Dert Babasý
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Marka çýlgýnlýðýna nasýl karþý koyabiliriz?
Çocuklarýmýzýn kendilerine güveni olsun, onlara kim olduklarýný, nereden geldiklerini ve deðerlerinin neler olduðunu
öðretmek gerekiyor.
Ki, çocuklarýmýz deðerlerinin kendilerinde olduðunu, pahalý
eþyalara baðlý olmadýðýný anlasýnlar, bilsinler.
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