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Ahmet TUNGA
Merhabalar Saygıdeğer SES Okurları
İlkbaharın şu en güzel günlerinde sizleri saygıyla selamlıyoruz. Tüm okurlarımıza ve tüm Berlin’li
dostlarımıza sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz.
Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar.
İlkbaharda doğa kendini yeniler ve tazeler. Rengarenk çiçeklerin güzel kokuları insanların psikolojisini
olumlu yönde etkiler. İlkbahar insanlar için neşe, güzellik, bir yenilenme, bir mutluluk kaynağıdır.
Doğanın uyanış içinde olduğu ve güneşin kendini cömertçe göstermeye başladığı şu günlerde, Berlin’liler
sokaklara ve parklara çıkıp biraz olsun yaşamın tadını çıkarmaya çalışıyorlar.

Mit freundlicher Unterstützung:

Bu güzel mevsimde iki önemli ay ve iki önemli milli bayramımız var. Bunlardan ilki, önümüzdeki günlerde
yaşayacağımız; Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin 23 Nisan 1920 günü kurulması onuruna, Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün sadece Türk çocuklarına değil tüm dünya çocuklarına armağan ettiği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı“ ve ikincisi ise; Türk Kurtuluş Savaşı‘nın başladığı tarih olan „19 Mayıs 1919“ Atatürk
tarafından Türk Gençliği‘ne armağan ettiği, “19 Mayıs Atatürk‘ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı‘dır.
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23 Nisan, 1920 yılında Gazi Mustafa Kemal‘in öncülüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin açılışının birinci
yıl dönümünde ulusal bayram olarak kabul edildi ve ilk resmi tatil günü oldu. 1924 yılında çıkarılan bir
yasayla “Ulusal Egemenlik Bayramı“ oldu. 1929 yılından bu yana ise Atatürk‘ün isteğiyle “23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı“ olarak kutlanmaya başlandı. Çünkü Atatürk, yüreğinde derin bir çocuk
sevgisi taşıyordu. “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada kutlanan tek çocuk bayramıdır.
1979 yılından bu yana, bu bayramı, dünya çocukları ile birlikte kutluyoruz. Ulusal Egemenlik, ulusumuzun
vazgeçilmez hakkıdır. 23 Nisan, Atatürk öncülüğünde kazandığımız ulusal egemenliği çocuklarla buluşturan
anlamlı bir bayramdır.
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19 Mayıs 1919‘da Mustafa Kemal, Bandırma Vapuru ile Samsun‘a çıkmıştır ve bu gün ‘İtilaf Devletleri‘nin
işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaş‘nın başladığı gün olarak kabul edilir. Bu nedenle ulusal bayram günümüzdür. 19 Mayıs 1919 günü milli bağımsızlığa, çağdaşlaşmaya ve demokratikleşmeye giden yolun ilk adımıdır.
Bu gün Atatürk‘ün çok önem verdiği bir gündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Cumhuriyet kurulduktan
sonra 19 Mayıs‘ın önemini bu günü doğum günü olarak kabul ederek göstermiştir. İlk olarak 24 Mayıs 1935‘te
“Atatürk Günü“ adı altında Beşiktaş Spor Kulübü‘nün önderliği ile Fenerbahçe Stadı‘nda kutlandı. Kutlamaya
sadece Beşiktaşlılar değil, Galatasaraylı ve Fenerbahçeli sporcular da katıldı. Böylece gün spor günüyle
bağdaştırıldı. ATATÜRK bu bayramı Türk Gençliği‘ne armağan etmiştir.
Değerli Okurlar,
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; bu yılın Ramazan günleri 13 Nisan 2021 salı
günü başlayarak, 12 mayıs cumartesi günü sona erecek. Bu vesile ile Müslüman dostlara sağlıklı Ramazan
günleri diliyor, tutacakları oruçların hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Rabbim oruçlarımızı ağız
tadıyla, sağlıklı bir şekilde tutmamızı nasip eylesin.
Değerli SES Dergisi Okurları,
Her zaman olduğu gibi yine dopdolu bir dergiyle karşınızdayız. Ekip arkadaşlarımızın derlediği ilginç yazılar,
fotoğraflar ve haberler sizlerin hoşça vakit geçirmesine katkıda bulunacaktır, buna yürekten inanıyoruz.

Tüm hakları saklıdır / Alle Rechte vorbehalten
Berlin-SES dergisi hem Türkçe hem Almanca ücretsiz olarak
yayımlanıyor. Tüm içeriği büyük bir özenle düzenleniyor. Yayıncı
başkalarının gönderdiği yazı, resimlerin içeriği hakkında; örneğin
etkinliklerin notları, metinleri, vesaire, sorumluluk kabul etmez.
İsimle işaretlenmiş olan yazı ve resimler yazarın görüşüdür ve
yayıncının görüşünü bağlamaz.
© Telif hakkı 2021 – Haberlerin tüm içeriği (metinler, fotoğraflar,
resimler ve görseller) Berlin-SES mülkiyetindedir. İzin alınmaksızın kullanımı, çoğaltması, sunum ve paylaşma hakları
saklıdır. Yayıncının izni olmaksızın dergide (Berlin-SES Dergisi Online versiyonunu da kapsıyor) yer alan, reklam ve diğer materyaller ile yazıların tamamen veya kısmen kopyalanması, paylaşılması,
yeniden yayımlanması ve değiştirilmesi kesinlikle yasaktır.

Diese kostenlose Zeitschrift erscheint in Türkisch und Deutsch.
Die Inhalte des Berlin SES Stadtmagazins werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Herausgeber übernimmt jedoch
keine Gewähr für die Richtigkeit, die von Dritten bereitgestellt
wurden (Veranstaltungshinweise, Texte etc.). Namentlich
gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen
Autors und nicht zwingend die Meinung des Herausgebers
wieder. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Alle Rechte vorbehalten. © Copyright 2021 - Alle Inhalte,
insbesondere Fotografien, Werbungen, Texte und Grafiken
sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich
der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und
Übersetzung, bleiben vorbehalten.
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Kreuzberg
Meslek Eğitim
Merkezi‘nde
Ödül Töreni
200 kişinin katıldığı
yarışmada, Hedeyatullah
Tajik birincilik, Dalea Mahmod ikincilik ve Blertan
Ebazi üçüncülük ödülüne
layık görüldü

A

lmanya’da meslek eğitimindeki
ayrımcılığa dikkat çekmek
amacıyla, meslek eğitiminde başarılı
olmuş göçmen kökenli öğrencilere ilk
kez verilen toplamda 10 bin Euro’luk
maddi başarı ödülleri sahiplerini
buldu.

İkincilik ödülü Dalea Mahmod’a
Suriye’deki savaştan kaçıp
Almanya’ya iltica eden ve meslek
eğitimi yaparak iş bulan 3 çocuk
annesi 33 yaşındaki Dalea Mahmod
yarışmanın ikincisi seçildi. Mahmod
3 bin Euro’luk ödülün sahibi oldu.

katıldılar. Göç çalışmalarıyla tanınan
Prof. Foroutan yaptığı konuşmada,
yapılan araştırmalara göre göçmen
kökenli gençlerin meslek eğitiminde
ayrımcılığa uğradığını ifade etti. Foroutan, sağlıklı bir uyum için eğitimde
eşitliğin olması gerektiğini söyledi.

Korona salgını nedeniyle dijital ortamda, canlı yayınla düzenlenen törenin moderasyonunu ünlü televizyon
ve sinema oyuncusu, yazar Collien
Ulmen-Fernandes yaptı.

2 bin Euro’luk üçüncülük ödülünü Blertan Ebazi kazandı
Toplamda dağıtılan 10 bin Euro’nun,
2 bin Euro’luk ödülün üçüncülük
derecesine ise Blertan Ebazi layık görüldü. Seçkin jürinin oylarıyla üçüncü
olan ve meslek eğitimini Berlin’in en
iyi meslek eğitimi derecesiyle bitiren
Ebazi, meslek eğitiminden sonra üniversite öğrenimine başladı.

BWK’nın Genel Müdürü Nihat Sorgeç
SES Dergisi’ne konuştu
Basından sadece SES Dergisi’nin
izlediği ödül töreni sonrasında
Nihat Sorgeç, “Okulumuza gelen
öğrencilerin söylediklerine göre;
yaptıkları onlarca müracaata rağmen
özellikle meslek eğitimi veren Alman
şirketlerinin göçmen gençlere yönelik
ön yargıları defalarca kanıtlandı.
Amacımız, Alman işverenlerin bu
konuda daha fazla hassasiyet göstermesini sağlamaktır" dedi.

Göçmen Kökenliler Ekonomisi Birliği
Yönetim Kurulu’ndan (VMM - Verband der Migrantenwirtschaft) Ferry
Pausch ile Kreuzberg Meslek Eğitim
Merkezi Müdürü Nihat Sorgeç işbirliği
ile hazırlanan ve Federal Almanya Hükümeti’nin Göç ve Uyumdan Sorumlu (Integrationsbeauftragte) Devlet
Bakanı Annette Widmann-Mauz
himayesinde düzenlenen ödül töreni,
Kreuzberg Meslek Eğitim Merkezi’nde
(BWK - BildungsWerk in Kreuzberg
GmbH.) gerçekleştirildi. Priester Sister Grubu da etkinliğe canlı müzikle
eşlik etti.
Yarışmanın birincisi Hedeyatullah Tajik
Yaklaşık 200 başvurunun yapıldığı
yarışmada Jürinin ortak kararıyla
2015 yılında Almanya’ya iltica eden
Afgan kökenli Hedeyatullah Tajik
birinci seçilerek 5 bin Euro ödülün
sahibi oldu.
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Widmann-Mauz’dan BWK’ya teşekkür
Devlet Bakanı Annette WidmannMauz, videokonferans yöntemiyle
katıldığı toplantıda dereceye girenleri tebrik etti. Widmann-Mauz,
konuşmasında meslek eğitiminin
önemine dikkat çekerken, göçmen
kökenlilere meslek eğitimi sunarak
kapılarını açan şirketlere de teşekkür
etti. Widmann-Mauz, ödülü hayata
geçiren BWK’ya Genel Müdür Nihat
Sorgeç’e de a teşekkür etti.
Alman televizyonlarında yemek
programı yapan ünlü Türk kökenli
aşçı Ali Güngörmüş, Humbolt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naika
Foroutan ile Jüri üyelerinden Thomas
Giessler ve Andreas Jahn’da etkinliğe
canlı olarak videokonferansla

Eğitimde Çeşitlik (Vielfalt in der Ausbildung) projesi hakkında da bilgi
veren Sorgeç, "BWK olarak üzerinde
çalıştığımız projeyi, öncelikle Göçmen
Ekonomisi Birliği’ne götürdük. Daha
sonra bir toplantıda konuyu, Göç ve
Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz’a ilettim. Sayın
Bakan projeyi çok beğendi. WidmannMauz projeyi himayesi altına aldı. Bu
konuda öncelikle bizi her zaman destekleyen ve yayımlarında yer veren
SES Dergisi olmak üzere emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.”
Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Öğrencilere verilen 10 bin Euro’luk maddi başarı ödülleri sahiplerini buldu

Annette Widmann-Mauz

Prof. Dr. Naika Foroutan

Thomas Giessler

Hedeyatullah Tajik

Ferry Pausch

Ali Güngörmüş

Collien Ulmen-Fernandes ve Mauz

Ödül Töreni

Collien Ulmen-Fernandes

Ödül Töreni

Ödül Töreni

Ödül Töreni

Ödül Töreni

Priester Sister grubu

Nihat Sorgeç ve Priester Sister grubu

Göçmen Kökenliler Ekonomisi Birliği Yönetim Kurulu’ndan (VMM - Verband der Migrantenwirtschaft) Ferry Pausch ile Kreuzberg Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Nihat Sorgeç işbirliği ile hazırlanan ve Federal Almanya Hükümeti’nin Göç ve Uyumdan Sorumlu (Integrationsbeauftragte) Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz himayesinde düzenlenen ödül töreni, Kreuzberg Meslek Eğitim Merkezi’nde
(BWK - BildungsWerk in Kreuzberg GmbH.) gerçekleştirildi.

Jahr ◆ Yıl 18

5

In Berlin lebt eine Vielzahl von Menschen, die selbst oder
deren Vorfahren nach Deutschland zugewandert ist, die zu
Hause neben Deutsch eine andere Sprache spricht oder
vielfältige Kontakte zu anderen Ländern unterhält. All diese
Menschen mit ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und Potenzialen sind eine Bereicherung für unser Zusammenleben, für
unsere Stadt und für die Institutionen unserer Stadt.
Diese Vielfalt soll sich auch in der Justiz des Landes Berlin
widerspiegeln. Nur durch Gleichberechtigung in allen gesellschaftlichen Bereichen sind unsere staatlichen Einrichtungen wirklich „bürgernah“. Die Chance, für unsere Stadt zu
arbeiten und unser Zusammenleben mitzugestalten, ist für
junge Menschen heute greifbar und eine sichere, attraktive
Alternative bei der Berufswahl.

IM DIENST DER GERECHTIGKEIT
MACH MIT!
Im Projekt “Mehr Vielfalt in der Berliner Justiz“
werden solche Arbeitsfelder vorgestellt.
Menschen mit eigener oder familiärer
Migrationsgeschichte erhalten wertvolle
Tipps, wie eine Ausbildung in der Berliner Justiz
erreicht wird und welche Türen danach
offenstehen.

Im Projekt “Mehr Vielfalt in der Berliner Justiz“ werden
solche Arbeitsfelder vorgestellt. Menschen mit eigener oder
familiärer Migrationsgeschichte erhalten wertvolle Tipps,
wie eine Ausbildung in der Berliner Justiz erreicht wird und
welche Türen danach offenstehen.
Denn die Berliner Justiz hält für Schulabsolvent*innen aller
Stufen im nicht richterlichen Dienst attraktive Berufe und
Karrierewege bereit: Als Justizhauptwachmeister*in sind
Sie für die Sicherheit aller Menschen im Gerichtsgebäude
da. Als Justizfachwirt*in managen Sie den Betriebsablauf
des Gerichts. Und als Rechtspfleger*in arbeiten Sie selbstständig und treffen eigene Entscheidungen in Rechtsangelegenheiten der Bürger*innen.

Frau Thu Lan Böhm, “Berlin
“
Adliyesi’nde Daha Fazla Çeşitlilik Projesi
Koordinatörü”

Eine interessante Perspektive bietet die Ausbildung oder
das duale Studium, denn bereits Anwärter*innen haben Beamtenstatus. Schon nach Ablauf der dreijährigen Probezeit
kann eine Verbeamtung auf Lebenszeit folgen, durch die eine
Lebensplanung Sicherheit gewinnt.
Das Kammergericht und die Amtsgerichte bieten Praktika an,
damit interessierte Menschen diese Berufe kennenlernen
können. Den zukünftigen Bewerber*innen stehen fachkundige, persönliche Beratung und praxisnahe Vorbereitungsangebote für das Bewerbungsverfahren zur Verfügung.
Die Ausbildung und Arbeit im Staatsdienst sind erreichbare
Ziele –für Ihre Kinder oder auch für Sie selbst.
Als Projektkoordinatorin bin ich, Thu Lan Böhm, die direkte
Ansprechpartnerin für Sie und Ihre Kinder für alle Fragen
zu dem Projekt „Mehr Vielfalt in der Berliner Justiz“. Vor 40
Jahren aus Vietnam nach Deutschland zugewandert, sind
mir die Sorgen aber auch Wünsche der Zuwanderer*innen
nicht fremd. Mich erreichen Sie nicht nur telefonisch oder
per E-Mail. Bei Bedarf werde ich Sie und alle Interessierten
gern persönlich beraten.
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(Soldan sağa) Dr. Behrendt, Berlin Eyalet Adalet Bakanı (der Senator für
Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung), Frau Thu Lan Böhm,
““Berlin Adliyesi’nde Daha Fazla Çeşitlilik Projesi Koordinatörü” (Koordinatorin des Projektes “Mehr Vielfalt in der Berliner Justiz”, Herr Frenzel,
Neukölln Bölge Adliyesi Başkanı (der Präsident des Amtsgericht Neukölln), Frau Dr. Schröder-Lomb, Neukölln Adliyesi Bölge Temyiz Mahkemesi Başkan Yardımcısı (die Vize-Präsidentin des Kammergericht.)

Ihr direkter Kontakt:
Frau Thu Lan Böhm (Projektkoordinatorin)
Amtsgericht Neukölln/ Zi. 121
Karl-Marx-Str. 77/79
12043 Berlin
Tel: 030/90191-272 und 01511/885 2317
E-Mail: thulan.boehm@ag-nk.berlin.de

“Berlin Adliyesi‘nde Daha Fazla Çeşitlilik“ için seni arıyoruz!
Berlin‘deki çeşitlilik başkentimizin
zenginliğidir. Burada kendisi ya da ailesi
Almanya‘ya göç etmiş, evde Almanca
dışında en az bir farklı dil daha konuşan
veya farklı ülkelerdeki yakınlarıyla
ilişkisi olan birçok insan yaşamaktadır.
İşte bu insanların sahip oldukları deneyimleri, yetenekleri ve potansiyelleri ile
toplumumuz, şehrimiz ve kurumlarımız
için çok büyük bir zenginliktir.
Bu çeşitlilik artık Berlin‘in adalet kurumlarında da yer almalıdır. Ancak bu
toplumsal ve kurumsal eşitlik sağlandığı
takdirde kurumlarımız toplumun her
kesimine edebilir. Şehrimizin devlet kurumları için çalışmak ve toplumumuza
hizmet vermek, bugün gençlerimiz için

meslek seçiminde artık güven veren,
tercih edilen ve cazip bir seçenek haline
gelmiştir.
“Berlin Adliyesi‘nde Daha Fazla Çeşitlilik“ (Mehr Vielfalt in der Berliner Justiz)
projesinde de bu tür iş alanları tanıtılmaktadır. Özellikle göçmen kökenli
kişilere Berlin Adliyesi‘ndeki eğitim programlarına nasıl başvurulacağı ve burada eğitim alındıktan sonra hangi kariyer
kapılarının açılabileceği konusunda bilgi
verilmektedir.
Berlin Adliyesi, orta okul (Oberschule)
ya da liseden (Gymnasium) mezun
olmuş kişiler için birçok farklı kariyer
olanakları sağlamaktadır.

Örneğin: Adliye Sekreteri (Justizsekretär*innen) olarak çalıştığınızda
mahkemenin işleyişini ve düzenini
yönetirsiniz. Adli İdare Memuru (Rechtspfleger*innen) olarak ise bağımsız
olarak çalışır ve hukuki meselelerde
kendi kararlarınızı verirsiniz.
Güvenlik görevlisi (Justizwachtmeister*innen) olarak ise adliye binasında
çalışan veya mahkemeleri ziyaret eden
insanların güvenliğinden sorumlu
olursunuz.
Berlin Adliyesi‘nde Meslek Eğitimi (Berufsausbildung) veya Yüksek Okul Eğitimi (duales Studium) görmenin avantajı,
bu öğrencilerin daha şimdiden devlet
memuru statüsüne sahip olmalarıdır.
Öğrenciler, üç yıllık deneme süresi sona
erdikten sonra, ömür boyu memuriyet
statüsü kazanabilir ve geleceklerine
güvenle bakabilirler.
Adliye meslekleri ile ilgilenen kişilerin
bu meslekler hakkında bilgi sahibi olup
deneyim kazanabilmeleri için Temyiz
Mahkemesi‘nde (Kammergericht) ve
bölge mahkemelerinde (Amtsgerichte),
staj imkanları sunulmaktadır.
Tanıtmış olduğumuz mesleklere
ilgilenen kişilere, profesyonel ve ki
Göçmen kökenli kişilere ise özel
danışmanlık programları sunmaktayız.
Devlet hizmetinde eğitim almak ve
çalışmak, çocuklarınız veya size şimdi
çok daha yakın!
Proje koordinatörü olarak ben, Thu
Lan Böhm, “Berlin Adliyesi‘nde Daha
Fazla Çeşitlilik“ projesi ile ilgili tüm
sorularınız için; sizin ve çocuklarınızın
doğrudan irtibat kişisiyim. 40 yıl önce
Vietnam‘dan Almanya‘ya göç etmiş
biri olarak göçmen kökenli gençlerin
kaygıları ve hayalleri bana hiç ama
hiç yabancı değil. Telefon veya e-posta dışında, dilerseniz, size yüz yüze
danışmanlık hizmeti vermekten memnuniyet duyarım.
Bana buradan ulaşabilirsiniz:
Thu Lan Böhm (Proje Koordinatörü)
Amtsgericht Neukölln / Zi. 212 a
Karl-Marx-Str. 77/79
12043 Berlin
Tel: 030/90191-272 ve 01511/885 2317
E-Mail: thulan.boehm@ag-nk.berlin.de
Jahr ◆ Yıl 18
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Ahmet TUNGA / Vergi Danışmanı – Unternehmensberater

Solidaritätszuschlag fällt für die meisten Steuerzahler weg
 Rückwirkend für das Steuerjahr 2020 gibt es eine Homeoffice-Pauschale. Diese
beträgt 5 Euro pro Tag, maximal jedoch 600 Euro im Kalenderjahr. Das entspricht
also 120 Tagen im Homeoffice. Damit sollen diejenigen entlastet werden, die während
der Corona-Pandemie von zuhause gearbeitet haben.

�Makale

Ab 1. Januar 2021 fällt der Solidaritätszuschlag für rund 90
Prozent der Arbeitnehmer weg. Arbeitnehmer mit einem
Jahreseinkommen zwischen 61.717 Euro und 96.409 Euro
(Alleinstehende) oder 123.434 Euro und 192.818 Euro
(Verheiratete) sind in der sogenannten „Milderungszone“ –
für sie erfolgt eine teilweise Abschaffung des Solis.
Nur wer mehr als 96.409 Euro (Alleinstehende) bzw.
192.818 Euro (Verheiratete) im Jahr verdient, muss weiterhin den vollen Soli-Satz von 5,5 Prozent der Einkommensteuer zahlen.
Homeoffice-Pauschale
Rückwirkend für das Steuerjahr 2020 gibt es eine Homeoffice-Pauschale. Diese beträgt 5 Euro pro Tag, maximal
jedoch 600 Euro im Kalenderjahr. Das entspricht also 120
Tagen im Homeoffice. Damit sollen diejenigen entlastet
werden, die während der Corona-Pandemie von zuhause
gearbeitet haben. Die Homeoffice-Pauschale wird in die
Werbungskostenpauschale von 1.000 Euro eingerechnet
und nicht zusätzlich gewährt.
Erhöhung der Entfernungspauschale
Wer beruflich weitere Strecken pendelt, wird 2021 steuerlich entlastet: Die Entfernungspauschale erhöht sich ab
dem 21. Kilometer von bisher 30 Cent auf 35 Cent (bis
31.12.2023). Ab 2024 steigt die Pauschale dann noch einmal auf 38 Cent pro Entfernungskilometer.
Absetzen von Altersvorsorge-Beiträgen
Wer gesetzlich rentenversichert ist, kann 2021 mehr Beiträge von der Steuer absetzen. Bis zu 23.724 Euro bzw. bei
Zusammenveranlagung 47.448 Euro im Jahr können für
Altersvorsorge-Beiträge aufgewendet werden und wirken
sich dann steuermindernd aus. Hierzu zählen die gesetzliche Rentenversicherung inklusive Arbeitgeberbeitrag
sowie Beiträge zu Rürup-Renten, berufsständischen Versorgungseinrichtungen und landwirtschaftlichen Alterskassen.
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Bild von pixabay / Niklas Patzig

Übungsleiterfreibetrag und Ehrenamtspauschale
Wer ein Ehrenamt ausfüllt und dafür eine geringe Aufwandsentschädigung erhält, wird 2021 steuerlich entlastet. Zum 1. Januar 2021 steigt der Übungsleiterfreibetrag
von 2.400 Euro auf 3.000 Euro. Die Ehrenamtspauschale
wird von 720 Euro auf 840 Euro angehoben.
Anpassung der Wohnungsbauprämie für Bausparer
Der prämienbegünstigte Höchstbetrag bei der Wohnungsbauprämie wird für Alleinstehende von 512 Euro auf 700
Euro, für zusammen Veranlagte von 1.024 Euro auf 1.400
Euro erhöht. Gleichzeitig wird die Prämie für mehr Bausparer ermöglicht, da die Einkommensgrenze angehoben
wird: von 25.600 Euro auf 35.000 Euro (für Alleinstehende) und von 51.200 Euro auf 70.000 Euro (für zusammen
Veranlagte).
Beitragsbemessungsgrenze zur Krankenversicherung
Zum 1. Januar 2021 steigt die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung auf jährlich
58.050 Euro. Dies entspricht monatlich 4.837,50 Euro.
Bis zu dieser Grenze ist das Einkommen beitragspflichtig,
alles darüber ist beitragsfrei.

İnfo: Steuern.de
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Ulaş ÖZKAHRAMAN
Bildungskoordinator / Eğitim Ataşeliği Koordinatörü

Kurtuluşa Giden Yolda İki Mihenk Taşı -19 Mayıs 1919, 23 Nisan 1920

T

akvimler 1918 yılının 30 Ekim‘ini
gösterdiğinde, Limni Adası‘nın
Mondros Limanı‘nda demirli Çanakkale
Deniz Savaşı‘na da katılmış ama isabet
alarak geri çekilmiş olan Agamemnon
adlı zırhlı savaş gemisinde, 27 Ekim
1918’ de başlayan ateşkes görüşmeleri
yirmi beş maddelik bir ateşkes anlaşmasına dönüşecek ve yıllardan beri insan
kaybıyla ekonomik çöküntüye neden
olan bir savaşı Osmanlı İmparatorluğu
adına bitirecekti. Fakat Mondros Ateşkes
Anlaşması hükümleri itibariyle çok ağır
şartlar içeriyor ve Osmanlı İmparatorluğu‘nu fiilen bitiriyordu. Bahriye Nazırı
Rauf Bey bunu görüp şartların hafifletilmesini istese de sonuç değişmeyecek ve
anlaşmayı imzalamak zorunda kalacaktı.
Anlaşmanın ünlü yedinci ve yirmi
dördüncü maddeleri, İtilaf Devletleri‘nin asıl amaçlarını açıkça ortaya
koymaktaydı. Bu maddelere göre; “7.
İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit
edecek bir durumun ortaya çıkması
halinde herhangi bir stratejik yeri işgal
etme hakkına sahip olacaktır. 24. Altı
vilayet (Vilayet-i Sitte; Erzurum, Elazığ,
Bitlis, Diyarbakır, Van, Sivas) adı verilen
yerlerde bir karışıklık olursa, bu vilayetlerden herhangi birini İtilaf Devletleri
işgal edebileceklerdir.“
31 Ekim 1918‘de yürürlüğe giren
anlaşmayla birlikte İngiltere, Fransa ve
İtalya hiç vakit kaybetmeden yurdumuzu işgale başladılar. Bu devletlerin
yanı sıra Gürcistan, Ermenistan ve
işgale katılmayacağı garanti edilmesine
rağmen Yunanistan‘da yurdumuzu işgal
etmeye başladı. Yunan Ordusu‘nun 15
Mayıs 1919 tarihinde İzmir Metropoliti
Hrisostomos‘un takdisi altında İzmir‘i
işgal etmesi bardağı taşıran son damla oldu. İzmir‘in işgali ve işgale karşı
Hasan Tahsin‘in sıktığı ilk kurşun, adeta
Kurtuluş Savaşı‘nın fitilini ateşleyen bir
kıvılcımdı.
İzmir‘in işgalinden tam dört gün sonra
19 Mayıs 1919‘da Gazi Mustafa
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Kemal Atatürk 9. Ordu Müfettişi olarak,
Bandırma Vapuru ile Samsun‘a çıktı.
Kağıt üzerindeki görevi Samsun ve çevresinde yaşanan bazı asayiş sorunlarını
bertaraf etmekti. (Bölgede düzenin
kurulması, yerleştirilmesi ve yaşanan
olayların sebebinin araştırılmasıBölgede varlığı söz edilen silah ve
cephanelerin toplanarak Osmanlı
depolarına yerleştirilerek korunmasıBölgede yer aldığı iddia edilen Türk
direniş topluluklarının dağıtılması.)
Oysaki kendisi tam tersi yönde hareket ederek bizzat kendi eliyle Türk
direnişini desteklemiş, örgütlemiş ve
yönlendirmiştir. Samsun‘dan Havza‘ya
geçen Gazi Mustafa Kemal, Havza
Genelgesini yayınlayarak bu tavrını devam ettirmiştir. Sonrasında Amasya‘ya
giden Atatürk, Amasya Genelgesi ile
Kurtuluş Savaşı’nın nedenini, amacını
ve yöntemini belirtmiştir. Peşi sıra
gerçekleşen Erzurum ve Sivas Kongreleri’nin ardından oluşan Temsil Heyeti‘yle
birlikte 27 Aralık 1919‘da Ankara’ya
gelmiştir. Ankara, bu tarihten sonra
Kurtuluş Savaşı‘nın komuta merkezi
olacaktır.

rak Malta‘ya sürgüne gönderilmiştir.
İngilizlerden kaçan bazı milletvekilleri
ise Ankara‘ya giderek Kurtuluş Savaşı‘na
destek vermişlerdir.
Tüm bu gelişmelerden sonra yeni bir
meclisin açılması şart olmuştu. 23 Nisan
1920 tarihinde Ankara‘da bir Cuma
günü, Cuma namazının ardından dualar
edilerek, kurbanlar kesilerek “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir!“ ilkesiyle
Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır.
24 Nisan 1920‘de Meclis Başkanlığı‘na
Gazi Mustafa Kemal seçilmiştir.
Kendisi bu görevi 29 Ekim 1923‘te
cumhurbaşkanı seçilene kadar başarıyla
yürütmüştür.
Sevgili Okurlar! Yakın tarihimizde
yaşanan o çok zor ama bir o kadar da
kahramanlık ve gurur dolu günleri sizlere kısaca anlatmaya çalıştım. O günlerin
asla unutulmaması gerekir. Yanıp yıkılan
bir imparatorluğun külleri arasından
doğan genç Türkiye Cumhuriyeti‘nin
varolabilmesi için hepimize büyük
görevler düşmektedir. Milli bilincimizin
hep açık olması gerekir. İşte tam da bu
yüzden `23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı´ ile `19 Mayıs Atatürk‘ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı´ bizim
için çok önemlidir. Geleceğimizin
teminatı çocuklarımıza ve her yaştan
genç düşünen, genç kalan, ülkemizi bir
adım daha ileriye götürmek için çalışan
insanlarımıza selam olsun! 1918‘in esaret dolu karanlık günlerinden 1923‘ün
özgür ve aydınlık günlerine giden bu
yolda günümüzü bayrama çeviren tüm
kahramanlara şükranlarımızı sunarız.

Anadolu‘da tüm bu yaşananların
yanında İstanbul da oldukça hareketli ve
çalkantılı günler geçiriyordu. Bir taraftan işgallere karşı mitingler düzenleniyor diğer bir taraftan Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanma hazırlıkları
yapılıyordu. Atatürk, bu toplantıya
kendisi katılmayacak olsa da büyük
önem veriyor ve istediği kararların
çıkabilmesi için bütün gücünü
kullanıyordu. İngilizlerin tüm baskı ve
tehdidine rağmen Meclis-i Mebusan‘da
28 Ocak 1920’de oy çokluğu ile kabul
Yaşasın 19 Mayıs! Yaşasın 23 Nisan!
edilen Misak-i Milli kararları, Kurtuluş
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!
Savaşı‘nın manifestosu
olarak tarihteki yerini
Bildungskoordinator / Eğitim Ataşeliği Koordinatörü
Generalkonsulat der Republik Türkei Berlin
alıyordu. Bu kararların
T.C. Berlin Başkonsolosluğu
ardından İstanbul, 16
Referat für Schulwesen / Eğitim Ataşeliği
Mart 1920‘de resmen
Telefon: +49 30 229 18 61 ve +49 30 895 409 22
işgal edilmiş, meclis
Telefax: +49 30 89040 699
kapatılmış, birçok
E mail: berlinea@meb.gov.tr
milletvekili tutuklana-

ADD e.V.

BETAK e.V.

TDU e.V.

İZMİR’imizi YALNIZ BIRAKMADIK

“YARDIMLARIMIZ AİLELERE ULAŞTIRILDI”
 Berlin’in önde gelen üç sivil toplum kuruluşumuz ADD (Atatürkçü Düşünce
Derneği Berlin-Brandenburg), BETAK (Berlin Türk-Alman Kadınlar Birliği) ve TDU
(Türk-Alman İşverenler Birliğin) ‘den oluşan yardım inisiyatifi toplanan 22 bin 650
Euro’yu İzmir’deki ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza ilettiler.
İzmir’de 30 Ekim 2020 günü meydana gelen, 114
yurttaşımızın yaşamını yitirdiği ve büyük maddi
hasara yolaçan 6,9 şiddetindeki deprem sonrası
Berlin’de oluşturduğumuz yardım girişiminin
çalışmaları sonuçlandı.
Berlin’in önde gelen üç sivil toplum kuruluşumuz
ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği Berlin-Brandenburg), BETAK (Berlin Türk-Alman Kadınlar Birliği)
ve TDU (Türk-Alman İşverenler Birliğin) ‘den oluşan
yardım inisiyatifi toplanan 22 bin 650 Euro’yu
İzmir’deki ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza ilettiler.

Hasara uğrayan binaların bulundukları muhtarlarla
ve Bayraklı Belediyesi tarafından saptanan ihtiyaç
sahiplerine doğrudan banka hesaplarına gönderilen
yardımlar yurttaşlarımıza eşit miktarda dağıtıldı.
Covid-19 salgınına rağmen büyük bir özveriyle
yardım kampanyamıza katılarak zor günlerde toplumsal dayanışmanın nasıl olabileceğini gösteren
Berlin’li yardımsever yurttaşlarımıza yürekten
teşekkürü bir borç biliyoruz.
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11

�Köşe

Hüdai ÜLKER

Yaşlılık ve yabancılaşma
 İnsanoğlu, yıllar geçtikçe diğer canlılara göre daha çabuk değişir veya bize öyle gelir.
Ne zaman aynaya baksak yüzümüzde bazı değişiklikler fark ederiz. Gözkapaklarımızda,
burun çevresinde veya boğazımızda, anlam veremediğimiz birtakım kırışıklıklar, beyaz
noktalar vb. görürüz ve aynaya sitem başlar.
Bir aynanın görevi, onun içine bakanı olduğu gibi göstermektir. Ona bakan kişinin ister hoşuna gitsin ister gitmesin, o sadece doğruları gösterir. Bunun başka türlüsünü de
yapamaz zaten. Ayna üzerine sayısız sözler söylenmiştir.
Mecazi söylemlere uygun olduğu için, ayna hakkında mecazi laflar da çoktur.
Ayna denen obje, geçmişte de günümüzde de daima
insanın en yakınında bulunmaktadır. Kimse onsuz
yapamaz, ona bakmadan sokağa bile çıkamaz. Bu eşya
evin birçok yerinde bulunur hatta cebimizde bile vardır.
Farkında olmasak da her gün defalarca aynada kendimizi
izleriz. Aman yüzümde bir şey olmasın, aman saçımız
sakalımız düzgün dursun, aman elbisemiz kırışmasın gibi
korkularımızı ayna giderir.
Öte yandan insanın en çok sitem ettiği eşya yine aynadır.
Şiirlere, şarkılara geçmiştir aynalara olan sitemimiz. Hatta
daha ileri gidenler vardır. Aynaya isyan edenler, aynayı
kıranlar bile olagelmiştir. Oysa aynanın bir suçu yoktur.
Yukarıda da yazdığım gibi, o sadece gerçekleri gösterir.
Geçen zamanla birlikte yaşlanmışsak, artık eskisi gibi
görünmüyorsak aynanın bunda suçu nedir?
Evet, konuya ayna ile girdik. Çünkü gençlik ve yaşlılıktan
söz edince akla ister istemez ayna geliyor. Aslında insanın
bu evreleri üzerine bir şeyler yazmak zordur. Çünkü
bir insan ne zamana kadar gençtir, ne zaman yaşlı olur,
kişiden kişiye değişir bu, yani görecedir. Bazı insanlar
kendini elli yaşında yaşlı hisseder, bazıları da doksan
yaşında olsa bile yaşlılığı kabul etmez. Bazıları yaşamının
her döneminde ayna ile barışık olmuştur, bazıları ise ayna
ile hep kavga etmiştir.
İnsanoğlu, yıllar geçtikçe diğer canlılara göre daha çabuk
değişir veya bize öyle gelir. Ne zaman aynaya baksak yüzümüzde bazı değişiklikler fark ederiz. Gözkapaklarımızda,
burun çevresinde veya boğazımızda, anlam veremediğimiz
birtakım kırışıklıklar, beyaz noktalar vb. görürüz ve aynaya
sitem başlar. Bir insan için 40-50 yıl uzun bir zamandır.
Bu süre zarfında vücudumuz önemli değişiklikler yaşar.
Çocuk isek yekişkin, yetişkin isek yaşlılar sınıfına
girmişizdir. Fakat gene de biz yaşlılığın görece bir kavram
olduğunu hatırlatalım.
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Mesela Berlin’de bir yürüyüşe çıktığmızda, sağa sola
bakınırken şunun farkına varıyoruz ki, gördüğümüz
caddeler, sokaklar binalar, 40-50 yıl önce gördüklerimizin
neredeyse aynısıdır. Fazla bir değişikliğe uğramamışlardır.
Yani hayat onları fazla yıpratmamıştır. O sokakların ve
evlerin önünden yirmili yaşarda geçtiysek, bir an kendimizi o yaşlarda hissederiz. Ünlü bir kişinin sokak duvarında
kalmış eski bir fotoğrafını görsek, o fotoğraftaki kişinin
yaşlanmadığı gibi kendimizin de yaşlanmadığı sanısına
kapılırız.
Fakat tabi ki gerçek öyle değildir. Şehir yaşamları, devlet yaşamları çok uzun sürer. Biz kendi yaşamlarımızı
onlarınkiyle karşılaştıramayız. Karşılaştırırsak karşımıza
üzüntü çıkar. Fakat bizler her şeye rağmen içimizde
sakladığımız gençliğimizden kopmak istemeyiz ve iki
kişiyle yaşarız: Biri kendini genç ve dinç hisseden kişi,
diğeri de aynaya baktığımızda gördüğümüz kişi. Aynaya
baktığımızda gördüğümüz fiziksel gerçekle içimizdeki
gerçek birbiriyle çatışma içindedir.
Aynada görünen gerçeği kabul edemeyiz. ‘Nasıl
olur, aradan o kadar zaman geçti mi?‘ diye sorarız
kendimize.‘Hayır bu ben değilim.‘ deriz. Fakat heyhat,
o görünen kişi kendimizden başkası değildir. Bu duygular zamanla insanda yabancılaşmayı körükler. İnsanın
başkalarına yabancılaşması, çevresine yabancılaşması
hatta kendine yabancılaşması gibi duygular ön plana
çıkar. Bir dönem gelir sokaklara, binalara, dışarıdaki
kalabalıklara bir anlam veremez insan. İçine kapanır, kimseyle konuşmak istemez hatta hayata bir anlam veremez.
Tın’ın dağılması, dışsallaşması, nesnelerin, bilinçten
uzaklaşması ve insanların kurulmuş olan ilişkilere artık
kayıtsız kalması.
Felsefeciler, psikologlar ve ekonomistler ‘yabancılaşma‘
kavramı üzerine kafa yormuşlar ve farklı yorumlarda
bulunmuşlardır.
Bu konuyu şimdilik noktalarken, son olarak yıllar önce
okuduğum şu sözü eklemek istiyorum:
‘Mutlu olmak istiyorsan şu andaki durumunu olduğu gibi
kabul et.’

Senin Görmediğin Şeyi Tıklıyorum
Dijital medya, sadece geçen yıldan beri değil, günlük hayatımızın büyük bir bölümünü
şekillendiriyor. Çocuklarımızın güvenliği için bu, medya becerilerinin gerekli olduğu
anlamına gelir ve biz yetişkinler çocuklarımızı korumak zorundayız.
Okurlarımızın çoğu çocukluklarını belli bir
nostaljiyle hatırlıyor. Mesela hava
kararana kadar dışarıda oynamak
gibi. Cep telefonu ve elektronik
oyuncaklar yoktu ama doğadan
birçok kendin yap ile yetiniyorduk.
Çok sayıda aktif oyun, kirli giysiler,
sıyrılmış ama hiç ağrımayan dizler
ve tabii ki akşam oynadıktan sonra
nihayet eve geldiğimizde, o an aç
olduğumuzu fark ederdik, yiyip, sonra
yatağımızda kitabımızı gözler kapana kadar okurduk. Bir zaman
yolcusu muhtemelen bu kaygısız zamanda durmak isterdi, o
zamanlar ne de güzeldi.
Bugün ise nasıl? Korona ilk doğum gününü kutladı. Geçen yıl
o kadar çok şey oldu. Kısıtlamalar nedeniyle bir süre dışarıda
oyun oynanmadı. Bu nedenle, ev ofisinde olan ve stresle boğuşan
ebeveynler, çocuklarını bir şekilde eğlendirmek zorunda kaldı.
Ama nasıl? O halde birkaç sihirli kelimeyi adlandıralım...Çevrimiçi
oyunlar, YouTube, TikTok, Twitch, Instagram...
Çocuklarınızın video platformu TikTok ta ne yaptıklarını
veya hangi YoutuberÂ ı kutladıklarını veya çevrimiçi ne
oynadıklarını biliyor musunuz?
Dijital medya, sadece geçen yıldan beri değil, günlük hayatımızın
büyük bir bölümünü şekillendiriyor. Çocuklarımızın güvenliği
için bu, medya becerilerinin gerekli olduğu anlamına gelir ve biz
yetişkinler çocuklarımızı korumak zorundayız. Elbette sosyal
medyanın kendine göre avantajları var ama olumsuz yönleri de
göz ardı etmemek gerekiyor.
Dikkatli kullanılması gereken sosyal medya platformları var. Çoğu
platform, kullanımı kolaylaştıran ebeveyn denetimleri ve ayarları
sunar. Yeni medyayla, ebeveynlerin kendilerini iyi bilgilendirmeleri
ve hatta kendileri denemeleri tavsiye edilir.
Peki, çocuklar için hangi medya uygundur?
“Fare ile programlama”, üçüncü ve dördüncü sınıfta olan
çocuklara programlamanın temellerini gösterir. Scratch ile
çocuklar ve gençler önceki bilgilerine bağlı olarak programlamayı
öğrenebilir ve uygulayabilir. Yeni oyun uygulamalarını denemeyi
tercih edenler, klick-tipps.net adresinde çocuklar için uygun
fikirler bulacaklar.

sağlamak için iyi kurallara ve sınırlara ihtiyacınız var. Ebeveynler
hala TikTok a aşina olabilirler, ancak şu anda başka hangi yeni
platformlar moda ve onları özel
kılan nedir? Aslında, TikTok,
Instagram ve YouTube hala
özellikle çocuklar ve gençler
arasında popüler.
YouTube, aileler ve çocuklar
tarafından medya kullanımının ayrılmaz bir parçasıdır. YouTube
Kids ile içeriği önceden sınırlama veya seçme imkanı vardır.
Çocuklarımızın bu dönemde ne kadar yaratıcı
olduklarını öğrenmek istedik ve tabii ki YouTube‘da
bakındık ve henüz 10 yaşında olan Louie ye
rastladık. Yemek yapmayı ve pişirmeyi sever.
Louie Male Mewes ismi olan kendi kanalında
tariflerini paylaşıyor ve şöyle diyor: „Dünyanın
her yerinden ve kültürlerden birçok heyecan verici tarifi sizinle
birlikte denemek istiyorum“.
Louie, annesinden ve babasından kendi kanalını
işletmek için onay aldı. Ebeveynleri ona, diğer
şeylerin yanı sıra, hangi kişisel içeriğin yüklenmesi
veya YouTube klipleri oluşturmak için ne kadar
zaman harcanması gerektiğine dair bir çerçeve
ve ölçü veriyor. Annesi Benek, oğlunu video
çekimlerinde destekliyor ve aslında uzun zamandır neredeyse hiç
yemek pişirmediğini söylüyor. Çünkü yetenekli oğlu, tarifleriyle
bütün aileyi şımartıyor. Bir sonraki videosunu dört gözle bekliyor
ve Louie ye başarılarının
devamını diliyoruz. Yakında
kendi hazırladığı hamur tarifini
yeni videosunda bize sunacak.
Bu arada abone olmayı
unutmayın.
Diyoruz ki, sonunda, yoğun
iletişim, özellikle çocuğunuzla
göz hizasında bir diyalog,
birbirinize ilgi duymanın ve
birbirinizi desteklemenin en
iyi yoludur ve öyle olmaya
devam etmektedir.
Haber: Leyla ŞAHAN

“Minecraft“ her yaştan çocuğa ilham verir ve sonsuz oyun
dünyalarının büyüsüne dayanır. Dijital ortamınızı tasarlayabilir,
nesneler yaratabilir, karakterinizi geliştirebilir ve rakiplere karşı
kendinizi savunabilirsiniz. Fakat bu oyunda güvenli kullanım
Jahr ◆ Yıl 18
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G. MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK‘ÜN İZİNDE
10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü. Bu özel
güne ithafen Atatürk’ün izlerini takip etmek adına doğduğu ve yaşadığı toprakları ziyaret ediyoruz Yunanistan ve Makedonya’da…

T

ekirdağ, Edirne’den başlayan turumuzda ilk durağımız Makedonya’nın Manastır (Bitola) şehri oluyor. Makedonya’nın güney batısında yer alan Manastır, ülkenin en büyük ikinci şehri aynı zamanda. 530
yıl Osmanlı idaresinde kalan şehirde günümüzde de
Osmanlı izlerini görmeniz mümkün.

M

anastır’da bulunan Askeri İdaresi’nde Mustafa
Kemal Atatürk 1896-1898 yılları arasında eğitim
almış. Günümüzde ise Manastır Kültür Müzesi olarak
kullanılan binada Atatürk için ayrılmış bir bölüm bulunuyor.

B

u bölümde dilerseniz anı defterine bir şeyler yazabilir, dilerseniz Atatürk’e ait eşyaları inceleyebilirsiniz. Müzede ayrıca Makedonya tarihine ait eserleri
de inceleme fırsatınız var. Tarihi Manastır sokaklarında yürürken ne yazık ki yağmura yakalanıyoruz.
Ancak yağışlı havaya ve sırılsıklam olmamıza aldır-
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madan gezimize devam ederken Atatürk ile yaşadığı
dillere destan aşk hikayesinde adı geçen Eleni Karinte’nin evinin önünde fotoğraf çekmek için duruyoruz.
19. Yüzyılda gerçekleşen bu aşk hikayesi Manastır’lı
Eleni Karinte ve Mustafa Kemal Atatürk arasında geçiyor. Birbirlerine aşık olmalarına rağmen bir türlü kavuşamayan iki sevgilinin hikayesi Balkanlar’ın Romeo
ve Juliet’i olarak da değerlendiriliyor aynı zamanda.

