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2011 yılının ilkbahar
aylarına girdi©imiz
‚u günlerde, yine
dopdolu bir dergi
olu‚turduk.
Günümüzün bilgisayar ve internet
tekni©i sayesinde
haberlere daha kolay ve daha hızlı ula‚abiliyoruz.
Sizlerin de gördü©ü gibi dergimiz foto©raf, haber
ve çe‚itli yazılar yönünden gittikçe zenginle‚iyor,
bu teknik sayesinde kalite de yükseliyor.
Dergimizin bu sayısında yine sosyal ve sanat etkinliklerinden, e©lence ve spor olaylarına kadar geni‚
bir yelpazeyle kar‚ınızdayız.
SES’in bu sayısında ilginç bir söyle‚iye imza atıyoruz. Reton Toner Kartu‚ Dolum Firması’nda
yaptı©ımız söyle‚i ve konuyla ilgili foto©raflar,
evinde bilgisayarı ve yazıcısı olan herkesi ilgilendirir.
Burada birkaç haberimizden daha söz etmek
isterim:
- Devlet Bakanı Faruk Çelik’in Berlin’deki temasları
- Ba‚konsolosluk’dan yeni pasaportlar konusunda
bilgilendirme
-Berlin’deki e©itim ve kültür yuvası Trend
Dershaneleri’nin sertifika töreni Íair Sinem ÖrsErta‚’⁄n yeni ‚iir kitabıve bunlar gibi daha birçok
ilginç haber ve foto©raf...
Sevgili SES okurları, dergimizin sayfalarında gezinirken e©lenece©inizi ve bilgi edinece©inizi umuyor, bir dahaki sayımızda bulu‚uncaya dek
ho‚çakalın diyoruz.

Auflage:
Diese kostenlose Zeitschrift erscheint in Türkisch und Deutsch.
Artikel, die mit den Namen gekennzeichnet sind, entsprechen
nicht immer der Meinung der Redaktion, sondern des Autors.
Keine Gewähr für unverlangt eingesandte Fotos und
Manuskripte. Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Ohne Genehmigung, ist es nicht gestattet, Werbeanzeigen und
Texte zu kopieren oder zu vervielfältigen.

Ahmet TUNGA
ahmet-tunga@gmx.de
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56. EUROVÛZYON ÍARKI YARIÍMASINDA TÜRKÛYE
10 MAYIS'TAKÛ ÛLK YARI FÛNALDE YARIÍACAK

ALAÍEHÛR TÛCARET VE SANAYÛ ODASI
ÜYELERÛ TDU'YU ZÛYARET ETTÛ
Berlin'de düzenlenen 76. Ye‚il Hafta Fuarı'nı gezmek amacıyla kente gelen Manisa Ala‚ehir Ticaret
ve Sanayi Odası üyeleri Türk-Alman Û‚adamları
Birli©i'ni (TDU) ziyaret etti.
Ala‚ehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Ba‚kanı Mustafa Seyhan ba‚kanlı©ındaki heyet,
burada TDU Ba‚kanı Hüsnü Özkanlı'dan TDU'nun
çalı‚maları ve Almanya'daki Türk Û‚adamlarının
durumu hakkında bilgi aldı.
Seyhan, yurt dı‚ındaki Türk Û‚adamları ile ili‚kilerin geli‚tirilmesi amacıyla TDU'yu ziyaret ettiklerini belirtti.
Avrupa'nın ortasında ‚irket sahibi olmanın kolay
olmadı©ını, bundan dolayı buradaki Türk vatanda‚ları ile gurur duyduklarını ifade eden Seyhan,
burada ya‚ayan Türklerin ticaretin ötesinde birer
gönül elçisi olduklarını kaydetti.
Özkanlı da, Almanya'da her bran‚ta Türk Û‚adamlarının bulundu©unu ve çok önemli potansiyel te‚kil etti©ini belirterek, ''Biz AB'ye girmi‚
gibiyiz'' dedi.
Türk giri‚imcilerin sorunlarını kendilerinin çözdü©ünü ifade eden Özkanlı, Türkiye ile olan
ili‚kilere önem verdiklerini ve Türkiye'nin refah ve
huzur içinde olmasını istediklerini kaydetti.
Ziyarette, Türkiye'de özellikle tarım alanında yatırımlar konusunda fikir alı‚veri‚inde bulunuldu.
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Almanya'nın Düsseldorf kentinde 10-14 Mayıs
tarihleri arasında düzenlenecek 56. Eurovizyon
Íarkı Yarı‚ması'nda Türkiye, final için yapılacak
elemelerde 10 Mayıs'taki ilk yarı finalde yarı‚acak.
Türkiye'yi Yüksek Sadakat grubunun temsil
edece©i 56. Eurovizyon ‚arkı Yarı‚ması için bugün,
finalin düzenlenece©i Düsseldorf kentinde kura
çekimi ve anahtar teslim töreni düzenlendi.
Bu yıl toplam 43 ülkenin katılaca©ı Eurovizyon
‚arkı Yarı‚ması'nın kura çekimine 4. torbadan katılan Türkiye, 10 Mayıs'taki ilk yarı final gününde
Arnavutluk, Finlandiya, Ermenistan, Ûsviçre,
Norveç, Gürcistan, Rusya, Polonya, Sırbistan,
Hırvatistan, Azerbaycan, Litvanya, Macaristan,
Malta, San Marino, Ûzlanda, Portekiz ve Yunanistan
ile birlikte yarı‚acak.
12 Mayıs'ta düzenlenecek olan ikinci yarı final
gününde de Hollanda, Bosna-Hersek, Ukrayna,
Kıbrıs Rum kesimi, Avusturya, Ûsveç, Belçika,
Slovakya, Moldovya, Ûsrail, Makedonya, Danimarka, Beyaz Rusya, Letonya, Bulgaristan,
Estonya, Romanya, Slovenya ve Ûrlanda final için
yarı‚acak.
56. Eurovizyon ‚arkı Yarı‚ması'na uzun yıllar katılmayan Ûtalya, Avusturya ve San Marino'nun bu yıl
tekrar yarı‚maya katılaca©ı açıklandı. Yapılacak
yarı finallerden sonra toplam 25 ülke finalde birincilik için mücadele edecek.
Ayrıca bugünkü törende Norveç'in ba‚kenti
Oslo'dan gelen bir heyet, Eurovizyon ‚arkı
Yarı‚ması'nın sembolik anahtarını Düsseldorf
Büyük‚ehir Belediye Ba‚kanı Dirk Elbers'e teslim
etti.
Elbers, Eurovizyon ‚arkı Yarı‚ması'nın Almanya'da
ve özellikle Düsseldorf'ta düzenlenecek olmasından dolayı büyük mutluluk duydu©unu belirterek,
çok güzel bir organizasyona ev sahipli©i yapmak
istediklerini söyledi.
Kura çekimini Türkiye'nin Düsseldorf Ba‚konsolosu Fırat Sunel de izledi.
Almanya, Ûtalya, Fransa, Ûspanya ve Ûngiltere'nin
do©rudan katılaca©ı finaller 14 Mayıs'ta Düsseldorf
Arena'da yapılacak.
Final biletlerinin tamamen tükendi©i ve yarı final
biletlerinin yarın satı‚a çıkaca©ı bildirildi.

DEVLET BAKANI FARUK ÇELÛK BERLÛN'DE DÛTÛB ÍEHÛTLÛK CAMÛÛSÛNÛ ZÛYARET ETTÛ
Almanya'nın ba‚kenti Berlin'de dün bir dizi temasta bulunan Devlet Bakanı Faruk Çelik, bu sabah
Diyanet Û‚leri Türk Ûslam Birli©i'ne (DÛTÛB) ba©lı
Íehitlik Camiisini ziyaret etti.
Íehitlik Camiisine geli‚inde camiinin dernek
ba‚kanı Yavuz Selim Akgül tarafından kar‚ılanan
Bakan Çelik, camiide sabah namazını kıldıktan
sonra Berlin Büyükelçili©i Din Hizmetleri Mü‚aviri
Ali Dere ile görü‚tü.

Bakan Çelik, daha sonra camiiye gelen vatanda‚larla çay oca©ında sohbet etti ve sorunlarını
dinledi.
Çelik'in Camii ziyaretine Berlin Ba‚konsolosu
Mustafa Pulat, Berlin Büyükelçili©i Çalı‚ma ve
Sosyal Güvenlik Mü‚aviri Ahmet Nazif Gariba©ao©lu ve Berlin Ba‚konsoloslu©u Din Hizmetleri
Ata‚esi Hasan Hayri Ya‚ar da katıldı.

VÛZE KOLAYLIÌI
Bakan Çelik, Alman Bakan ile vize kolaylı©ı konusunu da ele aldıklarını ifade ederek, bakanın, yakın
bir zamanda Türk i‚adamları ile ilgili yeni bir
düzenlemenin yapılaca©ını söyledi©ini kaydetti.
Bakan Çelik, "Kurtlar Vadisi - Filistin" filminin
Almanya'da gösterime sokulmaması konusunda
ne dü‚ündü©ünün sorulması üzerine de, "Hakaret
olmadı©ı sürece, bir ba‚kasının hak ve özgürlüklerini kısıtlamadı©ı sürece özgürlük esastır. Bu ne
amaçla yasaklandı bilmiyorum, ama Avrupa'da
Türklerin, Müslümanların de©er yargılarına dönük

çok enteresan yayınlar ve anlayı‚lar, fikirler ortaya
konuyor. Eserler, kitaplar ortaya konuyor. Aynı
hassasiyetin bize de gösterilmesini istiyoruz. Yani
bu konuda adalet istiyoruz. Ama filmi izlemedi©im
için bilemiyorum" dedi.
Almanya'da Türk Lisesi açılması konusundaki
görü‚ünün sorulması üzerine de Çelik, Türkiye'de
bir Alman Üniversitesinin kurulaca©ına i‚aret ederek, bu kadar birbiri ile iç içe ya‚ayan iki ülke arasında istenildi©i gibi kar‚ılıklı olarak okulların açılmasının mümkün olabilmesi gerekti©ini söyledi.
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BERLÛN TÜRK CEMAATÛ BAÍKANI YILMAZ:
"50 YIL SONRA TÜRK TOPLUMUNUN BÛRLÛKTE HAREKET ETME KABULÛYETÛNÛ ORTAYA KOYMA ZAMANI GELDÛ"

Berlin Türk Cemaati (TGB) Ba‚kanı Bekir Yılmaz,
Almanya'ya 50 yıl önce gelen Türk toplumunun
artık birlikte hareket etme kabiliyetini gösterme
zamanının geldi©ini söyledi.
Yılmaz, TGB'nin 2010 yılı faaliyetlerini de©erlendirmek ve 2011 yılında yapılacak çalı‚malar hakkında Türk gazetecilere bilgi vermek amacıyla bir
basın toplantısı düzenledi.
Berlin'de bu yıl eyalet meclisi seçimlerinin yapılaca©ını, daha önceki seçimlerde Alman siyasi parti
temsilcilerinin Türk derneklerini ziyaret ederek
destek istediklerini hatırlatan Yılmaz, "Biz önümüzdeki seçimlerde geçmi‚te ya‚anan hataları
yapmak istemiyoruz. Biz seçimlerdeki adayların
isimlerini açıklayarak destek verece©imizi ya da
vermeyece©imizi beyan etmeliyiz. Daha farklı bir
a©ırlı©ımız olmalı. Derneklerde bu a©ırlı©ın
olu‚ması için de çaba harcıyoruz. 50 yıl sonra Türk
toplumunun birlikte hareket etme kabiliyetini
ortaya koyma zamanı geldi. Bu seçimlerde bu tavrımızı ortaya koymamız lazım" dedi.
Bu tavırlarının Türk kökenli adaylar için de geçerli
oldu©unu ifade eden Yılmaz, "Herkesin, 'Ben Türk
kökenliyim, Türk toplumunun deste©i benim
yanımdadır' algısından vazgeçmesi lazım. Dik durmayı ö©renmemiz lazım" diye konu‚tu.
Almanya'ya 50 yıl önce gelen Türklerin "Almanya
Türklerini" yarattı©ını, son yıllarda Türklerin üzerinde çok büyük bir psikolojik baskı oldu©unu kaydeden Yılmaz, "Bu baskı etnik meseleler ile
ba‚ladı. 'Uyuma direniliyor, e©itim konusunda geri
kalındı' denildi. Toplumda bu algılar olu‚turuldu.
Yön de©i‚tirilip buna Türk, Arap ve Müslümanlık
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diye ayrımlar da dahil edilerek, dı‚lama ve
a‚a©ılama kampanyaları yürütüldü" dedi.
Yılmaz, Türk sivil kurulu‚larının asıl amacının siyaset üretmek olması gerekti©ini belirterek, özellikle
çatı kurulu‚larının var olan algılara kar‚ı Türk
toplumunu temsil etmesi, sıkıntılarını dile getirmesi ve Alman siyasetinde fikir üretmesi gerekti©ini
kaydetti.
Bu yönde TGB'nin son yıllarda de©i‚ik parti temsilcileri ile görü‚meler yaptı©ını ifade eden Yılmaz,
1970'li yıllarda oldu©u gibi tek kültürlü e©itim ile
bugünün ‚artlarında insanlara ula‚makta sıkıntılar
çekildi©ini, çocukların topluma uyum sa©laması
için e©itim sisteminin ve belki de ya‚am tarzının
de©i‚mesi gerekti©ini, kamu dairelerinin göçmen
kökenlilere daha fazla açılması gerekti©ini söyledi.
TGB'nin polis ve itfaiye te‚kilatı ile birlikte gençlerin e©itimi konusunda çalı‚malar yaptı©ını belirten
Yılmaz, ayrıca de©i‚ik seminer, konferans ve etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.
Yılmaz, bu ba©lamda Türklerin Almanya'ya
geli‚inin 50. yılının farklı de©erlendirilmesi gerekti©ini ifade ederek, bu konuda TGB'nin bu yıl çe‚itli
etkinlikler düzenleyece©ine i‚aret etti.
Almanya'daki Türklerin dernek çalı‚malarına eskisi gibi fazla katılmamasından da ‚ikayetçi olan
Yılmaz, geçmi‚te yapılan yanlı‚ların insanları dernek çalı‚malarından uzakla‚tırıldı©ını ve insanların
bazı konularda duyarlılık göstermedi©ini, TGB olarak toplumu ilgilendiren konularda herkes ile birlikte çalı‚maya hazır olduklarını sözlerine ekledi.
Basın toplantısına, TGB Yönetim Kurulu üyeleri de
katıldı.

BERLIN BAÍKONSOLU MUSTAFA PULAT
Yeni pasaport alabilmek için mutlaka randevü al⁄n

Yeni pasaport ba‚vurusunda gerekli olan belgeler
ve dikkat edilmesi gereken di©er hususlar.

Berlin Ba‚konsolosu Mustafa Pulat Berlin
Ba‚konsolosluk binas⁄nda gazetecilerle bir araya
geldi. Berlin deki Türk gazetecilerin i‚tirak etti©i
bil©ilendirme toplant⁄s⁄na, Egitim Ate‚esi Ali
Candan, Din hizmetleri Ate‚esi Hasan Hayri Ya‚ar,
Ekonomi ve Mali Mü‚avir Baki Kerimo©lu ve Berlin
Büyükelçilik Bas⁄n Mü‚aviri Ya‚ar Ba‚´da haz⁄r
bulundular.

Güncel TC kimlik no´lu nufus cüzdan⁄ (e©er yoksa
önce yeni nufus cüzdan⁄ ç⁄kart⁄lmas⁄ gerekmektedir) Pasaport (Pasaport kay⁄p ise „Verlustanzeige“
ve “Anmeldebestätigung“ getirilmesi gerekmektedir.)
Bir adet biyometrik foto©raf. Ba‚konsolos ba‚örtülü resimleri kabul ettiklerini göz ve ka‚lar⁄n
hiç bir bölümünü kapatmamal⁄.

Berlin Ba‚konsolosu Mustafa Pulat k⁄sa olarak
geçen seneyi de©erlendirdikden sonra, yeni y⁄lda
yap⁄lacak hizmetleri gazetecilere anlatt⁄. Pulat
daha çok yeni pasaportlar üzerinde durdu. Yeni
y⁄ldan itibaren eski pasaportlar⁄ art⁄k uzatmad⁄klar⁄n⁄, süresi biten pasaportlar⁄n bir an önce
de©i‚tirilmesi için mutlaka randevu al⁄nmas⁄ gerekti©inin üzerinde durdu. Yeni pasaportlar⁄n 10 y⁄l
geçerli oldu©unu, yeni pasaportlarda uzatma
i‚lemi yap⁄lmad⁄©⁄n⁄ ,on y⁄l içinde süresi bitti©inde
yeni pasaport için müracat yap⁄lmas⁄ gerektini söyleyen Ba‚konsolos Pulat yeni pasaportlar⁄ almak
için son güne b⁄rak⁄lmamas⁄ gerektini randevüden
on gün sonra yeni pasaportlar⁄n teslim edildi©ini
söyledi.

Çocuklar için yap⁄lacak ba‚vurularda:

Pulat mevcut pasaportunun süresi dolan veya yeni
pasaport almak isteyen vatanda‚lar⁄m⁄z⁄n.
“e-pasaport“ alabilmek için öncelikle 24 saat hizmet veren Ça©r⁄ Merkezi`nden (0090216-444 3020)
veya www.epasaport.gov.tr adresinden internet
sitesinden randevu almalar⁄ gerekmektedir.
Randevu alan vatanda‚lar⁄m⁄z, Ça©r⁄ Merkezi
taraf⁄ndan kendilerine belirtilen tarih ve saatte
Ba‚konsoloslu©umuza müracaat edeceklerdir.
Pasaport müracaati s⁄ras⁄nda getirilmesi gereken
belgeler için www.epasaport.gov.tr/ adresinden
bilgi al⁄nabilir.

Çocuklar iÇin resimli okul belgesi gerekmektedir
(Schülerausweis veya resimli Schulbescheinigung
e©er çocuk için ba‚vuru tarihi itibari ile son 6 ay
içerisinde resimli yeni bir nufus cüzdan⁄ al⁄nm⁄‚
veya çocu©un Alman oturum izni belgesinde resim
mevcut ise resimsiz okul belgeside yeterlidir.)
Anne ve baban⁄n çocuk ile birlikte gelmesi gerekmektedir.
Anne veya babalar⁄n, ba‚vurularda çocuklar⁄n⁄ tek
ba‚⁄na getirebilmeleri için Ba‚konsoloslu©umuza
gelemeyecek olan e‚e ait Muvafatname´yi beraberinde getirmeleri gerekmektedir. Söz konusu
muvafakatnameyi Türkiyedeki noterliklerden veya
yurtd⁄‚⁄ndaki TC.Ba‚konsolosluklar⁄ndan temin
etmek mümkündür.
Bo‚anma vb. durumlarda ise velayeti kimde
oldu©unu gösterir kesinle‚mi‚ mahkeme karar⁄´n⁄n
asli (yurtd⁄‚⁄ndaki al⁄nm⁄‚ olan kararlar⁄n Türkiyede geçerli olmas⁄ için „Tan⁄ma-Tenfiz“ i‚lemi
yap⁄lmas⁄ gerekmetedir)
MENDERES SÛNGÛN
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BERLÛN FÛLARMONÛDE "ALLA TURCA: BÛR KÜLTÜREL DÛYALOG" KONSERÛ
Berlin'deki ünlü filarmoni binasında "Alla Turca:
Bir Kültür Diyalo©u" adlı konser düzenlendi.
Konserde, Girit'te ya‚ayan Ûrlanda'lı sanatçı Ross
Daly, Yunan sanatçı Kelly Thoma, Ûsrail'li perküsyon ustası Zohar Fresco, ud sanatçısı Yurdakul
Tokcan ile kanun sanatçısı Göksel Batagir'in
olu‚turdu©u Seyir grubu, Zurnazen Ûbrahim A©a ve
Neyzen Salih Dede'ye ait eserlerin yanı sıra, kendi
çalı‚malarından da örnekler icra etti.
Konseri çok sayıda Alman ve Türk sanatsever
büyük bir ilgi ve be©eni ile izledi.

Tokcan, "Seyir" adını verdikleri bu projede çok
de©erli müzisyenlerin yer aldı©ını belirterek, "Çıkı‚
noktamız, geni‚ bir co©rafyaya bakıldı©ında ortak
bir kültüre sahip olmamız. Müzik de bu konudan
payını almı‚ durumda. Birlikteli©imiz bundan
besleniyor" dedi.
"Seyir" grubu ile daha önce Ûsrail, Yunanistan ve
Avusturya'da konser verdiklerini ifade eden
Tokcan, konserlerden büyük keyif aldıklarını kaydetti.

"DEPREM KARINCALARI" TÜRKÛYE'YE TAÍINACAK
ALMAN BÛLÛM ADAMI KARINCALARLA ÛLGÛLÛ DEPREM ARAÍTIRMALARINI TÜRKÛYE'YE KAYDIRMAK ÛSTÛYOR

Alman bilim adamı Ulrich Schreiber, Almanya'nın
Eiffel bölgesinde karıncalarla ilgili olarak yaptı©ı
deprem ara‚tırmalarını, yer sarsıntılarının daha iyi
hissedildi©i gerekçesiyle Türkiye'de devam ettirmek istiyor.
Die Welt gazetesinin haberine göre Schreiber,
Almanya'da orman karıncalarının yuvalarını Kuzey
Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerindeki
fay hattı boyunca olu‚turdu©unu, ancak 24 saat
boyunca karıncaları kameralarla izlemelerine
ra©men yer sarsıntılarının yeteri kadar ‚iddetli
olmaması sebebiyle ara‚tırmalarında iyi sonuçlar
alamadıklarını belirtti.
Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda ise yer sarsıntılarının
daha fazla hissedildi©ine dikkati çeken Schreiber,
bu nedenle çalı‚malarını Türkiye'ye kaydırmak
istedi©ini kaydetti.
Schreiber, orman karıncalarının, yuvalarını fay hatları boyunca kurdu©unu ve fay hattı yarı©ından
çıkan gazlarla yuvalarını ısıttı©ını anlatarak, karın8

caların karbondioksit gazını koklayabilecek yetene©e sahip oldu©unun tahmin edildi©ini söyledi.
Fay hattında hareketlenmeler oldu©u zaman meydana gelen depremlerden önce ve sonra ortaya
çıkan gaz miktarının ve gazın bile‚iminin de©i‚mesi
nedeniyle, bu de©i‚ime çok duyarlı olan karıncalarda a‚ırı hareketlenmenin görüldü©ünü ifade eden
Schreiber, karıncaların belirli bir günlük ritme
sahip oldu©unu, ancak deprem öncesinde ve sonrasında karıncaların ritminde farklılıkların ortaya
çıktı©ını kaydetti.
Artçı sarsıntılarda da karıncaların benzer hareketlilik gösterdi©ini belirten Schreiber, karıncaların
sadece yer altından çıkan gaza de©il, deprem öncesindeki elektromanyetik ve mikro sismik akustik
sinyallere de duyarlı oldu©unun tahmin edildi©ini,
bu sinyallerin ‚imdiye kadar insanlar tarafından
ölçülemedi©ini söyledi.
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Ayın Kitabı : Ûstanbulca
Yazan
: Sinem Örs - Erta‚
Sinem Örs’ün ‘Ûstanbulca’ Íiirleri
Sinem Örs-Erta‚’⁄n ‚iirleriyle 90’lı yılların sonuna
do©ru tanı‚tım. Bana imzalayıp gönderdi©i
‘Yalınayak’ adlı ‚iir kitabını okuduktan sonra, onun
ikinci hatta üçüncü kitabını da çıkarması gerekti©ini daha o zamanlar dü‚ündüm. Çünkü onun ‚iirleri 70’li ve 80’li yıllarda yazılan on binlerce ‚iirden
farklıydı.
Sinem’in ‚iirleri kısa, öz, felsefi ve mizahi de©eri
olan ‚iirlerdi. Türkiye’de son 40 – 50 yıl içinde bu
tür ‚iir yazan çok azdı.
Sinem’in ‚iirleri bana biraz Orhon Murat Arıburnu’nun ‚iirlerini anımsatıyor. Belki büyük benzerlik yok ama andırıyor veya bana öyle geliyor.
Garip Ku‚a©ı ve Ûkinci Yeni’den de benzer ‚iirler
çıkmı‚tı, ama daha sonraları gelmedi böyle ‚iirler
veya ben rastlayıp okuyamadım.
Bütün bunlar bir yana, Sinem Örs-Erta‚ kendine
özgü bir ‚iir yolu olu‚turmu‚, bu çizgiden
‚a‚madan yoluna devam ediyor.
Íair, kısa ‚iirlerinin kısa dizeleriyle okuru
‚a‚ırtıyor, dü‚ündürüyor ve tebessüm ettiriyor.
Onun ‚iirlerini okurken hayatımızdaki ayrıntıların
ayrımına varıyoruz.
Sinem’in ‚iirleri bana hep ustaca çizilmi‚ karikatürleri hatırlatıyor. Hani bir karikatüre bakarken sizi
bazen derin derin dü‚ündürür, bazen de tebessüm
ettirir ya, öyle bir ‚ey.
Onun ‚iirleri sürprizlerle doludur. Olması gereken
olmaz, olmaması gereken olur. Yıllarca baktı©ınız
ama göremedi©iniz veya gördü©ünüz ama pek te
özerinde durmadı©ınız ya‚amın ayrıntıları kar‚ımıza çıkar ve bizi ‚a‚ırtır.
Evet, 1997 yılında çıkan ilk kitabının akabinde ikinci kitabını beklerken, ‚air bu konuda pek de acele
etmemi‚ ve 13 yıl bekledikten sonra ikinci kitabını
çıkarmı‚, iyi de etmi‚. Belli ki ‚iirleri üzerine çok
çalı‚mı‚, seçmi‚, dü‚ünmü‚ ve nihayet yeyınlamı‚.
Aceleye getirmedi©i için ortaya içerik ve biçimiyle
çok güzel bir kitap çıkmı‚. Hiç ‚iir kitabı okumamı‚
olanlara veya ‘‚iir sevmiyorum’ diyenlere ‚iiri sevdirecek bir kitap bu.
Ayrıca ‚unu da belirtmek isterim ki, baz⁄ ‚iirlerde
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tasavvufi derinlik hissettim ama o ba‚ka bir konu.
Yazımı noktalarken, ‚iir dünyasına böylesine ilginç
bir kitap kazandırdı©ı için Sinem Örs-Erta‚’⁄ kutluyor, üçüncü kitabı için bizleri 13 yıl bekletmemesini
diliyorum.
Sinem Örs-Erta‚’tan ‚iirler
YÜZGEÇ
Hayatı ar‚ınlamak için
Yüzgeçlerin var
Hafife almak için
Gülgeçlerin
TATLI TUZLU
Tatlı su ile
Tuzlu suyun
Birle‚mesidir a‚k
Biri hep
Alttan akar
KAPI
Bütün kapılarda
‘Girilmez’ yazıyor
O zaman
Onlar
Niye kapı?
PABUÇSUZ A‚IK
Ben a‚ık olunca
Pabuçlarım daha kolay yırtılır
Daha çabuk çatlar ellerim
So©uktan
Ben a‚ık olunca
Daha çabuk ‚iir yazarım
Íiir yazınca
Daha çabuk a‚ık

Hüdai ÜLKER

BERLÛN'DE ALMAN OPERASI'NIN DAVET
ÜZERÛNE ''FÛGARO'NUN DÜÌÜNÜ'' ADLI
OPERAYI TÜRKLER DE ÛZLEDÛ
Berlin'deki Alman Operası (Deutsche Oper)
Türklere yönelik çalı‚malar ba‚lattı.
Bu çerçevede Deutsche Oper'de, Wolfgang
Amadeus Mozart'ın ''Figaro'nun Dü©ünü'' adlı eserinin icra edildi©i konserde ilk Türk grubu konuk
oldu.
Konser arasında Türkler ile bir araya gelen
Deutsche Oper yetkilileri, ''Operanın tanıtıldı©ı
Türkçe bir bro‚ür hazırladıklarını ve Türkleri konserlere davet etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.
Almanya'da 3 yıldan beri ''yılın korosu'' seçilen
Deutsche Oper Berlin Korosu eseri seslendirirken,
konseri yakla‚ık 2 bin ki‚i izledi.

BERLÛN ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI GENEL MÜDÜRÜ WITTKE'DEN GÖÇMEN GENÇLERÛN
MESLEK EÌÛTÛMÛNE TEÍVÛK EDÛLMESÛ ÇAÌRISI
Berlin Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Müdürü
Jürgen Wittke, özellikle göçmen kökenli gençlerin
el sanatları alanında meslek e©itimine te‚vik edilmesi ça©rısında bulundu.
Wittke, Berlin'deki Kreuzberg Meslek E©itim
Merkezinde (BWK) Türk-Alman Ticaret ve Sanayi
Odası (TD-IHK) tarafından düzenlenen ve Berlin
Büyükelçili©i Çalı‚ma ve Sosyal Güvenlik Mü‚aviri
Ahmet Nazif Gariba©ao©lu ile çok sayıda
i‚adamının katıldı©ı bir toplantıda "Göçmen kökenli gençler için el sanatlarında meslek e©itimi olanakları" konulu bir konu‚ma yaptı.
Göçmen gençlerin, okulu tamamladıktan ve bir
meslek e©itimi yeri bulduktan sonra i‚ hayatında
ba‚arılı olacaklarına inandırılması gerekti©ini ve bu
konuda ailelerin de ikna edilmesi gerekti©ini belirten Wittke, tüm eyaletlerde oldu©u gibi Berlin eyaletinde de vasıflı i‚gücü açı©ı bulundu©unu, bu
açı©ın el sanatları alanında da gittikçe büyüdü©ünü
ifade etti.
Bu nedenle gençlerin özellikle el sanatları alanında
da meslek e©itimi yapmalarını isteyen Wittke, göçmen gençlerin önceleri "Zaten i‚ bulamam"
dü‚üncesi ile meslek e©itimine yönelmemi‚
oldu©unu, ancak günümüzde imkanların hiç olmadı©ı kadar iyi oldu©unu savundu.
Wittke, Almanya'ya gelen göçmenlerin sayısının
günümüzde ülkeyi terk edenlerden daha az
oldu©una i‚aret ederek, gelecekte vasıflı göçmen
kökenli insanlara daha fazla ihtiyaç duyulaca©ını,
göçmen ve özellikle Türk ‚irketlerinin sayısının
sürekli bir ‚ekilde artmasının da gelecek için ümit
vaat etti©ini sözlerine ekledi.
Wittke ayrıca, üzerinde "Bizde insanın nereden
geldi©i de©il, nereye gitmek istedi©i önemlidir"
‚eklinde Almanca slogan bulunan yeni afi‚lerini
tanıttı.
BWK Müdürü Nihat Sorgeç de el sanatları alanında
meslek e©itimi gören gençlerin sayısının azaldı©ına
ve meslek e©itiminin daha çok hizmet sektörüne
kaydı©ına dikkati çekerek, gençlerin el sanatları
alanına da özendirilmesi gerekti©ini söyledi.
TD-IHK Genel Sekreteri Suat Bakır, Köln kenti çevresinde yakla‚ık 6 yıldan beri meslek e©itimi verdi14

klerini belirterek, meslek e©itimi gören gençlerin
yüzde 30'unun el sanatları alanında çalı‚tı©ını,
ancak özellikle Türkiye'de el sanatlarının çok eski
bir tarihe dayanmasına ra©men, bu alanda meslek
e©itimi görmek isteyen Türk gençlerin sayısının az
oldu©unu ifade etti.
Bakır toplantıda, TD-IHK'nın kurucularından olan
Sorgeç'e TD-IHK Ba‚kanı Rainhardt Freiherr von
Leoprechting adına bir te‚ekkür plaketi,
konu‚macı olarak toplantıya katılan Wittke'ye de
bir küçük plaket sundu.

BERLÛN-BRANDENBURG TÜRK-ALMAN ÛÍ ADAMLARI BÛRLÛÌÛNDE ÍÛÛR OKUMA ETKÛNLÛÌÛ
Berlin Türk Kültür Konseyi (BTKK) tarafından
Berlin-Brandenburg Türk Alman Û‚adamları
Birli©inde (TDU) ‚iir okuma etkinli©i düzenlendi.
Íair Gültekin Emre'nin gemi ve deniz ile ilgili ‚iirlerinin okundu©u etkinlikte konu‚an Berlin Atatürkçü
Dü‚ünce Derne©i Ba‚kanı Olcay Ba‚e©mez de
Zonguldak'ta çocukluk döneminde kendisinde
ba‚layan deniz ve gemi tutkusunu bir slayt gösterisi e‚li©inde anlattı.
Çocukluk döneminde gördü©ü birçok ‚ilebin hikayesine de©inen Ba‚e©mez, "Ne yazık ki günümüzde
bu ‚ileplerden sadece 'Old Lady', Hamburg'da
müze oldu. Biz bir tanesini bile de©erlendiremedik" dedi.
Tarifeli seferler yapmı‚ olan çok sayıdaki yolcu
gemisinin isimlerini sayan Ba‚e©mez, "Bugün 3
tarafı denizle çevrili Türkiyemizde bir tek yolcu
gemisi seferi kalmadı" diye konu‚tu.
BTKK Ba‚kanı Nur Özalp da Ocak ayında etkinliklerinin devam edece©ini belirterek, yıl boyunca
Berlinli Türklerin ilgisini çekecek çok sayıda etkinlik düzenlemek istediklerini söyledi.

BERLÛN'DEKÛ TÜRK ÍÛRKETÛ, DÛOKSÛN ÛÇERDÛÌÛ SÖYLENEN YUMURTAYI ALMAYARAK
ÖRNEK OLDU
Berlin'de Türklerin yo©un olarak ya‚adı©ı
Kreuzberg semtinde faaliyetlerini sürdüren Tuka
adlı Türk ‚irketi, dioksin içerdi©i söylenen yumurtayı satın almayarak esnafa örnek oldu.
Alman özel televizyon kanalı "Sat.1"de yayınlanan
"Johannes B. Kerner" adlı programda, ülkede
ortaya çıkan dioksin skandalı i‚lendi. Programda,
çe‚itli i‚yerlerine gizli kameralarla giden muhabirler, belirlenen 5 ‚irkete, dioksin içerdi©inin tahmin
edildi©ini söyledikleri yumurta ve et satmaya
çalı‚tı.
Íirketlerden 4'ü yumurtaları satın alırken, Tuka
adlı Türk ‚irketinin yetkilileri, kendilerine çok
ucuza teklif edilen yumurtaları satın almadı.
Tuka ‚irketinin Genel Müdürü Hasan Arslan,
yaptı©ı açıklamada, "Baktım ki, bir genç ile bir ya‚lı
ellerinde yumurtalar ile geldi. Bizim ‚irketimiz kapanıyor. Elimizde yumurtlar kaldı dediler ve yumurtaları ucuza satmak istediler. Ben de 'Parasız
bıraksanız bile almam' dedim. Israr etmeyi sürdürdüler. Ben de bunun üzerine 'Polis ça©ırırım'
dedim" ‚eklinde konu‚tu.
Dı‚arıdan daha sonra çok sayıda ki‚inin kameralarla ‚irkete girdi©ini anlatan Arslan, "Beni tebrik ettiler. Bundan önce 4 firmanın dioksinli yumurtaları
bile bile aldı©ını söylediler. Siz almadınız dediler.
Özellikle polis ça©ıraca©ımı söylemem ho‚larına
gitmi‚" dedi.
Faturasız mal almadı©ını, herkese de bunu tavsiye
etti©ini belirten Arslan, "Biz bu yumurtaları alsaydık Türklerin adı çıkacaktı" diye konu‚tu.
Dioksin skandalının kendilerini vurmadı©ını kaydeden Arslan, yumurtaları Almanya dı‚ındaki ülkelerden getirttiklerini, bu nedenle satı‚ların arttı©ını
sözlerine ekledi.

16

Anadil ve Ûkidillilik
Her yıl 21 ‚ubat’ta ‘Uluslararası Ana Dili Günü’ olarak kutlanmaktadır.
‘Uluslararası Ana Dili Günü’ , UNESCO tarafından
çokdillili©i ve kültürlülü©ü desteklemek, dilleri korumak ve geli‚melerine katkı sa©lamak amacıyla
2000 yılında ilan edilmi‚ ve bu gün, dünyanın birçok ülkesinde kutlanmaktadır.
Eskiden, hatta henüz ‘Uluslararası Ana Dili Günü’
ilan edilmeden önce bile, Türk Dili ve çocuklarımızın dil sorunları üzerine Berlin’de epey toplantılar
yapılırdı. Nedense günümüzde bu toplantılar çok
azaldı. Hani bir deyim vardır: ‘Zaman mı de©i‚ti,
yoksa biz mi ya‚landık.’ Belki de ikisi birden oldu.
Hem zaman de©i‚ti, hem bizler ya‚landık.
Eskiden, ‘Aman gurbet elde çocuklarımız anadilini
unutmasın’ diye bu konuya çok önem verilirdi.
Gerek derneklerin, gerek e©itimcilerin özverili
çalı‚maları unutulamaz.
Milli E©itim Bakanlı©ı’nın gönderdi©i ö©retmenler
buradaki Alman okullarında, ö©leden sonra Türkçe
ve Sosyal Bilgiler dersleri veriyorlardı. Veliler çocuklarını mümkün oldu©unca bu derslere göndermeye çalı‚ıyordu. Çünkü çocukların bir ‚ekilde
Türkiye’ye hazırlanmaları gerekiyordu. Oysa buradaki Türk çocuklarının artık Türkiye’ye dönmeyecekleri çok sonra anla‚ıldı.

Ancak çocuklarımız Türkiye’ye dönse de dönmese de anadilin önemi azalmaz. Bu eskiden de böyleydi ‚imdi de böyle.
Biz Almanya’da ya‚ayanlar için iki dilin çok
önemi var. Bunlardan ilki
Türkçe, ikincisi de Almanca.
Evet, ister Alman vatanda‚lı©ına geçmi‚ olalım,
ister Türk vatanda‚ı olarak hayatımıza devam edelim, Türkçe bizim için daima ilk planda olmalıdır.
Ama Almanca’yı da çok iyi bilmek zorundayız.
Bir insan için zor bir ‚ey midir bu? Hayır, hiç te zor
de©ildir. Günümüzde dünya üzerinde milyonlarca
insan iki dili anadili gibi konu‚maktadır. Hatta birkaç dili çok iyi konu‚anlar vardır.
Günümüzde çocuklarımızın i‚sizlik, meslek e©itimi
gibi sorunları var, bu bir gerçek, ancak bir insanın
anadili ile olan ili‚kisi çok daha ba‚kadır ve bütün
sorunların üzerindedir.
Bu yazıyı Yahya Kemal’in bir bir sözüyle noktalamak istiyorum:
‘Türkçe a©zımda annemin sütüdür.’

Ahmet TUNGA
Unternehmensberatung / Finanzbuchhaltung
Beckerstraße 3 · 12157 Berlin · Telefon · 0174 / 796 52 04 · e-Mail · ahmet-tunga@gmx.de

fachkundig

zuverlässig

– Buchen laufender Geschäftsvorfälle –

Mitglied im Bundesverband selbständiger
Buchhalter und Bilanzbuchhalter
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Lohnsteuerkarte 2011
Weil die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale
erst frühestens 2012 eingeführt werden, gelten die
Lohnsteuerkarten 2010 weiter. Für den Lohnsteuerabzug 2011 gibt es deshalb besondere Übergangsregelungen.
Die Gemeinden hatten für den einzelnen Arbeitnehmer letztmals für das Kalenderjahr 2010 eine
Lohnsteuerkarte auszustellen. Zukünftig wird die bisherige Vorgehensweise (Ausstellung der Lohnsteuerkarte durch die Gemeinden, Aushändigung an
den Arbeitnehmer bzw. Arbeitgeber) durch ein
elektronisches Verfahren ersetzt. In diesem neuen
Verfahren werden den Arbeitgebern die Lohnsteuerabzugsmerkmale für ihre Mitarbeiter maschinell verwertbar (zum Abruf) zur Verfügung gestellt (elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale = ELStAM). Die mitgeteilten Lohnsteuerabzugsmerkmale bleiben für die
Dauer des Dienstverhältnisses anwendbar. Etwaige
Änderungen werden den Arbeitgebern gezielt elektronisch zum Abruf bereitgestellt.
Die Einführung der ELStAM - hierbei handelt es sich
vereinfacht ausgedrückt um eine lohnsteuerliche
Datenbank, aus der sich für den Arbeitgeber die
Besteuerungsmerkmale des einzelnen Mitarbeiters
ergeben - verzögert sich jedoch und ist nach dem derzeitigen Entwicklungsstand frühestens ab dem
Kalenderjahr 2012 realisierbar.
Da der Lohnsteuerabzug in der Übergangszeit - also
zumindest im Kalenderjahr 2011 - ohne eine neue
Lohnsteuerkarte vorgenommen werden muss, sind
für diesen Übergangszeitraum besondere Regelungen
erforderlich. Diese Übergangsregelungen bis zur
Einführung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale sollen mit dem Jahressteuergesetz 2010
getroffen werden (§ 52b EStG - neu). Das Gesetzgebungsverfahren soll im November 2010 und damit
rechtzeitig vor Inkrafttreten der Neuregelungen abgeschlossen sein. Mit größeren Änderungen am bereits
veröffentlichten Gesetzentwurf ist hinsichtlich der
Lohnsteuerverfahrensvorschriften nicht mehr zu rechnen.
Lohnsteuerabzug ohne neue Lohnsteuerkarte
Grundsätzlich
sind
die
Vorschriften
des
Lohnsteuerabzugsverfahrens §§ 38 ff EStG weiterhin
anzuwenden. In der Übergangszeit bis zur Einführung
der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale - also
zumindest im Kalenderjahr 2011 - muss jedoch der
Lohnsteuerabzug ohne eine neue Lohnsteuerkarte
vorgenommen werden. Die Lohnsteuerkarte 2010 gilt
mit den eingetragenen Lohnsteuerabzugsmerkmalen
(u. a. Steuerklasse/Faktor, Zahl der Kinderfreibeträge, Kirchensteuermerkmal, Freibetrag) auch für
den Lohnsteuerabzug ab 1.1.2011.
Wird daher ein in 2010 bestehendes Dienstverhältnis
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nach
Ablauf
des
Kalenderjahrs
2010
fortgesetzt, hat der
Arbeitgeber die auf der
Lohnsteuerkarte 2010
eingetragene
Lohnsteuerabzugs merkmale im Kalenderjahr 2011
weiterhin anzuwenden.
Die Lohnsteuerkarte
2010 muss somit dem
Arbeitgeber auch im
Kalenderjahr 2011 vorliegen.
Im Kalenderjahr 2011 hat der Arbeitgeber die
Lohnsteuerkarte 2010 während der Dauer des
Dienstverhältnisses aufzubewahren, er darf sie nicht
vernichten (eine Vernichtung der Lohnsteuerkarte
2010 ist erst nach Einführung der elektronischen
Lohnsteuerabzugsmerkmale zulässig), dem Mitarbeiter zur Vorlage beim Finanzamt vorübergehend
zu überlassen (z. B. zur Eintragung/Änderung eines
Freibetrags) sowie in den Fällen des Arbeitgeberwechsels oder bei der Beendigung des Dienstverhältnisses im Übergangszeitraum dem Mitarbeiter
innerhalb einer angemessenen Frist nach Beendigung
des Dienstverhältnisses aushändigen.
Ersatzbescheinigung statt Lohnsteuerkarte 2010
Bei fehlender Lohnsteuerkarte wird grundsätzlich
eine
Ersatzbescheinigung
ausgestellt.
Bei
Auszubildenden kann darauf verzichtet werden.
Arbeitnehmer ohne Lohnsteuerkarte 2010, die im
Übergangszeitraum Besteuerungsmerkmale für ein
Dienstverhältnis benötigen, müssen grundsätzlich
beim Finanzamt eine Bescheinigung für den
Lohnsteuerabzug 2011 (Ersatzbescheinigung) mit
dem Vordruck "Antrag auf Ausstellung einer
Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 2011" beantragen.
Das Ersatzverfahren kommt insbesondere in folgenden Fällen in Betracht:
die Gemeinde hat für den Arbeitnehmer im
Kalenderjahr 2010 keine Lohnsteuerkarte ausgestellt,
die
Lohnsteuerkarte
2010
oder
die
Ersatzbescheinigung ist verloren gegangen,
unbrauchbar geworden oder zerstört worden,
der Arbeitgeber hat die Lohnsteuerkarte 2010 versehentlich vernichtet oder irrtümlich an das Finanzamt
übersandt,
der Arbeitnehmer beginnt im Kalenderjahr 2011 ein
neues Dienstverhältnis und die Gemeinde hat für den
Arbeitnehmer im Kalenderjahr 2010 keine
Lohnsteuerkarte ausgestellt.
Ahmet TUNGA (ahmet-tunga@gmx.de)
Info: Haufe Steuer Office

sofatutor.com, die Online-Lernvideoplattform im
Internet - für Schüler, Studenten und
Auszubildendesofatutor.com ist ein junges
Berliner Unternehmen, das seit April 2009
Lernvideos im Internet anbietet. Auf der
Internetseite können Schüler, Studenten und
Auszubildende für ihre Prüfungen und
Hausaufgaben lernen und somit ihre Noten verbessern. Besonders in Vorbereitung auf das Abitur
oder den mittleren Schulabschluss ist sofatutor
eine sinnvolle Unterstützung. Über 4400 Videos in
18 verschiedenen Fächern stehen bereits auf der
Plattform zur Verfügung. So werden beispielsweise
Bruchrechnungen im Fach Mathematik und die
Zeitformen im Fach Englisch erklärt. Die Videos
werden von Lehrern, Nachhilfelehrern und
Studenten gedreht und sind durchschnittlich 10
Minuten lang. Nach jedem Video kann man mit
einem Test sein Wissen überprüfen.Die Idee zu
sofatutor.com entstand im Sommer 2007 Stephan Bayer, der Gründer, hatte sich gerade eine
neue Kamera gekauft und saß über seinen
Matheaufgaben. Aber anstatt zu lernen, fing er an
mit der Kamera einen Film zu drehen, der die
mathematischen Formeln erklärte. Seine
Mitstudenten fanden den Lernfilm so gut, dass die
Idee entstand eine Plattform für Lernvideos aufzu-

bauen. Aus diesem einen Mathevideo sind mittlerweile über 4400 Lernvideos geworden.Sofatutor
gibt allen SES-Lesern 30% Rabatt auf die normalen
Preise, die bei 7¤ für einen Monat beginnen - für
Nachhilfe ein sehr fairer Betrag. Schauen Sie deshalb rein und lösen Ihren Code auf
www.sofatutor.com ein oder rufen Sie uns an unter
030/ 515 88 22 20.

TREND DERSHANELER
Sertifika Töreni Uyum sertifikalar⁄n⁄ törenle
ald⁄lar
TREND Dershanelerinin Kreuzberg semtindeki ana
‚ubesinde düzenlenen bir törenle A2, B1 kurslar⁄na kat⁄l⁄p ba‚ar⁄yla tamamlayan 135 ö©renci
sertifikalar⁄n⁄ ald⁄lar. Göçmenler ve Sı©ınmacılar
Dairesi 'nin (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kısaca BAMF) i‚birli©iyle düzenlenen uyum
kurslar⁄ sertifika töreninde dünyan⁄n çe‚itli ülkelerinden gelen ö©rencilerin sevinçleri görme©e
de©erdi.
Okulun kurucusu ve sahibi Erkan Nasay ve Uyum
Kurslar⁄ koordinatörü Deniz Nuray han⁄m konuklar⁄
giri‚te kar‚⁄lay⁄p davetlilerle tek tek il©ilendiler.
Açılı‚ konu‚masını ayn⁄ zamanda Okul Müdürü
olan Erkan Nasay yapt⁄. Uzun ve yorucu bir dönemden sonra alınabilen sertifikaların, Almanya' daki
ya‚am içerisindeki önemini vurguladı.
Okul Müdürü entegrasyonun sadece lisan
ö©renmekle de©il, ba‚ka alanlarda da uyum
göstermekle olabilece©ini belirterek, göçmen
kökenlilerin yo©un çaba göstermelerini istedi.
Ancak Alman toplumunun da bu çabaları görmesi,
takdir etmesi ve gerekli saygı ve toleransı göstermesinin altını önemle çizdi.
Ya‚am⁄n hep ö©renmek oldu©unu kaydeden Erkan
Nasay ö©renilen lisanın heba edilmemesi için
e©itime devam dedi ve yeni yılda düzenleyecekleri
ESF kaynaklı olan, mesle©e yönelik kurslarının ve
buna ba©lı Almanca kurslarının müjdesini verdi.
Göçmenler ve Sı©ınmacılar Dairesi' nden Bay
Martin Schmidt ö©rencilerin çabalarını övdü ve
mutlaka e©itime devam etmelerini önerdi.
Sundukları ESF Kurslarının özelliklerini anlatt⁄.
TDU adına törene katılan Ba‚kan Hüsnü Özkanlı ve
yardımcıları Uwe Lange, Dursun Íahin, Türk ve
Alman i‚adamlarının eleman seçiminde iki dillili©e
verdikleri önemi vurguladılar ve ya‚am boyu
e©itimin önemini anlattılar.
Ardından Job Center Frıedrichshain/Kreuzberg
adına konu‚an Bayan Overbeck, kurumlarının
uyum kurslarının ba‚arısına verdi©i önemi anlattı
ve ö©rencilerin en kısa zamanda Job Center'lere
ba‚vurup di©er e©itim programları hakkında da
bilgi edinmelerini önerdi.
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Son konu‚macı, okulun en kıdemlı ö©retmenlerinden bayan Schmidt'te alfabe kursu ile
ba‚layan ve normal Almanca kursuna geçilen süreçte, göçmenlerle edindi©i güzel tecrübelerini
anlattı ve kendisinin de zaman zaman kar‚ısındaki
ö©renci grubuna uyum gösterdi©ini vurguladı.
Uyum Kursalar⁄ koordinatörü bayan Deniz Nuray
lisanin önemine dikkati çekerek “lisan insan⁄n visite kart⁄d⁄r” diyerek ba‚lad⁄©⁄ konu‚mas⁄nda . “B1
kurslar⁄n⁄ bitiren arkada‚lar⁄m⁄z devlet daierelerinde, bankalarda, doktorlarda, al⁄‚veri‚te kendilerini
rahatca ifade edecek duruma gelmi‚lerdir, kendilerini kutlar⁄z” dedi.
Törene katılan ögrenciler sertifikalar⁄n⁄ BAMF
sorumlusu Martin Schmidt ve TDU yöneticilerinden
ald⁄lar.
Daha sonra katılımcılar hazırlanan büyük bir büfede enfes Türk yemeklerinden tatma ve kar‚ılıklı
görü‚ alı‚veri‚inde bulunma imkanını buldular.
Yo©un kar ve kötü hava ‚artlar⁄na ra©men törene
kat⁄l⁄m⁄n büyük oldu©u gözlendi.

ALMANYA CUMHURBAÍKANI WULFF, ÛNTERNET
ÜZERÛNDEN TOPLUMSAL KONULARIN TARTIÍILACAÌI "VATANDAÍFORUMU"NU BAÍLATTI
Almanya Cumhurba‚kanı Christian Wulff, internet
üzerinden e©itim, demografik geli‚me, demokrasi,
aile, uyum, dayanı‚ma ve adalet gibi toplumsal
konuların tartı‚ılaca©ı "Vatanda‚ Forumu"nun
açılı‚ını yaptı.
Cumhurba‚kanılık konutu olan Bellevue Sarayında
düzenlenen törenle ba‚latılan projeye, aralarında
Alman-Türk Ku‚a©ı (Deukische Generation) adlı
derne©in ba‚kanı Aylin Selçuk'un da bulundu©u,
toplumun de©i‚ik alanlarında faaliyet gösteren
kurulu‚ temsilcileri ve politikacılar da katıldı.
"Vatanda‚ Forumu" projesine Almanya'nın 25 farklı bölgesinden yakla‚ık 10 bin ki‚inin katılması
öngörülürken, bu ki‚ilerin mart ayından itibaren
düzenlenecek olan de©i‚ik toplantılar ve internet
üzerinden yapılacak tartı‚malarla, belirlenen konular üzerinde öneriler geli‚tirece©i ve böylece yerel
yönetimlerin güçlenmesine katkı sa©layaca©ı bildirildi.
Wulff, projeyi tanıtırken yaptı©ı konu‚mada, 10 bin
ki‚inin gelecek haftalarda ülkedeki önemli sorunlar
ve birlikte ya‚am hakkında dü‚ünceler
geli‚tirece©ini, tartı‚aca©ını ve çözüm yolları arayaca©ını belirterek, söz konusu forum ile halkın
sorunların çözümüne katılımını sa©layacaklarını
söyledi.
Bu tartı‚malardan ne gibi sonuçların çıkabilece©inin önceden öngörülemeyece©ini, ancak bir
güven ortamının olu‚turulaca©ını ifade eden Wulff,
demokrasinin vatanda‚ların sorunların çözümüne
katılımı ile hayat buldu©unu kaydetti.

ALMANYA CUMHURBAÍKANI WULFF:
"ALMANYA'NIN, DÜNYADA BAÍKA HÛÇBÛR
ÜLKENÛN OLMADIÌI KADAR TÜRKÛYE ÛLE DERÛN
ÛLÛÍKÛLERÛ VAR"
Almanya Cumhurba‚kanı Christian Wulff ve e‚i
Bettina Wulff, ba‚kent Berlin'deki Bellevue
Sarayı'nda hükümet temsilcileri ve bazı vatanda‚lar için geleneksel yeni yıl resepsiyonu verdi.
Wulff, resepsiyon sonrasında Û‚gücü Anla‚masının
50. yılı vesilesi ile sorulan bir soruya kar‚ılık Türk
gazetecilere yaptı©ı açıklamada, "Almanya'nın,
dünyada ba‚ka hiçbir ülkenin olmadı©ı kadar
Türkiye ile derin ili‚kileri var" dedi.
Ûki ülke arasında yapılan Û‚gücü Anla‚ması ve daha
sonra Türkiye'den göç edenlerin Almanya'nın ekonomik geli‚imine katkısıyla ilgili olarak
Berlinale'de bir film gösterilece©ini belirten Wulff,
bu filmde uyum politikasındaki tüm sıkıntıların,
tüm ‚ansların ve büyük ba‚arıların i‚lendi©ini söyledi.
Söz konusu filmin bir kaç hafta içinde prömiyerinin
yapılaca©ını ve filmin kendisini sevindirdi©ini ifade
eden Wulff, buraya kendisinin de katılaca©ını kaydetti.
Wulff, bundan sonra da Û‚gücü Anla‚ması'nın
Türkiye ve özellikle de Almanya'ya ne gibi katkı
sa©ladı©ının açıklanaca©ı toplantılar düzenlenmesini diledi©ini sözlerine ekledi.
Resepsiyona katılan Diyanet Û‚leri Türk Ûslam
Birli©i'nin (DTB) diyalog sorumlusu Bekir Albo©a
da Cumhurba‚kanının yeni yılını kutladı©ını belirterek, "Cumhurba‚kanı beni görür görmez 'bana
güvenebilirsiniz' dedi. Ben de Almanya'da camilere
yapılan saldırılar nedeni ile Ûslam dü‚manlı©ının
arttı©ı ve dinler arasındaki diyalo©un so©umaya
ba‚ladı©ı yönünde bir kaygımızın oldu©unu söyledim" diye konu‚tu.
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YEÍÛLLER PARTÛSÛ BERLÛN EYALETÛ MECLÛS
ÜYESÛ ÖZCAN MUTLU:
"ALMANYA, EÌÛTÛMDE SON 9 YILI ÛYÛ DEÌERLENDÛREMEDÛ, SADECE SUÇLU ARADI, ÇÖZÜM
ÜRETMEDÛ"
Alman Ye‚iller Partisi Berlin Eyalet Meclisi üyesi
Özcan Mutlu, Almanya'nın e©itim alanında son 9
yılı iyi de©erlendiremedi©ini, çözüm üretmeyerek
sadece suçlu aradı©ını söyledi.
Mutlu, Berlin Eyalet Meclisi'nde düzenlenen ve
Berlin Ba‚konsoloslu©u E©itim Ata‚esi Ali Can,
Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları
Koordinatörü Atilla Do©an ve Berlin'deki Carl von
Ossietzky okulunda ö©retmenlik yapan Nalan
Kılıç'ın da katıldı©ı "Türk ö©rencilerin e©itim durumu" konulu panelde konu‚tu.
Almanya'da çok sayıda göçmen ailenin de aralarında bulundu©u dar gelirli ailelerden gelen çocukların e©itim durumunun 2000 yılından sonra daha
iyiye gitmedi©ini belirten Mutlu, "Muhafazakar
partiler, ülkedeki e©itim durumunun iyi olmamasının göçmenlerden kaynaklandı©ını savunuyor.
Ancak Almanya genelinde göçmen ö©rencilerin
oranı sadece yüzde 5. Almanya e©itimde son 9 yılı
iyi de©erlendiremedi. Sadece suçlu aradı, çözüm
üretmedi" dedi.
E©itim alanında yapılan uluslararası PISA
ara‚tırmasında Almanya'nın e©itim seviyesinin
‚anghay'daki ö©rencilerin 2 yıl gerisinde
oldu©unun ortaya konuldu©unu ifade eden Mutlu,
bunun, üniversiteye gidecek olan ö©rencilerin
daha az e©itimli oldu©u anlamına geldi©ini ve bu
durumun ülke ekonomisine olumsuz etkisi
olaca©ını kaydetti.
Almanya'da ya‚ayan 2. ve 3. ku‚ak göçmenlerin,
e©itim sisteminde zorluklar çekti©ini ve dı‚lanma
gördükleri için bu ülkenin e©itim sistemine duydukları güvenin azaldı©ını kaydeden Mutlu, göçmenlerin e©itim alanında bir lobisi olmadı©ını ve bu
alanda yeterince temsil edilemedi©ini söyledi.
Alman e©itim sisteminin tek dil üzerine kurulu
oldu©unu
ve
göçmenlerin
ihtiyaçlarını
kar‚ılamadı©ını belirten Mutlu, e©itim müfredatında kültürel farklılıklara yer verilmesi gerekti©ini
ifade etti.
E©itim sisteminde yapısal reformların gerekti©ini
ifade eden Mutlu, velilere, çocuklarının e©itimine
destek vermeleri ça©rısında bulundu.
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Ata‚e Can da, Almanya'da 81 milyonluk nüfusun
yüzde 19'unun göçmen oldu©una i‚aret ederek,
Almanya'da yabancı ö©renciler arasında Türklerin
ilk sırada yer aldı©ını, 0-6 ya‚ grubunda göçmen
çocuklar arasındaki Türk çocukların oranının yüzde
45 oldu©unu kaydetti.
Can, e©itim alanındaki sorunların, e©itim sisteminin yanı sıra ki‚isel ve ekonomik sebeplerden kaynaklandı©ını, Almanya'da do©an ve büyüyen Türk
çocukların oranının yüzde 80'in üzerinde oldu©unu
ve bu çocukların hala göçmen ve yabancı olarak
algılanmasının do©ru olmadı©ını ifade etti ve
"Burada çocukların sorunları varsa Alman e©itim
sistemi içinde de©erlendirmek lazım" dedi.
Berlin'de her 3 çocuktan birinin yabancı oldu©u
yerde sadece 100 ö©retmenden 1'inin göçmen
kökenli oldu©una i‚aret eden Can, çocukların kendi
kültürlerinden gelen, kendileri gibi zorlukları a‚mı‚
ve kendilerine örnek alabilecekleri ki‚ilerden yoksun oldu©unu belirtti.
Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları
Koordinatörü Do©an, Anadolu Üniversitesi'nin
1987 yılında e©itim programlarına ba‚ladı©ını hatırlatarak, "O dönemde lise mezunu insan aramaya
ba‚ladık. O dönemdeki durum bugünden iyi
de©ildi. Bugün daha iyiyiz. Türk toplumu iyi yönlere gidiyor" dedi.
Ö©retmen Kılıç da, Almanya'daki ö©retmenlerin
di©er kültürlere de açık olması gerekti©ini, böylelikle ö©rencilere daha ho‚görülü olarak destek olabilece©ini söyledi.
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NASREDDÛN HOCA FIKRALARI
ETMEZSEN ETME
Adamın biri, bir gün a©acın altında namaz kılıyormu‚. A©açta bulunan ba‚ka biri de onu izliyormu‚.
Namazını bitiren adam daha sonra namazının
kabul olması için Allah'a dua etmeye ba‚lamı‚.
"Allahım sen namazımı kabul et." A©açtaki adam:
"Etmem", diye cevap vermi‚. Adam ‚a‚ırmı‚.
Tekrarlamı‚: "Allahım sen kıldı©ım namazı kabul
et." "Etmem." Adamın ‚a‚kınlı©ı iyice artmı‚. Yine:
"Allahım sen namazımı kabul et", demi‚. A©açtaki
adam tekrar: "Etmem", deyince adam sinirlenmi‚.
"Etmezsen etme. Zaten abdestsiz kılmı‚tım."
AÌAÇ YÜRÜMEZSE
Nasreddin Hoca'ya yapılan sata‚malar tükenip bitmez. Ak‚ehirliler bir gün Hoca'ya takılır ve sorarlar:
"Hocam senin evliyalar katında ulu bir ki‚i oldu©un
söylenir aslı var mıdır?" Hoca'nın böyle bir iddiası
elbette yoktur ama bir kere soruldu ya cevaplar:
"Her halde öyle olmalı." "Böyle ki‚iler zaman
zaman mucizeler göstererek bu özelliklerini herkese kanıtlar. Hoca madem kabullendin göster bir
mucize de görelim!" Hoca: "Pekala ‚imdi size bir
numara yapalım" der.. Kar‚ısında durmakta olan
çınar a©acına; "Ey ulu çınar çabuk yanıma gel!"
der. Tabii ne gelen a©aç var ne giden. Hoca yürümeye ba‚lar a©acın yanına varır. Ak‚ehirliler: "Ne
oldu Hoca a©acı getiremedin, kendin oraya gittin!"
diye gülünce Hoca: "Bizde kibir yoktur, da© yürümezse abdal yürür", der.
SECDEYE KAPANIRSA
Bir gün Hoca, yol üstü bir hana inmi‚. Han Nuh
Nebi'den kalma bir yer.. Her tarafı delik de‚ik;
adeta çökmeye ramak kalmı‚. Hoca'nın yüre©ine
bir korkudur dü‚mü‚ ama, ne desin? Nihayet bir
söz arasında: - "Yahu, bu senin tavan da ne kadar
gıcırdıyor, be‚ik mübarek!" diyecek olmu‚ ama,
hancı baba hiç oralı olmamı‚; sözü ‚akaya
bo©arak: "A©zını hayra aç Hoca, bu gıcırtı be‚ik
gıcırtısı de©il; tavan tahtaları Hakka tesbih çekiyor!" demi‚. Hoca'nın közü küllenir mi? Gözlerini
hancının gözüne dikerek: "Peki ama", demi‚; "ya
bu tavan boyle tesbih çeke çeke a‚ka gelip de secdeye kapanırsa, bizim halimiz nice olacak?"
BÛZEDE UÌRADI
Nasreddin Hoca'ya dert yanıyorlar: "Yahu Hoca
senin karın çok geziyor." Hoca: "Olur mu canım? O
kadar gezse arada bir bizim eve de u©rardı."

HZ. ÛSA
Nasreddin Hoca, bir köyde vaaz veriyormu‚. Laf
arasında Hazreti Isa'nin gö©ün dördüncü katında
oldu©unu söylemi‚. Vaazdan sonra, bir kadın
Hoca'ya yana‚mı‚: "Hazreti Isa, orada ne yer, ne
içer?", demi‚. Hoca'nın tepesi atmı‚: "Ey hatun,
köyünüze geleli ‚unca zaman oldu, benim ne yiyip,
içti©imi sormazsın da, Allah'ın peygamberini sorarsın!"
SANANE
Bir gün Nasreddin Hoca eve do©ru yürüyormu‚, bir
arkada‚ı arkadan seslenmi‚ "aman hoca gördün
mü biraz önce geçen helva kazanı a©zına kadar
doluydu". Hoca istifini bozmadan "bana ne"
demi‚. Arkada‚ı, "ama hoca helva kazanı sizin eve
gidiyordu, buna ne dersin?" demi‚; hoca yine istifini bozmadan "o zaman sana ne?" demi‚.
BÛR AYAK
Nasreddin Hoca abdest alırken, bir aya©ına su yetmemi‚. Namaz kılarken de bir aya©ını yukarı kaldırarak namaz kılmı‚. Bunu gören cami cemaati:
"Hocam bu nasıl namaz?" diye sormu‚. Nasreddin
Hoca: "Bir aya©ı abdestsiz namaz", diye cevap
vermi‚.

'FRUIT LOGISTICA'' FUARI BERLÛN'DE AÇILDI
-FUARA TÜRKÛYE'DEN 17 ÍÛRKET KATILIYOR
Uluslararası Sebze ve Meyve Pazarlama Fuarı
''Fruit Logistica'', Almanya'nın ba‚kenti Berlin'de
açıldı.
Aralarında Türkiye'den 17 Íirketin de stant açtı©ı
fuara, 84 ülkeden 2 bin 452 Íirket katılıyor.
Akdeniz Ya‚ Meyve Sebze Ûhracatçıları Birli©i
Yönetim Kurulu Ba‚kanı ve Narenciye Tanıtım
Grubu Ba‚kanı Ali Kavak, Türkiye'nin bu yıl 8. kez
milli düzeyde katıldı©ı fuarda toplam 606 metrekarelik alanda taze meyve, sebze, narenciye, organik
meyve-sebze ve paketleme sektöründeki firmalarla
temsil edildi©ini belirtti.
Fuarda bu sektörde bulunan ‚irketleri biraraya
getirerek ihracat alanındaki pazar payını artırılması
yönünde çalı‚malar yaptıklarını ifade eden Kavak,
fuarı en iyi ‚ekilde de©erlendirmek istediklerini
kaydetti.
Ba‚bakanlık D⁄‚ Ticaret Müste‚arlı©ı Ya‚ Meyve
Sebze Ûhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Ba‚kanı
Kemal Kaçmaz da, Türkiye'nin 2010 yılında bu sektörde yüzde 5 artı‚la 2,9 milyon ton ya‚ meyve
sebze ihracatı gerçekle‚tirdi©ini, toplam ya‚ meyve
sebze ihracatından elde edilen gelirin yakla‚ık 2,1
milyar dolar oldu©unu belirtti.
Türkiye'nin en çok ya‚ meyve sebze ürünü ihraç
etti©i ülkenin Rusya Federasyonu oldu©unu ifade
eden Kaçmaz, Ukrayna, Irak, Almanya, Bulgaristan
ve Romanya'nın di©er önemli ihraç pazarları
oldu©unu kaydetti.
KKTC Akdeniz Narenciye Ûhracatçılar Birli©i Ba‚kanı
Ahmet Hastürk de, KKTC'nin bu yıl fuara 4. kez
katıldı©ını fuarda 10 ‚irket ile yer aldıklarını belirtti.
Hastürk, fuara patates, narenciye ve enginar üreten ‚irketlerin katıldı©ını, KKTC standına her geçen
yıl ilginin arttı©ını kaydetti.
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ÛZMÛR MENEMEN EKÛN KOLEJ ÖÌRENCÛLERÛ, ''OKUL KARDEÍLÛÌÛ'' ÇERÇEVESÛNDE BERLÛN'DEKÛ
BOUCHE ÛLKOKULUNU ZÛYARET ETTÛ
Ûzmir Menemen Ekin Koleji ö©rencileri, okul
karde‚li©i kapsamında Berlin'in Köpenick ilçesinde
bulunan Bouche Ûlkokulunu ziyaret etti.
Ekin Koleji müdürü Yavuz Güne‚, Bouche ilkokulunda iki okulun ö©rencilerinin katıldı©ı bir etkinlikte yaptı©ı açıklamada, Menemen'de Kasım ayında
imzalanan bir protokol ile Bouche Ûlkokulu ile ''karde‚ okul'' olduklarını belirtti.
Güne‚, bu protokol çerçevesinde 5 günlük ziyaret
için 10 ö©renci ile birlikte Berlin'e geldiklerini ifade
ederek, ‚imdiye kadar Berlin'in tarihi ve kültürel
yerlerini gezdiklerini, Köpenick ilçesi Belediye
Ba‚kanı'nı ziyaret ettiklerini ve Bouche okulunda
faaliyetler gerçekle‚tirdiklerini kaydetti.
Bouche Ûlkokulu ö©rencilerinin de Mayıs ayında
Menemen'i ziyaret edeceklerini ifade eden Güne‚,
Alman ö©rencilerinin böylelikle Türk kültürü hakkında bilgi edineceklerini kaydetti.
Güne‚, bu ziyaretlerin kar‚ılıklı olarak yılda en az
iki kez yapılmasının öngörüldü©ünü ifade etti.

Ben de kabul ettim'' dedi.
Daha sonra Türkiye'ye gittiklerini ve Ekin Koleji ile
Kasım ayında ''karde‚lik protokolü'' imzaladıklarını anlatan Rosenkranz, ''Biz Türkiye'de çok güzel
kar‚ılandık. Bu proje ile ö©rencilerin bir araya gelmesini ve birlikte çalı‚masını hedefliyoruz. Çocukların birbirlerini tanıması çok önemli. Bunun di©er
okullara örnek olmasını ümit ediyorum'' dedi.
Ekin Koleji yetkilisi Ay‚e Yasemin Re‚ito©lu da bundan sonra ö©rencilerin internet üzerinden de
de©i‚ik çalı‚malar yapaca©ını ve bu ‚ekilde dostluklarını geli‚tirece©ini söyledi.
Okulda düzenlenen etkinlikte, iki okulun ö©rencileri dans gösterisi sundu.
Etkinli©e, ö©rencilerin yanı sıra Bouche okulunun
Türkçe ö©retmeni Aslı Ahmeto©lu ile Ekin Koleji'nin
Almanca ö©retmeni Neslihan Akgün katıldı.

Bouche lkokulu müdürü Tilo Rosenkranz da bundan önce farklı ülkelerdeki okullar ile de©i‚ik projeler çerçevesinde çalı‚malar yaptıklarını belirterek,
''Almanya Cumhurba‚kanı Christian Wulff, Ekim
ayında Türkiye'ye yaptı©ı ziyarette iki ülke arasında faaliyetlerin hayata geçirilmesi ça©rısında
bulunmu‚tu. Bunun üzerine okuldaki bir ö©retmen, Ekin Koleji ile çalı‚malar yapmayı önerdi.
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''ÇOCUKLARIN ÛYÛ BÛR EÌÛTÛM ALMALARI ÛÇÛN HER TÜRLÜ ÛMKANI SEFERBER ETMELÛYÛZ''
Türkiye'nin Berlin Ba‚konsolosu Mustafa Pulat,
çocukların iyi bir e©itim almaları için her türlü imkanın seferber edilmesi gerekti©ini söyledi.
Pulat, Almanya'nın ba‚kenti Berlin'de e©itime
yönelik çalı‚malar yapan Türk-Alman Merkezi'nin
(DTZ) resmi açılı‚ında yaptı©ı konu‚mada, bilgiyi
elinde tutan ve onu en iyi ‚ekilde i‚leyenlerin
bugün dünyadaki geli‚melere yön verdiklerini
belirterek, "Bu ba©lamda ulusumuzun gelece©inin
en büyük teminatı çocuklarımızın e©itimidir. Gerek
Türkiye'de gerek yurt dı‚ında ya‚ayan Türkler olarak çocuklarımızın iyi bir ‚ekilde e©itim almaları
için her türlü imkanı seferber etmeliyiz" dedi.
Okulda ve ailede iyi e©itim almı‚, Türkçe ve
Almanca'yı iyi bilen, ilave bir yabancı dile hakim ve
kendilerini sürekli olarak geli‚tiren ki‚ilerin seçkin
meslek sahipleri olarak sosyal hayatta iyi yerlere
geldiklerini ifade eden Pulat, çocukluk yıllarında
çe‚itli nedenlerle yeterince iyi e©itim almamı‚
ki‚ilerin de okuma-yazma ö©renerek, meslek
e©itimi almak suretiyle hayatlarında yeni bir sayfa
açabilme imkanına kavu‚malarının da sa©lanması
gerekti©ini kaydetti.

DTZ Ba‚kanı Adnan Gündo©du da ülkedeki e©itim
sorununun gelece©in sorunu olmasını istemediklerini, e©itim konusunda herkesin e‚it fırsatlara
sahip olması gerekti©ini belirtti.
DTZ'nin ''ISO 9001'' kalite standardı sertifikasına
sahip oldu©una dikkati çeken Gündo©du, uzun
zamandan beri dernek faaliyetlerinde edindikleri
tecrübe ve profesyonel bir yapı ile sorunların üstesinden gelebilecek durumda olduklarını kaydetti.
Gündo©du, DTZ'de Türkçe ve Almanca okumayazma, bilgisayar destekli Almanca kursları, okul
öncesi çocuklara destek, sosyal ve kültürel
çalı‚malar, meslek e©itimi yapan gençlere staj
imkanı gibi çe‚itli konularda faaliyet vereceklerini,
bu faaliyetlere sadece Türkler de©il tüm milletlerden insanların katılabilece©ini ifade etti.
Neukölln Belediye Ba‚kanı Heinz Buschkowsky de
e©itimin önemine dikkati çekerek, "Ülkemiz kalifiye elemanlar sayesinde ayakta durmaktadır"
dedi.
Açılı‚a, de©i‚ik parti temsilcileri ve çok sayıda
davetli katıldı.

Türkçe'nin layıkıyla ö©renilmesi için çocukların
okullarda seçmeli ders olarak sunulan Türkçe derslerine devam etmeleri ça©rısında bulunan Pulat, bu
noktada en büyük görevin ailelere ve özellikle
annelere dü‚tü©ünü belirtti. Pulat, DTZ'nin bu
ba©lamda okuma-yazma ve gençlere yönelik uyum
kursları vererek, aynı zamanda düzenlenen kurslar
aracılı©ı ile ö©rencilerin derslerine yardımcı olmakla önemli bir görevi yerine getirdi©ini sözlerine
ekledi.
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Avrupa´n⁄n en büyük Kartu‚ Dolum firmalar⁄ndan
olan Reton Toner Firması’nı ziyaret ettik
Avrupa’nın en büyük kartu‚ dolum firmalarından
biri olan Reton firmasının genç Sorumlu Müdürü
Onur Kaç’la firma hakkında konu‚tuk.
Hem bir söyle‚i yapmak, hem de SES dergisi olarak
bir ziyarette bulunmak amacıyla, ‚ubat ayının
güne‚li bir gününde Reton Toner Kartu‚ Dolum
Firması’nı ziyaret ettik.
Bir kartu‚ dolum firmasını ilk kez ziyaret etti©imiz
için buradaki görüntüler de bizler için ilginçlik arzediyordu.
Sekiz bin metrekarelik bir alanda kurulmu‚ olan bu
büyük firmanın depolarında tonlarca kartu‚ vardı.
Û‚yerini gezmeye ba‚ladı©ımızda ise dolum aparatları, bunlara ba©lı aspiratörler, mürekkep ‚i‚eleri,
buralarda çalı‚an dolumcular ve kartu‚ paketleyen
i‚çilerle kar‚ıla‚tık.
Bütün bunlar bize de©i‚ik bir i‚yerinde oldu©umuzu gösteriyordu. Yani günümüze özgü, bir i‚
sahası...
Çok de©il, bundan 20 yıl öncesinde böyle bir i‚
sahası aklımıza bile gelmezdi.
Dünyanın son 20 yıldaki gidi‚atını ‚öyle gözümüzün önüne getirirsek, her ‚eyin nasıl hızla de©i‚ti©ini, geli‚ti©ini, yeni yeni mesleklerin ortaya
çıktı©ını görürüz.
Do©u Bloku’nun yıkılması, Avrupa Birli©i’ne yeni
ülkelerin alınması, bunların sonucunda ucuz
i‚gücünün Batı’ya gelmesi, Batı’daki i‚adamlarının
kendilerine Do©u ülkelerinde ‚ans görmesi, bilgisayar ve internetin iyice yayılması tüm de©erleri
yerle bir etti.
Tüm bunların neticesinde ya‚adı©ımız ‚ehir
Berlin’de fabrikalar ya kapandı veya ba‚ka ülkelere ta‚ındı. Bu nedenle birçok meslek kayboldu.
Ama günümüz teknolojisi sayesinde birçok yeni
meslek te ortaya çıktı.
Bilgisayar ve internetin yayılmasıyla ortaya çıkan
yeni i‚ sahalarından biri de ‘kartu‚ dolum’ i‚idir.
Bu i‚ sahasını yakından tanımak için, Reton firmasının genç Sorumlu Müdürü Onur Kaç’a birkaç soru
sorduk:
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Reton Toner sahibi Ûbrahim Keser ve
Müdür Onur Kaç

-Onur bey, bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız:
-Adım Onur Kaç, 1980’de Berlin´de do©dum. Okul
ya‚amımdan sonra çe‚itli i‚lerde çalı‚tım.
Berlin’de ya‚ayan birçok genç gibi ben de epey zorluk çektim. Sonra, bir yakınımız on yıl kadar önce
‚imdi yaptı©ımız kartu‚ dolum i‚ine girdi.
On on be‚ yılkadar önce kartu‚lar epey pahalıydı
ve talep gittikçe artıyordu, yani bir istikbal gördük
ve bu i‚e girdik ve çalı‚tık çabaladık bu günlere
geldik. Íu anda Avrupa’nın ilk be‚ firmasından
biriyiz.
-Û‚yerinizde üretti©iniz (dolum yaptı©ınız) bu
ürünleri kimler alıyor? Evinde bilgisayarı ve yazıcısı olan vatanda‚ sizden uygun fiyatla kartu‚
alabilir mi?
-Íimdiye de©in daha çok firmalara mal verdik. Ama
bundan sonra son kullanıcıya da mal satmayı
dü‚ünüyoruz, yani perakende satı‚larımız da
ba‚layacak. Bu satı‚larımız internet üzerinden olacaktır.
-Elektronik dünyası çok çabuk geli‚iyor, de©i‚iyor
ve kendini yeniliyor. Bu geli‚meler sizlerin de
i‚ini etkileyebilir mi?
-Íimdi, bu geli‚meler toner kartu‚ bölümünde
biraz farklı. Bu ürünler çevre kirlili©i ihtiva
etti©inden sıkı denetim altındadırlar. Her firma
kendi kartu‚lar⁄ndan sorumludurlar ve bu ürünler
‘Recycling’ dedi©imiz, yeniden kullanıma gönderilir. Bu da bizim i‚imize yarıyor. Kullanılmı‚
kartu‚lar⁄ satın alıp onları tamir ediyor, dolduruyor
ve yeniden kullanıma sunuyoruz. Yani çevrenin
temiz kalmasına da katkımız oluyor.
-Ba‚arılı bir i‚adamı olarak, ba‚arılı olamamı‚
günümüz gençlerine ne önerirsiniz?
-Benim genç arkada‚lara tavsiyem ‚udur ki,
dü‚üncelerini kesinlikle takip etsinler ve bunu
uygulasınlar, çünkü insanlar ancak kendi sevdikleri i‚leri yaparlarsa ba‚arıya ula‚abilirler. Evet
günümüzde birçok meslek bitti ama ba‚ka meslekler ve ba‚ka i‚ler ortaya çıktı. Gençler sevdikleri
i‚leri seçip giri‚imde bulunabilirler. Yani atılım
‚art.
-Bu söyle‚i için SES dergisi adına te‚ekkür ederiz.
-Ben de te‚ekkür ederim.
Hüdai ÜLKER
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61. BERLÛN FÛLM FESTÛVALÛ ÖDÜLLERÛ
EN ÛYÛ FÛLM ÛÇÛN VERÛLEN ''ALTIN AYI''
ÖDÜLÜNÜ, FARHADÛ'NÛN ''JODAEÛYE NADER AZ
SÛMEN'' FÛLMÛ ALDI
Berlin'de düzenlenen 61. Berlin Film Festivali'nde
(Berlinale), ödüller sahiplerini buldu.
En iyi film için verilen ''Altın Ayı'' ödülünü, Ûranlı
yönetmen Asghar Farhadi'nin ''Jodaeiye Nader az
Simen'' adlı filmi kazandı.
''Gümü‚ Ayı'' ödüllerinde de en iyi rejisör dalında,
''Schlafkrankheit'' adlı filmin yönetmeni Ulrich
Köhler, ''En iyi senaryo'' dalında ''The Forgiveness
of Blood'' adlı film ödüle layık görülürken, ''En iyi
kadın oyuncu'' ve ''En iyi erkek oyuncu'' dallarında
da ödüller ''Jodaeiye Nader az Simen'' filminin
oyuncularına verildi.
Jüri Büyük Ödülü, ''A Torinoi Lo'' (The Turin Horse)
filmi ile Macar yönetmen Bela Tarr'a verilirken, ''If
not us, Who'', filminin yönetmeni Andres Veiel de,
festivalin kurucusunun adının verildi©i Alfred
Bauer Ödülünü aldı.
SEYFÛ TEOMAN'IN YÖNETTÛÌÛ ''BÛZÛM BÜYÜK
ÇARESÛZLÛÌÛMÛZ'' FÛLMÛNÛN GALASI YAPILDI
Berlin'de düzenlenen 61. Berlin Film Festivali'nde
(Berlinale) ''Altın Ayı'' için yarı‚an, Seyfi Teoman'ın

yönetti©i ''Bizim Büyük Çaresizli©imiz'' filminin
galası yapıldı.
Galaya, Teoman'ın ve film ekibinin yanı sıra
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet, Berlin
Ba‚konsolosu Mustafa Pulat ve çok sayıda sinemasever katıldı.
Film ekibini kırmızı halıda festivalin direktörü
Dieter Kosslick kar‚ıladı. Filmde oynayan Ûlker
Aksum, SES muhabirine yaptı©ı açıklamada, bu yıl
Berlin'den de ödül konusunda bir ‚eyler çıkabilece©ini belirterek, ''Basın toplantısında ele‚tirmenlerin tavrı, elektri©i iyi. Bir ‚eyler çıkabilir.
Ama en iyi film ödülünü 2 yıl üst üste verirler mi
‚üpheliyim. Galiba bu sefer ran filmi ile yarı‚aca©ız gibi hissediyorum'' dedi.
Aksum, Berlinale'de Türk sinemasını temsil etmekten mutluluk ve gurur duydu©unu söyledi.
Filmde yer alan di©er bir oyuncu Güne‚ Sayın da
kendisinin ilk filmi oldu©unu ifade ederek, ''Mutluyum, biraz da ‚a‚kınım, ilk filmim, ilk kez galaya
katılıyorum. Bu da Berlin'de oldu ‚ansıma'' diye
konu‚tu.
Sayın, film hakkında olumlu tepkiler aldıklarını,
Berlin'de her ‚eyin çok iyi geçti©ini belirtti.
YÖNETMEN SEYFÛ TEOMAN, FESTÛVALDE "ALTIN
AYI" ÛÇÛN YARIÍAN "BÛZÛM BÜYÜK ÇARESÛZLÛÌÛMÛZ" FÛLMÛNÛ TANITTI
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Yönetmen Seyfi Teoman, Almanya'nın ba‚kenti
Berlin'de düzenlenen 61. Berlin Film Festivali'nde
(Berlinale) "Altın Ayı" için yarı‚an "Bizim Büyük
Çaresizli©imiz" filmini tanıttı.

Filmdeki oyuculardan memnun oldu©unu ifade
eden Teoman, filmde en memnun oldu©u kesimin
oyuncular arasındaki kimya oldu©unu, oyuncuların
filme kendi enerjilerini de kattıklarını belirtti.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teoman, filmin bir roman uyarlaması oldu©unu belirterek, "Bu anlamda öyküden kaynaklanan otobiyografik bir ‚eyden bahsetmek zor.
Çünkü romana sadık kalmaya çalı‚tık.
Tabii ki beni ilgilendiren, benim ilgimi çeken konularla ilgili oldu©u için o anlamda tabii otobiyografiden bahsedilebilir. Romanı seçme sebebim de
bu"dedi.

Filmde Ûlker Aksum ve Fatih Al'ın oynadı©ı karakterler ile ilgili bir soruya Teoman, "Aralarında a‚k var.
A‚ka yakın bir dostluk diyoruz biz. Film de bununla
ilgili. li‚kileri sınıflandırmak ve alternatif bir ili‚ki
biçiminin var olup olmadı©ını ara‚tırmak ve alternatif bir ailenin mümkün olup olmadı©ını
ara‚tırmak... Ûli‚kiler cinsellik içermiyor. Gizli veya
açık bir cinsellik yok. Ûli‚ki sonuçta, bir aile gibi
ya‚ıyorlar" yanıtını verdi.
Aksum da filmi izlemedi©ini, bu ak‚am ilk kez izleyece©ini belirtti.

Filmin konusunun Ankara'da geçti©ini ifade eden
Teoman, "Benim açımdan ba‚ka bir yerde geçmesini dü‚ünmek mümkün de©il. Ankara ve Ankaralılık ile ilgili bir ‚ey var romandan kaynaklanan. Bu
karakterlerle de çok ili‚kili.

Fatih Al da filmin kendisi için sanatsal düzeyi çok
yüksek bir film oldu©unu kaydetti.

Türkiye'deki insanların rahatlıkla anlayabilece©i bir
‚ey" ‚eklinde konu‚tu. Ankara'nın kendine ait bir
mimari dokusu oldu©unu ve elinden geldi©i kadarıyla bunu yansıtmaya çalı‚tı©ını belirten Teoman,
Ankara'nın, Türk modernizminin bir sembolü oldu©unu kaydetti.
Teoman, filmde Galatasaray teknik direktörü
George Hagi'nin formasının yer alması ile ilgili bir
soru üzerine, kendisinin Galatasaray taraftarı
oldu©unu, formaya da Hagi'ye saygı ve sevgisinden dolayı yer verdi©ini ifade etti.
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Çi©dem ve Mustafa Royal
Eventcenter´de muradlar⁄na
erdiler.
Çi©dem ve Mustafa´ya nice
nice mutluluklar dileriz…
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Demet ve Ahmet
Violett Festsaale´de
Ni‚anland⁄lar.
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Sercan ve Serkan
Event S1 Center´de
Sünnet dügünü
kutlad⁄lar…
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Helin ve Okan Royal
Eventcenter´de muradlar⁄na erdiler.
Helin ve Okan´a nice nice
mutluluklar dileriz…
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Ok‚an ve Erkan Alamal
Festsaal´de muradlar⁄na
erdiler.
Ok‚an ve Erkan´a nice
nice mutluluklar dileriz…
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Sevilen Sanatç⁄ Seçil ve
Kaan’⁄n biriçik o©ullar⁄
Emirkaan Ideal Event
Center´de Sünnet
dü©ününü kutlad⁄lar.
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''BÛR ÜST LÛGE ÇIKMAYI HEDEFLÛYORUZ''
Oberliga`da mücadele eden Berlin Ankaraspor kulübünün ba‚kanı Mehmet Ali Han, bir üst lige yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.
Han, yaptı©ı açıklamada, ligde lider durumda olduklarını ifade ederek, ''Bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için büyük çaba harcayaca©ız.
Böylelikle Berlin'in üçüncü güçlü takımı olaca©ız''
dedi.

Kulübün isminin yeniden Berlin Athletik Kulübü
olması için mahkemeye ba‚vuruda bulunacaklarını
belirten Han, sözkonusu ismin Berlin dernekler
kütü©ünde daha önceden kayıtlı olması nedeni ile
mahkemenin bu ismi kulübe yeniden veremedi©i
ve bu nedenle Berlin Ankaraspor adının de©i‚tirilemedi©ini, Berlin Athletik Kulübü adının kütükten silinmesinden sonra bu ismin yeniden alınabilece©ini kaydetti.
Kadronun da küçültüldü©ünü belirten Han, bu kapsamda Okan I‚ık, Burak Salantur, Nazıf Aykut ve
Hakan Cankaya'dan sonra Talha
San, Hazar Güney, Harun Koca
ve Danijel Milovanovic ile yolların ayrıldı©ını ifade etti.
BAK 07´nin önüzmüzdeki
Ûç saha maçlar⁄
06.03.2011 - Saat 14:00 Pazar
BAK 07 - BFC Dynamo
20.03.2011 - Saat 14:00 Pazar
BAK 07 - TSG Neustrelitz
10.04.2011 - Saat 14:00 Pazar
BAK 07 - Brandenburger SC Süd
29.04.2011 - Saat 17:30 Cuma
BAK 07 - Ludwigsfelder FC
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GALATASARAY ÍÖHRETLER
TAKIMI ''FLEXSTROM KUPASI'' SALON FUTBOL TURNUVASINDA 4. OLDU
Galatasaray Íöhretler takımı
Almanya'nın ba‚kenti Berlin'de düzenlenen ''FlexStrom
Kupası'' ‚öhretler salon fut- Temren ELMASOÌLU
bol turnuvasında 4. oldu.
SES Spor sorumlusu
Max-Schmeling solunda yapılan ve aralarında çok
sayıda Türk seyircinin de bulundu©u 8 bin ki‚inin
izledi©i turnuvada Galatasaray takımı, 3.'lük
maçında Union Berlin'e 7-4 yenilerek turnuvadan
4. olarak ayrıldı.

BÛLAL ÇUBUKÇU 2012 YILINA KADAR SÖZLEÍME
ÛMZALADI
Almanya Ûkinci Futbol Ligi takımlarından Alemannia
Aachen, Gençlerbirli©i takımında sözle‚mesi feshedilen Bilal Çubukçu'yu renklerine ba©ladı.
Aachen kulübü tarafından yapılan açıklamada,
bonservis bedeli ödenmeyen Bilal ile 2012 yılına
kadar sözle‚me imzalandı©ı belirtildi.
Aachen'in sportif direktörü Erik Meijer, Bilal'in orta
sahanın her yerinde oynayabilece©ini, böylelikle
teknik ekibin bir çok olana©a sahip olaca©ını ifade
etti.
Almanya'nın ba‚kenti Berlin'de do©an ve 20022008 yılları arasında Hertha BSC Berlin'de forma
giyen Bilal, daha sonra Gençlerbirli©i takımına
transfer olmu‚tu.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Falko Götz'un kaptanlı©ını yaptı©ı Bayer Leverkusen, final maçında FC
Köln'ü normal süresi 5-5 berabere tamamlanan
maçta penaltı atı‚ları sonrasında 10-9 yenerek
kupayı aldı.
Sava‚ Koç, Ûlyas Tüfekçi, Evren Turhan, Cüneyt
Tanman, Ümit Davala, Erhan Önal, Burhan
Saatçıo©lu, Kemal Balcı, Ömer Yıldız ve Bayram
Bekta‚'tan olu‚an Galatasaray takımı, yarı finalde
Bayer Leverkusen'e 3-2 ma©lup olurken, bu maçtan sonra Falko Götz, Galatasaray oyuncularının
yanına giderek sohbet etti.
Galatasaray, turnuvada (B) Grubu'nda Hertha
Berlin'i 4-2 ve Union Berlin'i 2-1 yenerek yarı finale
yükselmi‚ti.
Turnuvanın gol kralı 8 golle FC Köln'ün oyuncusu
Matthias Scherz olurken, en iyi oyuncu da Bayer
Leverkusen'de oynayan Markus Feinbier seçildi.
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teknik direktörün ve kulübün yardımı ile oldu©unu
kaydeden genç oyuncu, ''Beni takdir ediyor ve
bana güveniyorlar. Bana ihtiyaç duyuldu©unun,
tam olarak kendimi verebilece©imin ve hata da
yapabilece©imin her zaman bilincinde olmak isterim'' ‚eklinde konu‚tu.
Nuri, ba‚arısında takım arkada‚larının katkısının
büyük oldu©unu, onlarla saha içinde çok iyi
anla‚tı©ını kaydetti.
Sezon ba‚ında kendisini, Bayern Münih'li oyuncular Bastian Schweinsteiger ve Mark van Bommel ile
mukayese etti©i için ele‚tirildi©inin hatırlatılması
üzerine de Nuri, ''22 ya‚ındaki birisi olarak kendimi mukayese etmek için bilinçli bir ‚ekilde tecrübesi olan bu iki oyuncuyu seçtim. Kendim için ölçüyü
ve hedefleri yüksek tuttum. Benim üzerimde baskı
olu‚maması için kulübün buna iyi bakmayaca©ını
da biliyordum'' dedi.
''Ligin en iyi orta sahasının lideri misiniz?'' ‚eklindeki bir soruya kar‚ılık da Nuri, bu mevkide yüksek
kalitede futbolculara sahip olduklarını belirterek,
en iyi orta sahaya sahip olduklarını iddia etmesinin
kibirlilik olmayaca©ını kaydetti.

BUNU BÜYÜK BÛR ONUR OLARAK GÖRÜYORUM
''HAYALÛM ÍAMPÛYONLAR LÛGÛ'NDE OYNAMAK''
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) futbolcuları tarafından sezonun ilk yarısının en iyi oyuncusu seçilen, Borussia Dortmund'lu milli futbolcu
Nuri Íahin, bunun kendisi için büyük bir onur
oldu©unu söyledi.
Nuri, spor dergisi Kicker'de yayımlanan röportajında, Bundesliga'daki 286 oyuncunun kendisini ilk
yarının en iyi oyuncusu seçti©inin hatırlatılması
üzerine, ''Bu, olabilecek en büyük ölçüde kabul
görmektir. Bunu, yaptı©ım çalı‚malara verilen
de©er ve çalı‚malarımın tasdik edilmesi olarak
görüyorum. Kendilerine kar‚ı oynadı©ım ve durumu en iyi de©erlendirebilecek olan meslekta‚larım tarafından seçilmem büyük bir onur''
dedi.
Bu sezon, bazı istisnalar dı‚ına görevini yerine
getirdi©ine ve geçen sezona göre performansını
yükseltti©ine inandı©ını ifade eden Nuri, yine de
performansını daha da yükseltebilece©ini belirtti.
Ba‚arı için çok çalı‚tı©ını, ancak bunun, takımın,
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Milli futbolcu, ''Gelecek ile ilgili planlarınızda
Borussia Dortumund'un ‚ampiyonlar Ligi'nde yer
alması önemli rol oynuyor mu?'' ‚eklindeki bir
soruya kar‚ılık da, ''Hayalim ‚ampiyonlar Ligi'nde
oynamak. Ancak ‚imdi tümüyle ikinci yarıya odaklandım'' diye yanıt verdi.
Ûlk yarıdaki ba‚arısından sonra Borussia Dortmund'u kimin durdurabilece©i sorusu üzerine de
Nuri, takımda bu ba‚arıdan dolayı bir gev‚eme
olmayaca©ını, bunun için de bir sebebin olmadı©ını, bu sezon ‚imdiye kadar elde ettikleri 43
puan için herhangi bir kupa verilmedi©ini sözlerine
ekledi.

BERLÛN TÜRKÛYEMSPOR, BERLÛN'DE DÜZENLENEN SALON FUTBOL TURNUVASINDA 2. OLDU
Alman 4. Ligi'nde (Regionalliga) mücadele eden
Berlin Türkiyemspor, Berlin Futbol Federasyonu
tarafından düzenlenen salon futbol turnuvasında
2. oldu.
Sömmeringhalle adlı solonda düzenlenen turnuvada, Berlin Türkiyemspor, final maçında Hertha BSC
Berlin'in U23 takımına 2-1 yenilerek turnuvayı ikinci tamamladı. Turnuvadan galip ayrılan Hertha
Berlin'de, Türk kökenli oyuncu Atakan Yi©ito©lu
forma giyerken, finalde Berlin Türkiyemspor'un tek
golünü Koray Ye‚illi kaydetti.
Grup maçlarında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak

yarı finale yükselen Berlin Türkiyemspor, yarı finalde Hermsdorf takımını, normal süresi 1-1 berabere
tamamlanan maçta penaltı atı‚ları sonrasında 6-5
yenerek finale yükselmi‚ti.
Turnuvada mücadele eden Berlin Ankaraspor (BAK
07) ise grup maçlarından sonra 4 puanda kalarak
averajla 3. oldu ve yarı finale yükselemedi. BAK 07,
turnuvayı 6. olarak tamamladı.
Berlin Türkiyemspor, turnuvanın sonunda ikincilik
kupasının yanı sıra ''fair-play'' ve 500 avroluk para
ödülünü de aldı.
Turnuvada üçüncülü©ü Union Berlin takımı kazanırken, Hermsdorf da dördüncü oldu.
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