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Merhabalar
Sevgili 
SES Okurları

2013 yılının bu son
dergisinde sizlere
tekrar ‘Merhaba’
demenin sevincini
ya‚ıyoruz.

Û‚te bir yıl daha
gelip geçti. Bu yıla
ba‚ladı©ımızda, ilk günlerde ‘koca bir yıl’ diye
dü‚ünüyor, belki de gözümüzde büyütüyorduk
ama ilkbahar ayları, yaz ayları, sonbahar ayları der-
ken, günler günleri kovaladı, haftalar, aylar geçip
gitti ve 2014 yılına girmeye çok az bir zaman kaldı.

Tüm okurlarımız⁄n, yeni yılını ‚imdiden kutluyor,
2014’ün   sıhhat, mutluluk ve ba‚arı getirmesini
diliyoruz. 

Öte yandan Berlin’in, önceki yıllardan bildi©imiz
hareketli günlerini ‚u sıralarda yeniden ya‚ıyoruz.
Alman dostlarımız hem bayramlarını kutluyor, hem
de bir yılın yorgunlu©unu atmaya çalı‚ıyor. 

2013 yılına veda ediyoruz ama ‚unu da söyleme-
den geçmeyelim, bu yıl, sevdi©imiz birçok sanatçıyı
ve di©er ünlü ki‚iler bizlerden ayırdı. Bunların ara-
sında Nejat Uygur, Müslüm Gürses, Mehmet Ali
Birand, Íenay Yüzba‚ıo©lu gibi ünlüler var. 2013
yılında yitirdi©imiz tüm sevdiklerimize Allah’tan
rahmet diliyoruz.

Sevgili okurlar
Her zaman oldu©u gibi, bu sayıda da zengin ve ren-
kli bir içerik sizleri bekliyor.

Her yıl 29 Ekimde kutladı©ımız Cumhuriyet Bayramı
bu yıl da co‚kuyla kutlandı. Berlin Büyükelçisi
Sayın Hüseyin Avni Karslıo©lu ve Berlin  Ba‚konso-
losu Sayın Ahmet Ba‚ar Íen’in verdikleri  resep -
siyonlara okurlarımız adına katıldık. Her iki resep-
siyondan da renkli görüntülerimiz var.

Sevgili okurlar, sizlere dergimizin sayfalarında
e©lenceli dakikalar dilerken,
bir dahaki sayıda bulu‚uncaya
dek   esen kalınız diyor, yeni
yılınızı bir daha kutluyoruz.

Ahmet T UNGA
ahmet-tunga@gmx.de
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Dr. Murjahn-Förderpreis 2013

Herausragendes soziales Engagement 

Malermeister Cemal Ate‚ erhielt in der Kategorie
„Soziales Engagement“ den Dr. Murjahn-Förder -
preis (15.000 Euro) für sein Projekt „Integration
und Inklusion durch Arbeit“. Der Berliner
Fachbetrieb beschäftigt derzeit zwei Auszu -
bildende mit Behinderungen, obwohl der Betrieb
keiner entsprechenden gesetzlichen Pflicht unter-
liegt. Für Cemal Ate‚ ist das keine Frage der gesetz-
lichen Verpflichtung, sondern gesellschaftliche
Verantwortung. „Das soziale Engagement des
Malerfachbetriebs von Cemal Ate‚ ragt in besonde-
rer Weise aus dem Rahmen heraus, was ein klassi-
sches Kleinunternehmen in aller Regel leisten
kann. Ate‚ zeigt in vorbildlicher Weise, dass vielfäl-
tige Unterstützung auch mit bescheidenen finan-
ziellen Mitteln möglich ist, wenn man seine Über-
zeugung lebt. Das Außergewöhnliche des Projekts
ist, dass ein junger Mensch, der sonst keine
Chance auf dem Arbeitsmarkt hat, einen Beruf
erlernt, der ihm Freude bereitet. Er bekommt die
Chance, später selbst bestimmt zu arbeiten und zu
leben. Zudem erleben Mitarbeiter ohne
Behinderung, dass ein körperliches Handicap nicht
unbedingt dazu führt, dass dies die Teilnahme am
‚normalen‘ Leben ausschließt. Menschen mit
Behinderungen durch Arbeit in den Alltag unserer
Gesellschaft zu integrieren ist eine große gesell-
schaftliche Leistung. Am Beispiel des
Malerfachbetriebs C. Ate‚ wird aufgezeigt, dass
auch die Malerbranche sich dieser Aufgabe erfolg-
reich stellt“, so die Jury.

Dr. Murjahn-Förderpreis 2014

Anlässlich seines 75. Geburtstags im November
2011 hatte der Vorsitzende des Verwaltungsrates
der DAW SE, Dr. Klaus Murjahn, den Förderpreis
zur Unterstützung des deutschen Maler- und
Lackiererhandwerks ins Leben gerufen: „Der Preis
ist konkreter Ausdruck meines Dankes an das
Malerhandwerk. Er soll dazu beitragen, das über
viele Jahrzehnte schon von meinem Vater mit gro-
ßem Einsatz gepflegte gute Verhältnis zum
Malerhandwerk und seinen Verbandsstrukturen
auch in Zukunft nicht nur aufrechtzuerhalten, son-
dern auch weiterzuentwickeln.  Außerdem verbin-
de ich mit dem Förderpreis die Hoffnung, dem
Malerhandwerk eine Plattform zu bieten, herausra-
gende Leistungen einer breiten Öffentlichkeit vor
Augen zu führen.“ Dr. Murjahn und der Präsident

des Bundesverbandes Karl-August Siepelmeyer
dankten allen Beteiligten, die den Preis unter
Leitung des Kuratoriums-Vorsitzenden Erich Dietz
zum Erfolg geführt haben. Die Preisverleihung
2013 nutzten Dr. Murjahn und Siepelmeyer
zugleich als Aufruf für die Branche, sich auch 2014
wieder am Förderpreis zu beteiligen.

Der Dr. Murjahn-Förderpreis zeichnet Fach -
betriebe, Einzelpersonen oder Bildungs ein rich -
tungen aus, die durch herausragende Leistungen
auf sich aufmerksam gemacht haben und damit
wegweisende Impulse für das gesamte
Malerhandwerk geben. Der jährlich vergebene
Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Er wird unabhän-
gig davon verliehen, welche Materialien der Maler
einsetzt oder mit welchem Hersteller er
zusammenarbeitet. Mehr unter „www.Dr-Murjahn-
Foerderpreis.de“.
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PTPTG
Kısa adı PTPTG olan çocuk ve gençlere yönelik psi-
koterapi muayenehanesinin (Psychothera peu -
tische    Praxis) açılı‚ını Almanya Türk Toplumu TGD
Genel Ba‚kanı Kenan Kolat yaptı.

Wedding semti Müllerstr. 156a, 13353 Berlin adre-
sinde hizmete açılan psikoterapi muayenehanesi-
nin pedagogları Gönül Tunalı-Öztürk ile Özlem
Güvendiyi açılı‚ kokteylinde yalnız bırakmayan
meslekta‚larının yanısıra Almanya Türk Toplumu
TGD Genel Ba‚kanı Kenan Kolat, toplumumuzda
sayıları oldukça az olan terapistlere destek verdi-
ler.

Pedagoglar  Gönül Tunalı-Öztürk ile Özlem
Güvendi, davranı‚ terapistleri olarak muayene -
hanelerinde 0-21 ya‚ arası çocuk ve gençlere yöne-
lik davranı‚ terapisi (Verhaltenstherapie) uygula-
maya ba‚ladılar.

Psikoterapi ne zaman gereklidir sorusunu yanıtla -
yan pedagog Özlem Güvendi; “Bir ki‚inin ruhsal
nedenlerle ‚ikayetleri oldu©unda, iste©i üzerine
psikoterapi uygulanır. 

Psikolojik hastalıklar, bedensel hastalık ve ki‚iler
arası ili‚kilerde sorunlar olarak kendini gösterebi-
lir. Pedagog arkada‚ım Gönül Tunalı-Öztürk ile bir-
likte açtı©ımız muayenehanemizde çocuk ve genç
psikolojisi ile ilgili olan depresyon, obsesif kom-
pulsif bozukluklar örne©in çok fazla el yıkama,
sürekli bir‚eyleri düzenleme hissi duyma, sürekli
aynı ‚eyleri dü‚ünme ve uygulama gibi, ayrıca kor-
kular, okul fobisi, cinsel kimlik sorunları, karde‚
kıskançlı©ı, zeka geli‚im testleri, konsantrasyon
eksikli©i ve hperaktivite, özel ö©renme güçlü©ü,
ö©renme bozuklukları, akül ba‚arısızllı©ı, alt ıslat-
ma, altına dı‚kılama, öfke nöbetleri, saldırganlık,
tikler, uyum ve davranı‚ sorunları, yalan söyleme,
çalma, inatçılık, duygusal ini‚ ve çıkı‚lar yani a‚k
acısı, arkada‚larıyla, partneriyle, aile ile olan
sorunlar ve uyku sorunları gibi konularda hizmet
veriyoruz” ‚eklinde konu‚tu.

Pedagog Gönül Tunalı-Öztürk ise, toplumumuzda
bazı konuların görmezlikten gelindi©ine dikkat
çekerek bu tür sorunlarda mutlaka uzmanlardan
yardım alınmasını önerirken, “ben ve meslekta‚ım
Özlem Güvendi, sizlerin bu sorunlarınıza çözüm
bulmak, sizlere yardımcı olmak için muayenehane-
mizi açtık.

PTPTG
Müllerstr. 156a
13353 Berlin
Tel.: 818 911 86
ptptg@yahoo.de
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24 Kasım Ö©retmenler Günü

“24 Kasım Ö©retmenler Günü” dolayısıyla 22
Kasım 2013 Cuma ak‚amı Berlin Türkevi’nde kutla-
ma programı düzenlendi. E©itim Ata‚eli©i bünye-
sinde görev yapan ö©retmenler ve ö©rencilerin kat-
kılarıyla gerçekle‚tirilen etkinlik Türkiye’nin Berlin
Ba‚konsolosu A. Ba‚ar Íen tarafından verilen bir
resepsiyonla kutlandı.

Program Ba‚konsolos A. Ba‚ar Íen tarafından
yapılan açılı‚ konu‚ması ile ba‚ladı. Íen konu‚ -
masında; “Ö©retmenlik insanlık tarihinin en onurlu
mesle©idir. Ö©retmen, insanların kendi ayakları
üstünde durmasını sa©layan, hayatları boyunca
kendilerine gerekecek bilgileri kazanmalarına yar-
dımcı olan ve topluma hiç bir zaman arkasını dön-
meden toplumun süreklili©i önünde yürüyen ilerle-
mesini sa©layan bir gönül eridir. Muhatabı insan
olan ö©retmenlerin yaptıkları kadar yapmadıkların-
da da sorumlulukları vardır ” dedi.  Íen, Ö©retmen-
lerin toplum için önemine ve yüklendikleri misyo-
nun a©ırlı©ına da vurgu yaptı. Türkiyeden gelen 57
ö©retmenin  150 ye yakın okulda yakla‚ık 5000
ö©renciye Türkçe dersi verdi©ini belirten Íen, Tüm
ö©retmenlerin 24 Kasım Ö©retmenler Gününü kut-
ladı.

Türkiye´nin Berlin E©itim Ate‚esi Mustafa Çokyi©it
Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından Millet
Mektep lerinin önemini vurgulayarak ba‚ladı©ı
konu‚masında; “Ö©retmenler günü ö©retmenin
toplumdaki yerinin, rolünün ve öneminin vurgulan-
ması adına fedakar ö©retmenlerimizin kıymetinin
bir kez daha dü‚ünüp anlamamızı sa©layan önemli
bir gündür” dedi.

Etkinli©e E©itim Ate‚eli©inde görevli ö©retmenler,
Alman Senatosunun görevli ö©retmenleri sivil
toplum kurulu‚ları, ö©renciler ve çok sayıda vatan-
da‚ katıldı.

Haber / Foto©raf : Halil Sabri KIVRAK

TDU Genel Kurulu yapıldı

Türk-Alman Û‚adamları Birli©i (TDU) Genel Kurulu´ -
nu yaparak, yeni yönetim ve denetim kurullarını
belirledi. Remzi Kaplan güven tazeliyerek tekrar
TDU-Ba‚kanlı’©ına seçildi.

Çok sayıda ileri gelen ki‚inin katıldı©ı Genel
Kurul’da Büyükelçi H. Avni Karslıo©lu, Çalı‚ma,
Uyum ve Kadın Senatörü Dilek Kolat ve Berlin
Sanayi ve Ticaret Odası Genel Müdür Yardımcısı
Christian Wiesenhütter’ın birer konu‚ma yaptılar.

Berlin Büyükelçisi Karslıo©lu konu‚masında TDU’ -
nun önemini vurgularken, Elçili©in kapılarının,
sa©lık, gençlerin e©itimi, giri‚imciler ve özellikle de
yeni giri‚imciler için her zaman açık oldu©unu vur-
guladı. Bu sektörlerle ilgili toplantıların Elçilik bina-
sında her zaman yapılabilece©inin altını çizdi.
Karslıo©lu çok sayıda giri‚imci kadınlarımızında
bulundu©unu belirterek, TDU nun bir dahaki seçim-
lerde ismini de©i‚tirmesini önerdi.

Daha sonra konu‚an Berlin Çalı‚ma, Uyum ve
Kadın Senatörü Dilek Kolat politika hayatına atıl-
dı©ından beri TDU ile içiçe oldu©unu vurguluyarak,
„TDU’nun Berlin’li i‚verenler için yaptı©ı hizmetleri
bizzat ya‚adım, kendilerine te‚ekkür ediyorum“
dedi. Kolat Berlin’in 2005 yılından beri positiv bir
geli‚me gösterdi©ini dinamik bir ekonomik yapısı
oldugunu vurguladı. ‚ehrin çe‚itlili©inin, uluslara-
rası yapısının ve kültürel zenginli©inin yatırımcı ve
turist çekti©ini belirten Seanatör „Bu geli‚mede
sizin de büyük bir katkınız var“ dedi.

Daha sonra konu‚an IHK Genel Müdür Yardımcısı
Christian Wiesenhütter ise Almanya’daki vasıflı
eleman eksikli©ine dikkati çekerek, i‚verenlerden
gençlerin meslek e©itimine özel bir önem göster-
melerini rica etti.    Info: TDU
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30 Jahre
Ausbildungsbetrieb
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Ruhsar Aydo©an
Uzun y⁄llar Stuttgart Devlet tiyatrosunda Volker
Lösch'ün yönetti©i birçok oyunda sahne alan oyun-
cu ve yazar Ruhsar Aydo©an 26 ekim 2013 ak‚am⁄
Berlin TIYATROM'da „Die Braut, die sich traut“
isimli oyunu ile izleyicinin kar‚⁄s⁄na ç⁄kt⁄. 2. Mart
2013 de Stuttgart Theaterhaus daki ba‚ar⁄l⁄ prö-
miyerinden sonra Hamburg; Potsdam ve Berlin de
oynad⁄. Berlin de bu oyun ile ikinci kez sahne al⁄‚⁄
Tiyatrom'da oldu.

„Die Braut, die sich traut“ isimli oyunu alt⁄ ay gibi
k⁄sa bir sürec içinde yazan Ruhsar Aydo©an, prova
ve sahneye uyarlama sürecininde yine bir alt⁄ ay
oldu©unu söylüyor.

Oyunda ithal gelinlerin ya‚ad⁄klar⁄ konu ediliyor.
Dil ö©renerek günlük ya‚ant⁄n⁄n sorunlar⁄n⁄ yenip,
aile hayat⁄na düzen vermeye çal⁄‚an kad⁄nlar⁄n
özde güçlü ve mücadeleci ruhuda dile geliyor. 

2011 de ilk oyun yazarl⁄©⁄ ve yönetmenlik deneme-
sini „Integration? Assimilation? Wo bleibe ich?“
isimli eseri ile yapan oyuncu yazmayada oynama -
yada devam edece©ini söylüyor.

Oyuncu olmak büyük özveri gerektiriyor, ciddi bir
disiplin, yo©un konsentrasyon. Ûzleyici alk⁄‚⁄ ile
be©enisini belirti©inde oyuncunun duydu©u haz bu
yo©un çal⁄‚man⁄n bedeli oluyor. Tiyatro biryerde
toplumun aynas⁄. Oyuncu olarak izleyiciye
ula‚abiliyorsan⁄z, izleyicinin gülmesini veya duy-
gulanmas⁄n⁄ sa©l⁄yabiliyorsan⁄z bu alk⁄‚ kadar
de©erli. 

Fizyoterapist Hürkan Akkuzu 

Berlin’de Hotel Waldorf Astoria’da bir basın toplan-
tısı düzenleyen ünlülerinin Fizyoterapisti Hürkan
Akkuzu kendi  geli‚tirmi‚ oldu©u tedavi yöntemi
hakkında ayrıntılı bir sunum yaparak bilgi verdi.

Hacettepe Üniversitesi ile birlikte geli‚tirdikleri
manuelpsikonörofizyolojik fizyoterapi yöntemini
kısmi felç geçiren hastaların eski sa©lıklarına
kavu‚maları  için uygulandı©ını ifade etti.

Akkuzu, kaza sonucu, dü‚me, çarpma, silahla vuru-
larak,sinir uçlarında iltihaplanma ya da beyine
oksijen gitmemesi sonucu felç olmu‚ hastalarda
yakla‚ık 20 seans sonrasında %80 – %90 arası
kesin sonuç elde ettiklerini basın mensuplarıyla
payla‚tı. Bu tedavi konsepti ile Türkiye´de,
Rusya´da, Japonya´da, Ûngiltere´de binlerce felçli
hastanın   manuelpsikonorofizyolojik fizyoterapi
sayesinde tekrardan ba©ımsızlıklarını kazanıp
ba‚arılı bir ‚ekilde günlük ya‚ama kazandırıldıkları
ifade edildi.

Manuelpsikonorofizyolojik fizyo terapi  yönteminde
çocukluktan kazanılan felçli hastalar üzerinde yani
felçli do©umlarda maalesef ba‚arı elde edileme-
mi‚tir. Ayrıca ileri ya‚taki hastalarda da tedavi
ba‚arılı olamamaktadır. Manuelpsikonorofizyolojik
fizyoterapi yöntemi sonradan olu‚an kaza ve
yaralan malardan dolayı olu‚an felçlerin tedavisin -
de  etkili ve ba‚arılı olmaktadır. Tedavi süresi has -
ta lık durumuna göre 1 ay ile 1 yıl arasında sürmek-
tedir ve tedavi hastalı©ın durumuna göre %98 ora-
nında ba‚arılı olmu‚tur. Hedeflenen tedavi düzeyi
en a©ır hastalarda dahi en kısa sürede en az kendi
hijyenik ihtiyaçlarını kar‚ılayabilecek düzeye
 getirmektir‘ dedi.

Halime MERDLER
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Kastamonu’lu üreticiler Berlin´de
Arda Danı‚manlık ve E©itim Kurumu’nun  Organik
Tarım ve Süt Üretimi üzerine” yürüttü©ü AB Projesi
çerçevesinde Devrekanı/Kastamonu ilçesinden bir
gurup hayvan ve süt üreticisi TDU’ya konuk oldu-
lar. 

Devrekanı Ziraat Odası Ba‚kanı Hüseyin Kavlak -
o©lu ve Ziraat Mühendisleri Niyazi Sinsi ve Mustafa
Tankal’ında aralarında bulundu©u üreticiler TDU
Büro Yöneticisi Mümtaz Ergün’den Berlin’li Türkiye
kökenli i‚adamları ve ekonomik konularda bilgi
aldılar.

Hayvan üretimi konusunda Türkiye’nin son yıllarda
bir çıkı‚ta oldu©unu vurgulayan üreticiler, yem,
mazot ve di©er girdi fiyatların üreticiler için çok
pahalı oldu©unu bu nedenle de et fiyatlarında bir
dü‚ü‚ün söz konusu olamayaca©ının altını cizdiler.
Bu konuda devletin deste©ine ihtiyaçaları oldu -
©unu ifade ettiler.

Arda Danı‚manlık ve E©itim kurumunun müdür yar-
dımcısı Dr. Kemal I‚ık ’’Gurubun proje kapsamında
Hannover’deki “Agritechnika” adlı Almanya tarım
aletleri fuarını da ziyaret edeceklerini’’ belirterek
amaçlarının büyük tarım kurulu‚larının yanında
üreticileri, bir kaç tesiside gezdirerek,  büyük üreti-
ciler ile görü‚türmek oldu©unu’’ belirtti.

Rechtsanwältin Seyran Ate‚

Recht haben und Recht bekommen sind zwei Paar
Schuhe. Das wissen inzwischen die meisten
Menschen, die je mit dem Gericht zu tun hatten.
Doch wer sich rechtlich nicht beraten lässt und sein
Recht nicht verlangt, kommt erst recht nicht zu sei-
nem Recht. Denn, wo kein Kläger da kein Richter.
Natürlich kann man sich in vielen Dingen inzwi-
schen selbst vor Gericht verteidigen. Aber, viel zu
oft macht man als Laie Fehler, die manchmal nicht
mehr korrigiert werden können. Rechtsanwältin
Frau Ate‚ empfiehlt daher, lassen Sie sich wenig-
sten im persönlichen Gespräch mündlich beraten,
bevor Sie in komplizierten Materien sich selbst ver-
treten.

Seyran Ate‚ ist eine prominente Rechtsanwältin
mit den Interessensschwerpunkten Familienrecht
und Strafrecht.

Haklı  olmak ve mahkemeden haklı çıkmak iki ayrı
‚eydir. Yinede her zaman hakkını aramakta fayda
vardır. Bu durumda hatta hakkınızı takip edecek bir
avukatı yanınıza alırsanız daha iyi yaparsınız.
Derdini anlatmayın dermanını bulamaz, hakkını
aramayan hakîmini bulamaz. 
Aile ve ceza davalarında Avukatınız olarak yanınız-
da olabilirim. 

Müllerstraße 153A/154 · 13353 Berlin
fon: 030 - 417 08 500 · fax: 030 - 39 49 45 84
mobil:0178-2376085
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Theater28 Penguen TV

Aynı zamanda devlet sertifikası veren bir özel okul
olan Theater28, e©itici, ö©retici oyunlarına bir yeni-
sini ekliyor ve PenguenTV ile 2013’ün Aralık ayında
izleyenlerin kar‚ısına çıkıyor. Oyunda Türk medya
sektörü mercek altına alınırken, yozla‚malar, kül-
tür erozyonları gözler önüne seriliyor. Theater28,
PenguenTV ile bir kez daha kahkaha garantisi
 veriyor.

Ûhsan Aydın’ın yazıp Ahmet Çevik’in yönetti©i
PenguenTV adl⁄ oyun bu hedefe hizmet eden bir
Müzikli güldürü.

Ahmet Çevik, Almanya´da zor ko‚ullarda sanat
yapma ısrarını sürdüren Tiyatro28’e sonuna kadar
destek vereceklerini belirtiyor. Gurbetteki Türk
 vatanda‚larına ula‚abilmek ve her zaman onların
yanında olduklarını da eklemeden geçemiyor. 

Oyunun Konusu:
Bir TV kanalı dü‚ünün ! KTV adındaki bu kanalda
çalı‚anlar maa‚ alamadıkları için birer birer istifa
edip ayrılıyorlar. Üstelik rakip kanal, araya hatırlı
ki‚ileri sokup bizimkilerin yayın yaptı©ı uyduya
NASA’nın uzay meki©ini çarptırıyor. 
Bizimkiler iyice zor duruma dü‚üyor. Borç geliyor
gırtla©a dayanıyor. E©er KTV’de yayınlayacakları
programlar iyi raiting yapmazsa kanalın kapısına
kilit vuracaklar. Program yapmak için toplasanız  
5-6 ki‚iler. Kanalın isimin PenguenTV olarak
 de©i‚tirip yeni hedeflere yelken açarlar. 
Haberleri de bu ekip yapıyor, dizi leri de, talk-
 show’ları da, yetenek yarı‚malarını da... 

Çok mu yetenekliler, yoksa hepsi yeteneksizin
önde gideni mi? Íimdi durduk yere arkalarından
konu‚mayalım. Ûsterseniz oyuna bir gelin de kendi-
niz görün. 

PenguenTV’yi,   
Alpkan Erik,  Aylin Direk, Bü‚ra Karaman, Caner
Yeren, Ceyda Yüksekol, Ûpek Büyükkırçalı, Kübra
Karaman, Levent Sayın, Mustafa Gözübek, Rüya
Aras, Sedat Azak, Sinan Yalcın, Yasemin Tüfekçi,
Yavuz I‚ık olu‚an Thetar28 oyuncuları sergiliyor.

Engellilere Anlaml⁄ Sinema� 

Almanya’nın ba‚kenti Berlinde AF-Media ile Ûnter
Aktiv derne©i’nin ortakla‚a düzenledikleri sinema
etkinli©i Alhambra Sinemasında“Benim Dünyam“
filmini engelliler ile birlikte Ûnter Aktiv derne©i
 üyeleri birlikte izlediler.

Etkinli©e   Federal milletvekili Azize Tank, Berlin
Ba‚konsolosu A.Ba‚er Íen’in e‚i Birgit Íen de
katıldı.

Etkinli©in açılı‚ konu‚masını Ûnter Aktiv derne©i’nin
ba‚kanı Sevgi Bozda© yaptı. 
Bozda©, dünyadaki engelli insanların ya‚antılarına
dikkat çekerek her insanın bu konnuda duyarlı
olması gerekti©ini ve medyaya da büyük ölçüde
görev dü‚tü©ünü bunun için de özellikle etkinli©e
katılan basın mensupları te‚ekkür etti.
Sevgi Bozda© konu‚masında, di©er insanlarında
Ûnter Aktiv derne©ine yılda sadece 30 Euro öde -
yerek üye olmalarını, ve engelli insanlara manevi
destek olmaya davet etti.

Federal milletvekili Azize Tank da kısa ve anlaml⁄
bir konu‚ma yaptı. Tank; “Ben bugün burada sade-
ce milletvekili olarak de©il, aynı zamanda bende bir
engelli çocu©u olan bir anne olarak burada bulu-
nuyorum ve bende bugün ileride engellerin kalka-
ca©ını bildi©im halde engelli bir durumdayım, ve
bunun normal ya‚ama nekadar etkiledi©ini biliyo-
rum, bizler çocuklarımızın akrabalarımızın engelli
olup olmamaları dı‚ında bu konuyla çok daha has-
sas yakından ilgilenmemiz gerekti©ini dü‚ünüyo-
rum. Aslında normal olmayan onlar de©il, e©er
toplum bu insanları dı‚lıyorsa o tutum normal
de©ildir, buna dur demek lazım ve hepimiz birlikte
bunun için sava‚ verirsek aktiv çalı‚ırsak ba‚arıya
ula‚abiliriz“ dedi.

Yakla‚ık 200 ki‚inin katıldı©ı etkinlikte Ûnter Aktiv
derne©ine 600 Euro bag⁄‚ toplandı.

Halime MERDLER
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Berlin Büyükelçili©i Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

Yerli ve yabancı yakla‚ık 1000 konu©un katıldı©ı resepsiyonun gözde
ismi Almanya'nın eski cumhurba‚kanı Christian Wulff oldu.
Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karıslıo©lu ve e‚i Gamze Karslıo©lu,
konukları giri‚te kar‚ılayarak teker teker selamladılar. 
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ku‚ak zaten hiç dü‚ün -
müyor.

Almanya’da bu yıl yapılan
seçimlerden sonra kurul-
mak üzere olan SPD-CDU
hükümetinin burada do -
©an vatanda‚lara çifte
vatanda‚lık hakkı vere -
cekmi‚. Bu haber üzerine
vatanda‚lardan gelen her-
hangi bir yankı duyuldu mu?    Yani vatanda‚ın
dü‚üncesi bamba‚ka yerlere gitmi‚, bamba‚ka
‚eylerle u©ra‚ıyor ama günümüzün politikaası ve
politikacıları onları çok geriden izliyor.

Yani yukarıda de©indi©im A grubundaki bakı‚ ta,  
B grubundaki bakı‚ ta ürettikleri politikayla
‘gurbet çilere’ ula‚amıyor.

Ne demi‚ bilge bir ki‚i: ‘Ya‚amda gerçe©in kendi-
sinden daha gerçek ba‚ka bir ‚ey olamaz.’

Yani gerçek almı‚ ba‚ını gitmi‚ bir yerlere, A ve B
grubundaki insanlar ise ürettikleri bazı dü‚ünceleri
gerçek gibi görmeye inat ediyorlar.

Hüdai ÜLKER

18

Gerçe©in Kendisi

Almanya’da çalı‚an ve ya‚ayan Türk vatanda‚ları-
nın sorunları üzerine ‚imdiye de©in hep iki bakı‚
olmu‚tur:

a-)Göç olayını ya‚amamı‚, Almanya’da çalı‚mamı‚,
burada olup bitenleri ikinci üçüncü a©ızlardan din-
lemi‚ insanların yorumları ve bakı‚ları.

b-)Bir de bunun tam tersi, yani Almanya’da çalı‚ -
mı‚ ve geçen 40 – 50 yıl içinde Almanya’nın yaban-
cılarla ilgili her dönemini ya‚amı‚ insanların
görü‚leri var.

A ‚ıkkındaki insanlar bazen çok komik oluyorlardı.
Bunlar daha çok politikada göründüler. Konu‚ -
malarına, ‘Benim gurbetçim’, ‘Benim emekçim’
diye ba‚larlardı ve ona göre devam ederlerdi:
‘Anavatandan uzak, gurbet ellerde ezildiniz, sizleri
döviz makinesi gibi gördüler, ama artık arkanızda
bizler varız...’ gibi laflar ederlerdi.

Bir ara, duvarlar yıkılmadan önce Türk vatanda‚ -
larına uygulanan bir vize furyası vardı. Canı sıkılan
devlet Türkiye’ye vize uyguluyordu. Yazın otomo-
bille izine gidebilmek için konsolos konsolos
dola‚ıp vize kuyruklarına giriyorduk. O zamanlar
vize alınması gereken ülkelerin ço©u Do©u
Berlin’deydi. Sabahın erken saatlerinde kar‚ıya
geçip Macaristan ve Bulgaristan vizeleri için
kuyruk lara giriyorduk, bazen i‚lerimiz bir günde
bitmiyor gelecek haftaya sarkıyordu. Hiç unutmam,
o sırada Berlin’e bir politikacı gelmi‚ti. Vatanda‚
vizeden kurtulmak için yardım beklerken, bizim
politikacı, ‘Benim gurbetçim, benim emekçim’ diye
söze ba‚ladı ve beylik laflarla konu‚masını bitirdi.

Tabi Almanya’da ya‚ayan bizlerin her sorunu bite-
cek diye bir ‚ey yok ama yukarıdaki örnekte oldu©u
gibi, insan koskaca bir sorunu görmezden gelip
ba‚ka ‚eyler anlatırsa, buna kızıyor ve üzülüyor
insan, yoksa elbetteki sorunların biri biter di©eri
ba‚lar, bunlar evrenseldir.

Öte yandan, gözle görülen bazı sorunların yanı
sıra, bir de gözle görülmeyen, elle tutulmayan
ba‚ka sorunlar da vardır. Bunlar bizlerin iç dünya-
sında gizlidir. Aradan geçen 40 – 50 yıl içinde
Almanya’da ya‚ayan insanlarda nasıl bir ruhi ‚ekil-
lenme olmu‚tur? Artık gurbette ya‚ayanlar eski
‘gurbetçiler’ de©ildir. Yani, Almanya’da çalı‚ıp,
para biriktirip Türkiye’de bir dükkan bir araba ala -
yım’ diyen biri de©ildir gurbetçiler. Ne birinci ne de
ikinci ku‚ak böyle bir ‚ey dü‚ünmüyor, üçüncü
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BENTOUR SWÛSS 

Ba‚kent Berlin`de Cinemax’da BENTOUR SWÛSS
2014 yılı yaz kataloglarının tanıtımını Almanya’nın
ünlü komedyeni Kaya Yanar’ın komedi ‚ov gösteri-
si e‚li©inde yapıldı.

BENTOUR   Yönetim Kurulu Ba‚kanı Kadir U©ur
“Û‚ler ne kadar iyi giderse gitsin tanıtım durma malı.
BENTOUR tanıtımda ilklere imza atmaya devam
edecek, bizde ucuz bilet satı‚ı yok. Biz ülkemize
kaliteli paralı turist götürüyoruz di©er ‚irketlerin
yaptı©ı gibi ucuz bilet satıp türkiyede turisti halı-
cıya dericiye götürmüyoruz, aksine biz ülkemizi en
iyi ‚ekilde tanımalarını ve tatil yapmaları için en
yüksek seviyede hizmet sunuyoruz” ‚eklinde
konu‚tu.

BENTOUR SWÛSS 2014 tanıtım programına her -
zaman oldu©u gibi yine ana sponsor VOYAGE
Hoteller grubu oldu. VOYAGE Hoteller grubu’nun
batı avrupa marketing temsilcisi Melike Özkan,
kısa bir tanıtım konu‚ması yaptı ve ardından
 VOYAGE Hotel ve MAXX ROYAL Hotel´in tanıtım
reklam filminin gösterimini sundu.

BENTOUR tanıtım programına katılan ünlü komed -
yen Kaya Yanar ise, salonda bulunan konukları
yaptı©ı espirilerle kahkahaya bo©du.

Berlin Türk Cemaati 
Ola©an Genel Kurulu

Genel  Kurula Berlin Ba‚konsolosu Ahmet Baser
Sen. IGMG Berlin Bölge Ba‚kan⁄ Ûrfan Ta‚kıran,
Berlin Müsiad Ba‚kanı Veli Karakaya, UETD Berlin
Ba‚kanı Sinan Kaplan, Berlin Alperen Ocakları
Ba‚kanı Adem Karaca’nın yanı sıra Berlin Türk
Cemaatina üye olan derneklerin delegeleri i‚tirak
etti.

Divan Ba‚kanlı©ını IGMG Berlin Bölge Ba‚kanı Ûrfan
Ta‚kıranın   yapmı‚ oldu©u genel kurulda, Bekir
Yılmaz tekrar Türk Cemaati Ba‚kanlı©ına  oy birli©i
ile seçildi.

Yeni yönetim ‚u isimlerden olu‚makta;

Ba‚kan: Bekir Yılmaz
Ba‚kan yardımcısı: Selçuk Demirci
Ba‚kan yardımcısı: Niyazi Atmaca
Genel sekreter: Fatih Karasu
Genel sekreter yardımcısı: Eda Karanfil
Muhasip: Yüksel Aslan
Muhasip yardımcısı: Esra Kaya

Yönetim Kurulu üyeleri:
Ercan Yılmaz, Ûlyas Kazdal, Ferit Çalı‚kan, Ûbrahim
Alkan, Ömer Uçar, Fatih Tanriverdi, Ûsmail Özkul,
Barboras Kaman ve Mahican Balcı‘dan olu‚makta. 

Denetleme Kurulu üyeleri:
Dervi‚ Hızarcı, Nurten Baktarhan, Demirali Demir.

Menderes SÛNGÛN
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Tipps für Senioren

Warum werden Renten jetzt besteuert? 
Grundsätzlich werden Renten wie andere Einkünfte
schon immer besteuert. Mit Urteil vom 6. März
2002 hatte das Bundesverfassungsgericht aller-
dings festgestellt, dass die unterschiedliche
Besteuerung von Beamtenpensionen (voll) und
Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung
(nur in Höhe des so genannten Ertragsanteils)
nicht mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes
vereinbar ist. Gleichzeitig wurde der Gesetzgeber
verpflichtet, mit Wirkung zum 01. Januar 2005 eine
Neuregelung zu treffen. Mit dem Alterseinkünfte -
gesetz ist der Gesetzgeber dieser Verpflichtung
nach gekommen. Seitdem werden Renten aus der
gesetzlichen Rentenversicherung und aus berufs-
ständischen Versorgungswerken auf die nachgela-
gerte Besteuerung "umgestellt". 

Was versteht man unter dem Begriff "nachgela-
gerte Besteuerung"? 
Nachgelagerte Besteuerung heißt, dass Renten
erst dann versteuert werden müssen, wenn diese
an den Steuerzahler gezahlt werden - also im Alter.
Dafür bleiben die Beiträge zur Altersvorsorge wäh-
rend der Erwerbstätigkeit unversteuert indem sie -
bis zu einem jährlichen Höchstbetrag - als Sonder -
ausgaben von den Einkünften abgezogen werden
können. Der Übergang zur nachgelagerten Be -
steuerung und zur Steuerfreistellung der Alters -
vorsorgeaufwendungen erfolgt schrittweise. 

Wie und in welcher Höhe werden gesetzliche
Renten besteuert? 
Renten aus gesetzlichen Rentenversicherungen,
landwirtschaftlichen Alterskassen sowie aus
berufsständischen Versorgungseinrichtungen wer-
den als so genannte Basisrente der geänderten
Besteuerung unterworfen. Zur Basisrente gehören
Altersrenten, Witwen- und Waisenrenten,
Erwerbsminderungsrenten und auch Renten aus
eigenen, kapitalgedeckten Leibrentenver siche -
rungen (so genannte Rürup-Rente), deren Laufzeit
nach dem 31. Dezember 2004 begonnen hat. Der
Anteil der Rente, der versteuert werden muss,
steigt jedes Jahr, beginnend im Jahr 2005, um 2
Prozentpunkte an, bis im Jahr 2040 100 Prozent der
Rentenzahlung versteuert werden muss. Im
Klartext: Rentner, die im Jahr 2005 in Rente gegan-
gen sind oder bereits in Rente waren, müssen dem-
nach 50 Prozent dieser Rente versteuern. 

Dieser Besteuerung -
santeil wird für diese
R e n t n e r  g e n e  r a t i o n
"festgeschrieben" und
in ei nen Rentenfrei -
betrag umge wan delt,
der für die Dauer der
Renten zahlung gleich
bleibt. Im Gegensatz
dazu müs sen Rentner
des Jahrgangs 2006
bereits 52 Prozent ihrer Basis rente versteuern,
Rent ner, die im Jahr 2007 in Rente gehen 54
Prozent, für Rentner ab 2008 beträgt der
Besteuerungs anteil 56 Prozent ihrer Rente usw. 

Wie werden Privatrenten besteuert? 
Renten, die nicht zur o.g. Basisversorgung gehö-
ren, werden wie bisher lediglich mit dem
Ertragsanteil besteuert. Dazu zählen vor allem
Zahlungen privater Rentenversicherungen und
Renten aus dem umlagefinanzierten Teil von
Zusatzversorgungseinrichtungen, z. B. die VBL für
Beschäftigte im Öffentlichen Dienst. Die Höhe des
steuerpflichtigen Ertragsanteils bemisst sich nach
dem Lebensalter des Rentenbeziehers zu Beginn
des Rentenbezugs bzw. der Laufzeit der ausgezahl-
ten Rente. Der Ertragsanteil beträgt z. B. bei einem
67-jährigen Rentner nur 17 Prozent. Dieser bleibt in
der Regel während der gesamten Laufzeit unverän-
dert. Gegenüber dem bisherigen Recht wurden die
Ertragsanteile deutlich abgesenkt. 

Welche Renten sind komplett steuerfrei? 
Beispielsweise Renten aus der Gesetzlichen
Unfallversicherung, Kriegs- sowie Wehrdienst- und
Zivildienstbeschäftigtenrenten und die Wiedergut -
machungsrenten. 

Info: Bund der Steuerzahler
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Dilek & Ilhami Ekol`de düzenlenen
organizasyonla evlilik yolunda 
ilk ad⁄m⁄n⁄ atarak ni‚anland⁄lar. 

SES dergisi olarak Mutluluklar dileriz.

24

SES 40_SES 40  16.12.13  13:05  Seite 24



25

SES 40_SES 40  16.12.13  13:05  Seite 25



26

Refik So©uko©lu

21 Kasım 2013 tarihinde göreve ba‚layan Berlin
Büyükelçilik Basın Mü‚aviri Refik So©uko©lu
Berlin'de görev yapan Türk basın mensupları ile
tanı‚mak amacıyla kahvaltıda biraraya geldi.

Ba‚kent Berlin´de hizmet veren Türk medya men-
suplar⁄ ile Peri Kahvalt⁄ Salonunda  bir araya gelen
yeni Berlin Büyükelçilik Bas⁄n Mü‚aviri Refik
So©uko©lu, görev sürem dolana kadar siz bas⁄n
mensubu arkada‚lar⁄m⁄ yak⁄ndan tan⁄mak için
sabah kahvalt⁄s⁄nda bir arada olmak sizleri
tan⁄mak istedim Türk toplumunun sorunlar⁄n⁄
isti‚are içinde birlikte çal⁄‚ma ortam⁄ yaratmakt⁄r
dedi.

ATDID Yönetim Kurulu

Avrupa Türk Döner Imalatç⁄lar Derne©i (ATDID), iki
y⁄lda bir gerçekle‚tirdi©i genel kurul toplant⁄s⁄n⁄n
ard⁄ndan yeni yöneticilerini belirledi. Derne©in
Ba‚kanl⁄©⁄na Baha Dönerin sahibi  Hasan Babur
seçildi.

Babur seçildikden sonra yapm⁄‚ oldu©u  aç⁄klama-
da, dönerin Alman medyas⁄ndaki imaj⁄na çeki
düzen vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Berlin Brandeburg Türk Alman Û‚adamlar⁄ Derne©i
merkezinde yap⁄lan toplant⁄da Hasan Babur yeni
yönetim olarak ilk hedefimiz  döner sektöründe
da©⁄n⁄kl⁄©a son vermek. Sektörün sorunlar⁄ belli.
Dün vard⁄ yar⁄nda olacak. Ancak biz bunun temel
nedenlerini ara‚t⁄r⁄p  bir mücadele plan⁄ ç⁄kara-
ca©⁄z ve  rastlant⁄ya b⁄rakm⁄yaca©⁄z. Kalite kontrol,
haks⁄z rakabetle mücadele konular⁄na a©⁄rl⁄k
 verecegiz dedi. Bu güne kadar  Döner yan sanayisi-
nin örgütlenmesinde eksikler oldu©unu söyleyen
Babür , Döner  yan sanayinin art⁄k aram⁄za kat⁄l -
mas⁄n⁄ sa©lamak istiyoruz ‚eklinde konu‚tu.

Menderes SÛNGÛN 
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Spandau Ûlçesi  Belediye Ba‚kanı Helmut
Kleebank TDU’lu i‚letmeleri  ziyaret etti

TDU Ba‚kanı Remzi Kaplan ve TDU Yönetim Kurulu
üyeleri Nuran Ta‚tan ve Mustafa Bekiro©lu´nunda
e‚lik etti©i ziyarette,  Muavin Konsolos Bülent Kılıç
ve Spandau Ûlçesi Çalı‚ma ve Ekonomi Dairesi
yöneticisi Klaus-Dieter Fuhrmann da yer aldılar. 

Belediye Ba‚kanı sırasıyla Mobilya Ma©azası H & V
Möbelland, Eurogıda Süpermarket Spandau ‚ubesi
ve son olarakta Kamyon, Kamyonet ve Otobüs üre-
timi alanında dünyanın önde gelen firmalarından
IVECO’nun Spandau ‚ubesini ziyaret ederek i‚let-
meler hakkında bilgi aldı, sorunları dinleyerek,
dilek ve ihtiyaçlarını tesbit etti.

Ûlk olarak H&V Möbelland mobilya ma©azasını
 ziyaret eden Helmut Kleebank’a firma sahipleri Veli
Tüfekçi ve Hasan Öztürk  ma©aza ve kendileri hak-
kında bilgiler verdiler. Toplam 5500 m2 lik bir alan-
da faaliyet gösterdiklerini belirten Tüfekci, di©er
mobilya magazalarından farklı olarak mü‚terileri-
nin özel isteklerine göre ısmarlama mobilya üretimi
yaptıklarının altını çizdi. Gastronomi ve di©er i‚let-
melere de dizayn ve donanım hizmeti verdiklerini
belirten Tüfekci, Berlin Wedding ve Schöneberg
ilçelerinde faaliyet gösteren Yata‚ ‚irketi ile ortak
temsilcilikleri de dikkate alınırsa toplam 30 ele -
manı bulundu©unu dile getirdi. Tüfekçi üretimi
geni‚letmek istediklerini bu nedenle daha büyük
bir yere ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, Belediye
Ba‚kanı‘ndan kendilerine yardımcı olmalarını
 istedi.

Daha sonra Euro Gıda Spandau ‚ubesini ziyaret
eden Belediye Ba‚kanı’nı firma sahibi Celal Ûrgi ve
Û‚letme Müdürü Macit Sahyazıcı kapıda kar‚ıladı.

Ziyaretten çok memnun oldu©unu dile getiren Ûrgi,
12 ‚ubesi bulunan Eurogıda’da toplam 280 eleman
çalı‚tı©ını ve çok sayıda gencin de meslek ö©renimi
yaptı©ını kaydetti. Beuth Yüksek Okulu ile koope-
rasyon içinde olduklarını belirterek, yanlarında staj
yapan iki üniversite ö©rencisinin bugün ‚ube yöne-
timinde çalı‚tı©ını vurguladı. Ûrgi Spandau ‚ubesin-
de araba park yeri sorunu oldu©una dikkati
çekerek, çözüm konusunda destek rica etti.

Son olarak IVECO firmasını ziyaret eden Belediye
Ba‚kanı burada firma satı‚ müdürü Alexander
Stein ve Hakan Ad⁄güzel taraf⁄ndan kar‚ılandı. 

Satı‚ müdürü Stein firmalarında büro i‚lerinden,
tamirat ve mü‚teri ihtiyacına göre kamyonlarda

teknik de‚i‚iklik yapılması da dahil çe‚itli alanlar-
da 20 den fazla gencin meslek ö©rendi©ini kaydet-
ti. Türk kökenli i‚letmelerden sorumlu satı‚ yetkili-
si Hakan Adıgüzel ve Alexander Stein Belediye
Ba‚kanı’na ve Muavin Konsolos’a te‚ekkür ederek
birer maket hi-way stralis kamyon hediye ettiler.

Ziyaretlerden cok memnun kaldı©ını ifade eden
Belediye Ba‚kanı Kleebank, „i‚letmeleri yerinde
görmek, i‚verenleri tanımak ayrı bir zevk“ dedi.
Spandau ilçesinde bulunan i‚letmelerin TDU ve
Spandau Wirtschaftshof gibi i‚veren dernekleri
üzerinden birbirleri arasındaki a©ı güçlendirmeleri-
ne çok önem verdiklerini vurgulayan Ba‚kan, her
üç i‚letmenin de gençlere meslek e©itimi olana©ı
sa©lamalarını kendisini çok memnun etti©inin altını
çizdi.  

Kleebank bir soru üzerine ileride de i‚letme ziya-
retlerini sürdürece©ini vurguladı.

Mümtaz ERGÜN

SES 40_SES 40  16.12.13  13:05  Seite 28



29

SES 40_SES 40  16.12.13  13:05  Seite 29



30

Lase Shisha Cafe 
Tempelhofer Damm 193 yo©un bir misafir
kat⁄l⁄m⁄ ile hizmete aç⁄ld⁄.

SES 40_SES 40  16.12.13  13:05  Seite 30



31

SES 40_SES 40  16.12.13  13:05  Seite 31



32

SES 40_SES 40  16.12.13  13:05  Seite 32



33

SES 40_SES 40  16.12.13  13:05  Seite 33



34

SES 40_SES 40  16.12.13  13:06  Seite 34



35

SES 40_SES 40  16.12.13  13:06  Seite 35



36

SES 40_SES 40  16.12.13  13:06  Seite 36



37

SES 40_SES 40  16.12.13  13:06  Seite 37



38

Sa©lı©ın Özü Mezoterapinin Ucunda

Saç sa©lı©ı herkes için çok önemlidir. Hem bayanla-
ra hem erkeklere saç dökülmesi ne kadar can sıkıcı
oldu©u a‚ikardır. Saçlarınızın sa©lıklı görünmesi
güzel bir görünüm için en önemli ayrıntıdır. Sa©lıklı
saç kökleri için, saç sa©lı©ı için yararlı vitaminlerin
ve minerallerin karı‚ımıyla elde edilen, uzman
hekim tarafından uygulanan saç mezoterapisi saç
dökülmesine kar‚ı günümüzün en etkili tıbbi tedavi-
dir.

Saç dökülmesi nedir? 
Her saç telinin bir ömrü vardır ve ömrünü tamamlay-
an saçlar normal olarak kendili©inden dökülmekte-
dirler. Günde 100 tel kadar saç dökülmesi normal
olarak kabul ediliyor.

Güzelli©imizin ayrılmaz bir parçası olan saçlar özelli-
kle mevsim geçi‚lerinde (ilkbahar/ sonbahar) daha
fazla dökülmeye ba‚lıyor. Bu dönemde saç bakımı-
na önem verilmesi ve düzenli beslenme, özellikle
vücuda yeterli miktarda çinko, protein ve B vitamin-
lerinin alınması mevsimsel saç dökülmesinin önlen-
mesinde yardımcı olmaktadır. Günde 100 tel kadar
saç dökülmesi ve mevsimsel saç dökülmesi normal
bir durum oldu©u için endi‚e edilmemesi gerekir.

Günde 100 telden daha fazla olan, bir aydan daha
uzun süre devam eden saç dökülmesi hastalık belir-
tisi olabilir. Saç dökülmesinin problem olması için
saçların tekrar uzayıp uzamadı©ı önemlidir. 

Saç dökülmesinin nedenleri nedir? Saç dökülmesi
nasıl önlenir?
Bazı hastalıklar (Tiroid hastalıkları, diyabet, anemi
vs) ve beslenme tarzı saç dökülmesine direkt veya
dolaylı olarak etki eden faktörlerdir. 
A vitamini, B vitamini, biyotin, çinko, demir gibi
besinlerin vücuda yeterli miktarda alınmaması saç
dökülmesine neden olabilir. A‚ırı tek taraflı beslen-
mede (fast food), a‚ırı diyetlerde veya bazı psikolo-
jikmen yeme bozuklu©unda (anoreksi, bulimia ner-
vosa) vücutda vitamin, mineral vs. eksikli©i
olu‚abilir. Ev doktorunda kan testi yaptırıp saç
dökülmesinin beslenmeden kaynaklı olup
olmadı©ını ö©renebilirsiniz. Beslenmenin düzene
girmesi ile saç dökülmesi de durur. Aynı ‚ekilde saç
dökülmesinin temelinde yatan hastalıklar tedavi
edildikten sonra, saç dökülme sorunu da ortadan
kalkar.

Deri hastalıkları ve stres arasındaki ba©lantı uzman-
lar tarafından çok uzun süre önce kanıtlanmı‚tır.
Ruhsal yapının bozulmasında ve ciddi stres sonucu
a‚ırı miktarda saç kaybı söz konusu olabilmektedir.

Ya‚anan bu saç dökülmesi ki‚ilerde daha çok strese
neden olmakta ve bu stres saç dökülmesini daha da
arttırabilmektedir. Bu gibi durumlarda strese neden
olan faktör belirlenmeli, gerekiyorsa psikolojik yar-
dım alınmalıdır.

Kullanılan bazı ilaçlar içeri©indeki etken maddeler
ve yan etkileri sebebiyle saç dökülmesine neden
olabilirler. E©er kullandı©ınız düzenli bir ilaç varsa,
saç dökülmesi ilaç kullanımı ile birlikte ba‚ladıysa
ve bu ilacın saç dökülmesine neden oldu©unu
dü‚ünüyorsanız, ilacın prospektüsünü okuyarak saç
dökülmesiyle alakalı bir etkisinin olup olmadı©ını
kontrol edebilirsiniz. Bu konuda doktorunuz veya
eczacı da size yardımcı olabilir. Bu tür saç dökül -
melerinde genellikle ilaç kullanımının bırakılmasıy-
la, saç dökülmesi de ortadan kalkmaktadır. Yalnız
ilacınızı bırakmadan önce muhakkak doktorunuza
danı‚ınız.

Gebelikte kar‚ıla‚ılan saç dökülmeleride genellikle
vitamin veya mineral eksikli©inden kaynaklanmak-
tadır. E©er dökülme çok arttıysa doktora danı‚arak
besin eksikli©i kaynaklı olup olmadı©ı ara‚tırılabilir.
Do©um sonrasında ise bu sorun çok daha sıklıkla
görülür. Saç dökülmesi genellikle do©umdan 1-3 ay
kadar sonra ba‚lar ve 6-12 ay içerisinde hormonların
düzene girmesiyle durur. Normal görülen bir durum
oldu©undan endi‚e edilmemelidir.

Kadınların yakla‚ık yüzde 30’u menopoz döneminde
veya menopoz sonrası saç dökülmesi ile
kar‚ıla‚maktadırlar. Bunun sebebi vücutta olu‚an
hormonal de©i‚ikliklerdir.

Yukarıda adı geçen saç dökülme tiplerinde, saçların
dökülmesine neden olan sebep ortadan kalktıktan
sonra saçlar tekrar çıkmaktadırsa, geneti©e ba©lı
olan saç dökülmesi (androjenik alopesi) git gide iler-
ler. Ve maalesef saç dökülmesi türleri içerisinde
genetik saç dökülmesi (androjenetik alopesi), saç
dökülmesi nedenleri arasında dünyada ilk sırayı alır.
Saç dökülmesi ile ilgili yapılan ara‚tırmalar saç
dökülmelerinin %80 kadarının geneti©e ba©lı
oldu©u göstermektedir. 
Genetik saç dökülmeleri hem anne tarafından hem
de baba tarafından ki‚iye geçebilir.
Genetik saç dökülmesi problemi ya‚ıyorsanız aile-
nizde yüksek bir oranla ba‚kaları da sizinle aynı pro-
blemi ya‚ıyor demektir. Ailenizde saç dökülmesi
sorunu ya‚ayan kimse bulunmuyorsa da bu durum
saç dökülmenizin genetik olmadı©ı anlamına gel-
mez. Genetik saç dökülmeleri nesil atlayarak büyük
babadan hatta büyük büyük babadan size kadar
ula‚mı‚ olabilir.
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Genetik saç dökülmesinin sebebi nedir?
Genetik saç dökülmesi vücudumuzda bulunan DHT
(Dihidrotestosteron) hormonu nedeniyle gerçek -
le‚ir. DHT’nin saç köklerine baskı yapması neticesiy-
le saçlar dökülmektedir. Genetik saç dökülmesi pro-
blemi ya‚ayan ki‚ide, saç kökleri DHT’ye kar‚ı ne
kadar dayanıksızsa saçlar o kadar çabuk dökülür ve
saç kaybı fazla olur. DHT etkisi nedeniyle, saç
kökleri i‚levini zamanla kaybetmeye ba‚lar, sac foli-
külleri küçülür. Saçlar incelir, saçın anagen ve telo-
gen evresi arasındaki süre kısaldı©ı için saç daha
çabuk dökülür ve folikiller öldükten sora hiç çıkmaz.
Bu çe‚it saç dökülmesi kadınlarda da %10 oranda,
menopoz sonrası hatta %20 oranda görülür. Bunun
sebebi az da olsa, kadınlarda da erkeklik hormonu-
nun bulunmasından kaynaklıdır.

Geneti©e ba©lı olan saç dökülmesine kar‚ı hangi
tedavi yöntemleri vardır?
DHT hormonu saçların dökülmesinden sorumlu
oldu©u kadar, vücudumuzun ihtiyacı olan di©er
görevleri de bulunmaktadır. Bu hormon erkeklerde
sesin kalınla‚masından, sakal bıyık gibi tüylerin çık-
masına, sperm üretiminden kasların geli‚mesine
kadar bir çok konuda vücudumuz için gereklidir. Bu
nedenle bu hormonu ortadan kaldırmak, bizim için
faydalı bir durum de©ildir.

Íu an dünya çapında genetik saç dökülmesine kar‚⁄
etkili olarak kabul edilmi‚ iki tür ilaç vard⁄r:
Minoksidil (damarlar geni‚letici) ve Finasterid (sen-
tetik bir anti-androjen).

Minoksidil solüsyonu (Regaine) topikal, deri üstün-
den uygulanilir. Kullanılmaya ba‚landı©ı tarihten iti-
baren 12-16 hafta içerisinde hem erkeklerde hem de
kadınlarda saçlarda büyüme, saç sayısında artı‚ ve
dolgunla‚ma gözlemlenebilinir (pozitif neticeler
bilgi veren kayna©a göre degi‚mek üzere %10 ile
%60 aras⁄ gösteriliyor). Ancak Minoksilin sabah
ak‚am sürülmesi gerekir ve sürülmedi©i anda etkisi-
ni tamamen kaybeder. Ayriyeten Minoksidil her ne
kadar saç dökülmesi probleminin çözümünde i‚e
yarayan bir ilaç olsa da vücudda yan etkiler göstere-
bilmektedir. En genel olarak görülen yan etkisi kafa
derisinde ka‚ıntı ve kızarmadır. Bazı kadınlar tara-
fından yüzde istenmeyen tüylenmeye yol açtı©ı
rapor edilmi‚tir. Kalp çarp⁄nt⁄s⁄, vücudda su toplama
gibi sistemik yan etkileri de olu‚abiliyor.

önce sonra
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Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄ sevdikleri
ile doyas⁄ya kutlad⁄lar. 

Bizde SES dergisi olarak bu güzel çifte,
bir ömür boyu mutluluklar dileriz.
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bir ömür boyu mutluluklar dileriz.
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Birbirinden yetenekli,
ba‚ar⁄l⁄ oyuncu kadrosuyla
ve harika tiyatro konusuyla
izleyenleri kahkahaya 
bo©dular. 
Tiyatrom`da sahnelenen
oyun „Deli Bayrami“ 
izleyenlere e©lenceli 
anlar ya‚att⁄.
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ile doyas⁄ya kutlad⁄lar. 

Bizde SES dergisi olarak bu güzel çifte,
bir ömür boyu mutluluklar dileriz.
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M&M Backshop art⁄k Wilmersdorf´da

Berlin´de 12 ‚ubesi bulunan M&M Backshop
13´üncü ‚ubesini Wilmersdorf´da hizmete sundu. 

M&M Backshop ad⁄na aç⁄klama yapan Mahmut Bey
hedeflerinin ‚ube say⁄s⁄n⁄ art⁄rmak oldu©u dile
getirdi.
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Nusena & Okan  Ekol`de düzenlenen
organizasyonla evlilik yolunda 
ilk ad⁄m⁄n⁄ atarak ni‚anland⁄lar. 

SES dergisi olarak Mutluluklar dileriz.
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Royal Event Center ve Grup Rüzgar Muhte‚em bir kutlama
düzenledi.

Royal Event Center 10.y⁄l⁄n⁄ ve Grup rüzgar ise 5. y⁄l⁄n⁄ dost ve
arkada‚lar⁄ ile kutlad⁄.
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Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄ sevdikleri
ile doyas⁄ya kutlad⁄lar. 

Bizde SES dergisi olarak bu güzel çifte,
bir ömür boyu mutluluklar dileriz.
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Dilek & Ilhami Maksim Festsaal´de
düzenlenin organizasyonla evlilik 
yolunda ilk ad⁄m⁄n⁄ atarak ni‚anland⁄lar. 

SES dergisi olarak Mutluluklar dileriz.
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Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄ sevdikleri
ile doyas⁄ya kutlad⁄lar. 

Bizde SES dergisi olarak bu güzel çifte,
bir ömür boyu mutluluklar dileriz.
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Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄ sevdikleri
ile doyas⁄ya kutlad⁄lar. 

Bizde SES dergisi olarak bu güzel çifte,
bir ömür boyu mutluluklar dileriz.
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Evliliklerinin 25. Y⁄l⁄nda Hüsnü Soyer
e‚i Fatma Soyer için çok güzel ve
anlaml⁄ sürpriz bir gece oraganize etti.
Bu gecede sevdikleri ve dostlar⁄ ile
doyas⁄ya e©lendiler. Bu güzel çifte SES
dergisi olarak daha nice beraber mutlu,
sa©l⁄kl⁄ y⁄llar geçirmelerini dileriz.
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Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄ sevdikleri
ile doyas⁄ya kutlad⁄lar. 

Bizde SES dergisi olarak bu güzel çifte,
bir ömür boyu mutluluklar dileriz.
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Türk Havayollar⁄n⁄n Sponsorlu©unu üstlendi©i 
Wisag Airport servisin düzenledi©i Futbol Turnavas⁄nda 
SES dergisinin Sponsor oldu©u Walk Boarding Tak⁄m⁄
Birinci oldu.
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Berliner AK 07 – 1. FC Schöneberg
Vor 126 Zahlenden Zuschauern, die überwiegend
aus Schöneberg kamen, ging es heute endlich
gegen den Regionalliga Nord/Ost Tabellenzweiten,
den BAK 07.

Durch einen BAK Spieler noch zusätzlich motiviert,
er tippte ein 15:0 für den BAK, lief unsere
Mannschaft auf den Rasen des Poststadions auf.
Pünktlich um 13.30 Uhr pfiff der Schiedsrichter das
Spiel an. Mit dem 1:2 aus Schöneberger Sicht ging
es in die Halbzeit.

In der 73. min das 4:1 für den
BAK. Gekonnt spielten sich
die Spieler den Ball zu bis
Bar⁄‚ Gündüzer (der hatte den
Tipp zum 15:0 abgegeben)
den Ball über die Torlinie
schießen konnte.

Genau nach 90 Minuten pfiff
der Schiedsrichter das Spiel
ab.
Es spielten und kämpften hervorragend: 
Erkan Türko©lu; Rene Engelke , Julian Schneider,
Marvin Menge, Onur Yolda‚ (79. Yves
Charpentier); Tobias Kohl, Jonas Eicher, Oliver
Sauermann, Christopher Müller (87. Christian
Koska); Ate‚ Ate‚avc⁄; Marc Götzenbrucker 
(79. Benjamin Schienagel).

Außerdem noch im Kader: Moritz Weithmann,
Yas⁄n Avc⁄, Marian Holecska, Robert Gruner.
Klaus Tschirpig

Temren ELMASOÌLU
SES Spor sorumlusu
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Güzel bir Organizasyonla, ba‚ar⁄l⁄ ve
yetenekli arkada‚lar⁄m⁄z taekwando
dal⁄nda ödüllerini ald⁄lar. 
SES dergisi olarak hepsine 
ba‚ar⁄lar dileriz.
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