E

vin bulunduğu Şirok sokakta Eleni balkonda Atatürk’ün geçmesini bekliyormuş. Bu aşk hikayesinin geçtiği yerleri ziyaret etmek isteyen binlerce
Türkiye’li turist de Manastır’a akın ediyor. Ayrıca Eleni’nin Atatürk için yazdığı aşk mektubunu Manastır
Kültür Müzesi’nde yer alan Atatürk’e ayrılan odada
okuyabiliyorsunuz. Rehberimiz “Atatürk sevgisi burada her yerde karşınıza çıkabilir” diyor. Nitekim öğle
yemeği için oturduğumuz restorantın başköşesinde
de Atatürk’ün resmi dikkatimizi çekiyor.

M

anastır’da Osmanlı izlerinden biri de Manastır
Çeşmesi. Atatürk’ün en sevdiği şarkılardan birine de konu oluyor. “Manastır’ın ortasında var bir
çeşme, aman çeşme canım çeşme” Makedonya’daki
ikinci durağımız ise Ohri. Ohri gölü kıyısında bulunan
şehir Arnavutluk ile de sınır. Çok sayıda kilisenin
bulunduğu kent aynı zamanda incisiyle de meşhur.

Ç

arşısında gezerken her bir adımda inci satan
dükkanları görmek mümkün. Ancak Ohri
gölünden çıkartılan incileri satın alırken sertifikalı
olup olmadığını sormamız gerektiği konusunda
da uyarıyor rehberimiz. Yaz aylarında yüzme
festivallerinin yapıldığı ve gençler tarafından rağbet
gören şehir, kış aylarında ise turlara katılan turistleri
ağırlıyor.

O

hri gölünün büyüklüğü ise bizi şaşırtıyor. Balkanlar’ın en eski ve derin olan gölü aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde. En derin
noktası da 300 m’ye yakın olan gölü ise bir kaynak
besliyor. Eğer havalar müsait ise gölde yapacağınız
tekne turu ile Ohri şehrini panoramik olarak görme
fırsatını da yakalayabilirsiniz. Tekne turunun ardından ise gölü oluşturan kaynağa doğru yol alıyoruz.
Dağların arasında yer alan kaynağın hemen yanında
ise bir manastır bulunuyor. Gölü oluşturan kaynağa
baktığımızda içerisinin pırıl pırıl oluşu bizi adeta büyülüyor.

M

anastırın bulunduğu yerdeki göl ve karla kaplı
dağ manzarası da tabloları aratmıyor. Makedon-

ya genel olarak temiz havası,
güler yüzlü ve sıcakkanlı inin
sanları ve doğal yemeklerinin
lezzeti ile akıllarımızda güzel
bir anı bırakıyor. Atatürk’ün
izinde gittiğimiz diğer durağımız da Selanik oluyor.
Soğuk balkan havasının ardından ılık Selanik havası bize çok iyi geliyor. Önce
Atatürk’ün 1881’de dünyaya geldiği Agiu Dimitriu
caddesinde yer alan evini ziyaret ediyoruz. Akşam
saatinde vardığımız için ziyaret saatleri kapanmış
oluyor. Ancak ışıklandırma ile aydınlatılmış evin gece
görüntüsü de bir başka güzel oluyor.

E

v hakkında biraz bilgi vermek gerekirse; Selanik
Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle 1933’te evi satın alıp Mustafa Kemal Paşa’ya hediye etmeye karar vermiş; satın alma
işlemleri tamamlanıp hediye edilmesi 1937’de gerçekleşebilen ev 1953’te müze olarak açılmıştır. Ayrıca müze-evin yılda 50 binden fazla ziyaretçisi var ve
2011’de Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından “modern anıt” olarak tescil edilmiş. Günümüzde müze
olarak kullanılan evin hemen bitişiğinde de Türkiye
Cumhuriyeti’nin Selanik Başkonsolosluğu yer alıyor.
Haber ve Fotograf: Esra TÜRKEL
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Emre KİRAZ EKSTRATEGY GmbH Genel Müdürü ve Bürgschaftsbank Berlin Elçisi

Geciken Devlet Yardımları için Bürgschaftsbank’tan ara çözüm!

250.000 Euro’ya kadar ara-finansman olanağı!
Berlin Eyalet Senatosu, Bürgschaftsbank Berlin ile birlikte yeni bir Corona yardım paketi geliştirdi. Küçük ve orta
ölçekli işletmeler (KMU) ve serbest çalışanlar (Feriberufler*innen) uzun zamandır Corona yüzünden ciddi likidite
sorunu yaşıyor. Berlin eyaleti, Bürgschaftsbank ile beraber bu soruna bir çözüm sunuyor:
250.000€ ‘ya kadar olan bir kredi için Bürgschaftsbank %90 teminat veriyor.
Bu teminatla alacağınız kredi, borçlarınızı ödemeniz şartıyla veriliyor. Böylelikle, hem iş dünyasında birbirine olan
borcunu ödeyemeyen işletmeler rahatlıyor, hem Berlin ekonomisi canlanıyor; hem de işletmeniz güvence altına
alınıyor. Hem işinizi yapabilecek hem de borçlarınızı ödeyebilecek maddi güce tekrar kavuşuyorsunuz!
Yeni Corona-Sofortkredit, en fazla 6 yıllık kredi olacak şekilde veriliyor. Hausbank’ınız üzerinden 30 Haziran 2021’e
kadar başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru formuna ayrıca www.buergschaftsbank.berlin/dokumente adresinden
ulaşabilirsiniz.
Bu Finansman talebiniz için ev bankanızla (Hausbank) veya BürgschaftsBank’la iletişime geçebilir veya bizi de
arayabilirsiniz.
Emre Kiraz
BürgschaftsBank Berlin elçisi
EKSTRATEGY Genel Müdürü
emre.kiraz@ekstrategy.com
EKSTRATEGY GmbH
Kurfürstendamm 57,
10707 Berlin
www.ekstrategy.com
Tel.:+49-(0)30–680 756 00
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BBB BÜRGSCHAFTSBANK
zu Berlin-Brandenburg GmbH
Franklinstraße 6, 10587 Berlin
Tel.: 030/311 004-0
info@buergschaftsbank-berlin.de

Mobil: +49 - (0) 172 – 760 90 80

Photo by Shawn Ang on Unsplash
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Was tun, wenn die Eigenkapitaldecke
dünner wird?
Ob durch die Folgen der Corona-Pandemie oder eine andere Krise – viele Unternehmen
werden in Zukunft Schwierigkeiten haben, sich über Bankkredite zu finanzieren. Oder Kredite für den zukunftsorientierten Aus- bzw. Umbau Ihrer Firmen zu bekommen. Warum?
Weil die Eigenkapitalquote durch zeitweilige Verluste zu schwach für neue Unternehmenskredite ist. Und ohne Eigenkapital häufig keine Kreditfinanzierung. Jetzt stellt sich für Unternehmer:innen die Frage: „Was tun?“ Die Antwort lautet: „Eigenkapital stärken mit stillen
Beteiligungen.“

www.buergschaftsbank.berlin

Mit freundlicher Genehmigung der
BürgschaftsBank Berlin

Olası sorularınız için partner
ve elçimizi arayabilirsiniz:
EKSTRATEGY GmbH
Emre Kiraz (Geschäftsführer)
Kurfürstendamm 57, 10707 Berlin
M +49 172 760 90 80
T
+49 30 680 756 00
E
emre.kiraz@ekstrategy.com
W www.ekstrategy.com

�Makale

Demet ODAĞ, LVM Versicherung

Baufinanzierung/ Konut finansmanı

Bütün genç kızların hayali olan, evlenince sahip olmak istedikleri “pembe boyalı,
yeşil tahta panjurlu ev” benim de olsun dediği kulağımda çınlıyor. Hep düşünürdüm
o anlatırken; neden ev pembe boyalı ve panjurlar da yeşil diye; anneciğim böylece
kendini çiçek bahçesinde hissedeceğini söylerdi.
Sevgili okurlarım, bu sayıda sizlerle hayallerimizi paylaşmak
istiyorum.
Hepimizin hayali olan, hatta eski zamanlara dönersek annelerimizin hayallerinden bahsetmek istiyorum. Annemi
şöyle hayallerinden bahsederken canlandırıyorum gözümün
önünde:
Bütün genç kızların hayali olan, evlenince sahip olmak istedikleri “pembe boyalı, yeşil tahta panjurlu ev” benim de olsun
dediği kulağımda çınlıyor. Hep düşünürdüm o anlatırken;
neden ev pembe boyalı ve panjurlar da yeşil diye; anneciğim
böylece kendini çiçek bahçesinde hissedeceğini söylerdi. Buna
benzer ne hayaller hangi anneler, teyzeler, halalar kurup, hayatında mutlu bir yuvayı yuva yapan evin hayalini görmüştür
ve bunlardan bahsetmişlerdir. Hatta Türk film dünyasında da
bunlar tema edilmiştir.
Günümüzde bu hayal bir başka boyutta olsada her kişi için
çok önemli ve varoluş dürtülerinin başında olan; nefes almak,
yemek yemek ve uyumanın ardından takip eden dürtü: huzur
içinde yaşayacak bir konut geliyor. Bu konu hayatımızda
yaşam standartlarının değişmesi, gündemde çok konuşulan ve
ayrıca konuşulması haricinde yaşanan gerçek bir kira artışı ve
bununla ortaya çıkan geçim sıkıntısı.
Bu konuda bizler neler yapabiliriz! Tabiiki ay ve ay içinde yaşadığımız konutun kirasını ödeyerek ev sahibimizi
daha da zengin edebiliriz ama bu gidişe bir son verip, kendi
konutumuza da kira gibi ödeyerek sahip olup hayallarimizi
gerçekleştirebiliriz.
Tabiiki şimdi soracaksınız; bu konuda herşeyi biz yapıyorsak
sizin rolünüz nedir diye?
Eğer böyle bir sorunuz ve düşünceniz var ise uzman çözümleri
gelin beraber görüşelim ve en iyi imkanları sunarak, hayallarinizi gerçekleştirelim!

Biz bu konuda sizin elinizden tutup yol göstermenin haricinde; konut finansmanınızı uzman ekibimizin kendi eline alıp,
şahsa özel çözümlerle yolunuzda size eşlik ederek işlemlerinizi
kolaylaştırıyor ve kendi yuvanızın anahtarlarını elinize
almanız için imkanlar yaratıyoruz.
Bu işlemler için sizin ve eşinizin veya finansmanın hangi şahıslar için gerçekleştireceği göz önüne alınıp, gerekli
evrakların biraraya getirilmesi ve bir gelir gider hesabı
dahilinde konut finansmanının nasıl olabileceği kesinleştirilir.
Finansmanı yapılacak konut eğer halâ inşa evresinde ise,
uzmanlarımız bitirilen bölüm çalışmaları dahilinde gelen
faturaları kısım kısım ödeyerek, sizin bilginiz dahilinde
işlemleri tek elden tamamlar.
Eğer konut bitmiş ise, tapuya kayıt ile ev/daire bedelinin tamamı ödenir ve hayallerimizi süsleyen konutumuza
kavuşuruz.
Bunun haricinde başlamış olan kredilerimize faiz sabitliği
bitiş tarihinden itibaren yeniden kredi teklifi alınıp, yıllar
önce yüksek faizlerle yapılan sözleşmeleri, daha uygun faizle
yeni kredi alarak (Umfinanzierung/refinansman) yapabilir.
Bu konuda siz on yıllık faiz sabitliğinin bitimini beklemeden,
günümüzün düşük faiz fırsatlarından yararlanmak için bu
sürenin dolmasına 36 ay kala üç yıl sonra başlayacak kredinin faizlerini sabitleyebiliriz. Çoğu zaman bu şekilde daha az
faiz ödemelerinden dolayı, ödemeleri aynı tutarak ana kredi
miktarını daha çabuk bitirip borcumuzdan kurtulabiliriz.
Bu ve benzer konuları uzmanlarımızla yapılacak kişisel randevularda danışıp, size uygun kişisel çözümü bulalım.
Çünkü her kişinin bireysel farklılıkları, kişisel çözüm gerektiriyor. Hadi bakalım hepiniz hayallerinizi süsleyen eve kavuşmak
için, size uygun konutu bulup, uzman Versicherungsagentur
ile konut finansmanı konusunda kişisel çözümünüzü görüşün.

LVM Versicherung | Fikret ODAĞ | Buschkrugallee 94 12359 Berlin | Tel.: 030/668 69436 | Fax: 030/668 69435 | E-Mail: fikret.odag@me.com
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Ihr Partner für Versicherungen,
Vorsorge und Vermögensplanung
Bedarfsgerechte Vorsorge braucht fachkundige Beratung.
Bei uns erhalten Sie beides!

LVM-Versicherungsagentur

Fikret Odag
Buschkrugallee 94
12359 Berlin
Telefon (030) 66 86 94 36
www.odag.lvm.de
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Kahraman Kılınç
�Özel

Kahraman Kılınç (01. August 1990
in Mardin )Ist ein türkischer Popmusiker und Songwriter Kahraman
Kilinc wurde als Erstgeborener von
zwei Kindern am 01. August 1990 in
der türkischen Stadt Mardin geboren.
Er ist der älteste Sohn von Mustafa
und Saadet Kilinc. Sein Bruder, Ismail
Kilinc, ist als Lehrer tätig und ist drei
Jahre jünger. Nachdem seine Familie
1993 beschloss, die südanatolische
Provinzstadt Mardin zu verlassen,
zogen sie gemeinsam nach Izmir und
wurden dort sesshaft.Im Jahre 2005
machte er sich zum ersten Mal mit einer Gitarre bekannt.Er nahm ein Jahr
lang im Kulturzentrum „Güzelyalı
Nazım Hikmet“ sowie fünf Monate bei
dem Musiker und Musiklehrer, Zafer
Gezer, zusätzlich Musikunterricht.
Seine musikalischen Gehversuche
fanden auf mehreren Veranstaltungs- und Barauftritten Gehör. Sein
schulischer Werdegang begann er in
der „Ertuğrul Gazi -Grundschule“ und
beendete die Oberstufe im Jahre 2008
in der Berufsschule der „Balçova Handelsschule“, im Bereich Buchhaltung.
Nachfolgend begann er sein Studium
in der Universität „Dokuz Eylül“ und
brach diese 2009 ab. Er entschied sich
zu einem Fernstudium in der „Anadolu University“ im Bereich Tourismus
und zog im selben Jahr nach Istanbul. Dort fing seine professionelle
Musikkarriere an.Zur musikalischen
Kahraman Kılınç (01 Ağustos 1990
Mardin), Türk şarkıcı, söz yazarı,
besteci. Kılınç 01 Ağustos 1990
tarihinde Mustafa ve Saadet Kılınç
çiftinin ilk çocuğu olarak Mardin'de
dünyaya geldi. Kendisinden üç yaş
küçük öğretmen olan erkek kardeşi
İsmail Kılınç ile beraber iki kardeştir.
Başka bir şehre taşınma kararı alan
ailesi ile 1993 yılında İzmir’e yerleşti.
2005 yılında gitarla tanıştı. Güzelyalı
Nazım Hikmet Kültür Merkezi gitar
bölümünde bir sene ve ayrıca Zafer
Gezer’den beş ay müzik eğitimi aldı.
Çeşitli alanlarda sahne alarak müzik
hayatı başladı. Eğitimine Ertuğrul
Gazi İlköğretim Okulu’nda başladı
ve Balçova Ticaret Meslek Lisesi
Muhasebe Bölümü’nü bitirdi (2008).
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Weiterentwicklung beschloss er
an der Marmara Universität sich in
den Bereichen Rhythmus, Melodie,
Grundlagen der Musiktheorie und
Harmonie, Intervall- und Diktatübungen, sowie in den Tonlehren
„Solfeggio und Bona“ weiter zu
bilden.Im März 2016 veröffentlichte er in Zusammenarbeit mit DNK
Music Production sein erstes
Maxi Single Album und ein Official Video zu dem Song „Rüyamdaki Kadın„.Der Song „Izmir„,
im gleichnamigen Album, wurde im Duett mit dem türkischen
Musiker Haluk Levent aufgenommen. 2016 nahm er am TVWettbewerb bei „O Ses Türkiye“
mit dem Song „Kalpsiz“ der
Band TNK teil. Der Musiker
wählte die Brüder Gökhan und
Hakan der Rockband „Athena“ und kam in die nächste
Runde. In seinem Youtube
Kanal hat er viele Songs
von namhaften Sängern
als Coverversion gesungen
und veröffentlicht. Anfang
des Jahres 2018 ist er in die
Hauptstadt Deutschland‘s,
Berlin gezogen. Seine Musik
Karriere hat somit in Europa
weitergemacht und ist nun
ein Member von MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu
Meslek Birliği).
Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe
bölümündeki öğrenimini yarıda
bıraktı (2009 ). Anadolu Üniversitesi
Turizim Bölümü’ne geçiş yaparak
eğitimine devam etti. 2009 yılında
İstanbul’a taşındı. Müzik kariyeri
burada başladı.

Albümde bulunan “Rüyamdaki
kadın”adlı şarkısına klip çekti. 2016
yılının kasım ayında O Ses Türkiye
yarışmasına katılan Kahraman Kılınç
Hadise, Gökhan/Hakan ve Murat Boz
arasından Gökhan&Hakan‘ı seçerek
yarışmada derece elde etti.

Marmara Üniversitesi Müzik
Öğretmenliği Bölümü’nde ritim,
melodi, aralık çalışmaları, temel
müzik teorisi, temel armoni, solfej, bona, dikte çalışmaları içerikli
eğitim aldı. Sanatçının ilk Maxi
Single albümü “Rüyamdaki kadın”
2016 yılının Mart ayında DNK Müzik
Prodüksiyon ile birlikte yayınlandı
ve piyasadaki yerini aldı. Bu albümde yer alan “İzmir” adlı eseri değerli
sanatçı Haluk Levent ile düet yaptı.

YouTube kanalı üzerinden bir çok
değerli sanatçının eserlerini cover video olarak yayınladı. 2018 yılının ilk
aylarında Almanya’nın başkenti olan
Berlin’e taşındı. Müzik kariyerine
Avrupa‘da devam eden sanatçı MSG
(Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek
Birliği) üyesidir.
Kahraman KILINÇ
Fotograf: Cengizhan DEMİRCİOĞLU
ve Alina KILINÇ

Yaşam koçu ve yazar Derya Çolaker’ den mesaj var:
Sana dair, bana dair, hayata dair herşey...
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Kuzey
Kıbrıs
İskele Boğaz

K

uzey Kıbrıs İskele Boğazı konum olarak adanın Güney Doğusu’nda
Lübnan’a bakan kısmında, uzun kum plajlarının olduğu hızla
gelişmekte olan bir yatırım bölgesidir. İskele bir belediye olduğu
için her türlü sosyal imkanlara sahip olup, bölge tüm ihtiyaçlarınıza
cevap verecektir. Arazinin plaja en uç mesafesi 800m’dir. Oteller bölgesi Bafra
ve Gazimağusa şehrine 15’er dakika sürüş mesafesinde, Karpaz Zafer Burnu’na
ise 1 saat sürüş mesafesindedir.

Bütçenize uygun 31.900 €’ dan başlayan fiyatlarla
Projemizde toplamda 69 adet villa parseli bulunmaktadır. Tamamı 2 kat konut
imarlı, zeminde %35, toplamda %50 imar hakkına sahiptir. 31.900 €’ dan
başlayan fiyatlar ve 530 €’dan başlayan ekonomik taksitler ile 60 aya kadar
vade imkanı sunulmaktadır.
Arazimizde 615m2 ile 825m2 arasında değişen deniz manzarasına sahip
parseller bulunmaktadır. Tüm elektrik altyapı yer altından sağlanacak olup
ilave trafo ücreti alınmayacaktır.

Ödeme koşulları şöyledir:

Projemizde toplamda
69 adet villa parseli
bulunmaktadır. Tamamı 2
kat konut imarlı, Zeminde
%35, toplamda %50 imar
hakkına sahiptir. 31.900 €’ dan
başlayan fiyatlar ve 530 €’dan
başlayan ekonomik taksitler
ile 60 aya kadar vade imkanı
sunulmaktadır.
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Siz öncelikle arsa parselinizi seçin, biz cüzi bir depozit sözleşmesi ile
rezervasyon işleminizi yapıyoruz. Sizinle anlaşılan zaman dilimi içinde
(maksimum 1 ay) satış sözleşmesini onaylayıp depozit miktarı ile birlikte
toplam 5000 Pound veya karşılığı yabancı para biriminden peşinat
ödemenizi tamamlıyorsunuz. Dilerseniz resmi işlemlerinizin yürütülmesi
için firmamıza veya önereceğimiz avukatlara vekâlet yollayarak da işlemleri
tamamlayabilirsiniz.
Geri kalan ödemelerinizi ister 24 ay faizsiz; isterseniz 60 aya varan faizli
şekilde yapabilirsiniz. Almayı planladığınız arsanın tapuda kaydı yapılır ve
alışverişiniz şirketimiz garantisinde güvence altına alınır.

KIBRIS ISKELE'DE
SATILIK ARSALAR
Tüm altyapısı hazır,imara uygun
Denize 5 , Long Beach'e 10 Dakika
602 m2 den başlayan ebatlar
450 Euro aylık taksit ile

WWW.GOLDMARKESTATES.COM

AHMET TUNGA
(BERLİN OFİS)

EZGİ AYDEMİR GÖK
(KIBRIS OFİS)

+49 174 7965204

+90 533 889 0999

Yücekök
BTMK’yı
ziyaret etti
T.C. Berlin Başkonsolosu Rıfkı
Olgun Yücekök ve muavin
konsolos Bilal Çamlık ile Berlin
Türk Musıkisi Konservatuvarı’nı
(BTMK) ziyaret etti. Yücekök burada
Konservatuvar’ın kurucusu ve
müdüresi Halime Karademirli ile
bilgi alışverinde bulundu.
Başkonsolos Yücekök’ün ziyaretinin
kısa bir zamanda geliştiğini
söyleyen Halime Karademirli, “Olgun
Beyin ziyaretinden çok memnun
olduk, kendisine okulumuzu
gezdirdik.” dedi.
22 Mayıs’ta Ufa Fabrik
Bahçesi’nde Buluşalım
22 Mayıs’ta Ufa Fabrik bahçesinde
koronalı günlerdeki neredeyse
unutmaya başladığımız
konserlerimizde buluşmak istiyoruz
ve Berlinli müzikseverlere ‘Solistler
Geçidi Türküler ve Şarkılarda
Buluşalım‘ diyoruz. 500 kişilik
bahçeye 120 kişilik imkanımız var.
Konservatuvar’ın Berlin’deki
Türk toplumuna güzel bir hizmet
sundukları kanaatindeyiz
Berlin Ses Dergisi’nin ziyaret sonrası
sorularını yanıtlayan Yücekök ise
“ Burada yapılan koro çalışmasına
kısa bir süreliğine iştirak ettik.
Okul hakkında bilgi aldık. Berlin
Türk Musikisi Konservatuvarı,
bir özel müzik okulu statüsünde
malumunuz ve bu sahada uzun
süredir kaliteli ve geniş kapsamlı
çalışmalar yapıyorlar. Berlin’deki
Türk toplumuna güzel bir hizmet
sunduklarına kanaatindeyiz ve
bundan sonraki çalışmalarında
başarılarının devamını diliyoruz.
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY
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T.C. Berlin Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök Berlin Türk Musıkisi Konservatuvarı’nı (BTMK)
ziyaret etti. Yücekök burada Konservatuvar’ın kurucusu ve müdüresi Halime Karademirli ile
bilgi alışverinde bulundu.

8

8 Mart

Bu yıl koronal
ı günlere rağmen dü
nya
genelinde, “8
Mart
Dünya Emekçi
Kadınlar Gün
ü“
kutlamaları
çerçevesinde,
çoğunluğu
online, intern
et
üzerinden ve
canlı olmak ü
zere
çeşitli etkinlikl
er
düzenlendi.

Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’n
de
Tempelhof Açık
Hava
Parkı‘nda Türkç
e
Tangolar

Bu etkinlikler
den biri de
yıllar önce Ber
lin’in sivil hav
taşımacılığına
a
kapanan eski
havaalanların
olan Tempelh
dan biri
of Havaalanı’n
ın arkasında bu
nan ve halkın
lumesire yeri ol
arak kullanım
Tempelhof Açı
a
aç
ılan
k Hava Parkı’n
da (Tempelhof
yapıldı.
er Feld)
Tango Femin
ist organizasyo
nu ile gerçekle
Türkçe Tango
ştirilen
lar Konseri’nd
e sesleri ve
enstrümanları
ile birbirinden
güzel eserlere
ren grubun ü
yer veyeleri Akiko K
oi
zumi (çello) ve
Tatlıkazan (sak
Pınar
safon ve solis
t) ile Dilek Ölç
(solist), ‘KAD
üm
INA ŞİDDET
E HAYIR‘ slog
sahne aldıkla
anıyla
rı konser önce
si
, kendilerini ca
olarak izleyen
nlı
ler aracılığıyla
tüm dünyaya
Dünya Emekçi
“8 Mart
Kadınlar Gün
ü‘nde verdiğim
bu mini konse
iz
r ile tekrar seyi
rcilerin karşıs
çıkmaktan on
ın
a
ur duyduk. Bu
güzel günde bi
bırakmayan ve
zi
yalnız
organizasyon
u gerçekleştir
Feminist‘e ço
en Tango
k teşekkür ed
eriz. Tempelh
böylesine anla
ofer Feld’de
mlı bir günde
güneşin altınd
sizlerin karşıs
a;
ında olmakta
n ve Türkçe T
şarkılarımızı
an
go
söylerken sizl
erin karşısınd
büyük onur ve
a olmaktan
zevk duyduk.
“ mesajı verdil
er.
Berlin Eyalet
Hükümeti 20
19 yılında ald
kararla, “8 M
ığı bir
art Dünya Kad
ınlar Günü“n
tatil günü olar
ü resmi
ak kabul etti.
Berlin, Alman
anlamlı günü
ya’da bu
tatil günü olar
ak kabul eden
layan tek eyal
ve uyguet oldu.
Haber: Hüseyin İŞLEK Fotograf: Leyla ŞAHAN ve Berlin SES
Dünya Kadınlar Günü Tarihçesi
8 Mart 1857 yılında ABD‘de çoğu kadın 129 tekstil emekçisinin yakılarak hayatlarını kaybetmesi üzerine 1910 yılında 8 Mart tarihinin
Dünya Kadınlar Günü olması önerisi oy birliği ile kararlaştırıldı. 1921 yılında gün kesinleşti, İkinci dünya savaşı yıllarında insanlığın
gündeminin ön sıralarında yer bulamayan etkinlik ancak 1960 yılında sorunu yaratan ülkede kutlanmaya başlandı. Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart‘ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etti.
Türkiye’de ise 1921’den itibaren ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü‘ olarak kutlanmaya başlandı.1980 darbesi döneminde dört yıl
kutlama yapılmazken; 1984 yılından itibaren her geçen gün daha da geniş kitlelerle kutlanmaya devam ediliyor.
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HYPRO FINANCE ile
finansman süreci
hem çok hızlı hem kolay!
SES Dergisi: HYPRO FINANCE ile finansman süreci nasıl işler?
HYPRO FINANCE: HYPRO FINANCE‘e konut finansmanı için
başvurduktan sonra, 24 saat içinde sizinle iletişime geçiyoruz. Bireysel danışmanlık sürecinden sonra, size özel finansman konsepti sunuluyor. Tabii ki bu işlem bizde ücretsiz. Evrak kontrolü ve faiz rezervasyonu yapıldıktan sonra kredi dosyanızı birlikte seçtiğimiz bankaya
ulaştırıyoruz. Onların onayından sonra sözleşme gerçekleştiriliyor ve
ödemenizi hızlı ve sorunsuz bir şekilde alıyorsunuz.
SES Dergisi: Kredi onayı ne kadar sürebiliyor?
HYPRO FINANCE: Geniş ve tarafsız banka ağımız sayesinde - toplam
450’nin üzerinde bankadan bahsediyoruz - bir gün içerisinde kredi
onayı aldığımız çok kez oldu. Banka tarafında doğrudan karar veren
kişilerle irtibatta olduğumuz için onay sürecini daha da hızlandırmış
oluyoruz. Onay süreci tabii ki bankadan bankaya ve alıcının
ihtiyaçlarına göre değişiyor. Bu süreç, işin emlak boyutuna da bakıyor.
Örneğin bir binanın onay sürecini, bir daire ya da müstakil ev ile
karşılaştıramazsınız. Elbette, bize teslim edilen başvuru evraklarının
ne kadar eksiksiz olduğuna da bağlı.
SES Dergisi: Online danışmanlık hizmeti de veriyor musunuz?
HYPRO FINANCE: Berlin’de üç noktada bulunan ofislerimizde
müşterilerimizi karşılama imkânımız var. Bunların başında Kurfürstendamm’daki Upper West olmak üzere, Brandenburger Tor yakınındaki
ve Marienfelde’deki ofislerimizde birebir finansman konseptini
oluşturabiliriz.
Ama konut kredisi için başvuranlar, çoğu zaman iş saatleri nedeniyle zaman bulamayıp şubelerimizden birine gelemedikleri için
canlı online danışmanlık hizmeti üzerinden finansman konseptini
oluşturuyoruz. Zaman bu konuda çok önemli. İnternet tarayıcısı
üzerinden, hiçbir program indirmeden, sadece bir şifreyle güvenli bir şekilde bağlanıp, canlı bağlantıyla konut kredisini birlikte
oluşturabiliyoruz. Bizim ekranda gördüklerimizi müşterilerimiz de
eşzamanlı olarak kişisel bilgisayarlarından veya tabletlerinden görebiliyorlar.
SES Dergisi: O zaman hızlı bir şekilde kredi onayını oluşturmak için
HYPRO FINANCE haftanın 7 günü 24 saat hizmet sunuyor diyebilir
miyiz?

�Ekonomi

HYPRO FINANCE: Belirli çalışma saatlerine bağlı olmadığımızdan ve
zaman açısından esnek davranabildiğimizden, daha hızlı harekete geçebiliyoruz ve müşterilerimiz de böylece en iyi şekilde bilgilendirilmiş
oluyor. Müşterilerimizi ziyaret etmek veya onlarla kamuya açık
alanlarda buluşmaktan da imtina etmiyoruz. Dijital ekipmanımız
ve çağdaş danışmanlık kanallarımız sayesinde her an online, her an
eyleme geçebilir haldeyiz ve bu sayede müşterilerimize yenilikçi
bir danışmanlık deneyimi yaşatabiliyoruz. Hayatın her alanda hızlı
aktığı günümüzde biz de hafta içi / hafta sonu ayrımı yapmadan
müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.
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Danışmanlarımız
sizi hayalinizdeki eve en hızlı
yoldan kavuşturmak için
7/24 hizmetinizde.

Ahmet Akın
+49 174 660 50 80
ahmet.akin@hyprofinance.de

Orhan Köse
+49 176 636 276 96
orhan.koese@hyprofinance.de

Ahmet Akın
& Orhan Kö
se
uzmanlarım
ıza ücretsiz
danışabilirs
iniz!

Konut kredisi bizden sorulur!
Evim büyük, faizim küçük olsun diyorsanız, bize başvurun!
HYPRO FINANCE ile avantajlarınız:
Bağımsız ve kapsamlı pazar karşılaştırması (450'nin üzerinde banka)
20 yıla dayanan tecrübe
Sizin ihtiyaçlarınıza özel finansman konsepti
Canlı online danışmanlik hizmeti - nerede ve ne zaman isterseniz
Ödemeyi alana kadar tam destek
Ücretsiz konut değer tespiti
www.hyprofinance.de

www.facebook.com/hyprofinance

030 - 60 50 80 62

www.instagram.com/hypro_finance

info@hyprofinance.de

HYPRO FINANCE GmbH
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�Haber

„Familiäres Mittelmeerfieber ist
“Ailevi Akdeniz Ateşi
mehr als nur Fieber –
sadece ateşten daha
Check Deine Symptome!“
fazlasıdır. Belirtilerinizi
kontrol edin!”
Schauspielerin Gamze Şenol
zum Tag der Seltenen Erkrankungen

Oyuncu Gamze Şenol
Nadir Hastalıklar Günü‘nde

2

8 Şubat “Rare Disease Day”, yani nadir
hastalıkların günüdür.

Nadir hastalıkları teşhis etmek genellikle
uzun zaman alan bir sorundur. Çünkü
doktorlar belirtilerin çoğunlukla
yaygın hastalıklara ait olduğunu
düşünmektedirler. Bu sebepten bugün benim için çok
önemli olan ve nadir görülen
bir hastalığa dikkatinizi
çekmek istiyorum.

S

chauspielerin Gamze Senol zum Tag der Seltenen Erkrankungen. Am 28. Februar ist der Rare Disease Day, also der Tag der
seltenen Erkrankungen.
Bei seltenen Erkrankungen gibt es oft das Problem, dass es
lange dauert, bis die richtige Diagnose gestellt wird, weil
Ärzte zunächst an Krankheiten denken, die häufiger
vorkommen.
Deshalb will ich Euch heute auf eine seltene
Krankheit aufmerksam machen, die mir
besonders am Herzen liegt. Kennt Ihr das
familiäre Mittelmeerfieber? Es kommt vor
allem bei Menschen vor, die aus dem
östlichen Mittelmeerraum stammen,
also z. B. aus der Türkei.

Ailevi Akdeniz Ateşini
biliyor musunuz? En
çok Doğu Akdeniz’den
gelen insanlarda görülür.
Örneğin Türkiye’den...
Bu hastalık herhangi
birinde varsa, tekrar
tekrar bir ila üç gün süren
ateş atakları ortaya çıkar.
Karın, göğüs veya eklemlerde hissedilen ağrı
ateşe eşlik eder.

Wenn man die Krankheit hat, treten
immer wieder Fieberschübe auf,
die 1 bis 3 Tage dauern und von
Schmerzen im Bauch, Brustkorb
oder in Gelenken begleitet sind.
Das Mittelmeerfieber kann vererbt werden – deshalb heißt es
familiäres Mittelmeerfieber oder
abgekürzt FMF.

Ailevi Akdeniz Ateşi
kalıtsal olabilir; bu
nedenle Ailevi Akdeniz
Ateşi veya kısaca FMF olarak adlandırılır.Belirtiler
tanıdık mı geliyor? Belirti
kontrolü ve bilgi mehralsnurfieber.de web sitesinde
bulunabilir.

Die Symptome kommen euch
bekannt vor? Symptom-Check und
Informationen findet Ihr auf der
Website:

mehralsnurfieber.de
Oyuncu Gamze ŞENOL
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Nedeni belirsiz tekrarlayan ateşiniz mi var?
Karın ve/veya eklemlerinizde ağrı mı var?
Ailevi Akdeniz ateşi (FMF) gibi nadir hastalıklar genellikle
belirsiz semptomlarla başlar. FMF’yi şimdi nasıl hızlı bir
şekilde tanıyacağınızı öğrenin ve Ada sağlık uygulamasının
semptom kontrolüne göz atın!

Semptom kontrolü için ziyaret edin:

www.mehralsnurFieber.de
29

Özlem ÇOŞKUN

www.KADINCA.EU

Surya Yantrasana İle Güneşi Ruha Ve Bedene Çekin
Her ne kadar hareket, yoganın ileri seviyesine ait bir poz
olarak bilinse de öncesinde yapılacak hareketlerle pusula
pozuna geçiş rahatlıkla sağlanabilir.
Surya Yantrasana yani “Pusula Pozu” oturur durumda
vücudun bükülmesi esasına dayanır, kalça ve omuzların
açılmasını, esneyip güçlenmesini sağlar. Ayrıca vücudun
enerjisini hızlı bir şekilde yükseltip, dolaşımı hızlandırır,
kalça ve basenlerdeki yağ yakımını artırır. Kısacası SURYA
YANTRASANA güneşin güçlü enerjisini içimize çeken bir
yoga pozudur.
Her ne kadar hareket, yoganın ileri seviyesine ait bir poz
olarak bilinse de öncesinde yapılacak hareketlerle pusula
pozuna geçiş rahatlıkla sağlanabilir. Bunun için öncelikle:

bakacak şekilde sol elinizi yere koyun. Sol dirseğinizi
istediğiniz kadar serbest bırakın, sonra da başınızı sağ
omuzunuzun altına sokmaya başlayın.
– Sol bacağınızı rahat ettiğiniz kadar uzatın ve en az üç
derin nefes alın. Hareketi diğer bacağınızla da tekrar edin.
Hareketin faydaları:
– Vücudun omuzlar ve kollardan başlayarak bütünsel
olarak esnemesini sağlar.
– Vücudun enerjisini yükseltir, dolaşımı hızlandırır

1) Baddha Konasana, bir diğer adı ile “KELEBEK” duruşu
yapıyoruz. Bu hareket kalçalarınızı açıp, bacaklardaki
esnekliği arttırır.
Hareket için yere oturun, dik durun ve dizlerinizi bükün.
Ayaklarınızı kendi önünüze doğru, olabildiğince getirmeye
çalışın. Ellerinizle ayaklarınızı tutabilirsiniz. Bu şekilde
kalın ve sırtınızı dik tutmaya gayret edin. Dilerseniz
bacaklarınızı tıpkı bir kelebeğin kanat çırpması gibi iki
yana hareket ettirebilirsiniz. Bu son derece eğlencelidir,
hem de pelvisin daha fazla esnemesini sağlar.
2) “BASTON” duruşu bir diğer hazırlık pozudur. Sol dizinizi bükün ve sol kaval kemiğinizi elinizle tutun. Ardından büktüğünüz bacağınızı göğüs hizanıza getirerek, bir
süre burada tutmaya çalışın. Bu hareket dizlerinizi ve
kalçanızı “pusula pozuna” hazırlayacaktır.
3) Bacakları ve kalçayı esnettikten sonra artık yavaş yavaş “Pusula Pozu”na
geçebiliriz.
– Baston duruşundayken, sol elinizle
sol ayak bileğinizi tutun. Sağ elinizle
sol ayağınızın dışını tutun.
– Omurganızı hafifçe döndürün ve sol
omzunuzu sol dizinizin altına kaydırın.
– Parmak uçlarınız sizden ters yöne
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– Özellikle kalça ve basenlerdeki yağ yakımına yardımcı
olur. Harekette uzun süre kalındığında ve tekrarlandığında ilgili bölgelerde uzun kasların oluşumuna katkı sağlar.
– Alt karındaki iç organlara masaj yapan bir hareket
olduğundan özellikle rahim bölgesinde sorunların ortadan kalkmasını ve rahmin daha sağlıklı hale gelmesine
yardımcı olur (doğurganlık, menstrüel ağrıların azaltılması, kistlerin önlenmesi, menopoz sorunlarının azaltılması, daha sağlıklı cinsellik).
– İkinci çakra bölgesine ağırlık veren bir asana olduğundan hem bedensel hem de ruhsal olarak yaşam sevinci ve
özgüven duygusunu yükseltir.
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�Sağlık

Gül ALTINOK

Sağlık bilincine sahip olmalıyız
Kendi dört duvarınız arasında daha fazla egzersiz için
tekliflerimizi AOK Nordost ana sayfamızda da bulabilirsiniz.
Sosyal Sigorta Uzmanıyım ve Çok
Dilli Enternasyonal Ekibi’nde yer
alıyorum. Sizi Ses Dergisi‘nde düzenli
olarak sağlık ve hukuki değişiklikler
üzerine bilgilendiriyor ve imkânlar
sunuyorum.
Korona Virüsü’nün hayatımıza girip
bizleri değiştirmesinin yıl dönümünü
kutlamıyor, fakat yaşıyoruz.
Bir yıl önce korona hayatımıza
girdiğinden bu yana hiçbir şey eskisi
gibi olmadı. Korona krizi ve sosyal
temasların azaldığı olağanüstü hal
hayatımıza tam bir güçle girdi ve günlük süreçleri alt üst etti.
Ofiste olmak yerine, birçoğumuz
aniden kendimizi evde bulur olduk.
Günlük hareket aralığı çok azaldı. Bu
alışılmadık bir durum, sadece zihin
ve ruh için değil, aynı zamanda beden
için de geçerli. Sizlere sunduğumuz
dijital tekliflerimize her zaman kendi
dört duvarınız arasında da uyum
sağlayabilirsiniz.
Kendi dört duvarınız arasında daha
fazla egzersiz için tekliflerimizi AOK
Nordost ana sayfamızda da bulabilirsiniz.
Çocuklar ve ailelerin zor süreci.
Okullar iptal edildi. Çocuklar anaokuluna gidemez ve bahçesinde
oynayamaz oldular. Ve ebeveynler,
diğer ebeveynlerle kişisel alışverişten,
dostane ilişkilerden yoksun durumdalar. Önemli sosyal kişilere ulaşmak telefon ve değişik uygulamalarla sınırlı.
Çocuklarınızı evde gerçekten nasıl
çalıştırabileceğiniz ve çocuğunuzun
gelişim evreleri hakkında biraz daha
fazla bilgi edinebileceğiniz konularda
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sizlere bazı ipuçlarımız var. Çocuklar ve aileler içinde özel tekliflerde
bulunuyoruz.
Aynı durum hamilelik ve doğum
hazırlığını da etkiliyor
Hamilelik, anne-babaların zevk
alması gereken sihirli bir değişim
zamanıdır. Ancak korona virüsünün
neden olduğu kısıtlamalar, birçok hamile kadın ve baba adayı için durumu
zorlaştırıyor ve büyük bir belirsizlik
var. Hamileliğinizle ilgili en önemli
sorulara cevapları ve ipuçlarını sizin
için bir araya getirdik.
Bir de özel bir öneme sahip Risk Grubu’nda olanlar var.
Risk Grubu kavramı, yeni Covid-19
hastalığı ile yakından ilişkilidir. Bir
risk grubundaki kişiler, koronavirüs
ile enfekte olduklarında, hastalığın
seyretme riski daha zor bir şekilde
artar. Ancak risk grubuna sadece 60
yaşından büyükler dahil değildir.
Özellikle kronik hastalıkları olan
kişiler, zayıflamış bağışıklık sistemleriyle koronavirüsle savaşmakta
genellikle daha çok zorlanırlar; bu
nedenle hastalığın seyri de sorunlu
olabilir. Onları da özel olarak korumakla yükümlüyüz.
Dünya birdenbire evdeki dört duvar
gibi küçük bir çemberle sınırlı hale
geldiğinde, gündelik hayat birçok çift,
aile ve yalnız yaşayan insanlar için bir
meydan okumaya dönüşür. Bu yeni
durum sonuçsuz geçmez ve psikolojik
sorunlara ve şikayetlere yol açabilir.
Sizlere buna karşı nasıl önlemler
alabileceğinize dair birkaç ipucumuz
var. Stres ve depresyonla başa çıkmak

için sorunlarınızı görevde olan özel
uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
Sağlık bilincine sahip olmalıyız.
Savunmalarımız ne kadar büyükse,
sağlıklı olma olasılığımız o kadar
artar. Ya da sağlıklı kalmak için, doğru
beslenme, egzersiz ve yeterli güneş
ışığı ile alkol, sigara ve uyuşturucudan
uzak durmak savunmamızı güçlendirir.
Korona virüsü ile enfeksiyon riskini
en aza indirmek için AOK Nordost’un
Özel Sağlık Merkezi (CfG) hastalarına
video konsültasyon seçeneği sunuyor.
Tıbbi ve Psikoterapötik tartışmalar
video veya telefon yoluyla kolaylıkla
yapılabilir. Önceden telefon veya
e-posta yoluyla ilgili doktorun CfG
muayenehanesiyle iletişime geçin ve
bir randevu alın.
AOK Nordost: Güvenilir Ortağınız.
Ayrıca Dijital Güvenli Dostunuz.
Şu anda istediğiniz kadar kaygısız
dışarı çıkamasanız bile - AOK Nordost
sizi ve ailenizi düşünüyor.
Pandeminin zamanını mümkün
olduğunca sağlıklı ve iyi geçirebilmeniz için geniş bir hizmet yelpazesi ile
her zaman yanınızdayım.
Kendinize iyi bakın ve sağlıklı kalın,
bir sonraki sayıda tekrar görüşmek
üzere hoşçakalın...
Mit freundlichen Grüßen
Best Wishes

AOK Nordost - Die Gesundheitskasse
International Service Sales - Our services, Your language
Warschauer Str. 5 - 10243 Berlin
Telefon: 0800 265080 -27143
(kostenfreie Rufnummer)
Fax: 0800 265080 -827143
Mobil: 0152 - 01570069
E-Mail:
guelistan.altinok@nordost.aok.de
Internet: www.aok.de/nordost
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�Söyleşi

Gizem Dilara Özgün Türkülere Farklı Bir Yorum Getirdi

Reportaj: Berlin SES Dergisi

Sevgili Gizem bize biraz kendinden bahseder misin?
Adım, Gizem Dilara Özgün. 25 yaşında ve 7 Nisan 1995
Berlin doğumluyum. Bayburtlu bir anne ile Erzincan kökenli bir babanın iki kız çocuğundan biriyim, 15 yaşında
bir kız kardeşim var.
Müzik merakı ne zaman başladı?
Annem müzikle ilgilenir, türküler söylerdi. Başta Türk
Halk Müziği olmak üzere müziğin her türlüsünün
dinlendiği bir evde büyüdüm. Daha küçük yaşlarda
annemle birlikte okur; onunla beraber çeşitli korolardaki
müzik çalışmalarına giderdim ve annemi türkü söylerken
dinlerdim, müzik sevdası böyle başladı.
Biraz da müzik özgeçmişini bizimle paylaşır mısın?
Alman müzik okulunda Batı Müziği eğitimi aldım. 6
yaşımda piyano, 8 yaşımda bağlama dersleri sonrasında
üç yıl kadar şan eğitimine devam ettim ve ses eğitimine
yoğunlaştım. Jugend Müzik ödülleri yarışmasında
bağlama dalında (2005) ve şan eğitiminde (2015) birinciliklerim var. 2015 yılında TRT’nin Türk Halk Müziği
yarışmalarına Berlin temsilcisi; 2015/2016 UDK Müzik
Yüksek Okulu’nda bir sene burslu olarak yoğun müzik
kurslarına katıldım.
Okullarda okudun ve
meslek eğitimini nerede
tamamladın?
2000-2006 Joan-Miro
Grundschule, 2006-2013
Marie-Curie Fen Lisesi,
2013-2014 Staj IPN International Press Bundespressehaus, TRT Radyo&Televizyon Berlin Bürosu’nda
Radyo & Televizyon Eğitimi
aldım. Daha sonra 2015’te
Berlin Müzik Okulu‘nda
Burs hakkı (Hazırlık UDK
- Üniversitesi), 20162019 yılları arasında Dil
ve Konuşma Terapisti
Eğitimi aldım. (Ausbildung
als staatl. Anerkannte
Logopädin). Geçtiğimiz
2020 yılından itibaren
de bir Praxis’te Dil ve
Konuşma Terapisti olarak
çalışıyorum.
Müzikle ilgili yapmak istediklerini anlatır mısın?
Müzik kuşkusuz bir
dünya dilidir ve her
tür müziği icra etmeyi severim, kendimi kısıtlamam, fakat
türküler çok daha ağır
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basıyor ve Batı Müziği eğitimi de aldığım için okuduğum
türküler de ister istemez batı tınısını yansıtıyor. Okurken
batı nüanslarını katmayı çok seviyorum tabii ki özünü
koruyarak. Batı Müziği eğitimi aldığım dönem çokca
türküler okur; özümüzü temsil ederdim ve Almanlar
müziğimize, kullandığımız nağmeleri, melodik yapılarını
çok beğenirlerdi.
Daha yolun çok başındayım ama hedefim Türk Halk
Müziği‘ni dünya müziği ile birleştirip genç nesle ve
Almanlara sevdirmek. Bir sonraki hedef ise müziğimizi
dünyaya tanıtmak ve sevdirmek. Özümüz ve Özgün
müziğimiz çok değerli ve çok ciddi özel bir müzik kültürümüz var. Dünyanın hiç bir yerinde bunu bulamayız.
Bunun için müziğimizin değerini bilip ona sahip çıkmalı.
Sevgili Gizem, başarılarının devamını diliyor ve bu güzel
söyleşi için SES Dergisi okurları adına sana teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun.
Gizem Dilara Özgün’ü Berlin’de başta Tiyatrom olmak üzere çeşitli
salonlarda düzenlenen konserlerde ve değişik etkinliklerde izledim,
dinledim ve fotoğrafladım. Gizem sadece Türk Halk Müziği’ni değil
pop ve batı müziği eserleri de pek güzel yorumluyor. Çoğu zaman
Türk Halk Müziği eserleri okurken, yorumuna batı müziği nüansları
da katarak eserlere farklı bir yorum getiriyor.
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�Gezi

Talip GÖZDERELİLER

O h r id

Bu ayki gezimiz, geçmişi MÖ. 4. yüzyıla dayanan, Avrupa‘daki oldukça eski yerleşim
yerlerinden biri olan, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları‘na da ev sahipliği
yapmış, hem gölü, hem de şehri ile UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi‘nde
yer alan, Kiril Alfabesi‘nin doğduğu ve Avrupa‘nın en derin, en temiz, en eski krater
gölünden adını alan Makedonya‘nın turistik şehri Ohrid‘e.
Gölün etrafını saran dağlar ve yamaçlarına dizilmiş evlerle sıcacık bir görüntü
veren Ohrid‘e nasıl gidebiliriz bunu yazarak başlayayım bu güzel kenti tanıtmaya.
Ohrid‘de maalesef havaalanı yok, bu yüzden karayolu haricinde uçakla Ohrid‘e
seyahat etmek isteyenler Üsküp‘e uçakla yolculuk yapıp, sonrasında yaklaşık 130
km. mesafede olan Ohrid‘‘e araç kiralayarak gidebilirler. Kiraladığınız araç Ohrid
etrafında gezeceğiniz yerlerde de kolaylık sağlayacaktır. Ohrid‘de konaklamak için
oldukça fazla seçeneğiniz mevcut. Hem turistik oteller, hem de pansiyon evlerin
sayısı oldukça fazla. Ohrid‘i gezmeye başladığınızda mimarisinde Osmanlı etkisini
göreceksiniz. Bunun nedeni, şehrin yaklaşık 500 yıl kadar Osmanlı egemenliğinde
kalmış olması. Dar sokaklar arasında dolaşırken Osmanlı zamanından kalma evler
sıkça karşınıza çıkıyor. Bu evler zamanla Ohrid‘in sembolü haline gelmiş ve sokak
lambaları bile bu evlerin şekline dönüştürülmüş. Ayrıca, yaklaşık 50 bin nüfuslu
şehirde 10 tane de cami bulunuyor.

Merkezde bulunan tarihi çarşıda geleneksel Balkan yemeklerinin ve tatlıların her
çeşidini bulmanız mümkün. Yani dikkat etmezseniz Ohrid‘den kilo alarak dönebilirsiniz. Şehri gezmeye merkezinden başlayabilirsiniz ve ilk görmeniz gereken yer şehri
tepeden gören 1. Bulgar İmparatorluğu‘ndan kalma Orta Çağ kalesi, Çar Samuel.
Küçük bir yarım adanın 700 metre yükseklikteki tepesinde kurulu bu kale muhteşem
bir manzaraya sahip. Kale normal süreçte pazartesi günleri kapalı. Gittiğiniz dönem
uygunsa Ohrid Gölü‘nde muhakkak yüzmelisiniz. Gölün anlatılamayacak derecede
temiz bir suyu var. Yeraltı kaynaklarından içilecek nitelikte çıkan suyun üç senede
bir kendini yenilediği söylenenler arasında. Göl çevresinde bulunan plajlar özellikle
yaz aylarında denize uzak konumda olan Balkan şehirlerinden gelenlerle dolup
taşıyor. Ayrıca günbatımı gölde sandal sefası yapmanızı da kesinlikle öneririm.
Ohrid‘in Hristiyan dünyası için de ayrı bir özelliği var. Bu da eski tarihte şehre her
gün için bir kilise yapılmış olması. Bu kiliselerden günümüze ulaşan sayı ise sadece
40. Bu kiliseler içinde en önemli yer tutan ise 1400‘lü yıllardan kaldığı tahmin edilen
Aziz Yuhanna Kilisesi. Görülmesi gereken yerlerinde en başında gelen kiliseye,
ağaçlar arasından uzanan bir yolla, ya da göl üzerinden sandalla ulaşabilirsiniz.
Bunun dışında kiraz ağacından geleneksel yöntemle kağıt yapılan atölyesini, Ulusal
Müze‘yi ve St. Clement Kilisesi‘ni de gezilecekler listesine almayı unutmayın. Ohrid
civarında gidebileceğiniz yerler içinde de Sveti Naim Manastırı, Struga, Su Müzesi
ve Pelikan Adası muhakkak olmalı. Özellikle Sveti Manastırı‘na gittiğinizde göle
bağlanan dere üzerinde tekne turu yapmalısınız. Ohrid‘den dostlarınıza hediyelik
almak isterseniz çarşıda hemen dikkatinizi çekecek olan inciler bu iş için biçilmiş
kaftan. Bu inciler bilinen istiridye incisi değil, Ohrid Gölü‘nde yaşayan Paşita adlı bir
alabalık türünün pullarının çeşitli işlemlerden geçirilerek yapımı ile elde ediliyor,
yani tam anlamı ile el emeği göz nuru bir hediye olacaktır. Bu Ohrid incisini bölgede
yaşayan sadece iki aile üretiyor ve klasik haline gelen bu teknik, aileler tarafından
sır olarak saklanıyormuş. Tabii ki balık demişken Bu göle özgü Belvica ve Pastirmka
balıklarının tadına bakmadan dönmeyin derim.
İlkbahar aylarına girdiğimiz bu dönemde pandemi sürecinin bir an evvel sonlanması
dileği ile bir dahaki sayıya kadar tüm Ses Dergisi takipçilerine sağlıklı, huzurlu
günler temenni ediyorum.
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Eine Berliner Institution le

bt fort...

...dabei stehen wir für Qualität zum besten Preis.
Als Berliner Original beliefern wir Hotels, Restaurants und Gastronomen in Berlin und Brandenburg.
Unser Großbezug direkt aus den Herkunftsländern und die Zusammenarbeit
mit regionalen Partnern zahlt sich aus.
Eine große Auswahl an regionalen Produkten ist unser Stellenwert für die Gastronomie.
Für Sie bedeutet das: Alle Produkte aus einer Hand und somit nur ein Lieferschein und eine Rechnung.

Gemüse

Obst

Mopro

Trockenware

Fleisch

Fisch

Non-Food

Ihre Bestellung können Sie bei uns tagtäglich
und rund um die Uhr tätigen.

Berliner Großmarkt
Beusselstraße 44 n-q, 10553 Berlin
Gebäude 09
Tel: 030 - 39 59 026
Fax: 030 - 39 80 75 20
bestellung@frobartimfrischetal.de

weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.frobartimfrischetal.de
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Elena KARAMAN

elena_karaman

DOĞAL KAŞ ZAMANI
Günümüzün modası

DOĞAL KAŞLAR
hanımlar, yapılan her
işlemin doğalı makbul
artık. Sosyal medyada, starlarda bunu
görüyoruz, görmemle
birlikte uzman olarak
bunu bildiğim için
yıpranmış kaş köklerimi güçlendirmeye
ve demode olan kaş
kontörlerimden acil
kurtulmaya karar
vermiştim ve bunu
başardım da.

“Hayaldi gerçek oldu
Kaş kontörü silme
Kaş dövmesi sildirme
Doğal kalıcı makyaj olmadan kalın kaşlar”
Permanent-Make-Up, Microblading,
kaş dövmesi silme işlemi, bilirsiniz ki
lazer veya asitli işlemlerle gerçekleşir,
gerçekleşmesiyle birlikte asla deri, “hiç bir
şekilde” kaçıncı seans işlem uygulanmış
olursa olsun deride hep bir boya kalıntısı,
hep bir iz, hep bir hasar maalesef kalıyor.
Bu yetmezmiş gibi lazer ile kaş sildirme
işleminden sonra ciltte bi yara izi oluşuyor,
bu defa kaş arasındaki yara izini veya
kalıntı boyayı nasıl kapatırım düşüncesine
kapılıp; en başa dönüp tekrar bir microblading kıl tekniği yok! Bir permanentmake-up işlemi yaptırıp kaşları tekrar bir
yeni boya işlem faciası ile tasarlatmaya
karar veriyoruz, veya gittiğimiz güzellik salonlarındaki uzmanlar buna teşvik
ediyorlar, yaşayanlar bilir, lütfen artık buna
son verin hanımlar ve kimsenin ticari
oyuncağı olmayın.
Yaklaşık 7 yıl kadar önce bizzat kendim bu
konunun mağduru olarak ciddi sıkıntılar
yaşadım, yaşamaya çalıştım. Sürekli extra
makyaj ürünleri ile o hiç olmamış zamanla
gri tonunu yakalamış kalıcı kaş tasarımını
düzelmek zorunda kaldım. Bu arada kaş
tasarımımı sildirme işlemimi merdiven altı
yerlerde asla yaptırmadım, ciddi paralar
döktüm. Buna rağmen istediğim sonucu
elde edememiştim.
Günümüzün modası DOĞAL KAŞLAR
hanımlar, yapılan her işlemin doğalı makbul artık. Sosyal medyada, starlarda bunu
görüyoruz, görmemle birlikte uzman olarak
bunu bildiğim için yıpranmış kaş köklerimi
güçlendirmeye ve demode olan kaş kontörlerimden acil kurtulmaya karar vermiştim
ve bunu başardım da. Kullanılan malzemenin kötü olması dışında, bazen yapılan
kontür yüz şekline uygun olmaz.
Aslında bu işlem geri dönüşü olmayan bir
işlemdir gibi düşünürken, “lazer” ve “asit”
ile kaş kontür arındırma işleminin dışında
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özel bir solüsyon keşfettim sonunda. Bu
solüsyon dünyada ilk ve tek organik solüsyon. Bu işlem cildinize asla zarar vermiyor
(kendi tecrübemle sabit) tamamen bitkisel,
ağır metal ve kimyasal içermeyen, asit
içermeyen deriye ve kıla zarar vermeyen bir
solüsyondur. O istenmeyen kalıcı makyajı,
tüm boyayı, dövmeyi tek seansta ciltten
kusturup arındırıyor, üstelik kaşınıza ve
derinize zarar vermeden tamamen acısız
sancısız bir işlem halinde ilerliyor.
Peki bu Kalıcı Kaş kontür/makyajından
kurtulduk, ve sıfır kaşla kaldık. -Eee ne
olacak şimdi cümlelerinizi duyar gibiyim!..
Onun da çaresi var!... Bunun için kaş vitamin profesyonel uygulamaları seansları
geliştirilmiştir.
Profesyonel işlem tedavisi sadece seanslarda kullanılır, içeriği yoğundur, “sertifika”
dahilinde ürün verilir ve uzman tarafından
uygulanmaktadır. Tamamen doğal içerikli 5 ana maddeden oluşan profesyonel
uygulamalı işlemdir, bu serum bir tek
kaşlara uygulanmıyor. Saç kıran olsun,
dökülmüş saçlar olsun, kirpiklere uygulanabilen bir vitamin serumudur. Hamileler, emziren hanımlar veya mağdur olan
beyler herkes bu işlemi gönül rahatlığıyla
yaptırabilir.
Bununla birlikte ev bakım ürünü de vardır
kolaylıkla evde kullanabilir. Yani işlem artı
evde bakım mükemmel sonuç. Ev bakım
serumu 30 çeşit yağdan oluşur ve içinde
kimyasal yoktur, Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylanmış bir üründür. Kendim denedim
kullandım ve sonuç aldım. Kaşlarımın
gürlüğü de ortada. Sizler için kaşları
aralıyorum, tarıyorum, merak eden bay
bayan herkes değerli takipçilerim sonuna
kadar izleyin (Microblading, Permanentmake-up, pudralama, kaş kontoru, kaş farı,
kaş kalemi, boya veren herhangi bir ürün
olmadığına dair).
Güzel ve sağlıklı kalın, hoşçakalın.

Yaklaşık 10 yıldır Berlin‘de şehrinde yaşıyor Akın Kemal. Öncelikle Bursa’da olmak üzere Türkiye’nin çeşitli
şehirlerinde yaşayan Akın Kemal "Aslen Elazığlıyım“
diyor.
Küçük yaşlarda başladığı müzik tutkusu, henüz dört
yaşında söylediği türküleri bile kendine has uslübu ve
tarzıyla okuması, her türlü müziğe ama özellikle Türk
Halk Müziği’ne getirdiği farklı bir yorumla ve lezzet katarak, yaptığı müziği herkese sevdirmiş.
“Okul yıllarında öğretmenlerimin keşfetmesi üzerine okul korosunda `As Solist olarak´ müzik tutkumu tadlandırmıştım. Daha çok yolum var, sadece
Almanya’nın değil, hele şu pandemi bir geçsin gitmek
istediğim o kadar çok yer, kent, memleket ve ülke var ki!
Bu ülkelerin özellikle başkentlerinde gitarım ve mikrofonum ile müziğimizi dillendirmeye, dünyanın çeşitli kentlerinden insanlara tanıtmaya ve dünyanın dört bir yanına
dağılan vatandaşlarımızla buluşup onlara bir tebessüm
olmaya, onların memleket hasretine bir nebze olsun katkı
sunmaya gideceğim.

Derdim Evliya Çelebi olmak değil ama elimde gitarım ve
mikrofunum onun gibi düştüm yollara. Daha önce gittiğim
Mannheim da çok güzel tepkiler aldım; sonra Stuttgart
yakın olduğu için orada yaşayan bir arkadaşımın tavsiyesiyle oraya da gittim ve hiç beklenmedik bir kalabalık
oldu. Ve bu benim için vazgeçilmez bir tutku haline geldi.
Berlin‘de Treptower Park gibi yerlerde müzik yapmaya,
başkentin hemen hemen her köşesinde ve meydanında
dünyanın her yöresinden insanlara müziğini tanıtmaya
devam ediyorum şimdilerde. Şimdilerde Berlin’deyim
ama pandemi bir geçşin müziğimizi; özellikle Türk Halk
Müziği’ni tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğim.“
Akın Kemal’in yaşam tarzı bu, herkesle dost, herkesle arkadaş. Müziklerini yaparken ona eşlik eden çoluk
çocuk, genç yaşlı demeden 7’den 70’e kadar herkesle
kucaklaşıyor sokaklarda. Çok zaman mikrofonunu bile
onlarla paylaşıyor “AkınLifeSteylee“ sokakların şarkıcısı
Akın Kemal. Yolun, yolların açık olsun.
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Kemal SARISOY @ks_artphotography

Akın Kemal
Türk Halk Müziğini
dünyaya haykırmaya
devam ediyor
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Bir zamanlar

Bugün

Brandenburg Kapısı ve Quadriga
Berlin'deki Brandenburg Kapısı, metropolün en önemli simge yapılarından biridir. Carl Gotthard
Langhansın planlarına göre 1788'den 1791'e kadar inşa edildi. Berlin de tek şehir kapısıdır ve duvarın
yıkılışından beri Almanya'nın birliğinin sembolü.
© F. Albert Schwartz 1885
© Leyla Dirim 2021

Bir zamanlar

Bugün

Konzerthaus Berlin ve Fransız Katedrali
Gendarmenmarkt, "Berlin'in en güzel meydanı" olarak kabul edilir.
Üç yüz yaşında olan Gendarmenmarkt Tarihi merkezinde yer alır ve en önemli turistik yerlerden biridir.
© Waldemar Titzenthaler 1925 | © Landesarchiv Berlin
© Leyla Dirim 2021
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Bir zamanlar

Bugün

Alman Katedrali, Konzerthaus Berlin, Fransiz Katedrali
Alman Katedrali, Konzerthaus Berlin, Fransiz Katedrali
Gendarmenmarkt'ın tarihi 17. yüzyılda Fransız göçmenlerin buraya yerleşmesiyle başladı. Meydan
başlangıçta bir pazarYeri olarak tasarlanmış ve 17. yüzyılda Lindenmarkt, 18. yüzyılda Mittelmarkt, daha
sonra Neuer Markt ve son olarak 1799'da Gendarmenmarkt adı verilmiştir.
© Hermann Rückwardt 1879
© Leyla Dirim 2021
Bir zamanlar

Bugün

© Leyla Dirim

Luisenstädtischer Kanal, St. Thomaskirche, Engelbecken
Eski Kanal, Landwehrkanal'ı Berlin-Kreuzberger Urbanhafen'den Berlin-Mitte'deki Spree'ye bağladı.
1852'de inşa edilmiş, 1926'dan itibaren doldurulmuş ve bir park olarak düzenlenmiştir.
© Waldemar Titzenthaler 1925 | © Landesarchiv Berlin
© Leyla Dirim 2021
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Pumi, Efe und die
Kinderkrankenschwester
Begüm KILINÇ
Liebe Begüm, man sieht sofort, Ihr Drei
- Pumi, Efe und Du - seid ein Herz und
eine Seele. Wer hat zu wem gefunden?
Efe ist schon seit fast zehn Jahren bei
mir. Es war Liebe auf den ersten Blick. Der
Hund eines Bekannten hatte Welpen bekommen. Insgesamt waren es 10 Welpen
in den unterschiedlichsten Farben. Efe
war der größte und dickste von allen.
Er hatte schon damals eine sehr ruhige
Art und blieb einfach neben mir liegen,
während die anderen Welpen spielten. Bei
Pumi war es eher ein Zufall. Der Besitzer
wollte die Welpen so schnell wie möglich
loswerden, obwohl sie noch sehr klein
waren. Pumi war ca. 5 Wochen alt als sie
zu mir kam, normalerweise verlassen
Welpen ihr Zuhause ab 10 bis 12 Wochen.
Ich will mir gar nicht vorstellen, wo sie
gelandet wäre, wenn ich sie nicht mitgenommen hätte. Bei Pumi und Efe war es
ebenfalls Liebe auf den ersten Blick. Sie
haben sich auf Anhieb verstanden.
Du arbeitest als Kinderkrankenschwester sehr oft im Schichtdienst.
Sind Pumi und Efe währenddessen gut
versorgt oder dürfen sie mal mit dabei
sein?
Efe ist eine ruhige Seele. Er ist ganz froh
zuhause zu bleiben und sich zu entspannen. Pumi ist etwas aktiver, aber ich finde,
die beiden gleichen sich ganz gut aus.
Während meiner Abwesenheit, bekommen
sie etwas zur Beschäftigung, etwas zum
Spielen oder auch zum Knabbern. Ich
sorge dafür, dass sie ausgeglichen sind,
indem ich lange Spaziergänge mit ihnen
mache und auch Trainingseinheiten einbaue. Man merkt es ganz gut, ob ein Hund
ausgeglichen ist oder nicht. Ein nicht
ausgeglichener Hund verbreitet Unruhe
zuhause und sucht nach Beschäftigung.
Das war bei mir bis jetzt nie der Fall.
Du bist eine sehr besonnene und geduldige junge Frau. Kannst Du in der
Hundeerziehung auch einmal autoritärer werden?
Das muss ich sogar. Es fällt einem unheimlich schwer, gerade wenn sie einen
mit ihren großen Augen anstarren. Aber
man muss konsequent dabeibleiben.
Sonst hätte ich bei Efe große Probleme
mit ihm spazieren zu gehen. Er wiegt ja
auch wesentlich mehr als ich, da braucht

42

Jahr ◆ Yıl 18

er nur einmal kräftig ziehen, um mich zu
Boden zu reißen. Efe ist sehr empfindsam und reagiert inzwischen auf kleinste
Signale der Körpersprache und ist mit
der ganzen Aufmerksamkeit voll bei mir.
Pumi ist das komplette Gegenteil. Sie ist
interessiert an der Umgebung, liebt es zu
rennen und möchte auch von anderen gesehen werden. Sie weiß, wie man sich ins
Rampenlicht stellt. Bei ihr muss man klare
Grenzen setzen und sie muss gefördert
werden, andernfalls langweilt sie sich
ganz schnell. Pumi reagiert aber gut auf
die Stimme und Handzeichen.
Was rätst Du Eltern, wenn ihre Kinder
unbedingt einen Welpen haben möchten?
Kinder sollten in einem Alter sein, wo
sie auch zum Teil Verantwortung übernehmen und unterscheiden können, was
richtig und was falsch ist. Viele Leute sind
sich der Verantwortung und der Zeit, die
sie dafür aufbringen müssen, gar nicht

bewusst. Sowie aber auch über das nötige
Kleingeld. Ein Hund ist im Unterhalt nicht
günstig. Meiner Meinung nach, sollte man
sich alles gut überlegen und einen Plan
haben, bevor man einen Hund anschafft.
Auch gerade zur Zeit der Pandemie, holen
sich viele, die im Home Office arbeiten
ein Haustier, bzw. einen Hund, weil sie
nicht alleine Zuhause sein wollen und/
oder genug Zeit haben. Ich spreche aus
Erfahrung, es ist nicht immer einfach sich
zu motivieren mit dem Hund eine große
Runde zu drehen. Es ist egal ob es regnet,
schneit oder man selbst krank ist. Fakt ist,
der Hund muss raus, egal wie.
Liebe Begüm, ich danke Dir für das
schöne Gespräch und wünsche Dir
viel Erfolg in Deinem beruflichen und
privaten Leben und alles Gute für Pumi
und Efe.
Liebes Berlin SES Team, ich möchte mich
auch für das Interview bedanken und
wünsche Euch weiterhin frohes Schaffen.

Pumi, Efe ve bir Pediatri Hemşire
Begüm KILINÇ
Sevgili Begüm, gördüğümüz gibi siz üçünüz, Pumi, Efe ve sen çok cana yakın bir
ekipsiniz, kim kimi buldu?
Efe on yıldır benim yanımda. İlk görüşte âşktı. Bir tanıdığın köpeğinin yavruları oldu.
Farklı renklerde on yavruların içlerinde Efe en büyüğü ve en şişmanıydı. O zaman bile
çok sakin bir doğası vardı. Kardeşleri aktif oynarken, Efe yanıma gelip uzandı. Pumi ile
tanışmamız bir tesadüftü. Yavruları çok ufak oldukları rağmen, köpeğin sahibi hepsini
en kısa zamanda satmak istedi. Pumi henüz beş haftalıktı, normalde köpek yavruların
takriben 10 ile 12 hafta arasında yuvalarını terk ediyor. Yanıma götürmeseydim, kim
bilir nerede olacaktı şimdi, hayal bile etmek istemiyorum. Pumi ve Efe karşılaşırken
de ilk görüşte aşktı ve hemen anlaştılar.
Pediatri hemşire olarak sık sık vardiyalı çalışıyorsun. Pumi ve Efe ye bu süre
zarfında iyi bakılıyor mu, yada seninle birlikte olmalarına izin veriliyor mu?
Efe çok sakin ve sessiz biri. Evde kalmaktan dinlenmekten çok mutlu. Pumi daha aktif,
ama bence birbirlerini oldukça iyi dengeliyorlar. Ben yokken, oynayacakları veya
kemirecekleri bir şeyler veriyorum onlara. Onlarla uzun yürüyüşler ve ayrıca farklı
eğitimler yaparak dengede olduklarından emin oluyorum. Bir köpeğin dengeli olup
olmadığı kolayca anlayabilirsiniz. Dengesiz bir köpek evde huzursuzluk yapar. Böyle
bir durum ile hiç karşı karşıya gelmedim çok şükür.
Sen çok temkinli ve sabırlı bir genç kadınsın. Köpek eğitiminde daha otoriter
olabilir misin?
Aslında bakarsan, mecburum. İnanılmaz derecede zor, özellikle de size iri gözleriyle
baktıklarında. Ama tutarlı olmalısın. Aksi takdirde Efe yi yürüyüşe çıkarırken çok
sorun yaşarım. Beni aşağı çekmek için gerçekten sadece bir ufak hareket yeterli.
Benden çok daha ağır. Efe çok hassas ve artık beden dilinin en küçük sinyallerine tepki veriyor ve tamamen bana odaklanıyor. Pumi, Efe’nin tam tersidir. Çevreyi gözlemler,
koşmayı seviyor ve başkaları tarafından görülmek istiyor. Kendini nasıl ilgi odağının
merkezine koyacağını biliyor. Pumi ye net sınırlar belirlemelisiniz ve cesaretlendirilmesi gerekiyor, aksi takdirde çok çabuk sıkılır. Ses ve el sinyallerine çok iyi yanıt verir.
Çocuklarının bir köpek yavrusu olmasını isteyen ebeveynlere ne gibi tavsiyelerin var?
Çocuklar sorumluluk alabilecekleri ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt
edebilecekleri bir yaşta olmalıdırlar. Pek çok insan sorumluluğun ve bunun için
harcayacakları zamanın farkında değil. Maddi anlamında de farkında olmaları gerekiyor, çünkü bir köpeğin bakımı ucuz değildir. Bence bir köpek sahiplenmeden önce
hem iyice düşünmeli hemde bir plan yapmalısınız. Özellikle Pandemi döneminde, ev
ofisinde çalışan pek çok kişi evde yalnız kalmak istemedikleri ve / veya yeterince
zamanları olduğu için bir evcil hayvan veya köpek alırlar. Deneyimlerime dayanarak
söylüyorum, köpeğinizle uzun bir yürüyüşe çıkmak için kendinizi motive etmek her
zaman kolay değildir. Hasta olduğunuz zamanda, yağmur veya kar yağdığında hiç fark
etmez. Yani hava nasıl olursa olsun, gerçek şu, köpek dışarı çıkmak zorunda.
Sevgili Begüm, güzel röportaj için teşekkür eder, profesyonel ve özel hayatında
başarılar ve Pumi ve Efe için en iyi dileklerimizle.
Sevgili Berlin SES ekibi, röportaj için de teşekkür ediyor ve başarılarının devamını
diliyorum.
Röportaj/Interview/Fotos: Leyla ŞAHAN
Übersetzung vom Deutschen ins Türkische: Leyla ŞAHAN
leyla@leyladirim.com
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Almanya’da engelli yakınınıza
baktığınız için maaş alabileceğinizi
biliyor musunuz?
Workforce and Care olarak biz; başvurunuzu yapıyor, hesaplamaları ve
tüm hukuki süreçleri sizin için takip ediyor ve tüm süreçlerde sizi düzenli
olarak bilgilendiriyoruz. Bunun için bize vekalet vermeniz yeterli.
Bakım derecesi 2 ve üstü engelliler, tıpkı bir işverenmiş
gibi kendilerine personel tutma hakkına sahiptir.
Üstelik bu durumda tutulan personelin;
•
Emeklilik sigortasını
•
İşsizlik sigortasını
•
Sağlık sigortasını ve tabi
•
Aylık 2000 – 2500 Euro maaş ödemesini
A
devlet karşılıyor;
Şimdi bu konuyu soru cevap şeklinde örneklerle ayrıntılı
olarak açıklayalım:
Engelliler kimleri işe alamaz?
Anne baba işçi olamaz. Aynı şekilde engelli, annemiz veya
babamız ise çocukları da görev alamazlar… Bunun dışında
her hangi bir akrabanızı veya arkadaşınızı bakımınız için
işe alabilirsiniz.
Bakıcı personel başvurusu nasıl yapılır?
Workforce and Care olarak biz; başvurunuzu yapıyor,
hesaplamaları ve tüm hukuki süreçleri sizin için takip ediyor ve tüm süreçlerde sizi düzenli olarak bilgilendiriyoruz.
Bunun için bize vekalet vermeniz yeterli.
Kaç kişiyi işe alabilirim?
İşe alacağınız personel sayısını öğrenmek için öncelikle
bakım saatini hesaplamamız gerekiyor. Bunun için bize;
doktor raporlarınızı ve MDK raporunuzu PDF belgesi
şeklinde mail olarak göndermeniz yeterlidir.
Bir işçi günde 8 saat ve haftada toplam 40 saatten fazla
çalışamaz. Buna göre bakım saati haftalık 40 saatten fazla
olan engelliler için 1’den fazla personel işe alabiliyoruz.
Mesela, rapor derecesine ve durumuna göre evde asla
yalnız bırakılmaması gereken engellilerimiz için en az 4
personel çalıştırılması gerekir. Bu durumda personellerin maaşları ve tüm sigorta masrafları devlet tarafından
karşılanır.
İşçilerin ödemelerini nasıl yapacağım?
Devlet, işe aldığınız personel sayısına göre sizin
hesabınıza işçi maaşlarını gönderecek. Workforce and
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Care olarak biz her ay personellerin kontratlarını ve gelir
belgelerini hazırlayıp size gönderiyoruz. Buna göre personel ödemelerinizi yapabilirsiniz.
Devletin gönderdiği parayı başka ihtiyaçlarım için kullanabilir miyim?
Devlet size bu parayı sadece personel ödemeleriniz için
gönderiyor. Diğer ihtiyaçlarınız için bu parayı kesinlikle
kullanamazsınız.
Maaşım ve devletten aldığım diğer yardımlar ne olacak?
Engelliler için personel çalıştırma yardımı, her ay geldiği
gibi işçilere aktarıldığı için bir gelir olarak hesaplanmaz.
Yani bu yüzden bir vergi ödemesi olmaz ve devletten
aldığınız diğer sosyal yardımlar bu durumdan etkilenmez.
İşe aldığım personeli değiştirebilir miyim?
Bize bir ay önceden haber verip işe aldığınız personeli
değiştirebilirsiniz. Mesela gelecek ay Ali’yi çıkarıp Ayşe’yi
işe almak istiyorum diyebilirsiniz.

Engelliler için personel yardımının süresi ne zaman biter?
İşçi yardımı engelliler için ömür boyudur. Yani engelli
vatandaşımız vefat edene kadar bu uygulama devam
eder. 2008 yılında çıkan bu yasa sayesinde artık engelli
yakınlarını için endişe etmenize gerek yok.
Hastanızı emanet edeceğiniz insanı siz belirleyin.
Tüm masrafları devlet ödesin…

İşçi yardımı engelliler için ömür boyudur. Yani engelli
vatandaşımız vefat edene kadar bu uygulama devam
eder. 2008 yılında çıkan bu yasa sayesinde artık engelli
yakınlarını için endişe etmenize gerek yok.
Hastanızı emanet edeceğiniz insanı siz belirleyin.
Tüm masrafları devlet ödesin…

Ayrıntılı bilgi ve ücretsiz danışma için hemen bize ulaşın; Workforce and Care
Wittestraße 26c
13509 Berlin Reinickendorf
0162 3881052
Lütfen tüm talepler, belgeleri (MDK RAPORU) veya Doktor yazışmaları mümkün olduğu kadar Vekaletname ile beraber
e-posta yolu ile gönderin:

Foto: Pixabay

budget-advisor@web.de
Belgeleri iyi ve okunabilir kalitede gönderdiğinize dikkat edin ve telefon numaranızı bildirmeyi unutmayın.
Belgeleri bize posta yoluyla da gönderebilirsiniz. Bize sadece kopyalarını vermenizi rica ediyoruz.
Lütfen vekaletnamenizi unutmayınız.

Jahr ◆ Yıl 18

45

Pınar
Tatlıkazan

www.pinaberlin.com

Sevgili Pınar, senelerdir büyük bir tutkuyla müzik yapıyorsun.
Bu noktaya kadar giden yolu nasıl tanımlarsın?

Liebe Pınar, Du machst seit einigen Jahren mit großer Leidenschaft
Musik. Wie würdest Du Deinen Weg bis hierhin beschreiben?

Çocukluğum televizyon karşısında şarkı söyleyip dans ederek ve
geceleri yatakta koreografiler hayal ederek geçti. Okul yıllarında
koro ve gruplarda şarkı söyledim, klasik şan ve saksafon dersleri
aldım ve tiyatroda oynadım. Yatılı okulda her akşam prova yaparak,
şarkı söyleyerek ve dans ederek geçiriyordum. Sahne evimdi.
Berlin‘in müzik sahnelerinin bir parçası olma hayaliyle, Abitur
için çalışırken motivasyon olarak masama Berlin konserlerinden
afişlerden bir kolaj astım... Müziği ve sahneyi her zaman özledim.
İlk şarkılarımı Ukulelem ile yazmaya başladım. Mimarlık ve müzik
arasında ortak bir yol aradım ve yüksek lisans tezimi ses görüntüleri üzerine yazdım. 2019 Yılbaşında nihayet şarkılarımı aranje ve kaydetmek istedim. Bir hafta sonra yapımcım Fico Jessen ile tanıştım.
Tek prova ile „Im Süden / Güney‘de“ nin (ikinci single olarak çıkacak)
ve spontane demo kaydının ardından sihirli işbirliği netleşti ve bir
albüm hayali yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı.

Ich singe, seit ich mich erinnern kann. Meine Kindheit habe ich vor
dem Fernseher beim Mitsingen und Mittanzen zu den Musikvideos
verbracht und nachts von Choreographien geträumt. In meiner
Schulzeit sang ich im Chor und in Bands und nahm Unterricht im
klassischen Gesang und Saxophon. Ich spielte im Theater. Im Internat hatte ich den Schlüssel zur Bühne, so dass ich jeden Abend dort
beim Proben, singen und tanzen verbracht habe. Die Bühne war mein
Zuhause. Mit dem Traum, ein Teil der Musikszene von Berlin zu sein,
hängte ich zur Motivation eine Collage von Flyern aus Berliner Konzerten am Schreibtisch, während ich für das Abi lernte... Ich habe
die Musik und Bühne ständig vermisst. Mit meiner Ukulele habe ich
angefangen meine ersten Songs zu schreiben. Zwischen Architektur und Musik habe ich einen gemeinsamen Weg gesucht und meine
Masterarbeit über soundscapes geschrieben und abgeschlossen. Zu
Silvester 2019 wünschte ich mir endlich meine Songs zu arrangieren
und aufzunehmen. Eine Woche später lernte ich meinen Produzenten
Fico Jessen kennen. Nach einmal jammen und einer spontanen Demo
Aufnahme von “Im Süden/GüneyÂd e” (wird als nächstes veröffentlicht) war die magische Zusammenarbeit klar und so fing der Traum
eines Albums langsam wahr zu werden.

İlk singılın yakın zamanda çıktı. Müzikseverler senden mizikal
olarak ne beklemeli?
„Seni Özleyeceğim“ büyük dinamik yakınlık ve mesafe anlatan bir
şarkıdır. Kaybetme Korkusu. O anı özleyeceğinizi bilseniz
bile, şimdiki anı gerçekten alamayacağınız, geçmiş
bir ayrılık ve gelecek bir ayrılık korkusu. Sonra
melankoliye geri dönüyor. Dileğim, müzikle ne
hissederseniz hissedin, mevcut duyguyu da takdir
edip kendinizi ve halinizi kucaklayabileceğiniz hissini vermiş olmaktır. Ve hiçbir şekilde duygulara
sahip olmak ve özleyecek insanların olması çok
güzel. Çok değerlidir.
Interview und Übersetzung: Leyla ŞAHAN
leyla@leyladirim.com
Fotograf: Ana, Andreas Rochhol,
Anshu John, Jannik Steusloff,
Regina Mosch, Tuana Ayaydınlı
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Deine erste Single ist kürzlich erschienen. Was können die Hörer
musikalisch von Dir erwarten?
«I’ll be missing you» ist eine Ballade mit einer großen
dynamischen Spange von Nähe und Ferne. Fear of Mis
Missing Out. Eine vergangene Trennung und eine Angst vor
der kommenden Trennung, dass man den jetzigen Mo
Moment nicht wirklich wahrnehmen kann, auch wenn man
weiß, dass man diesen Moment vermissen wird. Und
dann wieder in die Melancholie fallen. Was ich mir
wünsche, ist, mit der Musik das Gefühl gegeben zu
haben, dass man, egal was man fühlt, das jetzige
Gefühl auch schätzen und sich selbst und seinen Zu
Zustand umarmen kann. Und dass es einfach schön
ist, überhaupt Gefühle haben zu können und Leute
zu haben, die man vermissen kann. Es ist viel Wert.

EVDE BAKIM
ÖZDE BAKIM

n

Sizin Hasta Bakım Servisiniz!

P F L E G E T E A M

Kendi hakkımızda

Kültüre yönelik

Hizmetlerimiz

Evde Hasta Bakım Servisimizin ilkelerinin en başında insana olan saygı gelir.
Biz, insanı bir bütün olarak ele alıyoruz.
İnsan onuru bizim için dokunulmazdır.

Evde Hasta Bakım Servisimizde
çalışan eğitimli, uzman elemanlarımız
iki veya çok dillidirler. Göçmenliğin
beraberinde getirdiği kültür ve din
farklılıklarının bilincindeyiz.

Temel Bakım

İnsanların ait oldukları din, kültür ve
etnik kökenleri konusunda önyargısızız. İnsanın kendine özgü ihih
tiyaçları ve kişisel alışkanlıkları doğrultusunda çalışırız.

Birinci nesil insanlarımızın bulundukları özel durumu yakından
tanıyoruz.

Evde Hasta Bakım Servisimizle bakıma
muhtaç insanların evlerinde alışkın
oldukları ortamda huzur içinde olmalarını sağlamak, yaşam kalitelerini
artırmak en büyük amacımızdır.

Onların dilden ve kültürden kaynaklanan iletişim zorluklarını sunduğumuz hizmetle biz gideriyoruz.

÷ Vücut bakımı (yıkama, duş, traş)
Yatağa girmede-çıkmada, elbise
giyinmede-çıkarmada, ayağa kalkmada, yürümede, ayakta durmada,
merdivenleri inip-çıkmada, evin
dışına çıkmada ve geri evi bulmada
yardım etme.
÷ Beslenme (yemek yedirme veya
hazırlama)
Güncel ev ihtiyaçları

÷
÷
÷
÷
÷

Alışveriş
Yemek pişirme
Ev temizliği
Bulaşıkları yıkama
Kıyafet değişimi ve çamaşır yıkama

Ev Bakımı

Hastalık ve bakımın dışında günlük yaşamınızda karşılaştığınız
sorunlara kişisel bilgilendirme

Organizasyon ve iletisimde
,
yardım

ve destekle çözüm buluyor ve
yardımcı oluyoruz.

Sosyal danısmanlık
,
÷ Bakım ile ilgili her türlü
bilgilendirme (bakım sigortası)
÷ Engellilik belgesi için başvuru
÷ Sosyal yardım ve belediyenin diğer
hizmetleri
÷ Hastanın bakımını üstlenmiş
yakınları ve akrabalarını
bilgilendirme

Gerekli bakım araçlarının temini (tekerlekli sandalye, hasta yatağı ve benzeri)
÷ Acil yardım (Hausnotruf )
÷ Yemek servisi
÷ Ergoterapi
÷ Yaşlı ve engellilere ev bulmada
yardım
÷ Refakat hizmeti
÷ Bakım ve sağlıkla ilgili kuruluşlarla
iletişimi sağlama (doktor/ hastahane ve benzeri)
÷ Manikür ve pedikür
÷ Kuaför

Ev ve kişi bakımı SGB V §38 çerçevesinde günlük ev işlerinizde hastalık
sigortanız üstlenilir.
Bu paragraf, evde anne-babanın
hastalık veya evde olmamaları durumunda ev işlerini yapacak başka birilerinin olmamasını; 12 yaşın altında
veya engelli bir çocuğun evde yaşamasını ve hiç kimsenin ev işlerini üstlenemeyecek durumda olmasını içerir.
Bakım kontrolü

(§37 Abs. 3 SGB XI) bakım parası alanlara ücretsiz bilgilendirme ziyareti
yapıyoruz.
Bakımınızı üstlenmiş kişilerin geçici
süre yokluğunda (tatil veya herhangi
geçerli mazaret durumunda) hastanın
bakımına biz üstleniriz

Net Pfelegeteam

24 saat ula‚ım

Büro saatlerimiz

Silbersteinstr. 6
12051 Berlin

✆ 030 – 419 57 324 7 030 – 419 57 326
: info@net-pfelegeteam.de

Pazartesi – Cuma
Saat 08.00 – 16.00

www.net-pflegeteam.de
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YEKTA ARMAN

L

ieber Yekta Arman, für dieses
Interview habe ich so viele Fragen
vorbereitet, doch eine Frage interessiert
mich besonders. Seit fast einem halben
Jahrhundert bist Du das Urgestein im
TIYATROM. Das muss man sich mal
auf der Zunge zergehen lassen. Wo
doch Kunst und Kultur auf Grund der
Pandemie derzeit besonders stark
betroffen sind. Könntest Du den B
erlinern ein wenig über die Anfänge
von TIYATROM erzählen? Wie alles
begann, und vor allem, wo es in
Zukunft hingehen wird?

Yekta Arman:
Zunächst einmal danke ich Dir sehr,
lieber Hüseyin; Mein Dank gilt natürlich
der gesamten Berlin SES Familie. Ihr
steht in Berlin immer am Puls der Kunst
und des Künstlers. Vor allem Du, soweit
ich weiß, auch seit fünfzig Jahren. Alle
unsere Prozesse hast Du miterlebt und
warst dabei, als wir zum ersten Mal auf
der Bühne standen. Ein großes Dankeschön an Dich, denn einer der ersten
Fotos von unserer Bühne stammen von
Dir. Du hast die Arbeit am TIYATROM
hautnah miterlebt und Du weißt so gut
wie ich, mit welchen Mühen es verbunden ist.
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Die Corona-Krise hat uns komplett
isoliert.
Die derzeitigen Probleme über das
Kunst- und Theatermachen in Deutschland können wir nicht beiseitestellen.
Absoluter Stillstand. Keine Proben, keine Aufführungen, keine Auftritte, keine
Bühnenarbeit. Dabei ist Teamarbeit im
Theater unabdingbar. Jeder und Jede,
von der Leitung bis zum Visagisten,
vom Dekor bis zum Kostüm, vom Kostümbildner bis zum Bühnentechniker,
vom Licht bis zum Tonmeister, leistet
Teamarbeit. Textschreiben und Dramaturgie gehören natürlich auch dazu
und vieles mehr. Es gibt keine geeigneten Rahmenbedingungen und daher
haben die Menschen auch Angst. Man
hört auf, logisch zu denken. Man stellt
sich Fragen wie „Werde ich das überleben?“ „Werde ich ebenfalls krank?“
Und „Wenn ich krank werde, wie geht
es dann weiter?“ Man kann sich einfach
nicht konzentrieren.

Ein Impfstoff wurde zwar gefunden und
die Menschen haben Hoffnung, aber es
gibt viele Meinungen und Befürchtungen und etliche Fragezeichen diesbezüglich, daher möchte ich lieber darauf
eingehen, welche Probleme uns momentan betreffen: TIYATROM ist ein kleines
Theater, eine kleine, aber feine Kunstinstitution. Es hat eine kleine Halle, eine
Bühne und Platz für 200 Zuschauer. Seit
März 2020 läuft hier so gut wie nichts

mehr. Mit anderen Worten: Ohne das
Publikum stirbt die Kunst. Und was
ist Kunst ohne Publikum? Finanzielle
Unterstützung gibt es staatlicherseits
schon, aber es gibt viele Wunden,
die durch die Schließung verursacht
werden. Du weißt, wir sind der Freien
Waldorfschule Kreuzberg unterstellt,
wir sind ihre Mieter.

Konzerte, literarische und philosophische Abende und alle anderen Projekte
wurden zurückgestellt.
Uns sind die Hände gebunden. Man
kann nichts machen. Ein wenig hatte
sich was im Juli letzten Jahres getan.
Diejenigen, die auf Projektbasis arbeiteten, leisteten einen kleinen Beitrag, diejenigen, die Projekte vom Staat erhielten, betraten die Bühne im TIYATROM.
Ob vor 10 Personen oder 100 Personen,
für sie spielte die Anzahl der Zuschauer
keine Rolle. Wichtig war, überhaupt
spielen zu können. Die andere Alternative war dann, dass wir zwischendurch
im TIYATROM einige kleinere Aktivitäten mit bis zu 45 Personen durchführen durften, selbstverständlich unter
Berücksichtigung der sozialen Distanz
von 1,5 Metern, unter Beachtung der
Hygienevorschriften und das Tragen
von Masken. Wir boten unsere Räume
zum Unterricht an. Auch aus Gründen
der Flexibilität, was die Miete betrifft.

ihr Buch warben, oder junge Musiker
und Bands, die hier vom Rock bis zur
türkischen klassischen Musik Konzerte
gaben. Derzeit sind viele arbeitslos. Es
gibt keinen Ort, an dem man Musik hören, geschweige denn überhaupt Musik
gemacht werden kann. Natürlich ist es
für TIYATROM nicht leicht, aber es gibt
auch viele, die sich in einer schwierigeren Situation befinden als wir. Alles ist
vorübergehend, auch Corona werden
wir überwinden.

Wir haben noch ein weiteres Problem.
Wie Du weißt, steht das Gebäude unter
Denkmalschutz. Es muss in bestimmten
Abständen renoviert und restauriert
werden. Wir wurden vom Senat kontaktiert, um einen Termin vorzuschlagen.
Ich dachte, da wir derzeit sowieso keine
Veranstaltungen organisieren können,
könnten wir die Zeit für die Renovierung nutzen. Im Großen und Ganzen
muss viel organisiert und umdisponiert
werden. Und das in einer Zeit, wo alles
ungewiss ist.
Die Unterstützung, die wir für
TIYATROM erhalten haben, wurde
im Jahr 2008 eingestellt. Auch damals
waren wir am Punkt, eine Entscheidung
zu treffen. Entweder wir machen diesen
Job, oder wir werden diesen Job machen! Es gab keine andere Wahl.
Sprache und Kultur am Leben zu erhalten ist eine Wahnsinnsaufgabe, gleichzeitig unsere Verantwortung und stets
unser Motto, um den nächsten Generationen unsere wertvollen Erfahrungen
weitergeben zu können.
Und, was machen wir jetzt?
Nichts, außer abwarten!
Wir sind gespannt, wie es weiter geht
und hoffen natürlich, dass wir bald
wieder in die Normalität zurückkehren
können. Auch wenn derzeit nur kleinere
Projekte am Start sind, freuen wir uns
auf neue Aktivitäten, weil es ganz klar
gesagt, einfach unser Lebenselixier ist.

In Berlin, wo 350.000 Türken leben,
sollten es mindestens 4-5 Theater
geben, nicht eines.
Mein Wunsch wäre, dass die Menschen,
die hier leben, sich zusammentun und
sagen: „Wir brauchen eine Stiftung für
Kunst und Kultur.“ Vor fast vierzig
Jahren hatten wir schon einmal diese
Überlegung, aber leider wurde die Idee
wieder verworfen. Wenn wir Kunst und
Kultur am Leben erhalten wollen, dann
müssen wir auch unbedingt unsere
deutschen Freunde, alle Behörden, den
Staat, die Regierung miteinbeziehen.
Das geht nicht allein. Ich lebe hier und
zahle meine Steuern. Mag sein, dass es
nicht mein Vaterland ist, aber irgendwie müssen wir akzeptieren, dass dieses
Land, dass Berlin, unsere Heimat ist.
Wir wollen es hier auf Türkisch, aber
auch auf Deutsch hören!
Viele schöne deutsche Theaterstücke
wurden im TIYATROM aufgeführt.
Lieber Hüseyin, Deine Tochter Selda ist
ein gutes Beispiel. Ihr Deutsch liegt weit
über unserem. Ich finde, wir dürfen unseren Kindern schon sagen: „Wir haben
es so weit gebracht, jetzt übernehmt ihr“
und es ist nicht allzu schwierig, weil es
viel angesammeltes Wissen gibt. Solange
es Menschen gibt, die dahinterstehen
können, sollte es unproblematisch sein.
Schau nur, wie viele Schriftsteller und
Dichter zu Gast im TIYATROM waren.
Junge Leute und viele Freunde, die für

Lieber Yekta, um eine Sprache, eine
Kultur und eine Gesellschaft am
Leben zu erhalten, müssen wir das
TIYATROM am Leben erhalten, nicht
wahr?
Ja, lieber Hüseyin, wir müssen nicht
nur das TIYATROM, sondern viele
TIYATROMS am Leben erhalten. Denn
wo es Kunst gibt, gibt es Niveau, Frieden
(Glück), Liebe und Leben. In einer
Stadt wie Berlin, einer Kunstmetropole,
brauchen wir eine Stiftung. Durch das
Theater spielen lernt ein junger Mensch
viele Dinge, wie zum Beispiel vielseitiges, facettenreiches Denken. Sie steigern
ihr Selbstbewusstsein, werden Experte
in dem, was sie tun, und entwickeln ihre
Persönlichkeit. Ich bin mir sehr sicher
und glaube von ganzem Herzen, dass es
für meine Kinder, die hier aufwachsen,
von großem Nutzen ist. Stell Dir alles
unter einem Dach vor: das Management
oben, 3-4 Musikräume, Proben- und
Ausstellungsräume darunter; kleinere
und größere Säle, in denen Proben und
Aufführungen stattfinden können, und
ein großer Saal mit Platz für 500-600
Publikum darunter. Jetzt habe ich Dir
den größten Traum von Yekta Arman,
der bald 70 Jahre alt wird, verraten
Lieber Yekta, ich möchte mich sehr
für dieses nette Interview bedanken,
wünsche weiterhin viel Erfolg und
schließe ab mit den Worten: „Lass
Deine Träume wahr werden“.
Liebe Leser:innen, alles Liebe!
Bleibt bei Kultur und Kunst!
Interview und Fotos: Hüseyin İŞLEK
Vom Türkischen ins Deutsche übersetzt:
Leyla ŞAHAN
leyla@leyladirim.com

Jahr ◆ Yıl 18

49

�Haber

Ali Kemal Aksoy’un
3. Şiir Kitabı „ANNEM“ çıktı

Ali Kemal Aksoy 1960 yılında Erzincan’ın Mazlumağa köyünde
doğduğunu söylüyor. Madenci babasının 1963 yılında Almanya’ya
geldiğini belirten Aksoy, “Annemle biz önceleri Türkiye’de kaldık,
daha sonra 1970’li yıllarda annemle bir süreliğine Almanya’ya geldik
ama eğitimim için Türkiye’ye döndüm. İlkokula köyümde başladım;
daha sonra Erzincan’da devam ettim. Ortaokul ve liseyi İstanbul’da
tamamladım. 1980 yılında Almanya’ya yeniden geldim, 1981 yılında
evlendim ve ardından her Türk vatandaşı gibi askere gidip; vatani
görevimi Yavruvatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaparak
Almanya’ya tekrar geri döndüm.“ İki çocuk ve üç torun sahibi Aksoy,
yaklaşık 10 yıldır ADD Berlin-Brandenburg Derneği’ne kayıtlı ve üç
dönemdir, yönetim kurulunda görev alıyor.
Ali Kemal Aksoy, ‘Annem‘ adlı şiir kitabının önsözünde şöyle diyor; “Şiir, insanın görünmez yüzüdür. Çünkü o fırtına duygular
oluşurken, ruhunda alt üst olan ateş ve yanardağ patlamalarının
sadece kendi yüreğinde olduğunu bilmektir. Gönlü güzel insan
her yeri güzelleştirir. Ve insan, yaşadığı yere göre değil, taşıdığı
yüreğe göre yaşar. Annem’le ilgili olan şiirlerim beni alıp başka
diyarlara götürdü. Şiirlerimi yazarken benden bir an olsun yardımlarını esirgemeyen arkadaşlarıma sonsuz teşekürlerimi sunarım.” Ali Kemal Aksoy ilk şiir kitabı ‘Yaşamak bu ise’yi 2003,
ikinci şiir kitabı ‘Umudun Yolu’nu ise 2017 yılında yayınlamış.
Haber: Hüseyin İŞLEK
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“Kadınlara yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesi“nin, Türkiye
Cumhuriyeti bakımından iptali Almanya’nın
başkenti Berlin‘de CHP Berlin Birliği, Türk
Alman Kadınlar Birliği Derneği, Berlin-Brandenburg Atatürkçü Düşünce Derneği, Berlin
Türkiye Kadınlar Birliği, Berlin Sivaslı Canlar
Derneği, Halkçı Devrimci Birliği, Berlinli
Sosyal Demokratlar Derneği’nin ortaklaşa
düzenlediği ve Sosyal Demokrat Parti Federal Almanya Milletvekili Cansel Kızıltepe
ile çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu’nun
başkanları, yönetim kurulu temsilcileri, üyeleri ve yaklaşık 350-400 civarında Berlinlinin
katılımıyla başkentin tarihi yapılarından ‘Gedächtniskirche’nin önünde protesto edildi.
CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat
etkinliğin açılış konuşmasında “Hedefimiz
geceyarısı çıkartılan bu kararla uluslararası
bir kararının iptalini protesto etmek,
kadınları korumak için ortaya konmuş olan
bu ‘İstanbul Sözleşmesi’ geçekten kabul
edilmez bir şekilde ortadan kaldırıldı. Bu
hiçbir şekilde bizim kabul edebileceğimiz
bir şey değil; bu konu hem anayasaya aykırı;
hem de kadınların ve erkeklerin birlikte
karşı çıkması gereken bir olaydır o bakımdan
biz de Cumhuriyet Halk Partisi Berlin Birliği
olarak burada kadın erkek beraberiz” dedi.
Daha sonra etkinliğe katılan derneklerin
temsilcileri birer konuşma yaptılar.
BETAK Derneği adına söz olan yönetim kurulu üyesi Canan Meral Türkmen, “Türkiye
Cumhuriyeti’ni yöneten siyasi irade, talihsiz
bir karara imza atmış ve 11 Mayıs 2011’de
ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden
tek taraflı olarak çekilmiştir. Böylelikle
20 Mart 2021 tarihi; bir kara gün olarak
vicdanlarımızda ve tarih sayfalarında yerini
almıştır." dedi. İstanbul Sözleşmesi'nin hükümleri gereği, toplumun tüm kesimlerini,
cinsiyet, cinsel yönelim, dil, din, ırk, azınlık
ve engellilik, gibi kriterlere bağlı olmaksızın,
her türlü şiddet ve ayrımcı eylemden
korumayı hedeflemektediğini söyleyen
Türkmen, Devletin görevinin de bu sözleşme
kapsamında yer alan şiddet eylemlerini
önlemek, kovuşturmak ve uygulayıcılarını
cezalandırmak olduğunu dile getirdi.
Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
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İstanbul Sözleşmesi’nin
feshi kararı Berlin’de
protesto edildi



Şirin Tüfekçi

Veli Tüfekçi

’da
korona önlemleri
Veli Tüfekçi: “Maske, Mesafe ve Temizlik!



Başta Veli Bey ve Şirin Hanım olmak üzere
MÖBELLAND‘da herkes maskeli. Her taraf tertemiz.
Örnek bir işyerine daha ne denir; sizleri kutlarım.
Daha öncede dediğim gibi imalattan satışa
reyonlarına, büro görevlilerinden grafik ve reklam
hizmetleri veren bölüme kadar herkes maskeli.
Möbelland’ın reklam ve grafik görevlisi Volkan Erbilir,
büro görevlisi eşi Aylin Erbilir, Satıştan sorumlu Mehmet Işık ve Selçuk Akgün ile bir başka görevli Utku
Mısır hepsinde kurallara uygun maske var.



Aylin Erbilir

Möbelland’ın Spandau semtindeki mağazasında Korona nedeniyle alınan önlemler, daha kapıdan girer
girmez başlıyor. Başta Veli Bey ve eşi Şirin Hanım olmak üzere tüm personel müşterilerine sosyal mesafe
ile yaklaşıyor ve hepsinin yüzleri maskeli. Müşterilere
hizmet için özel bölümler ayrılmış ve müşteriye şeffaf
plastik bir paravan ardından hizmet sunuluyor. Hani,
halk arasında ‘El değmeden‘ derler ya! Sanki mobilya
sektöründe de hizmet öyle sunuluyor.

Volkan Erbilir

Sanki onlarda benim gibi; “Benim maskem seni korur,
senin maskende bizi korur“ diyorlar. Evet öyle sevgili
dostlar. Korona günlerinde azami dikkat, inanın
kurtarır hayat.
Utku Mısır
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Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Mehmet Işık

Büro

Selçuk Aygün
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Kaplan Döner’e
8. Kez Uzun Vadeli
Kalite ödülü
Son yıllarda hazırladığı
3 ürünle kalite kontrolüne giren
Kaplan Döner’in, 3 ürünü de 3
Altın madalya ödülüne
layık görüldü
Berlin, Almanya ve Avrupa’nın en
tanımış markası olan ve dünyanın 11
ülkesinde satışa sunulan KAPLAN
DÖNER’in 3 ürününe ‘Almanya Tarım
Toplum Derneği - Deutsche Landwirtschafts – Gesellschaft’ (DLG) tarafından
bu yıl da 8. Kez Uzun Vadeli Kaliteli
Ürün Ödülü Verildi. 1885 yılında mühendis ve yazar Max Eyth tarafından kurulan DLG “Süt Forumu” çerçevesinde
verilen kalite ödüllerine firma olarak 8
yıldır katılan Kaplan Döner bu ödüllere
8. kez layık görüldü.
Kaplan Döner Bayrağını çok daha
fazla ülkeye dikmeyi hedefledik
Babası Remzi Kaplan’dan yaklaşık 12 yıl
önce görevi devralan ve üretimin başına
geçen Kaplan Döner’in CEO’su Belgin
Kaplan, ürünlerinin 11 ülkede başarıyla
pazarlandığını ve hedeflerinin Kaplan
Döner bayrağını çok daha fazla ülkeye
dikmek olduğunu söylüyor ve ekliyor;
“12 yıl önce görevi babamdan aldıktan
sonra üstüne her gün yenilerini katarak
şirketleri büyütüyoruz, guruplaşıyoruz,
şubeleri ve pazarlarına girdiğimiz ülkeleri artırıyoruz.”

Belgin Kaplan

Remzi Kaplan

Belgin Kaplan

3 ürünle 3 ALTIN madalya
DLG Alman Sağlık Tarım Toplum
Derneği değişik kategorilerde ürünleri
devamlı olarak denetimden geçiriyor.
Biz de Kaplan Döner olarak 8 yıldır
katıldığımız bu kontrollerde 8. Kez Altın
ödülü alıyoruz. Bu yıl 3 ürünle katıldık,
her üçünde de en iyi ürün ödülüne layık
görülerek 3 Altın madalya aldık. Bu yıl
kalite kontrolüne giren uluslararası bin
kadar firma arasında aldığımız bu onaylar ve 3 ödüle layık görülmek bizim için
daha anlamlı ve gurur verici."
Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
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Remzi Kaplan

Belgin Kaplan
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“Medyanın Canlı Tanıkları” Bölümünün Konuğu Mümtaz Ergün

Berlin Haber Ajansı Kuruluyor
Türkler`in Almanya’ya göçü ile ilgili “Berlin Basın Müzesi/
Arşivi” kurma çalışmalarına hız veren ATGB üyesi Berlinli
gazeteciler, bu ay yapılan toplantıda “Berlin Haber Ajansı”
kurma hazırlıkları başlattı.
ATGB-Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Berlin Eyalet
Temsilciliği’nin geleneksel olarak her ayın ikinci pazartesi
günü düzenlediği üye toplantılarının ikincisi Türk-Alman
İşadamları Birliği’nde (TDU) gerçekleşti. “Medyanın Canlı
Tanıkları” bölümünün konuğu bu kez gazeteci yazar Mümtaz
Ergün oldu.
ATGB üyesi Berlinli gazeteciler “Berlin Haber Ajansı”
çalışmalarını başlattı
“Berlin Basın Müzesi/Arşivi“ kurma çalışmalarına hız veren
ATGB üyesi Berlinli gazeteciler toplantıda Yıldırım’ın önerisiyle “Berlin Haber Ajansı” (BHA) kurma hazırlıklarına da
başladı. Basın Ajansı kurma fikri herkesce olumlu bulundu.
Medyanın Canlı Tanıkları bölümünün konuğu gazeteci
yazar Mümtaz Ergün
“Medyanın Canlı Tanıkları” bölümünün şubat ayı konuğu
“TDU (Türk Ekonomi Dergisi” Genel Yayın Yönetmeni ve
“Kreuzbergliyiz Hepimiz” adlı kitabın yazarı, gazeteci yazar
Mümtaz Ergün oldu. Ergün yaşamından kısa kısa kesitlerle
başladığı sunumunda, dernekçilik ve gazetecilikle tanıştığı
ilk yıllarını, TDU’daki medya çalışmaları ile 1980’li yıllarda
suçlu gençler yurdunda eğitimci olarak çalışırken toparladığı
anekdotlarını değerlendirerek 1986 yılında yazdığı “Kreuzbergliyiz Hepimiz“ adlı kitabını tanıttı.
Sunumu, Birlik TV Genel Yayın Müdürü ve ATGB Berlin
üyesi Hikmet Tekemen görüntüledi.
Birlik TV Genel Yayın Müdürü ve ATGB üyesi Hikmet
Tekemen’in kamerasıyla görüntülediği ve YouTube’da da
yayınlanan sunumunda, kendisinin meslekten bir gazeteci olmadığını belirten Ergün, “Bütçesini ay sonuna kadar
zor denkleştiren küçük bir sağlık memurunun Cumhuriyet
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çocuğu olarak büyüdüm. Babam Cumhuriyet sonrası kurulan
ilk sağlık mekteplerinden birinden mezun. Ulusal Kurtuluş
Savaşı’nda da bir süre Antep’te Fransızlara karşı savaşmış
ve bacağından vurulmuş bir gaziydi. Sol görüşlü bir aileden
geliyorum. Bunda beş kardeşin en büyüğü ve Siyasal Bilgiler
Fakültesi mezunu ağabeyim Hüseyin Ergün’ün rolü büyüktü.
Okula Ankara’da başladım. Ortaokul ve liseyi Ankara Atatürk Lisesi’nde okudum. Sosyalist Gençlik Örgütü liseliler
grubundaydım ve 1970-71 yılında birkaç sayı liseli gençler
dergisini çıkardık. „dedi.
Mümtaz Ergün: Gazetecilikle ilk tanışmam 1971 yılında oldu.
Kaydımı Ankara Gazetecilik Yüksek Okulu’na yaptırdım.
Bir sömestir derslere devam ettikten sonra Almanya olanağı
doğdu. Buradaki akrabalarımın daveti ile yüksek öğrenim
yapmak üzere temmuz 1972’de Berlin’e geldim. O tarihten beri
de hep Berlin’de oldum. Batı Berlin’e geldiğimde ve sonraki
yıllarda Türkiye’deki sol akımlarının hemen hemen bütün
yansımalarını Berlin’de bulmak mümkündü.
Berlin’de öğrencilik günlerim ve 70’li yıllar
1983 yılında Berlin Hür Üniversitesi (Freie Universität Berlin
– FU) İşletme iktisadı, bankacılık ve finansman bölümünü bitiren Mümtaz Ergün o yıllar üniversitede genel siyasi ortamın
çok renkli olduğunu dile getirdi. Mümtaz Ergün: “1970’li
yıllarda Berlin Teknik Üniversite’sinde 500, Berlin Hür
Üniversite’sinde ve diğer yüksek okullarda da 300 civarında
kayıtlı Türkiye kökenli öğrenci olduğu tahmin ediliyordu. Bu
öğrencilerin hemen hepsi ya burada akrabaları olduğu için, ya
da Türkiye’deki askeri politik ortamdan kaçarak, veya Türkiye’deki Sümerbank, Etibank, Türkiye Elektrik Kurumu gibi
çeşitli devlet kurumlarından burslu gelen öğrencilerdi. Berlin
Türk Merkezi’nin iki ayda bir yayınladığı Almanca “Türkei
Heute” dergisinin yazı kurulunda yer aldım.
Kreuzbergliyiz Hepimiz Kitabı – Zwischenstation Sauerteich
O zamanki Berlin Hür Üniversitesi’ne bağlı öğrencilere geçici
iş bulan “Heinzelmännchen” üzerinden haftalık, iki haftalık, aylık
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1) Mümtaz ERGÜN, 2) Bahattin ERGÜN (Babası) 3) Hüseyin ERGÜN (Ağabeyi) 4) Mümtaz ERGÜN, okul fotoğrafı 5) Ergül‘Ün kitabı
Kreuzbergliyiz Hepimiz, 6) 7) 8) TDU‘de Sigmar Gabriel (en sağda, kravatlı, SPD Eski genel Başkanlarından) TDU Genel Başkanı
Remzi Kaplan, (soldan ikinci), Ülker Radziwill, Mümtaz Ergün, (solda) Ahmet Tosun (önde) solda
işler bulduğunu; üniversite öğrenimi ve dernek çalışmalarının
yanı sıra evlendiğini ve çalışmak zorunda olduğunu söyleyen
Mümtaz Ergün, “1980 yılında Jugendhof Schlachtensee suçlu
gençler yurdunda eğitimci olarak yarım günlük bir iş buldum
ve çalışmaya başladım. Zamanla bu gençlerle yaşadıklarım
bana çok ilginç gelmeye başladı ve notlar tutmaya başladım.
Bu anekdotları 1986 yılında değerlendirerek ‘Kreuzbergliyiz
Hepimiz’ adı altında bir kitap haline getirdim.
Mümtaz Ergün: Fakir Baykurt’un ‘Sakarca’ adlı hikaye
kitabını İsveç Televizyonu’na uyarladım
1983 yılı başında kendi isteğiyle Jugendhof Schlachtensee
Gençlik Yurdu’ndan ayrılan Ergün, ardından da Schöneberg
İlçe Belediyesi’nde kısa adı SPAS olan bir şehircilik ve kiracı
danışmanlığı kuruluşunda sosyal planlama uzmanı olarak
çalışmaya başladığını dile getirdi. Bu arada ünlü yazar ve
öğretmen Fakir Baykurt’un ‘Sakarca‘ adlı hikaye kitabını İsveç
Televizyonu’na uyarladığını söyledi.
Duvarın yıkılmasıyla her şey alt üst oldu
1989 yılında Berlin duvarının yıkılması ile birlikte her şeyin
alt üst olduğunu, kendisinin de 1990‘da iki arkadaşıyla‚‘Bilgi
Interface‘ isimli bir bilgisayar firması kurduğunu belirten
Mümtaz Ergün, çeşitli sebeplerden dolayı birkaç yıl sonra iş
yerini yanlarında çalışan arkadaşlara devrettiğini belirtti.
Türk Alman İşverenler Birliği (TDU) Dergisi
1993-2002 yılları arasında kuzeninin Frankfurt/Oder, Wildau
A 10 alışveriş merkezlerinde bulunan işletmesinde yönetici
olarak çalıştığını belirten Ergün, 2003 yılında Berlin medya
ve matbaacılık sektörüne büyük katkıları olan işadamı Diyap
Sakallı aracılığıyla Türk-Alman İşverenler Birliği (O yıllarda
Türk-Alman İşadamları Birliği) TDU’da göreve başladığını
ifade etti. Ergün; “2003 yılı mayıs ayında yapılacak TDU genel
kurulunu hazırlamak ve bir dergi çıkarmak üzere 4 ay gibi kısa
bir süre için işe alındım ve daha sonra büro yöneticisi olarak
bugüne kadar devam ettim. Yeri gelmişken buradan dönemin
başkanları Bahattin Kaya, Hüsnü Özkanlı ve halen başkanlık

görevini yürüten Remzi Kaplan ile şimdiye kadar yönetim kurullarında görev alan arkadaşlara bana gösterdikleri
yakınlık ve güvenden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum“ dedi.
“Memleketim Berlin – Berlin Meine Heimat“
TDU’nun önemli yayınları arasında, ilçe belediyeleri ve AB
fonu tarafından cüzi bir miktarla desteklenen “Memleketim
Berlin/Berlin Meine Heimat” adlı yayınlar önemli bir yer
tutuyor. Bu kitaplarda Charlottenburg ve Spandau İlçesi‘nde
yaşayan Türkiye kökenlilerin önde gelen başarılı işveren, gazeteci, politikacı, sosyal alanda çalışanların hayat ve başarı hikayeleri üzerine söyleşiler yer alıyor. Bunun dışında TDU’nun
kuruluşunun 10. ve 20. dönem yılları için çıkardığımız
kitaplar var.
Bu yayınların hazırlanmasında duayen gazeteci Hüseyin
İşlek bana her bakımdan çok yardımcı oldu. Kendisine de
bu özverili çalışmaları ve katkıları için teşekkür borçluyum.
Bunun dışında dernekçilik hayatım da devam ediyor. Halen
HDF Avrupa Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu
Yönetim Kurulu üyesiyim.
Şimdi ise taze emekliyim ve yarım gün TDU’da çalışıyorum.
Bir tek evladım olan oğlum da Potsdam Film ve Fernseh
Akademisi mezunu dijital iletişim alanında çalışıyor. ATGB’ye
bu yararlı çalışmasından dolayı teşekkür ediyor, hepinize
başarılar diliyorum.” Bende SES Dergisi adına bu güzel sunum
için sana teşekkür ediyor ve başarılı çalışmalarının devamını
diliyorum sevgili Mümtaz Ergün.
Şubat ayı toplantısı ATGB Berlin üyesi Gülten Abacı’nın
yaşgünü nedeniyle kendi elleriyle hazırladığı pastasının kesilerek, yaş gününün kutlanmasıyla sona erdi.
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotoğraflar: ATGB Berlin, Mümtaz ERGÜN Arşivi
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KADINCA.eu’nun Kuruluşunun 2. Yılı TDU’da Kutlandı
 2 yıl önce, 8 Mart 2019’daki Dünya Kadınlar Günü’nde gazeteci yazar ve yeminli tercüman
Ali Yıldırım’ın teşvikiyle gazeteci yazar Özlem Coşkun tarafından kurulan KADINCA.eu‘nun
hazırlattığı 2. yıl özel pastanın kesilmesinden sonra, derneğin erkek üyelerinin, kadın üyelere
birer kırmızı karanfil takdim edilerek KADINCA’nın 2. Kuruluş yıldönümü kutlandı.

ATGB Berlin Temsilciliği’nin düzenlenen ATGB - Avrupa
Türk Gazeteciler Birliği Berlinli üyeler mart ayı toplantısı 08 Mart 2021 Pazartesi günü, Saat 19:00’dan itibaren
TDU’da (Berlin, Ku’Damm 175) yapıldı. ATGB Berlin adına
toplantının açılış konuşmasını yapan Ali Yıldırım, dernek
üyesi olan ve olmayanlar ile dünyanın tüm kadınların “8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nü kutladı.
2 yıl önce, 8 Mart 2019’daki Dünya Kadınlar Günü’nde gazeteci yazar ve yeminli tercüman Ali Yıldırım’ın teşvikiyle
gazeteci yazar Özlem Coşkun tarafından kurulan KADINCA.eu‘nun hazırlattığı 2. yıl özel pastanın kesilmesinden
sonra, derneğin erkek üyelerinin, kadın üyelere birer
kırmızı karanfil takdim edilerek KADINCA’nın 2. Kuruluş
yıldönümü kutlandı.
Özlem Coşkun’a çiçeğini takdim eden Yıldırım, “8 Mart
deyince benim aklıma 8 Mart 2019 geliyor. 8 Mart 2019
da Özlem’den ‘KADINCA.eu’ adı altında bir site yapmasını
teklif ettim ben. Özlem de benim bu önerimi kabul etti. Bu
site iki senedir orada, ‘KADINCA.eu ve ‘KADINCA.tv’ diye
aynı adres olarak var. Bu başarılı çalışmalarından dolayı
Özlem’i tebrik ediyor ve kırmızı karanfili başarının devamı
için ona sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.
Özlem Coşkun “Çok teşekkür ederim, hep beraber inşallah. Böyle bir sitenin kurulmasına vesile olan gerçek kişi
Ali abimdir. Bana böyle bir teklifte bulundu ve ben gazetecilikten vazgeçtiğim bir noktada, tekrar gazeteciliğe başladım. Çünkü kadın konusu benim için çok önemli ve hassas
bir konuydu, gazetecilik kadar hassas bir konu. İkisini aynı
potada bana sunarak, Ali abi çok güzel bir hediye verdi.
Dünya kadınlar gününde ben gazeteciliğe hem yeniden
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başlamış oldum hem de kadın konusunu da daha güçlü ve
ateşli bir şekilde savunur bir hale geldim. Bu yüzden ona
çok teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ederim bu vesile ile böyle bir şeyi anlatma fırsatım oldu. Çocuğumuz 2
yaşında inşallah daha da büyüyecek, çalışmalarına sizinde
katkılarınızla büyüyerek devam edecek, arkadaşlar.
Bugün hepinizden çok güzel şeyler duydum ve kadın
konusunda umutsuz olma noktanız belki ortak paydanızdı
ama ben buna katılmıyorum, çünkü konuşmalarınızın
içinde öyle şeyler vardı ki bana Anadolu`nun ünlü bir
ozanını hatırlattı; ünlü ozanımız Neşet Ertaş’ın “Kadınlar
insandır, biz insanoğlu” sözünü; annelik vasfı üzerinden
ama kadının başka bir gücü daha var. Anadolu toprakları
ve ana tanrıça, anaerkil toplumun var olduğu topraklar.
Eğer birgün kadın gerçekten hak ettiği değeri bulacaksa
yine Anadolu topraklarında bulacaktır diye düşünüyorum.
Yani dünyada öyle bir denge varki! Güç kimin elindeyse
onun sözü geçiyor ve o çok rahat bir şekilde şiddet uygulayabiliyor. Eğer kadın kendi gücünün farkında olursa ve
sizin gibi gerçekten erkekler tarafından da desteklenirse;
yani o ayrımı ortadan kaldırabilirsek o vakit çok daha güçlü olacak kadın. Kadının güçlü olduğu yerde toplum güçlü
olacak, daha üretken olacak ve daha mutlu olacağız inşallah. Ben umutluyum, özellikle Anadolu topraklarından
daha çok umutluyum, teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Biz de Ses Dergisi Ailesi olarak, tüm çalışmalarına teşekkür ediyor; “Doğum günün kutlu olsun KADINCA.eu”
diyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz sevgili Özlem
Coşkun’a.
Hüseyin İŞLEK

OYE „Ortak Yaşam Evlerı̇ “
„Demans‘ı yaşanabilir kılmak itinalı bir sağlık bakım hizmetinden geçer.“

❤ Ev arkadaşlarınızla hoşça vakit geçirebileceğiniz bir ortam
❤ Bakımda istek ve arzularınızın dikkate alındığı kişiye özel bakım planları
❤ Akraba ve yakınlarınızın sizi her zaman ziyaret edebilecekleri samimi atmosfer
❤ Ev sakinlerini ihtiyaç olduğunda doktorlar, ergoterapistler, fizyoterapistler ve
logopistlere getirip götürme
❤ 24 saat sağlık hizmetinin dışında aliacare‘nin takip ve organize ettiği tüm sosyal
faaliyetlerden de faydalanma imkanı. (konser, sinema, tiyatro ve çeşitli geziler)
Ulaşım:
Sesenheimer Str. 14 10627 Berlin
Telefon 030-323 01 55-0 Fax 030-323 01 55-29
info@aliacare.de
Jahr ◆ Yıl 18
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Genç sanatçı EKER müzik dünyasına yeniden döndü

Melanolik ve Arabesk şarkıları ile büyük başarılara imza
atan ve bir süre ara veren sanatçı Eker ‘Alphabet’ adlı
şarkısıyla müzik dünyasına geri döndü
Berlin’de doğup büyüyen; aslen Nazilli/Aydınlı bir ailenin oğlu olan EKER; severek ve büyük ilgi duyarak
genç yaşlarda müziğe başladı. Hem rap şarkılara
olan merakı, hem de melankolik ve arabesk
müziğine ilgisi yüzünden tarzini Berlin’e kabul
ettirdi.
2013-2014 senesinde Eurostar & Kral
Tv kanallarında yayınlanan ‘Klipstar
Yarışması’nda finale kadar yükselen genç
sanatçı EKER; daha sonra 2019 yılına kadar
ara verdiği müziğe, Almanca ‘Alphabet’
adlı şarkısıyla müzik piyasasına yeniden
Merhaba dedi.
Yeni projeleri ilerledikçe daha çok Türkçe
şarkılara yönelen EKER İstanbul’da
çekilen ‘Paramparça’ adlı
şarkısıyla müzikseverlerden
büyük beğeni kazanarak,
tarzında değişim sinyali verdi.

Fotos : by Spaceboii Studio
Instagram: @spaceboii.studio
EKER:
Instagram: @ekerofficial
Tiktok: @ekerofficial
YouTube : ekerofficial
Facebook : @ekerofficial
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2015 yılından beri Efes UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde

W

eb sitelerinde Efes’i şu şekilde tanımlıyorlar:
‘’Kaystros nehrinin eski haliçinde bulunan Efes,
batıya çekilirken kıyı şeridini takip eden ve yeni yerlerde
kurulan birbirini izleyen Helenistik ve Roma yerleşimlerinden oluşuyor. Kazılar, Celsus Kütüphanesi ve Büyük
Tiyatro da dahil olmak üzere Roma İmparatorluğunun
büyük anıtlarını gün ışığına çıkardı. Akdenizin dört bir
yanından hacıları cezbeden “Dünyanın Yedi Harikası”ndan
biri olan ünlü Artemis Tapınağının küçük kalıntıları. Efes ten
yedi kilometre uzaklıktaki kubbe şeklindeki haç biçiminde
bir şapel olan Meryem Ana Evi, 5. yüzyılda önemli bir
Hıristiyan hac bölgesi haline geldi. Efes Antik Kenti, deniz
kanalı ve liman havzası ile Roma liman kentinin seçkin bir
örneğidir’’.
Ege denince akla gelen ilk turistik merkezlerden biri olan
Efese gittik. Efes, Izmirin Selçuk ilcesinde bulunmaktadır. Efes, antik çağın en önemli liman kentiydi ve eşi
görülmemiş bir boyuta ulaştı. Varlıklı vatandaşlar lüks
evler inşa ettirdiler ve bir çok temsili binalar özel sponsorlar tarafından finanse edildi.
Kazı tarihi açısından dünyanın en eski kazı merkezlerinden
biridir Efes ve Antik Kentinin yaklaşık 9 bin yıllık kesintisiz
bir geçmişe sahip olduğu düşünülüyor.
Mart ayında bildiğimiz şartlar altında Dünya Tiyatro

Gününü kutladık. Bu etkileyici açık hava müzesinde şu anda
Büyük Tiyatro’nun tam önündeyiz. Kaç kişinin bir gösteri
izlemek için toplandığını düşünürken, Efes’in 24 bin kişi ile
antik çağın en büyük açık hava tiyatrolarından biri olduğuna inanmakta güçlük çekiyoruz.
Bizi doğrudan muhteşem binalardan birine götüren mermer yol boyunca yürüyoruz:
Celsus Kütüphanesi, Anadolu topraklarında hayat bulan
tüm medeniyetlerin en değerli eserlerinden biridir. Türkiye
Müzeler ve Eski Eserler Genel Müdürlüğü’nün onayı ile
Avusturya Arkeoloji Enstitüsü, inşaat sektörüyle işbirliği
içinde bu yapı 1970-1978 yılları arasında restore etti.
Celsus Kütüphanesinin inşasından yüzyıllar sonra, arkeologlar için adeta bir mihenk taşı haline geldi. Bir harabe
tarlası açıldı ve parçalar, tam bir cephe oluşturmak için
yapboz benzeri bir çabayla bir araya getirildi. Neredeyse
tamamen orijinal parçalar kullanıldı.
Bu şehri çevreleyen sayısız ve çok sayıda anlatılmamış
hikaye var. Arkeologların daha başka neleri ortaya çıkaracağını ve neyi izleyebileceğimizi merakla bekliyoruz.
Haber ve Fotograf: Leyla ŞAHAN
Kaynak: whc.unesco.org/en/criteria/

Dünya Mirası
Listesine
nasıl girilir?
Dünya Mirası Listesine dahil
edilebilmesi için, alanların üstün
evrensel değere sahip olması ve
10 seçim kriterinden en az birini
karşılaması gerekir.
Bu kriterler, sözleşme metnine
ek olarak dünya mirası ile ilgili
en önemli çalışma aracını temsil
eden “Dünya Mirası Sözleşmesinin
Uygulanmasına İlişkin Operasyonel Kılavuzlar” da açıklanmıştır.
Kriterler, dünya mirası kavramının
gelişimini yansıtmak için komite
tarafından düzenli olarak gözden
geçirilir.
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Can Vital’de Aşı Günü
Gündüz Bakımevi hastaları
evlerinden tek tek alınarak
Can Vital Sağlık Merkezi’nde
BioNTech aşılarını oldular
Geçtiğimiz Mart ayında Berlin’de
giderek artan aşı kampanyası,
Can Vital Sağlık Merkezi’nin
çabalarıyla kendi sağlık merkezinde gerçekleştirildi.
Berlin Eyalet Sağlık Bakanlığı’na
bir öneride bulunarak Gündüz
Bakımevi‘ndeki hastalarının Can
Vital Sağlık Merkezi‘nde aşı olabileceklerini; bunu kendi imkanlarıyla
organize edebileceklerini; herkesi
evlerinden alarak aşı için getireceklerini ve daha sonra yine evlerine götürebileceklerini belirtmeleri
üzerine, teklifi kabul eden Sağlık
Bakanlığı huzur evine bir aşı ekibi
gönderdi.
5 Mart Cuma günü ilk aşının
yapılmasından sonra hiçbir
hastasında yan etki olmadığını
söyleyen bakımevinin sahibesi
Ayten Aslan, “Çok büyük ve güzel
bir organize oldu; ilk aşıdan sonra
herkes çok iyi ve sağlıklıydı. Aşının
hastalarımız ve bakıcılarında hiçbir
yan etkisi göstermediğini ve farklı
bir semptom oluşturmadığını açık
yürekle söyleyebirim. Çok başarılı
bu organize için müdürümüz Heike
ve ekibine çok teşekkür ederim.”
dedi.
Aşı uygulaması Türkiye’de de
devam ediyor
Korona salgınına karşı aşı
yapılması Türkiye’de de devam
ediyor. 10 Kasım 1938 doğumlu, 83
yaşındaki duayen gazeteci abimiz
ve ustamız Kemal Dirin bir süredir
Türkiye’de olduğunu; aşılarını Türkiye’de yaptırdığını ve hiçbir yan
etkisi ile karşılaşmadığını bildirerek, herkese mutlaka aşı olmasını
önerdi.
Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Can Vital Gündüz Bakımevi’nde düzenlenen Covid-19 Aşı Günü’nde aşı olmak
isteyen hasta ve bakıcılarına BioNTech aşıları yapıldı.
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ACIBADEM SAĞLIK GRUBU BERLİN VE DÜSSELDORF‘DA DANIŞMA OFİSLERİNİ AÇTI

Acıbadem Şimdi Almanya’da
Türkiye’nin lider sağlık grubu olan ve IHH Healthcare ile birlikte dünyanın en büyük ikinci
hastaneler grubu zincirini oluşturan Acıbadem Sağlık Grubu; 22 ülkede hizmet veren 36
Acıbadem Healthpoint noktasından sonra, şimdi de Berlin ve Düsseldorf’ta 2 yeni Healthpoint Danışma Ofisini hizmete sundu. Acıbadem Sağlık Grubu, bu yeni irtibat ofislerinde
dünya standartlarındaki sağlık hizmetini Alman halkıyla tanıştırmayı amaçlıyor.
Acıbadem Sağlık Grubu; Türkiye, Makedonya, Bulgaristan ve Hollanda olmak üzere 4
ülkede, 21 hastane ve 13 tıp merkeziyle hizmet veren bir dünya markası. Tanı ve tedavi
hizmetlerinin hızlı, kaliteli, ileri teknolojik yöntemlerle ve deneyimli uzmanlar tarafından
sunulduğu Acıbadem Sağlık Grubu; Berlin ve Düsseldorf’ta hizmete sunduğu 2 danışma
ofisiyle Almanya’yı Acıbadem’in dünya standartlarındaki sağlık hizmetleriyle tanıştırıyor.
Acıbadem Sağlık Grubu’nun 22 ülkede, 36 şehirde ve 36 noktada kurulmuş Acıbadem
Healthpoint danışma ofislerinde; geniş ve özellikli hizmetler sunuluyor. Hastalar kendi
ülkelerinde iken, Acıbadem’de tanı ve tedavilerine yönelik sunulan hizmetleri ve seyahat
süreciyle ilgili gerekli bilgileri bu ofislerden edinebiliyor. Hastaların sağlık raporları,
kan sonuçları alınıp, Avrupa ve Türkiye’de uzman bölümlere aktarılıyor. Bu bölümlerden gelen bilgiler doğrultusunda hastalar, nasıl bir tedavi uygulanacağı ve tedavinin
zamanlaması hakkında bilgilendiriliyor. Hastalar Türkiye’ye geldiklerinde de İstanbul
Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hizmet veren Acıbadem Healthpoint
erişim noktalarındaki ekipler tarafından karşılanıyor ve hastanelere transfer ediliyorlar.
Ayrıca 22 dilde konuşulan ve 140 tercümanın görev aldığı Uluslararası Hasta Merkezi
ekibi, hastanın sağlık ihtiyaçlarının kendi dilinde karşılanmasını sağlıyor, bunun için tanı ile
tedavi süreçlerinde yanında bulunuyor.

Sağlık alanında eko sisteminin öncüsü

Friedrichstr. 58
10117 Berlin
Tel: 030 – 224 888 00

Acıbadem Sağlık Grubu dünya standartlarında tıbbi hizmet sunmanın yanı sıra
sağlığın her alanında 360 derece hizmet veriyor. Acıbadem, sağlıkta dünyanın örnek
aldığı bir ekosistem modelinin de kurucusu. Bu ekosistemde; hastaneler ve tıp merkezlerinin çevresinde hastalara gerekli hizmetleri sunan entegre bir yapı mevcut.
Uluslararası standartlarda yiyecek, içecek, temizlik, çamaşır hizmetleriyle APlus,
evde bakım ve acil sağlık hizmetleri sunan Acıbadem Mobil, laboratuvar hizmetleri sunan Acıbadem Labmed’in yanı sıra, “Anahtar teslimi” hastane/tıp Merkezi inşa eden şirketi
Acıbadem Proje Yönetimi, sağlık yazılımı ve teknolojik ürünler üreten ve bunları yurtdışına
ihraç eden Acıbadem Teknoloji ve ayrıca sağlık profesyonellerin yetişmesini destekleyen
Acıbadem Üniversitesi; bu entegre yapı içinde hastane ve tıp merkezlerinde verilen hizmetleri besliyor ve destekliyor. Bu şirketler sadece Acıbadem’e değil, yurt içinde ve yurt dışında,
Acıbadem dışında büyük markaların ihtiyaçlarına yönelik de hizmet sunuyor.
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Nergiz KARAKUŞ

ULUSLARARASI
IRKÇILIKLA MÜCADELE HAFTASI
BERLİN’DE DE KUTLANDI.
�GÖZLEM

‘Kein Platz für Rassismus-Irkçılığa yer yok’ Berlin bu sloganla
ırkçılara, ırkçı karşıtları olarak tepkisini gösterdi.
“İnsan onuru dokunulmazdır.” Federal Almanya Devleti’nin
Anayasası’nın 1. Maddesi bunu insan ayırmaksızın anayasa
kitabına birinci madde olarak koymuştur. Uluslararası Irkçılıkla
Mücadele Haftası 15. Mart tarihinde başlayarak – 28. Mart’a
kadar çok sayıda aksiyonla Almanya ve Avrupa genelinde de
devam edecek. Birleşmiş Milletler ‘21 Mart Gününü Uluslararası
Irkçılıkla Mücadele Günü’ olarak ilan etmiştir. Son yıllarda
Berlin çeşitli semtlerinde de ırkçılığın her çeşidi, yabancı
düşmanlığı, sağ görüşler, ayırımcılık ve antisemitizm
artış gösterdi. Irkçı saldırılara ve dışlanma gibi
her türlü insanlık dışı davranışlara, katliamlara
maruz kalanları anmak adına ve de bu ırkçı
eylemlerin tekrarlanmaması için hep birlikte dayanışma içinde olmalıyız. Benim başıma
gelmez diye düşünmeleyelim; ya da bana
dokunmayan yılan bin yıl yaşasın zihniyetiyle yaşarsak; şunu unutmamalıyız ki o yılan
birgün gelir sizi de sokar.
Spandau semtinde de Uluslararası Irkçılıkla
Mücadele haftası 15 – 28. Mart 2021 Spandau
Belediyesi, Quartiesmanagement Falkenhagener Feld
West ve BENN (Berlin Entwickelt Neue Nachbarschaft) ile çok
sayıda sivil kuruluşu tarafından çeşitli aksiyonlar ve etkinliklerle
dayanışma adına destek verilmektedir.
Bizler Spandau semti oturanları olarak ırkçılığa, yabancı/insan
düşmanlığına karşı tavrımızı gösteriyor, bu sebeple ‘Spandau
insanlık ve hoşgörü için ayağa kalkıyoruz!’ sloganı ile duruş
sergiliyoruz. Okulunuzda ve anaokullarında ırkçı kişilere,
yöneticilere, öğretmen ve eğitmenlere ve bu ırkçı davranışlara
yer vermeyeceğinizi ve de onlardan korkmadığınızı haklı
duruşunuzla gösterebilirsiniz.
Okullarda ve anaokullarında/kreşlerde de köken dillerinin yasaklandığını, insanlar arasına senlik benlik gibi ırkçı
tohumların ekildiğini duyuyor ve bazen birebir de tanık oluyoruz.
Bu duruma geçit vermemek için birlik bilinci ile yaşamalı ve
haklarımızı çok iyi bilmeliyiz. Köken dili, ikinci dili öğrenmede
çok önemlidir, anadilini iyi öğrenemeyen ve konuşması yasaklanan kişi asla bir diğer dili tam anlamıyla öğrenemez. Bu bilimsel
olarakta dil bilimciler tarafından ispatlanmıştır. Köken dilinin
yasaklanması asimile ve ırkçı bir yöntemdir, ayrıca da sizin ve
çocuğunuzun benliğini, kimliğini tanımamaktır.
Okularda ve anaokularında resmi dil Almancadır, yeni alıştırma
evresinde, dili bilmeyen ebeviyenlerin ve çocukların ikinci
dil Almancayı öğrenene kadar ve öğrendikten sonra da kendi
aralarında köken dilini konuşma müsadesinin olması ve destek-
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lenmesi bir insanlık hakkıdır. Birleşmiş Milletler anlaşmasında
(UN Kinderrechtskonvention) 1989 yılında çok dilliliğin
gerekliliği çerçevesinde bu kanun (Art. 29 1.c) ve Art. 30) maddelerinde kesinleştirilmiştir. Bu nedenle hiç kimse sizin köken
dilinizi yasaklayamaz.
Okullarda ve anaokullarında yabancı kökenli eğitmenler,
öğretmenler ve çalışanlar kendi köken dillerinde ki ebevyenleri
eğitim programı, günlük bilgi alışverişlerinde sizi destekleyebilirler. Köken dilinin eğitim kurumlarında yasaklanmasının
sebepleri bu konudaki bilgi eksikliklerinden; ya da ırkçı
bir düşünceden dolayı yapılır.
Ailelerinde Almanca öğrenmeleri gerektiği gibi
düşünceleri öne sürerek, ailelerde Almanca
konuşulmaya zorlanmaktadırlar. Göçmen
ve yabancı kişiler hakları, kendilerini ifade
edebilmeleri ve entegre olmaları için tabii ki
yaşadıkları dilli öğrenmeleri önerilir. Bunu
yasaklayarak, baskıyla asla başarılı olamazlar
ve dili öğretemezler. Onların köken dillerinide
konuşmalarına izin verilirse, onların dillerine,
dinlerine ve kültürlerine ilgi ve de hoşgörü gösterilirse bu amaca ulaşılır. Kendi kültürü ve dili kabul
görmeyen bir birey, diğer bir dille ve kültüre kendini
açmaz. Karşılıklı anlayış ve kabul olursa olur. Dil demek kültür
demektir, dil bir halkın/bireyin kültürünü temsil eder. Bu nedenle
önce o bireyi çeşitliliği ile kabul etmeliyiz. Her dil, kültür, insan,
inancı ve değerleri ile özeldir ve farklıdır. Farkındalıkları sevmeli
ve demokrasi çerçevesinde beraberce barış içinde yaşamalıyız.
Bu tür ayrımcılığa, ırkçı saldırılara, köken dilinizin yasaklanması
gibi durumlara mahruz kaldığınızda gereken yerlere şikayete
bulunarak; hakkınızı savunarak, bu ırkçı insanlara karşı
haklı duruşunuzu gösteriniz. Irkçılık ve ayırımcılığa maruz
kaldığınızda Federal Ayırımcılıkla Mücadele Merkezine, semtinizin Irkçılığa Karşı Kuruluşlarına (Registerstelle) başvurabilirsiniz.
Bizde hoşgörünün ve sevginin büyük öncüsü Mevlana der ki:
‘Onun şekline, rengine bakma; azmine ve maksadına bak! Gel, gel
ne olursan ol gel!’. Hiçbir insanı ayırmadan sevgi ile kucaklamış
ve kabul etmeyi özlü sözleri ile vurgulamıştır. Hiçbirimiz
dışlanmayı, ayrıştırılmayı ve rengimizden, dilimizden dolayı
horgörülmeyi hak etmiyoruz.
Sen bensin ben senim, sen de kendimi, sense kendini bende
görebilirsin. