
Çocukları görme
hakkı ve velay...

Av. Dr. Oktay Çağlar 

Tencerenin altını
ateşle, sonr...

Mustafa Göğüş 

50 yılın öyküsü

Hacer Aktaş 

Kış mevsiminde
çocuk
hastalıkl...

Ecz. Mustafa Kara 

Anayasa Koruma
Teşkilatı kimin...

Yaşar Mert 

26.12.2011   Deutsch
Anasayfa | Fiyatlar | Dağıtım | Hedefler | Baskı | Çalışma Şartları | İletişim

  İş ve Ekonomi
  Siyaset
  Sosyal Yaşam
  Spor
  Güncel
  Eğitim
  Kadın
  Kültür & Sanat
  Magazin
  Otomobil
  Sağlık
  Dernek Haberleri
  Hava Durumu

  Baden-Württemberg
  Bayern
  Berlin
  Rhein-Main
  Rheinland (NRW-1)
  Ruhrgebiet (NRW-2)
  Kuzey Almanya
  Avusturya
  Isviçre
  Benelux
  Fransa

  EPost Arsiv

Tüm yazarlar için tıklayın

e-mailiniz

 Kayıt Ol    Çıkar

   

Kadın sürücüler artık yolda kalmayacak!

(25.08.2011)

Bobingen`de  Türk-Alman  Dostluk  Derneği
değişik bir hizmete imza atarak kadınlara yönelik
otomobil arıza dersi verdi.

Servet Yüksel

BOBİNGEN - Oto tamircisi Franz Wiedemann ile birlikte organize ettiği kursa
dokuz hanım katılarak yolda arıza halinde neler yapabileceklerini öğrendiler. Oto
tamircisi Franz Wiedemann, 5 Türk ve 4 Almandan oluşan bayanları
selamlayarak, başladığı derste yola çıkmadan önce  lastiklerin profili ve hava
basıncı, yeterli yakıt, cep telefonu ve şarj cihazı, olası bir trafik kontrolü için
gerekli evraklar, araç muayene süresinin kontrolü, uyarı üçgeni, ilk yardım
çantası ve ikaz yeleğinin olup olmadığına bakılması gerektiğini söyledi. Motora
ve sileceklere su doldurulması gösterildikten sonra bayanlara patlamış ampul ve
lastik nasıl değiştirilir,  arabaya kriko nasıl vurulur, işte bu konuları uygulamalı
olarak gösterdi. Bitmiş aküye başka bir aküden kablo atmayı da gösteren oto
tamircisi en son olarak da bayanların yolun ortasında kalan bir aracı güç
kullanmadan ve kimseden yardım almadan nasıl kenara çekileceğini gösterdi.
Tüm bayanlar bu dersten çok şey öğrendiklerini belirterek oto tamircisi Franz
Wiedemann`a teşekkürlerini ilettiler. Son olarak tüm katılımcılara teşekkür eden
Dernek Başkanı Arif Diri ve oto tamircisi Franz Wiedemann imzaladıkları
sertifikaları dağıttılar.

 Audi Q3 yollarda... (17.11.2011)

 Servet Kavun Köşe Yazısı:... (08.11.2011)

 Kışın perişan olmayın... (28.10.2011)

 Elektrikli otolar Türkiye yolunda... (24.10.2011)

 Yeni A6 Avant göz doldurdu... (18.10.2011)

 Mercedes Türklerle parladı... (11.10.2011)

 Gelecek `tek kişilik`te... (28.09.2011)

 Audi klasını konuşturuyor... (06.09.2011)

 Ralli şehir bayramında başladı... (06.09.2011)

 Alman otomobilleri satışta rekortmen... (26.08.2011)

 VW otolarında satış patlaması... (26.08.2011)

 Beetle efsanesi geri dönüyor... (26.08.2011)

 Aracınız emin ellerde... (19.07.2011)

 Porsche`de Türk bayrağı... (18.07.2011)

 Yolda kalmamak ve güvenlik için bakım şart... (09.06.2011)

 İzine giderken yolda kalmayın!... (09.06.2011)

  Konsolosluklar
  Firmalar
 

Başbakan’ın Köln
konuşması

 

 Viyana 8º C  
 Brüksel 10º C  
 Bern 10º C  
 Berlin 11º C  
 Paris 10º C  
 Amsterdam 9º C  
 Ankara 9º C  
 


