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Öte yandan kentimizdeki alı‚veri‚ hareketlili©i`de,
Alı‚veri‚ merkezleri dolup ta‚ıyor. Zaten Berlin
esnafı yılın en önemli kazancını Aral⁄k ay⁄ içinde
yapıyor.
Kı‚ aylarının bu hareketli günlerinde, hem siz sayın
okurlarımızın yeni yılını kutlamak, hem de ‚u so©uk
kı‚ havalarında ho‚ça vakit geçirmenize bir nebze
olsun destek olmak amacıyla, sıcakcık bir SES dergisiyle kar‚ınızdayız.
Bu sayıdaki birçok haber ve foto©raf arasından birine de©inmek istiyorum: Bu sayıda, Berlin’de
yeti‚en genç ses sanatçısı Gizem Turaç’la bir
söyle‚i yaptık. Genç sanatçımız enerji dolu, hedefleri var ve sesine güveniyor. Gizem Turaç’la ünlülerin modacısı Daniel Rodan’ın Kurfürstendamm 73
adresindeki ‘Rodan’ isimli moda evinde bulu‚tuk.
Daniel Rodan Türkiye dostu bir i‚adamı. Yetenekli
genç sanatçıları destekliyor. Gizem Turaç ta Rodan
ma©azasının dünyaca ünlü elbiseleriyle sahneye ve
basının kar‚ısına çıkıyor.
De©erli okurlarımız
Yeni Ba‚konsolos’umuz Sayın Ahmet Ba‚ar Íen, 15
Kasım 2012 tarihinde Berlin’de göreve ba‚ladı.
Ahmet Ba‚ar Íen, Dı‚i‚leri Bakanlı©ı’na 1996 yılında girdi ve çe‚itli görevlerde bulundu. Yeni Ba‚konsolosumuz, e©itiminin bir kısmını Almanya’da
tamamladı©ı için çok iyi derecede Almanca bilmektedir.
Kendisine SES dergisi olarak ba‚arılar dileriz.
Bir dahaki sayıda bulu‚uncaya dek, herkesin yeni
yılını kutlar, esenlikler dileriz.

Ahmet T UNGA
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Friedrichshain-Kreuzberg
Belediyesi'nden 2 Türk'e fahri
çalı‚maları için madalya
Berlin'in Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi tarafından, Muzaffer Topal ve Neriman Tuncer isimli
vatanda‚lara fahri çalı‚malarından dolayı ilçe
madalyası verildi. Pablo-Neruda adlı kütüphanede
düzenlenen ödül töreninde, Berlin'de 25 yıldan bu
yana faaliyet gösteren Türk Folklor Cemiyeti'nin
Ba‚kanı Muzaffer Topal ile yo©unlukla Türklerin
oturdu©u Kottbusser Tor meydanında kiraların
artmasına kar‚ı bir süreden beri mücadele eden
''Kotti ve Co'' adlı dernekte faaliyetlerini sürdüren
Neriman Tuncer, toplum yararına yaptıkları
çalı‚malardan ötürü Friedrichshain-Kreuzberg
Madalyası'na layık görüldüler. Federal Meclis üyelerinin de katıldı©ı ödül töreninde madalyalar lçe
Belediye Ba‚kanı Franz Schulz ve Ûlçe Belediye
Meclisi Ba‚kanı Kristine Jaath tarafından verildi.
Vatanda‚ların yaptı©ı fahri çalı‚maların toplumu
bir arada tutmada büyük bir önem ta‚ıdı©ını kaydeden Schulz, bugün madalya alanların Friedrichshain-Kreuzberg ilçesini çalı‚malarıyla zenginle‚tirdiklerini belirtti. Schulz, kiraların yükselmemesi
için örnek bir mücadele sergileyen Tuncer’in di©er
insanlara da cesaret verdi©ini kaydetti. Jaath da,
Türk Folklor Cemiyet Ba‚kanı Muzaffer Topal'ın
Berlin'de 25 yıldan beri Türk kültürünü koruma ve
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ya‚atma yönünde çalı‚malar yaptı©ını belirterek,
Topal'ın çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik
yaptı©ı çalı‚malarla da dikkat çekti©ini ifade etti.
Topal'ın Türkiye ile Almanya arasında köprüler
kurdu©unu belirten Jaath, Topal'ın çocuklara sevgi
ve saygıyı ö©retti©ini kaydetti. Topal da, bu ödülü
aldı©ından dolayı belediye üyelerine ve kendisine
destek veren e‚i Nurdan'a te‚ekkür etti. Tuncer de,
bu madalyanın kendisi için sürpriz oldu©unu belirterek, kiraların yükselmesine kar‚ı mücadeleyi sürdürece©ini belirtti.

Cumhuriyetimiz 89 ya‚ında
Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni
Karslıo©lu, "Bizlere dü‚en ülkemizin bu geli‚iminin
sürdürülebilir kılınması için elimizden geleni yapmaktır. Bunlardan en önemlisi de Cumhuriyet
de©erlerinden aldı©ımız güçle birlik ve beraberlik
içinde olmaktır" dedi. Büyükelçi Karslıo©lu mesajında, "Cumhuriyetimiz, milli mücadelenin yanında, katlanılan büyük fedakârlıkların sonucunda
milletimizin verdi©i onur mücadelesiyle ba©ımsızlı©ını ve egemenli©ini elde etmesi sonucu kurulmu‚tur. Bu anlamlı günde, ba©ımsızlı©ımızın
mimarı ve Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder
Atatürk'ü, onun kahraman silah arkada‚ları ile aziz
‚ehitlerimizi ve gazilerimizi milletçe sonsuz minnet, ‚ükran ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. 89 yıl önce kurulan Cumhuriyet'in bugün
demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olmanın
sa©ladı©ı güçle, ça©da‚ dünyadaki yerini aldı©ına
dikkati çeken Karslıo©lu, mesajını ‚öyle sürdürdü:
"Kararlı nesilleriyle dünyanın önde gelen güçlerinden biri olma hedefi do©rultusunda ilerlemekte
olan ülkemizin, geli‚en demokrasisi, istikrarlı ekonomisi ve sosyal yapısı ile bulundu©u bölgede
ilham kayna©ı haline gelmesini gururla izlemekteyiz. Bizlere dü‚en, ülkemizin bu geli‚iminin sürdürülebilir kılınması için elimizden geleni yapmaktır.

Bunlardan en önemlisi de Cumhuriyet de©erlerinden aldı©ımız güçle birlik ve beraberlik içinde
olmaktır. Almanya'daki Türk toplumunun da, bu
anlayı‚la, farklılıklarını zenginlik olarak görmek
suretiyle, Alman toplumuna tam katılım sa©lamı‚
bir ‚ekilde ya‚amaya devam edece©ine, TürkAlman ili‚kilerine olumlu katkıda bulunmayı sürdürece©ine yürekten inanıyorum."
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Miss ve Mister Berlin 2013
Berlin'de düzenlenen ''Miss ve Mister Berlin 2013''
güzellik yarı‚masında Yasemin Akan üçüncü, Enes
Özbayam ise ikinci oldu. Estrel Festival Center salonunda düzenlenen güzellik yarı‚masında erkeklerde 13 yarı‚macıdan 4'ü, kadınlarda ise 13
yarı‚macıdan 3'ü Türk kökenliydi. Yarı‚maya 16
göçmen kökenli katıldı. Yasemin Akan son 5'e kalarak finale yükselirken, Gizem Schumann ve Fatma
Arık finale kalamadı. Erkeklerde Enis Özbayam ve
Yakup Bacak son 5 arasında yer alırken, jüri Özcan
Yıldırım ve Ramazan Kersü'ye final vizesi vermedi.
Finalde i‚aret diliyle veya dudak okuyarak ileti‚im
kuran i‚itme engelli Akan üçüncü seçilirken, daha
önce ''Mister Türkiye Berlin'' unvanını alan Özbayam da ikinci oldu. Yarı‚mada Jörn Kamphuis
''Mister Berlin'' seçilirken, ''Miss Berlin'' ise
Sandra Wuttke oldu. Akan, yarı‚madan sonra
yaptı©ı açıklamada, katıldı©ı ve dereceye girdi©i
için mutlu oldu©unu belirterek, gelecekte manken
olarak çalı‚mak istedi©ini belirtti.
Özbayam ise daha önce ''Mister Türkiye Berlin''
yarı‚masına katıldı©ını hatırlatarak, ikinci kez
güzellik yarı‚masına katıldı©ını, ancak bundan
sonra Almanya'da güzellik yarı‚masına katılmak
istemedi©ini, belki Türkiye'de bir yarı‚mada yer
alabilece©ini ifade etti. ''Miss ve Mister Berlin
2013'' seçilen Kamphuis ve Wuttke, Kasım ayında
yapılacak Miss ve Mister Germany yarı‚masında
Berlin'i temsil edecek.
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Almanya'da muayene ücreti
kaldırılıyor
-Hükümet ortakları çocu©unu kre‚e göndermeyen
ailelere de bakım parası verilmesi kararı aldı
Alman hükümeti, hastaların her 3 aylık dönem için
ödedi©i 10 avroluk muayene ücretini kaldırma
kararı aldı. Almanya'daki koalisyon hükümetinde
bazı konulardaki görü‚ ayrılıklarını gidermek için
ba‚bakanlıkta toplanan koalisyon komisyonu, 1
Ocak 2013 itibariyle muayene ücretlerinin kaldırılmasına karar verdi. 9 yıl önce yürürlü©e giren
muayene ücretinin kaldırılması, Hür Demokrat
Parti'nin (FDP) üzerinde ısrar etti©i bir konuydu.
Toplantıda ayrıca, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin
(CSU) önerisi çerçevesinde, ailelerden çocuklarını
kre‚e göndermek istemeyenlere de bakım parası
ödenmesi kararı alındı. Kararın bu hafta Federal
Meclis'te görü‚ülmesi ve 1 A©ustos 2013'te yürürlü©e girmesi planlanıyor. Bakım parasıyla ilgili
karara göre, 2 ya‚ındaki çocuklara aylık 100 avro
ödenmesi, 2014 yılından itibaren 3 ya‚ındaki
çocukların da uygulama kapsamına alınması, sonraki yıllardan itibaren de bu çocukların tümüne 150
avro bakım parası ödenmesi öngörülüyor. Yardımı
nakit olarak almak istemeyen aileler paranın özel
ya‚lılık sigortasına veya çocuklarının e©itimi için
bir tasarruf hesabına aktarılmasını istemeleri halinde ek 15 avro ödeme alacak. Koalisyon partilerinin
aldı©ı di©er bir karara göre de, 40 yılın üzerinde
emeklilik primi ödeyen ve özel ya‚lılık sigortası
bulunanların emekli maa‚ları, 688 avronun altında
kalması halinde artırılacak. Bunun yanı sıra hükümetin yeni trafik projeleri için 750 milyon avro ayırması, rüzgar ve güne‚ enerjisini düzenleyen yenilebilir enerji yasasında yeniden düzenlenme yapması kararla‚tırıldı.
Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise
yeni kararları ele‚tirdi. SPD Federal Meclis Grubu
Ba‚kanı Frank-Walter Steinmeier, hükümetin
bütçeyi göz önünde bulundurmadan "seçim hediyeleri verdi©ini" belirtti.

Berlin Büyükelçisi Karslıo©lu
çocuklara masal okudu
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni
Karslıo©lu, tanınmı‚ Alman masal yazarları Grimm
Karde‚ler'in ''Kahraman Terzicik'' adlı masalını
çocuklar için okudu.
Berlin'de ''23. Masal Günleri'' çerçevesinde
Babylon sinemasında, Grimm Karde‚ler'in masallarının yayımlanmasının 200. yılı vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, Büyükelçi Karslıo©lu masalı okumadan önce kendisinin de Almanyada anlatılan
masallarla büyüdü©ünü ifade etti. Kendi çocuklu©unun Almanya'da Donauschingen kentinde
geçti©ini, burada ''Oma'' diye hitap etti©i bir Alman
kadının kendisine ba‚ta Grimm Karde‚ler olmak
üzere Wilhelm Busch gibi çe‚itli yazarların masallarını okudu©unu belirten Karslıo©lu, bu masalları
sevdi©ini ve Almanca ö©renmesine de katkı
sa©ladı©ını kaydetti. Etkinli©e velileri ile gelen
çocuklar, Karslıo©lu'nun okudu©u masalı büyük
ilgiyle dinlediler.
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Ûnternet Sayfas⁄
Ûmbiss|Restaurant
Spätkauf ve Bäckerei´lar için
300 Euro
www.matbaaberlin.de
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Büyük Önder Atatürk'e
Berlin'de anma töreni düzenlendi
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 74.
yıl dönümünde, Berlin'de düzenlenen törenle
anıldı. Berlin Türkevi'nde düzenlenen anma törenine, Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıo©lu ve çok sayıda vatanda‚ katıldı. Saatler 09.05'i gösterdi©inde
Atatürk için saygı duru‚unda bulunuldu, ardından
Ûstiklal Mar‚ı okundu. Törende konu‚ma yapan
Büyükelçi Karslıo©lu, Atatürk'ün kendisi için ayrı
bir anlam ifade etti©ini çünkü Mustafa Kemal'in
Yozgat'a geldi©inde kendi akrabalarının kona©ında
ikamet etti©ini ifade etti. Atatürk'ün vizyon adamı
oldu©unu vurgulayan Karslıo©lu, Mustafa Kemal'in
tek bir zümreye ait olmadı©ını belirterek, ''Atatürk
dar bir kalıp de©il eylemdir, aksiyondur. Atatürk
Cumhuriyet'tir, Cumhuriyeti de cumhur olu‚turur.
Atatürk hiç bir grubun, kimsenin tekelinde de©ildir.
Kendine ait oldu©unu sanan insanların ya da grubun elinde de©ildir. Atatürk hepimizindir. Atatürk
hepimizin olursa güçlü oluruz'' diye konu‚tu.
Törende daha sonra ilkokul ö©rencileri Atatürk ‚iirleri okudu ve mini anma konseri verdi. Törende
ayrıca, kısa bir sinevizyon sunumu yapıldı.

Çocuklar⁄m⁄z⁄n dil geli‚imini nas⁄l
destekleriz ?
H⁄zl⁄ ya‚am temposu ve de©i‚en ya‚am ‚artlar⁄
ailelerin ve özellikle çocuklar⁄n hayat⁄n⁄ etkiliyor.
Bununla birlikte aile içi ileti‚im de farkl⁄la‚⁄yor. Bir
çocu©un anadilini düzgün ö©renebilmesi ve sonras⁄nda güzel kullanabilmesi için öncelikle çevresinde sohbet edebilece©i ve örnek alabilece©i
ebeveynlere ihtiyaci var. Çocuklar anne ve babalar⁄n⁄n yapt⁄klar⁄n⁄ ve konu‚tuklar⁄n⁄ taklit ederek
geli‚irler. Malesef, bu zamanda anne ve babalar⁄m⁄z do©al olan bu ö©renme ortam⁄n⁄ çocuklar⁄
için yeteri kadar yaratam⁄yor.
Oysaki bunu yapabilmek için gün içersinde bir kaç
dakika sadece çocuklar⁄na odaklan⁄p onu fark ederek, onun konu‚ma yetene©ini en iyi ‚ekilde
geli‚tirebilmesini sa©layabilirler.
Çocuklar, anne ve babalar⁄na sözlü olarak veya
beden dilini kullanarak ya‚⁄na uygun bir ‚ekilde
mesajlar gönderir. Böylesi anlarda yap⁄lmas⁄ gereken ‚ey asl⁄nda çok basittir,çünki iç güdüsel olarak
ebeveynlerimiz cocuklara uygun tepki verme yetene©ine sahiptir. Önemli olan bu iç güdünün fark⁄na
varmak ve bunu kullanmakt⁄r.
Çocuklarla sohbet ederken dikkat edilmesi gereken noktalardan en önemlileri konu‚urken
çocu©un göz hizas⁄na inmek, ne söyledi©ini anlamak ve önem vermek ve gereken yerde
konu‚ma/dil becerisi anlam⁄nda ondan bir ad⁄m
ileride olarak söylediklerini onaylamak, cevap vermek veya tekrarlamak.
Örne©in : (3 ya‚ grubu)
Çocuk: „ Anne düt deldi“
Anne/baba:“ Evet, can⁄m araba geldi“
Çocuk:” Anne, baba yok ”
Anne: “ Evet tatl⁄m, baban i‚te, sonra gelecek.”
Bunun yan⁄ s⁄ra çocu©a kitap okumak, birlikte aktivitelerde bulunmak, onunla oyunlar oynamak
(Memory, Puzzle, Blinde Kuh vs.), sordu©u sorular⁄
dikkat ve sab⁄rla dinlemek ve cevaplamak, duygular⁄n⁄ korkarak, sevinerek, a©layarak ifade etmesine izin vermek ve anlamakta, ya‚ad⁄klar⁄n⁄ sizinle
payla‚mas⁄na izin vermek, konu‚ma becerisini
positif anlamda etkileyecektir .
Çocuklar⁄m⁄z⁄n dil becerisinin en iyi ‚ekilde
geli‚mesini istiyorsak onlar⁄ önemsemeliyiz ve
onlara kulak vermeliyiz ve en önemlisi hayattan ve
onun hayat⁄n⁄ payla‚maktan zevk almal⁄y⁄z.
Sayg⁄lar
Sema Gediman
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ya‚adıkları ülkenin anayasalarının vermi‚ oldu©u
hakları sonuna kadar kullanmalarının ihtiyaç ve
gereklilik oldu©unu kaydetti.

MÜSÛAD Berlin'in genel kurul
toplantısı düzenlendi
Müstakil Sanayici ve Û‚adamları Derne©i (MÜSÛAD)
Berlin te‚kilatının genel kurul toplantısı yapıldı.
Berlin Sanayi ve Ticaret Odası'nın (IHK) salonunda
gerçekle‚en genel kurula, MÜS AD Genel Ba‚kanı
Nail Olpak, MÜSÛAD'ın kurucu Ba‚kanı Erol Yarar,
derne©in eski ba‚kanları Ali Bayramo©lu, Ömer
Bolat ve Ömer Cihad Vardan, derne©in Türkiye ve
Almanya'daki ‚ube ba‚kanları ve yönetim kurulu
üyeleri, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin
Avni Karslıo©lu, Berlin Ba‚konsolosu Ahmet
Ba‚aer Íen, IHK 2. Ba‚kanı Christian Wiesenhütter,
parti ve sivil toplum kurulu‚larının temsilcileri ve
üyeler katıldı.
MÜSÛAD Genel Ba‚kanı Olpak, yaptı©ı konu‚mada,
MÜSÛAD'ın Türkiye'de kurulduktan 3 yıl sonra
Almanya'da faaliyete ba‚ladı©ını belirterek,
MÜSÛAD'ın kurulu‚ felsefesinin ayaklarından bir
tanesinin yurt dı‚ında te‚kilatlanmak oldu©unu, bu
konuda Almanya'nın önemli bir yere sahip
oldu©unu belirtti. MÜSÛAD'ın bugün 47 ülkede 123
noktada faaliyet gösterdi©ini, bunun önemli
oldu©unu, ancak yeterli olmadı©ını ifade eden
Olpak, bu yıl Washington DC'de bir MÜSÛAD ofisini
açtıklarını, Brüksel ve Cidde'de çok yakında açacaklarını, Addis Ababa, Pekin ve Moskova'da da
birer ofis açma planlarının oldu©unu kaydetti.
Olpak, “buraya belki MÜSÛAD tarihinde ilk olarak
kurucu genel ba‚kan ve eski ba‚kanlarla birlikte
geldiklerine” i‚aret ederek, bunun Almanya
te‚kilatına verilen önemi gösterdi©ini belirtti.
Almanya'aki i‚adamlarının anavatan Türkiye ile
ba©larının devam etti©ini ifade eden Olpak,
i‚adamlarının ya‚adı©ı co©rafyada da kültürel,
sosyal ve karar verici noktalarda bulunmak adına
siyasi her türlü faaliyetin içinde bulunmaları ve
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Derne©in Berlin Ba‚kanı Veli Karakaya da,
Türklerin Alman toplumunda önemli yer aldıklarını
belirterek, Türk i‚letmelerinin sayısının son 20
yılda 3 katına çıktı©ını ve 80 bin Türk ‚irketinde
400 bin ki‚iye istihdam sa©landı©ını belirtti.
MÜSÛAD Berlin'in birçok etkinlik düzenledi©ini
ifade eden Karakaya, MÜSÛAD'ın Türkiye ile
Almanya arasında önemli bir köprü görevi yaptı©ını
kaydetti.
Genel kurulda yapılan yönetim kurulu seçiminde
Veli Karakaya yeniden MÜSÛAD Berlin Ba‚kanı
oldu.
Yönetim kurulu üyeliklerine ise Hasan Babur,
Selami Balkan, Ednan Yılar, Mustafa Özal, Mehmet
Ali Han, Bülent Göktekin, Ya‚atürk Altınta‚, Sezai
Akan, Hasan Co‚kun ve Sinan Ûlhan seçildi.

Berlin'de Türk Dünyasından
esintiler sergileniyor
Berlin'deki Türkevi'nde Türk Dünyasının kültürel
ve tarihsel simgeleri sergilendi. Azeri sanatçı
Aschraf Geybatov'un, Türk Dünyası'ndan motiflerini ve Avrasya'nın renklerini içeren 51 ya©lıboya
tablodan olu‚an ''Türk Dünyası'' adlı sergisinin
açılı‚ı, Ba‚konsolosu Ba‚ar Íen ve e‚i tarafından
gerçekle‚tirildi. Ba‚konsolos Íen, sanatın birle‚tirici oldu©unu ve sınırı olmadı©ını belirterek,
Azerbaycanlı ressamın Türk Dünyası'ndaki kültürlerin etkile‚imini, dostluk ve barı‚ı simgeleyen
eserlerinin Türkevi'nde sergilenmesinden ötürü
müte‚ekkir oldu©unu ifade etti. Türk Dünyası'nın
tarihi ve kültürel imgelerini resimlerinde yansıtan
Azeri sanatçı Geybatov'a te‚ekkür eden Ba‚konsolos ‚en, ''Ülke olarak sanata önem vermekteyiz.
Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Sanatsız kalan bir
milletin hayat damarlarından biri kopmu‚ demektir' sözleriyle Türk ulusunun sanata verdi©i önemi
gözler önüne sermektedir'' dedi. Serginin açılı‚ına
Azerbaycan Büyükelçi Müste‚arı Nüsret Süleymanov, Almanya Türk Konseyi Ba‚kanı Taciddin
Yatkın, TD-ÛHK Yönetim kurulu'ndan Bahattin Kaya,
dernek temsilcileri ve davetliler katıldı.
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21. Mete Ek‚i Ödülleri
sahiplerini buldu
Berlin'de 13 Kasım 1991 tarihinde yabancı gençler
arasında çıkan bir kavgayı yatı‚tırmaya çalı‚ırken
yaralanarak 19 ya‚ında hayatını kaybeden Mete
Ek‚i'nin anısına da©ıtılan 21. Mete Ek‚i ödülleri
verildi. GEW adlı E©itim ve Bilim Sendikası ile
Berlin Brandenburg Türk Veliler Birli©i tarafından
1992 yılında de©i‚ik etnik kökenli gençlerin barı‚
içinde ya‚ama çabalarını te‚vik etmek amacıyla
kurulan Mete Ek‚i Fonu, her yıl, dı‚lanma, ırkçılık
ve ‚iddete kar‚ı olan gençlerin barı‚ ve dayanı‚ma
için gösterdikleri u©ra‚lar ödüllendiriliyor.
Charlottenburg-Wilmersdorf Belediyesi salonunda
düzenlenen ödül törenine, Türkiye'nin Berlin
Ba‚konsolosu Ahmet Ba‚ar Íen, CharlottenburgWilmersdorf Belediye Ba‚kanı Reinhard Neumann
ve çok sayıda davetli katıldı.
Çok sayıda projenin gönderildi©i yarı‚mada,
Reinickendorf ilçesinde Lette mahallesinde sanatçı
Ross Verteeg ile gerçekle‚tirdikleri ''Letteparade''
adlı proje ile Reginhard Ûlkokuluna 1000 avro
de©erindeki Birincilik Ödülü verildi. Bu proje ile
ö©renciler, mahalle sakinlerini küçük gruplarla
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ziyaret etti ve onların hayat hikayelerini ö©rendi.
Bu hayat hikayeleri daha sonra okulun duvarına
asan ö©rencilerin okulun sosyal çevrede fark edilmesine yarar sa©ladı©ından dolayı projenin birincilik ödülüne layık görüldü©ü belirtildi.
''Ofsayt yok'' ve ''Çünkü futbol kayna‚tırır'' adlı
projeler de 750 avroluk Ûkincilik Ödülü'nü aldı. Ûki
projenin de futbolun insanları kayna‚tırdı©ını ve
böylelikle gelecek için birlikte ya‚amı sa©lamla‚tırdı©ını ortaya çıkardı©ı kaydedildi.
500 avroluk Üçüncülük Ödlü ise çocukların, sorunları barı‚çıl yoldan çözmeyi ö©rendikleri ve mahallede çıkan sorunlara yapıcı çözümler üretmeyi
ö©rendikleri ''Mahallede Güvenli'' adlı projenin
''Berlin Boxgirls'' adlı grubuna verildi. Ödül törenin
ardından Adenauerplatz meydanında bulunan
Mete Ek‚i'nin anısına kurulan anıta çelenk
konuldu.

Ba‚arılı Müslümanlar´ın
hikayelerine ödül
Almanya Ûçi‚leri Bakanı Hans-Peter Friedrich,
Alman Ûslam Konferansı kapsamında düzenlenen
ve ülkede ya‚ayan ba‚arılı Müslümanları hikayelerini anlatan yarı‚mada birinci gelen gençlere
ödüllerini verdi. Almanya'daki Müslümanlara
toplumdaki ba‚arılı mensuplarını örnek göstermeyi, Müslüman olmayanların da i‚ ve meslek
hayatında Müslümanları olumlu bir ‚ekilde algılamasına katkı sa©lamayı hedefleyen yarı‚maya 1426 ya‚ dönemindeki gençler katıldı.
Berlin'de düzenlenen ödül töreninde konu‚an
Ûçi‚leri Bakanı Friedrich, ödül alanların arkada‚
çevresinde, okulda veya kom‚ular arasında hayranlık uyandırdıkları için seçildiklerini ve çalı‚malarıyla di©er insanlara örnek te‚kil ettiklerini ifade
etti.
Yarı‚maya katılanların ünlü ki‚iler olmadı©ına
i‚aret eden Friedrich, bu kimselerin kendilerine
verilen fırsatları de©erlendirerek önemli yerlere
geldiklerini kaydetti.
Üniversite ö©rencisi yazı dalı´nda Frankfurt'ta
Ûslam bilimleri ö©rencisi Meryem Selda Çöl ödüle
layık görülürken, "Ö©renci yazı dalı´nda ise Gürkan
Mıdık, Abdullah Özmen ve Marleen Buschhaus
ödül aldı. "Üniversite ö©rencisi video dalı"nda
arkada‚ı Cihan Sü©ür'ün ya‚amını ve ba‚arılarını

anlatan Marc Buddenmeyer, "Ö©renci video
dalı"nda ise Nürtingen kentinde ya‚ayan boksör
Gökhan Arslan'ın hayat hikayesini anlatan Nico
Günzenhauser, Abdullah Korkmaz ve Jan-Eric
Dürr'e ödüller verildi.
Yarı‚mada birinci gelenler ayrıca bin avro ödülün
sahibi oldu. Almanya Ûçi‚leri Bakanlı©ı tarafından
her yıl düzenlenen Alman Ûslam Konferansı'nda,
Müslüman toplumunun temsilcileri ile Alman sivil
toplum kurulu‚larının yöneticileri bir araya gelerek
ülkedeki Müslümanların temel meselelerini ele
alıyorlar.
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Psikolog Kazım Erdo©an'a
Almanya Liyakat Ni‚anı verildi
Berlin'de ya‚ayan ve çe‚itli entegrasyon projeleri
yürüten Psikolog Kazım Erdo©an'a Almanya
Liyakat Ni‚anı verildi.

Ö©renci olarak geldi©i Ülkede
Ba‚konsolos oldu
Türkiye'nin eski Berlin Ba‚konsolosu Mustafa
Pulat'ın dört yıllık görev süresinin sona ermesinin
ardından yerine Ahmet Ba‚ar Íen atandı. 15 Kasım
itibariyle görevine ba‚layan Íen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası Ûli‚kiler
Bölümü mezunu olduktan sonra Stuttgart'ta
yüksek lisansını yaptı. 29 ya‚ında Dı‚i‚leri
Bakanlı©ı'nda göreve ba‚layan Íen'in ilk görevi de
Berlin Büyükelçili©i'ne çıkmı‚tı.
Ba‚ar Íen, ö©renci olarak geldi©i Almanya'da
diplomat olmayı her zaman arzuladı©ını belirterek,
"Almanya'ya görev süresince ikinci geli‚im bu.
Almanya'ya ba‚konsolos olarak atandı©ımı ö©rendi©imde bundan ‚eref ve mutluluk duymu‚tum.
Íimdi artık toplumumuza, soyda‚larımıza ve
Türkiye kökenli insanlara hizmet verme imkanı
buldum." dedi.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde do©an 45 ya‚ındaki
yeni Ba‚konsolos, Berlin'de bulunaca©ı dört yıllık
görev süresi boyunca Türkiye vatanda‚larına ve
soyda‚larına kendilerine layık oldukları en iyi ve
kaliteli hizmeti vermeyi hedefliyor. Stuttgart Müzik
Yüksek Okulu mezunu Birgit Íen ile evli ve iki
çocuk babası.
Dı‚i‚leri Bakanlı©ı'ndaki kariyerine 1996 yılında
Çok Taraflı Ekonomik Û‚ler Genel Müdürlü©ü
Uluslararası Ekonomik Örgütler Dairesi'nde Aday
Meslek Memuru olarak ba‚layan Ba‚konsolos Íen,
daha sonra sırasıyla Ûkili Ekonomik Û‚ler Genel
Müdürlü©ü'nde (1998-2000). T.C. Minsk Büyükelçili©i'nde (2003-2005), yeniden Ûkili Ekonomik Û‚ler
Genel Müdürlü©ü'nde (2005-2006), ve T.C. New
York Ba‚konsoloslu©u'nda (2006-2010) görev
yapmı‚tır.
Íen, Berlin'e atanmadan önce son olarak Dı‚i‚leri
Bakanlı©ı Ortado©u ve Güney Asya Genel
Müdürlü©ü'nde (2010-2012) Daire Ba‚kanı görevinde bulunmu‚tu.
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Gönüllüler günü dolaysıyla Cumhurba‚kanlı©ı
Sarayı Schloss Bellevue'da düzenlenen törende,
Almanya Cumhurba‚kanı Joachim Gauck'tan liyakat ni‚anı alan Erdo©an'ın, gönüllü olarak göçmenlerin entegrasyonuna yönelik göstermi‚ oldu©u
çabadan dolayı layık görüldü©ü açıklandı.
Törende konu‚an Cumhurba‚kanı Gauck, gönüllü
çalı‚malar yapan insanların varlıklı insanlar olarak
nitelendirdi©ini, varlıklı olmanın da çok paraya
sahip olma anlamına gelmedi©ini, yeteneklere ve
dü‚üncelere sahip olan, ba‚kalarını harekete geçiren ve bir ‚eyleri iyiye yönelik de©i‚tiren insanların
da varlıklı oldu©unu belirtti. Gönüllüler günü vesilesiyle te‚ekkür eden Cumhurba‚kanı Gauck, bu
zenginliklerin payla‚tıkça arttı©ını ve ba‚kalarını
da varlıklı yaptı©ını söyledi.
Kazım Erdo©an'da törende yaptı©ı konu‚masında,
bu ni‚anın sadece kendisinin de©il, birlikte çalı‚tı©ı
insanların eme©inin kar‚ılı©ı oldu©unu belirtti.
Cumhurba‚kanı Gauck'un ni‚anı verirken kendisine ''Bu ni‚anı almak için geç kalmı‚sınız''
dedi©ini hatırlatan Erdo©an, ''Bende sizin elinizden
almak için bekledim'' ‚eklinde bir espri ile kar‚ılık
verdi©ini söyledi. Erdo©an, bu tür çalı‚maların sürdürülmesi gerekti©ini, hiçbir ‚ey için geç olmadı©ın
kaydetti.
Erdo©an, 2004 yılında ''Daha iyi bir Neukölln için
bir inisiyatif'' adlı dernek kurdu. ''Dil ve Okuma
haftası'' düzenledi. Göçmen erkeklere yönelik
örnek bir çalı‚ma yaptı.
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Mehr Geld für Minijobber
Die Bundesregierung hat in einer Pressemitteilung
vom 23.11.2012 bekanntgegeben, dass die vorgesehene Erhöhung der Verdienstgrenzen für
Minijobber von 400 EUR auf 450 EUR und für
Midijobber (Gleitzone) von 800 EUR auf 850 EUR
stattfindet. Ab 01.01.2013 kommen die neuen
Verdienstgrenzen zur Anwendung; Minijobber sind
jedoch auch verpflichtet, in die gesetzliche
Rentenversicherung einzuzahlen. Auf Antrag kann
von der Rentenversicherung befreit werden. Die
bereits vorläufig bekanntgegebenen Beitragsbemessungsgrenzen wurden durch den Bundesrat
gebilligt, so dass auch diese ab 2013 zur Anwendung kommen.
Bemessungsgrenzen, Rentenbeitrag
Die neue Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung steigt um 200 EUR auf
5.800 EUR an. Die Beitragsbemessungsgrenze
(Ost) steigt auf 4.900 EUR im Monat. Zudem wurde
beschlossen, dass der Rentenbeitrag auf 18,9 %
festgesetzt wird.
Ab 01.01.2013 sinkt damit der Beitragssatz in der
gesetzlichen Rentenversicherung um 0,7 %.
Betreuungsgeld wird eingeführt
Ab August 2013 erhalten Eltern finanzielle
Unterstützung, wenn ihre Kleinkinder im privaten
Umfeld betreut werden. Der Bundestag hat die
Einführung des Betreuungsgeldes beschlossen.
Die gesetzlichen Leistungen kommen allen Kindern
zugute, die ab dem 01.08.2012 geboren wurden. In
Anspruch nehmen können dies Eltern, die für ihre
ein- und zweijährigen Kinder keinen oder kaum
Gebrauch von staatlich geförderten Betreuungsangeboten machen. Das Betreuungsgeld beträgt
bis Juli 2014 monatlich 100,00 EUR; danach werden
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150,00 EUR pro Monat
gezahlt.
Das Betreuungsgeld
schließt sich nahtlos an
das Elterngeld an und
wird für 22 Monate
gezahlt.
HINWEIS:
Neben dem weiteren
Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen sollen nach Aussage der
Bundesregierung auch Väter und Mütter gefördert
werden, die selbst für die Betreuung ihrer
Kleinkinder sorgen möchten.
Pauschalsteuer auf Aufmerksamkeiten
Die Finanzverwaltung überdenkt eine
Vereinfachungsregelung zur Pauschalierung der
Einkommensteuer bei Sachzuwendungen. Es soll
die für Sachbezüge für Arbeitnehmer unter 40 EUR
geltende Begünstigung auch für Zuwendungen des
Steuerpflichtigen an Dritte gelten. Mit einer Rundverfügung vom 10.10.2012 schafft die OFD Frankfurt so eine deutliche Erleichterung für die Praxis.
Bei Arbeitnehmern sind bloße Aufmerksamkeiten,
deren Wert 40 EUR brutto nicht übersteigen und
aus besonderem Anlass überreicht werden, nicht
in die Bemessungsgrundlage der Pauschalsteuer
einzubeziehen. Damit entfallen künftig bei der
Ausübung des Wahlrechts die Kosten für die
Pauschalsteuer bei Kleinstgeschenken, wie beispielsweise Blumensträußen, die ein Unternehmer
einer Vielzahl von Kunden zu deren Geburtstagen
schenkt.
Ahmet TUNGA
(ahmet-tunga@gmx.de)

Tarihten bir yaprak

1917 Yılının Aralık Ayında Berlin’e
Gelen Türk Misafirler
1916-17 yılları, demiryolu ula‚ımının geli‚ti©i ve
Balkan Treni’nin seferlere ba‚ladı©ı yıllardır. Bu yıllarda Türkiye’den Almanya’ya gelen ziyaretçiler de
ço©almı‚tı. Bu resmi ve özel ziyaretler o zamanlar
basına da yansımı‚, bir kısmı da kitaplara geçmi‚ti.
Almanya gezileri üzerine de©i‚ik tarihlerde kaleme
alınmı‚ kitaplar da vardı.
Örnek olarak, Ahmet Ûhsan Tokgöz’ün ‘Avrupa’da
ne Gördüm’, Ahmet Ha‚im’in ‘Frankfurt Seyahatnamesi’, Yusuf Ziya Ortaç’ın ‘Göz ucuyla Avrupa’
gibi kitaplarını sayabiliriz.
Ben bu yazımda kısaca Mustafa Kemal Atatürk ve
Veliaht Vahdettin’in Almanya gezisi ile Osmanlı
Saray Orkestrası’nın Berlin’de verdi©i konsere
de©inece©im.
Yukarıdaki iki olay, yani Atatürk’ün Almanya seyahati ve orkestranın konseri aynı tarihlere rastladı©ı
için bir ilginçlik ta‚ıyor.
Yukarıda da de©indi©im gibi, Balkan Treni
(Balkanzug) 1916 yılının Ocak ayından itibaren
Ûstanbul - Berlin seferlerine ba‚ladı©ı için o yıllarda
ziyaretler de ço©almı‚tı, o nedenle aynı tarihlerde
daha birçok ki‚i veya ki‚iler Almanya’da olmu‚ olabilir. Mesela Berlin Büyükelçisi Hakkı Pa‚a aynı
tarihlerde Türk i‚adamlarına bir çay daveti vermi‚ti
ve bu davette Türkiye’den gelmi‚ misafirler vardı
ama o ayrı bir yazının konusu olabilir.

Te‚rifatçı Ûhsan,
Özel Doktor Re‚ad.
Almanya seyahati, 15
Aralık Cumartesi günü
ak‚amüzeri Sirkeci Garı’n
dan ba‚ladı. Tren, Sofya,
Budape‚te, Viyana üzerinden Almanya’nın yolunu
tuttu ve 18 Aralık’ta bu
ülkeye vardı.
Münih, Rockenhausen, Bad Kreuznach, Strasburg
ve Essen kentleri ziyaret edildi, resmi kar‚ılamalar
oldu ve devlet adamlarıyla görü‚meler yapıldı.
22 Aralık’ta Essen’deki Krupp fabrikalarını gezen
misafirler, 23 Aralık günü Berlin’e geldiler.
Berlin – Friedrich Strasse Garı’nda duran trenden
inen heyeti burada yüksek dereceli memurlar
kar‚ıladı ve ardından otomobillerle Hotel Adlon’a
gidildi.
Veliaht Vahdettin, ilk i‚ olarak Bellevue Sarayı’na
giderek Kraliçe’ye bir nezaket ziyaretinde bulundu.
Bu ziyarette Mustafa Kemal Pa‚a ve Albay Naci de
hazır bulundu.
Berlin Büyükelçisi brahim Hakkı Pa‚a, 24 Aralık’ta
misafirler ‚erefine bir yemek verir. Yeme©e yüksek
rütbeli subaylar, yüksek memurlar ve diplomatlar
da katılmı‚lardır.
Berlin’de 10 gün kalan Atatürk, resmi toplantıların
dı‚ında Berlin’i gezme olana©ı da bulmu‚tur.
Hüdai ÜLKER

Atatürk ve Veliaht Vahdettin,
95 yıl önce Berlin’deydi
Ulu Önder Atatürk, 23 Aralık 1917 tarihinde, yani
bundan tam 95 yıl önce Berlin’i ziyaret etmi‚ti.
Aslında Atatürk’ün bu gezisi çok ünlüdür. Íimdiye
de©in birçok kitapta ve dergide yazılmı‚, çe‚itli
söyle‚ilerde anlatılmı‚tır. Bu geziyle ilgili birkaç yıl
önce Berlin’de de bir gece düzenlenmi‚ti.
Atatürk, daha sonraları Almanya ziyaretini gazetecilere anlatmı‚, bu anılar 1926 yılından itibaren
gazetelerde yayınlanmı‚tır.
Mustafa Kemal Atatürk ve Veliaht Vadettin’den
ba‚ka bu seyahate gidecek olan isimler ‚unlardı:
Askeri Mü‚avir olarak Albay Naci Eldeniz,
Vahdeddin’in yanında Ba‚mabeyinci Lütfi Simavi,
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DeuKische Generation
be‚inci yılını kutladı

SPD'li politikacı, Almanya'yı bu ülkede ya‚ayan
göçmen kökenli insanlarla birlikte ‚ekillendireceklerinin de altını çizdi.

Berlin'de Türklere ve Müslümanlara kar‚ı varolan
önyargıları yıkmak ve farklı bir Türk imajı sa©lamak
amacıyla Türk kökenli gençler tarafından kurulan
''DeuKische Generation'' (Alman-Türk Nesli)
derne©i 5. yılını bir galayla kutladı.

Ba‚konsolos Ba‚ar Íen de Almanya'ya Türk i‚gücü
göçünün 51 yıl önce ba‚ladı©ını hatırlatarak, ''‚u
anda genç, dinamik ve yetenekli bir Türk kökenli
nesil var. Bu nesil Almanya'nın gelece©ini etkileyecektir, hatta belirleyecektir'' dedi.

Berlin'de Türklerin de yo©un olarak ya‚adı©ı
Kreuzberg kesimindeki BKA Tiyatrosu'nda düzenlenen galaya Federal hükümetin Göç ve Uyumdan
Sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer, Sosyal
Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Ba‚kanı Sigmar
Gabriel, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin
Avni Karslıo©lu'nun e‚i Gamze Karslıo©lu ve
Ba‚konsolos Ba‚ar ‚en'in de aralarında bulundu©u
çok sayıda konuk katıldı.

Henüz lise ö©rencisiyken Türklere dönük önyargılı
yakla‚ımdan son derece rahatsız oldu©u için Türk
kökenli gençlerle ''DeuKische Generation''u 5 yıl
önce kurduklarını belirten Ba‚kan Aylin Selçuk,
faaliyetlerine katkıda bulunanların sayısının her
geçen yıl arttı©ını söyledi.

DeuKische Generation'un hamisi olan Devlet
Bakanı Maria Böhmer, derne©in kurulu‚undan bu
yana yaptı©ı faaliyetleri yakından izledi©ini belirterek, di©er dernek ve cemiyetler ile sivil toplum
kurulu‚larından da aynı ‚ekilde angajman göstermelerini bekledi©ini söyledi.

Galada, Arap kökenli çocukların ev ödevlerine yardımcı olan ''Ö©renci hamisi'', her ay Berlin'in
Wedding kesiminde göçmen kökenlilerle bir araya
gelip görü‚ alı‚-veri‚inde bulunulmasına öncülük
eden ''Academy'' ve çocuklara tasarım kursları
veren ''Design Yourself'' projelerine ödül verildi.

DeuKische Generation derne©ini di©erlerinin de
örnek alması durumunda önyargıların giderilmesinin ve uyumun daha kolayla‚aca©ını ifade eden
Böhmer, ''Ben ba‚tan beri bu gençlere inandım. ki
kültürlü, iki dilli gençler ülkemiz için bir ‚anstır. Bu
Almanya'nın hazinesidir. Sizler hazinesiniz'' dedi.
Devlet Bakanı Böhmer, insanların anadilini, kültürünü ve kimli©ini koruyarak, kökenini unutmadan
bu ülkede ''buralı'' olarak ya‚ayabilece©ini, bu
gençlerin çok açık bir biçimde ortaya koyduklarını
vurguladı.
SPD Genel Ba‚kanı Sigmar Gabriel de Almanca
ö©retmenli©i yaptı©ı dönemde Sovyetler Birli©i'nden gelen Alman asıllı göçmenler ile aralarında çok
sayıda Türk'ün de bulundu©u göçmen kökenlilere
Almanca ö©retti©ini belirtirken, dilin önemine dikkati çekti.
Ailelere çocuklarını küçük ya‚tan itibaren yuvaya
gönderme ça©rısında bulunan Gabriel, hükümetin
3 ya‚ından küçük çocuklara kendileri bakacak
anne-babalara Çocuk Bakım Parası ödeme uygulamasını ise ele‚tirdi.
Gabriel, Almanya'nın vize uygulamasında kolaylıklar sa©lanmasından yana olduklarını da vurguladı.
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Aylin Selçuk, gençlere ''Bize katılın. Daha da güçlenelim'' ça©rısında da bulundu.

Ö©retmenler günü
Berlin yeni Ba‚konsolosu Ahmet Basar Íen,
Hz Ali´nin sözleri ile bana bir harf ö©retmenin
k⁄rky⁄l kölesi olmak bizim kültürümüzde vard⁄r.
Berlin Türk Evinde yap⁄lan kutlamalara Berlin yeni
Ba‚konsolosu Ahmet Ba‚ar Íen ba‚da olmak
üzere, Berlin Ba‚konsoloslu©una ba©lı olarak
görev yapan ö©retmenler, din görevlileri, sivil
toplum kurulu‚ları temsilcileri i‚tirak etti©i, ö©retmenler gününde çice©i burnunda yeni Berlin
Ba‚konsolosu Ahmet Ba‚ar Íen konu‚mas⁄nda, Hz
Ali´nin sözleri ile bana bir harf ö©retenin k⁄rky⁄l
kölesi olmak bizim kültürümuzde vard⁄r.

Bu nedenle burda hizmet veren ö©retmenlerimize
cok büyük görevler dü‚mektedir diyerek sözlerini
tamamlad⁄.
Berlin Türk Folkler Cemiyeti Karadeniz yöresinden
oyunlar sergiledi. Ö©retmenlerden olu‚an Ö©retmen korosu bir birinden güzel türküleri seslendirdiler. Hat⁄ra foto©raf⁄ ile program son buldu.
Menderes SÛNGÛN

Gelece©in güvencesi e©itime dayand⁄©⁄ gibi e©itimde ö©retmenlerimize dayanmaktad⁄r. Berlin
Ba‚konsolosluk görevi daha çok yeni ba‚lam⁄‚ken
söylece©im önemli bir ‚ey var, Almanya da Türk
toplumunun ilerleye bilmesi ve ba‚ar⁄l⁄ olabilmesi
icin de buradaki ö©retmenlerimize çok büyük
görevler dü‚mektedir.
Berlin Ba‚konsoluslu©unun görev bölgesinde 55
ö©retmenimiz görev yapmakdad⁄r. 135 alman okulunda yakla‚⁄k 4 bin Türk ö©rencisine türkçe ve
türk kültürünü ö©retmekdedirler.
Ö©retmenlerimizin yapm⁄‚ olduklar⁄ görev çok
önemlidir çünkü, Türk toplumunun almanyada
gidebilece©i iki istikamet olabilir. Bunlardan bir
tanesi asimilasyon di©eride entegrasyon biz türk
devletinin temsilcisi olarak ikinci yolu kendi benliklerini dillerini, dinlerini ve kültürlerini kaybetmeden vatanda‚lar⁄m⁄z⁄n bu ülkede ba‚ar⁄l⁄ olmalar⁄n⁄
ve bu ülkeye uyum sa©lamalar⁄n⁄ istiyoruz.
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Almanya Türk Konseyi,
Berlin'de Türk mahkumların
sorunları ile ilgilenecek
Berlin'de faaliyetlerini sürdüren Almanya Türk
Konseyi (ATK), Berlin eyaletindeki cezaevlerinde
bulunan Türk mahkumların sorunlarıyla ilgilenecek.

Seyfullah Hacımüftüo©lu Berlin´de
ATK Ba‚kanı Taciddin Yatkın, düzenledi©i basın
toplantısında, dernek olarak Türk toplumunun
sorunlarının çözümü konusunda 5 proje hazırladıklarını, bunlardan hapishane projesinde olumlu
netice aldıklarını, di©er projelerin üzerinde
çalı‚maları sürdürdüklerini belirtti.
Berlin Adalet Bakanlı©ı ile görü‚tüklerini ve cezaevinde bulunan Türk mahkumların ve ailelerinin
sorunlarıyla ilgilenmek için Ganim Authman ile
Arzu Ünlü'ye Berlin'deki 7 cezaevine girerek mahkumlarla görü‚me izni alındı©ını ifade eden Yatkın,
Türk mahkum sayısının çok olması sebebiyle ileride mahkumlarla ilgilenen ki‚ilerin sayısını artıracaklarını kaydetti.
Hapishanede bulunan Türk mahkum sayısını tam
olarak bilmedi©ini belirten Yatkın, Authman ile
Ünlü'nün mahkumlarla görü‚erek, cezaevlerindeki
sorunları tespit edeceklerini ve mahkumların
sorunlarını gidermek için çaba harcayacaklarını
ifade etti.
Projeyi Berlin Eyalet Adalet Bakanlı©ı'na sunduklarında yetkililerin bundan çok büyük bir memnuniyet duyduklarını ve bunun bir ihtiyaç oldu©unu ifade
ettiklerini söyleyen Yatkın, mahkumların ailelerine
de yardımcı olacaklarını kaydetti. Yatkın, milli ve
dini bayramları mahkumlarla birlikte hapishanelerde kutlamayı da dü‚ündüklerini sözlerine ekledi.

Almanya'da bazı temaslarda bulunmak üzere bir
heyetle ba‚kent Berlin'de bulunan Ûçi‚leri
Bakanlı©ı Müste‚arı Seyfullah Hacımüftüo©lu,
Avrupa Türk Demokratlar Birli©i'nin (UETD) Berlin
ofisini ziyaret etti.
Burada bir konu‚ma yapan Hacımüftüo©lu, Almanya Ûçi‚leri Bakanlı©ı yetkilileri ile yönetim yapısı
konusunda kar‚ılıklı bilgi alı‚veri‚inde bulunmak
amacıyla Berlin'de bulunduklarını belirtti.
Burada kendilerine intikal eden ve bakanlı©ı ilgilendiren konuları da dile getirdiklerini, Türkleri en
iyi ‚ekilde temsil ettiklerini ifade eden Hacımüftüo©lu, bu görü‚meleri yılda birkaç kez yapmayı dü‚ündüklerini kaydetti.
Ûçi‚leri Bakanlı©ı olarak gelecek döneme çok farklı
hazırlandıklarını anlatan Hacımüftüo©lu, 10 kaymakam adayının dil ö©renmek amacıyla Hamburg kentinde bulunduklarını, daha sonra bunların bir kısmının yüksek lisans ve doktora yapmak üzere
Almanya ve Avusturya'ya göndereceklerini ifade
etti.
Bu ki‚ilerin Türkiye döndüklerinde Ûçi‚leri Bakanlı©ı'nda Almanya uzmanı olarak buradaki ya‚adıklarıyla do©ru bilgileri almak istediklerini belirten
Hacımüftüo©lu, belki gelecekte bu ki‚ilerin büyükelçiliklere Ûçi‚leri mü‚aviri olarak görevlendirilebilece©ini, ancak bunun henüz daha tasavvur
halinde oldu©unu kaydetti.
Hacımüftüo©lu, Almanya'da Türklerin 70 binin üzerinde ‚irketi bulundu©unu ve burada 350 binden
fazla insanı istihdam etti©ini ö©rendi©ini belirterek,
bundan mutlu ve guruy duydu©unu ifade etti.
Ziyarete, Nüfus ve Vatanda‚lık Genel Müdürü,
Mu©la, Artvin, Íırnak ve Van valileri ile bir çok
bürokrat katıldı.
Menderes SÛNGÛN
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Kad⁄nl⁄k Bizde Kals⁄n

Yazan: Y⁄lmaz Erdo©an • Yöneten: Yekta Arman
Tan⁄nm⁄‚, tiyatro sanatç⁄s⁄ Y⁄lmaz Erdo©an`⁄n kaleme ald⁄©⁄ “Kad⁄nl⁄k Bizde Kals⁄n” adl⁄ oyun tema aç⁄s⁄ndan
kad⁄n ve sorunlar⁄n⁄ anlat⁄r. Kabare türünde yaz⁄lan oyunda yazar, sömürüye u©rayan kad⁄n⁄n bir meta olarak
görülmesini, Adem ile Havva`dan günümüze dek tarihte kad⁄n⁄n oynad⁄©⁄ rolü, gözler önüne s⁄cak ve gündelik
bir dil ile serer.
Oynuyanlar: Rüya Aras, Serdar Bilir, P⁄nar Ça©lar, Aylin Diril, Kübra Diril, Duygu Dogan, Bersu Gül, Umut
Gülsever, Seda Arzu Gürses, Mustafa Gözübek, Merve Gülden Kalem, Ezgi Karabulut, Fato‚ Íahan, Eylem
Íahan, Ûpek Özgen, Ça©la Öztürk, Özge Öztürk, Sercan Güner Tepkin, Sevda Uysal ve Ceren Y⁄lmaz
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Berlin’in Yıldızı Gizem Turaç
Yepyeni Albümüyle Geliyor
Beklenen yıldız Gizem Turaç, enerji dolu, hırslı,
sesine güvenen ve henüz çok genç bir sanatçı.
Onun ilk albümü hazır yakında görkemli bir
tanıtımla kendisi ve albümü sevenlerinin kar‚ısına
çıkacak.
Gizem hanımla SES dergisi için bir söyle‚i yapmak
ve onu yakından tanımak amacıyla, Berlin’in moda
kralı Daniel Rodan’ın Kurfürstendamm 73 adresindeki ‘Rodan’ isimli moda evinde bulu‚tuk.
Modacı Daniel Rodan, aynı zamanda Gizem
Turaç’ın sponsorlu©unu yapıyor. Genç sanatçı
Rodan ma©azasının dünya çapında ünlü elbiseleriyle sahneye ve basının kar‚ısına çıkıyor.
Daniel Rodan’la yaptı©ımız söyle‚ide, 30 yıldır deri
giyimiyle u©ra‚tı©ını deri mamulleri çe‚itli elbiseler, ki‚iye özel elbiseler ve yagane, yani bir e‚i
daha olmayan elbiseler ürettiklerini söyledi.
Íu anda atölyesinde dört bin adet bir e‚i daha
olmayan elbise oldu©unu belirten bay Rodan, bu
i‚e ba‚larken elinde sadece üç deri etek ve iki TShirt oldu©unu da belirtti.
Rodan moda evi ‚imdiye de©in ünlü birçok sanatçıya özel tasarım elbiseler hazırlamı‚. Bu ünlüler
arasında Nena, Udo Lindenberg, No Angles, Tokio
Hotel, Tina Turner, Bee Gees, Randy Crawford var.
Gizem Turaç’a birkaç soru sorduk:
-Gizem hanım, bize biraz kendinizden söz eder
misiniz?
Benim adım Gizem Turaç, sanatçı adım ‘Uneeq-g’ ,
Berlin’de do©dum, 22 ya‚ındayım. Babam Kayserili, annem Ankaralı. Müzi©i ve ‚arkı söylemeyi çok
sevdi©im için, ‚imdilik okula ara verip müzi©e
a©ırlık verdim.
-Hangi dillerde ‚arkı söylüyorsunuz?
Üç dilde söylüyorum:
Türkçe, Almanca ve Ûngilizce. Bu arada ilk albümüm
bitti, ikinciye ba‚ladık, ‚u sıralarda klip çekimleri
de devam ediyor.
-Albümde kaç parça var?
14 parça var.
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-Peki albümdeki parçalar bizlerin bildi©i, daha
önce dinledi©imiz parçalar mı, yoksa hiç duyulmadık yeni parçalar mı.
Albümün tümü yeni parçalardan olu‚uyor. Benim
prodüktörüm Cevdet Yüksel beydir, albümdeki
parçalar onun üretimidir.
-Yani Berlin’li müzikseverler sizin albümünüzden
hiç duymadıkları, yepyeni parçalar dinleyecekler.
Evet
-Çıkacak olan albüm tamamen ngilizce parçalardan mı olu‚uyor?
Ço©unlukla Ûngilizce ama Türkçe parçalar da
olacak.
-Ûlerde Türkçe a©ırlıklı albüm de çıkarmayı dü‚ünüyor musunuz.
Evet, dü‚ünüyorum.
-Sanat hayatınızı sadece Berlin ve Almanya’da mı
sürdüreceksiniz, yoksa Türkiye’ye de gitmeyi
dü‚ünüyor musunuz?
Stüdyomuz Berlin’de, çalı‚malarımız ‚imdilik
sadece Berlin’de olacak.
-Müzikseverler sizi konserlerde de dinleyebilecek
mi?
Íimdi planda öncelikle albümün çıkması, klip
çekme ve tanıtım konserleri var, ondan sonra turneleri de dü‚ünüyoruz.
-Gizem hanım, bu söyle‚i için SES dergisi adına
size te‚ekkür ederim.
Ben de te‚ekkür ederim.
Hüdai ÜLKER
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Ba‚konsolos Íen, sivil toplum
örgütlerinin temsilcileriyle tanı‚tı
Türkiye'nin Berlin Ba‚konsoloslu©u'na geçen ay
atanan Ahmet Ba‚ar Íen, kentteki Türk sivil toplum
örgütlerinin temsilcileriyle tanı‚tı.
Türkevi'nde düzenlenen tanı‚ma toplantısında
konu‚an Ba‚konsolos Íen, Almanya'da Türkleri
ilgilendiren ve önem arz eden konularda sivil
toplum kurulu‚ları arasında güç birli©i yapılması
gerekti©ini belirterek, buradaki Türklerin toplumsal hedefleri olmasının önemine i‚aret etti.
Íen, çocuklara sahip çıkılarak onlara iyi bir gelecek
sa©lamak için e©itimlerine öncelik verilmesi gerekti©ini sözlerine ekledi.
Toplantıda, çe‚itli konularda görü‚ alı‚veri‚inde de
bulunuldu.
Berlin Türkevi'ndeki tanı‚ma toplantısına, Almanya
Türk Konseyi Ba‚kanı Taciddin Yatkın, Berlin Türk
Cemaati Ba‚kanı Bekir Yılmaz, Berlin Karadenizliler
Birli©i'nden E‚ref Çevik, Atatürkçü Dü‚ünce
Derne©i'nden Olcay Ba‚e©mez, Almanya Türk
Toplumu'ndan Ûlker Duyan, DÛTÛB Orhan Gazi
Camisi Dernek Ba‚kanı Mehmet Alankaya, Türk
Özürlüler, Ya‚lılar, Emekliler Derne©i Ba‚kanı
Ömer Tra‚o©lu, Almanya Türk Veli Dernekleri
Federasyonu Ba‚kan Yardımcısı Ûsmet Duru ve
di©er davetliler katıldı.

Bak⁄c⁄ Aile olmak istermisiniz?
Neler Gerekiyor
Bakıcı aile olmak için ‚u ‚artlar aranıyor:
Adli sicil kaydı, maa‚ bordrosu, çocuk için evde ayrı
oda.
Ailenin çocu©a bakabilecek durumda olması önemli bir unsur, ancak sadece maddi açıdan de©il,
manevi olarak da çocu©a sevgi ve ‚efkatin sunulması gerekiyor. Ailenin maddi gelirinin bir çocu©a
bakabilecek yükseklikte olması ‚artı aranıyor.
Gençlik Dairesi, ‚artların yerine gelmesinden sonra
eldeki bilgi ve belgelere göre kararını veriyor.
Çocuklar için ödenen devlet yard⁄m⁄
Bak⁄m⁄ üstlenilecek çocuk, ailedeki en büyük
çocuk ise alaca©ı çocuk parasının yarısı gelirden
sayılır ve ödenekten dü‚ülür. Örne©in 184 euro
çocuk parasının 92 eurosu dü‚ülür. Aileye, çocuk 7
ya‚ına kadar 585 euro ödenir. E©er çocuk, ailedeki
en büyük çocuk de©ilse, çocuk parasının sadece
dörtte biri gelir sayılır ve dü‚ülür. Bu durumda
toplam ödenen paradan sadece 46 euro dü‚ülür. 7
ya‚ına kadar olan çocu©a ödenen para 631 euro.
Ödenen paralar, ya‚anılan bölgeye göre de©i‚ebilir. Bu konuda en güncel bilgiyi, Gençlik
Daireleri’nden almak mümkün.
Bak⁄c⁄ Aile olmak için size ula‚abilece©imiz bir
telefon yada e-mail adresinizi bize ula‚tırın.
Berlin Türk Cemaati
Skalitzerstr.134
10999 Berlin
Tel.: 030 / 615 59 67
Fax : 030 / 615 15 83
Pazartesi - Cuma 12.00 - 18.00 Uhr
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Nice 30 Y⁄llara
Berlin’in en eski Türk ‚oför okulu Fahrschule Akta‚,
30. kurulu‚ yılını kutluyor.
30 yıllık i‚ hayatımızda her zaman dürüst, güvenilir
olmayı ve en iyi e©itimi vermeyi kendimize ilke
edindik.
Öncelikle her zaman birinci hedef olarak sizlere iyi
hizmet, iyi e©itim vermeyi kendimize bir görev
bildik, çünkü sizler hayatınızda bir defa ehliyet
alıyorsunuz, o nedenle aldı©ınız ehliyete, sizlerin
ve sevenlerinizin hayatına çok önem veriyoruz.
Erste Hilfe (ilk yardım) kurslarını yasalara uygun
olarak ve bu kursu en iyi ‚ekilde sunuyoruz.
Fahrschule Akta‚ olarak Berlin`in en iyi bay ve
bayan ö©retmenleriyle, size en iyi e©itimi vermek
için her zaman yanınızda olduk.
Û‚ yerimizde, i‚ ahlakımıza ve disiplinimize uymayan ö©retmenlerle yollarımızı ayırdık, zira
Fahrschule Akta‚’ın 30 yıllık i‚ hayatında hiçbir
zaman usulsüzlük, kanun dı‚ı eylemler veya benzeri hiçbir kanunsuz i‚le ilgisi olmamı‚tır.
Bizimle çalı‚an ö©retmenler 15 - 20 yıllık deneyime
sahiptirler ve Berlin’in en iyi, en deneyimli ö©retmenleridirler.
30. yıl münasebetiyle, yeni ehliyet alacak olan
mü‚terilerimize tüm yıl boyunca çok özel sürprizler
olacaktır. Size en yakın ‚ubemize danı‚madan
ba‚ka bir Fahrschule’ye söz vermeyiniz.
En yeni e©itim araçları ve en deneyimli ö©retmenlerle, emniyetli ve hızlı bir ‚ekilde ehliyetinizi aldırıyoruz. Tüm ‚ubelerimizde kendi ba‚ınıza veya
kadromuzdan ücretsiz destek alarak en iyi ‚ekilde
imtihanlara hazırlanma imkanı bulabilirsiniz.
(Fahrschule Akta‚, tüm vatanda‚larımızın yeni
yılını kutlar.)
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Nice 30 Y⁄llara
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Emel ve Semih´e
bir ömür Boyu Mutlulukler dileriz…
Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄
sevdikleriyle payla‚d⁄lar...
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Yudum ve Ömür´e
bir ömür Boyu Mutlulukler dileriz…
Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄
sevdikleriyle payla‚d⁄lar...
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Damla ve Ertu©rul´la
bir ömür Boyu Mutlulukler dileriz…
Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄
sevdikleriyle payla‚d⁄lar...
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Ferhat Göçer´den müzik ziyafeti
Özgün sesiyle müzikseverlerin gönlünde taht kuran Ferhat Göçer,
Columbia Salonu’nda düzenlenen konserde seyircileri büyüledi.
Ünlü sanatçı, bir süre önce vefat eden halk ozanı Ne‚et Erta‚ ve pop
müziginin usta yorumcusu Berkant'ı anarak, Erta‚´ın ‘Ah Yalan Dünya’
ile Berkant’ın ‘Bir ‚arkısın Sen’ eserlerini okudu.
Bu muhte‚em konseri organize eden Kaplan Organizasyon'un yöneticisi
Birol Kaplan, konserden elde edilen gelirin Beykoz E©itime Destek
Derne©i'ne ba©ı‚lanaca©ını belirtti. Birol Kaplan, daha önceki Kıraç
konserinden elde edilen gelirin Van’daki depremzedelere yardım olarak
kullanıldı©ını da ifade etti.
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Berlinin Kalbi Kreuzberg`de geleneksel Zaman Tüneli Partisi, Miami Club’da
Berlinli dostlar gönüllerince sabahın ilk ı‚ıklarına kadar e©lenip stres attılar.
Gazeteci Mahmut Tosun’un yakla‚ık 3 ayda bir düzenledi©i, “Zaman Tüneli“ adlı
Partiye Berlinin tanınmı‚ simalarının yanı sıra, gazeteci dostları Hakkı Akduman,
Sefa Do©anay, Egemen Cantürk, Mesut Hastürk, Hakan Yazanel, Íafak Salda,
Halime Merdler ve Ahmet Tunga katıldı.
Haber Halime Merdler
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Akay Ailesi`nin biricik o©ular⁄
Eray ve Arda´n⁄n Sünnet dü©ününde
arkada‚lar⁄ ve yak⁄nlar⁄y`la e©lenceli bir
ak‚am geçirdi.
SES dergisi olarak, Tebrik ederiz.
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Barı‚ misyonuyla 2007 yılında kurulan Antakya
Medeniyetler Korosu Almanya turnesi çerçevesinde Berlin'de konser verdi.

Koro yönetmeni Yılmaz Özfırat, misyonlarının barı‚
oldu©unu belirterek, ''Antakya Medeniyetler
Korosu farklı dinlerden, kültürlerden, ya‚ grubundan ve mesleklerden ki‚ilerden olu‚uyor. Íu anda
130 ki‚i olan grubumuz 7 milyar olmaya, tüm dünyada barı‚ın sa©landı©ı güne do©ru gidiyor'' dedi.

Berlin Kültürler Evi'nde düzenlenen konseri,
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni
Karslıo©lu ve çok sayıda davetli izledi.

Özfırat, Nobel Barı‚ ödülü'ne aday gösterildiklerini
ancak kazanamadıklarını anımsatarak, gelecek
yılki ödülden umutlu olduklarını söyledi.

Antakya Medeniyetler Korosu

Almanya'da Emekli Maa‚larının
Artırılması Öngörülüyor
Almanya'da gelecek yıl emekli maa‚larının artaca©ı
tahmin ediliyor.
Alman Emekli sigortaları Birli©i Ba‚kanı Annelie
Buntenbach, Würzburg kentinde yaptı©ı açıklamada, emeklilerin gelecek yıl maa‚larında artı‚ olmasını bekleyebilece©ini belirtti.
Buntenbach, ülkenin Batı eyaletlerinde bu artı‚ın
yüzde 1, Do©u eyaletlerinde ise yüzde 3 oranında
olabilece©ini ifade etti.
Almanya'da bu yıl yakla‚ık 20 milyon emekliye
ortalama yüzde 2,2 oranında maa‚ artı‚ı yapılmı‚tı.
2013 yılında emeklilere tam olarak ne kadar artı‚
yapılaca©ının gelecek yıl ilkbaharda belli olaca©ı
belirtildi.
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Aima Süpermarket´te durmak yok yola devam sologonuyla 6. Íubesini
Kreuzberg`in en i‚lek caddelerinden Mehringdamm 68 numarada hizmete
sundu.
Ûki gün süren aç⁄l⁄‚ etkinliklerinde Mü‚terilere uygun fiyatlar⁄n yan⁄ s⁄ra
geleneksel hale getirilen Döner Kebap, S⁄cak me‚rubat ve çeçitli ikramlarda bulunuldu.
2013 y⁄l⁄ için Aimal⁄y⁄z farkl⁄y⁄z Sologonu ile 7. Íubesini açacaklar⁄n⁄ belirten Aima Süpermarketler sahiblerinden Murat Çelik ‚imdiden müjdeyi
verdi.
Süleyman UZUN
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Duygu ve Mustafa´ya
bir ömür Boyu Mutlulukler dileriz…
Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄
sevdikleriyle payla‚d⁄lar...
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Merkez
Kottbusser Damm 65
10967 Berlin

Info 030 - 62 00 84 84
0177 - 65 15 787
Íube
Hermannplatz 1 | 10961 Berlin
(Karstadt içinde)

Ate‚ GmbH 25.
Jubilesini Ailesi ve yak⁄n
arkada‚lar⁄ ile kutlad⁄.
Ses Dergisi olarak tebrik
eder ba‚ar⁄lar⁄n⁄n
devam⁄n⁄ dileriz.
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Jennifer ve Patrick´e
bir ömür Boyu Mutlulukler dileriz…
Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄
sevdikleriyle payla‚d⁄lar...
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Berlinde Futbol Akedemisi aç⁄ld⁄
Futbol akademisinin açılı‚ törenine, Türkiye’nin
Berlin Ba‚konsolosu Ba‚ar Íen, Berlin Türk
Cemaati Ba‚kanı Bekir Yılmaz, Sol Parti Berlin
Eyelet Meclisi Üyesi Hakan Ta‚, akademinin sponsoru Yalçın Sancar, yerel siyasetçiler ve futbolcuların aileleri katıldı.
TSM Ba‚kanı Burak I‚ıkda©lıo©lu, burada yaptı©ı
konu‚mada, yakla‚ık 2 ay önce 8 ki‚i ile akademinin kurulmasına karar verdiklerini belirterek, burada görev alan herkesin gönüllü çalı‚tı©ını ifade etti.
Hedeflerinin Berlin’de gençlere iyi olanaklar
sa©lamak ve genç futbolcuları sahte menajerlerden
uzak tutmak oldu©unu vurgulayan I‚ıkda©lıo©lu,
katılımın ücretsiz oldu©u akademide gençlere
sadece futbol alanında de©il, okul hayatında
destek olacaklarını kaydetti.
Ba‚konsolos Íen de, gençlerin sporla ilgilenmelerinin çok önemli oldu©unu, spor yapan çocukların
hayatta da ba‚arılı olduklarını belirterek, "Sa©lam
kafa sa©lam vücutta bulunur" ifadesini kullandı.
Bu projenyi, Türk gençlerinin biraraya gelmesi,
Türkçe konu‚ması ve kendi kültürlerini birlikte
ya‚amaları açısından da önemli bir proje olarak
gördü©üne dikkati çeken ‚en, bu topluma ait olan
gençlerin bu topluma uyum sa©lamalarını istediklerini, ancak entegrasyon sürecinin asimilasyonla sonuçlanmaması gerekti©ini kaydetti.
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Eczacıba‚ı VitrA Dresdner´den geçti
Eczacıba‚ı
VitrA
Bayan
Voleybol Takımı, CEV Íampiyonlar Ligi (D) Grubu'nda
konuk oldu©u Almanya'nın
Dresdner takımını 3-0 yendi.
Maça iyi ba‚layan Dresdner,
kar‚ıla‚madaki ilk teknik
molaya 8-6 önde girdi.
Temren ELMASOÌLU
SES Spor sorumlusu

Teknik mola dönü‚ünde
toparlanarak oyuna a©ırlı©ını koyan Eczacıba‚ı
VitrA, ikinci teknik molayı önde geçmeyi ba‚ardı
(14-16). Son bölümünü 22-19 ve 24-22'lik skorlarla
geride geçen Eczacıba‚ı VitrA, büyük çeki‚menin
ya‚andı©ı seti yaptı©ı iyi savunmayla 26-24 kazandı. Ûlk sette konuk takımda Neslihan Darnel, aldı©ı
8 sayıyla dikkati çeken isim oldu.
Ûkinci sete de ilk bölümdeki gibi iyi ba‚layan ev
sahibi takım, yine 8-6 önde geçti©i teknik molanın
avantajını kullanamadı ve ikinci teknik molaya 1612 geride girdi. Ûlk setin aksine ikinci sette çok fazla
zorlanmayan konuk takım Eczacıba‚ı VitrA, uzun
süre önde götürdü©ü seti 25-19 kazanarak durumu
2-0'a getirdi.
Üçüncü sette rahat bir oyun ortaya koyan
Eczacıba‚ı VitrA, ilk teknik molayı 8-5, ikinci teknik
molayı da 16-11 önde geçti. Teknik moladan sonra
rakibine sadece 3 sayı veren lacivert beyazlı takım,
seti 25-14 maçı da 3-0 kazandı.
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Türk boksörler Varol Vekilo©lu ve
Ünsal Arık, IBF Íampiyonu oldu
Türk boksörler Varol Vekilo©lu ve Ünsal Arık, sıkletlerinde rakiplerini nakavtla yenerek Uluslararası
Boks Federasyonunun (IBF) ''International Íampiyonu'' oldular.
Almanya'nın ba‚kenti Berlin'de Universal Hall adlı
salonda düzenlenen boks müsabakalarında,
Cruiser sıklette Alman Robert Rolle'ye kar‚ı ringe
çıkan Vekilo©lu, sert darbeler indirdi©i rakibini 2.
rauntta nakavtla yendi.
Daha önce Avrupa ‚ampiyonu olan Vekilo©lu, böylelikle IBF ''Internatinal ‚ampiyonlu©u'' unvanını
kazandı. Yarı a©ır sıklette ringe çıkan Ünsal Arık da
kontrollü ba‚ladı©ı mücadelede Romen rakibi
Vasile Dragomir'in 4. rauntta omuzundan sakatlanmasıyla kar‚ıla‚mayı nakavtla yenerek IBF
''International ‚ampiyonlu©u'' kemerini beline
taktı.
Vekilo©lu, kar‚ıla‚madan sonra yaptı©ı açıklamada, çok mutlu oldu©unu belirterek, ''Allah'a çok
‚ükür kazandım maçı. Zor olaca©ını biliyordum.
Ama çabuk bitirdim'' dedi. Rakibinin kendisinin
eski antrenörü ve menajeri oldu©unu, ‚imdiye
kadar çıktı©ı 17 maçta ma©lubiyeti olmadı©ına dikkati çeken Vekilo©lu, ''Benim kazanaca©ımı kimse
beklemiyordu. Bu kar‚ıla‚ma için çok yo©un
çalı‚tım ve galip geldim'' ifadesini kullandı.
Vekilo©lu, ''Hedefim büyük. Türk milletine dünya
‚ampiyonlu©u gururunu ya‚atmak istiyorum'' diye
konu‚tu. Arık da, 4 hafta önce annesinin vefat
etti©ini, geçen hafta Fransa'da bir kar‚ılamaya
çıktı©ını ve dün de baca©ında kasının yırtıldı©ını
belirterek, ''Daha sonra buraya davet ettiler.
Gelmemezlik olmazdı. Çok iyi bir hazırlık dönemi
geçirmedim, rakibim de çok güçlüydü ancak Allah
‚ükürler olsun maçı kazandım'' dedi.
Bu kar‚ıla‚mayı kazandıktan sonra sıralamada ilk
15'e girdi©ini ifade eden Arık, ‚ubat ayında kıtalararası ‚ampiyonluk maçına çıkaca©ını kaydetti.
Íubat ayındaki maçı kazandıktan sonra ilk 5'e girece©ini ve dünya ‚ampiyonlu©u için mücadele fırsatı kazanaca©ını belirten Arık, ''Hedefim tabii ki
dünya ‚ampiyonlu©u'' ifadesini kullandı.
Daha önce futbol oynadı©ını, Fenerbahçe alt yapısında bir süre forma giydi©ini belirten Arık, futbolu
sakatlandı©ından dolayı bırakmak zorunda
kaldı©ını ve boksa ba‚ladı©ını kaydetti.
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Karde‚ Dergimiz Orient Magazin´nin
Berlin´de geleneksele‚en Orient Cup 2012
Spandau Kapal⁄ Spor Salonun´da düzenlendi.
Berlin´nin tan⁄nm⁄‚ esnaflar⁄n olu‚turdu©u
turnuvan⁄n galibi Cafe Zera oldu.
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Bayanlar Avrupa Kupa
Galipleri Kupası
Hentbolda, Bayanlar Avrupa Kupa Galipleri Kupası
3. tur rövan‚ kar‚ıla‚masında Ûzmir Büyük‚ehir
Belediyesi, Alman ekibi Bayer 04 Leverkusen'e 3520 yenilerek, elendi.
Bayer 04 Leverkusen: 35
Ûzmir Büyük‚ehir Belediyesi: 20
Salon: Leverkusen Smidt Arena
Hakemler: Göran Jonsson, Henrik Maekinen (Ûsveç)
Bayer 04 Leverkusen: Hagel (Valentyna), Zapf 3,
Egozkue 6, Latakaite-Willig 2, Glankovicova 2,
Hilster 4, Naidzinavicius 5, Steinbach 6, Seidel 3,
Jörgens 2, Münch 1, Comans, Salamakha, Münch
Mandy 1, Loncar
Ûzmir Büyük‚ehir Belediyesi: Esra (Ay‚e Necla),
Yasemin Kaya, Duygu, Yasemin Güler 2, Gonca 1,
Íeyma 1, Fatma 6, Özlem, Sibel 2, Ya©mur, Rabia
Kübra, Esin, Seda 1, Ceren, Aslı 7
Ûlk yarı: 14-11
Ûki dakika cezası alanlar: Duygu (2), Íeyma, Fatma,
Özlem, Sibel, Esin (Ûzmir Büyük‚ehir Belediyesi),
Loncar (2), Comans (Bayer 04 Leverkusen)
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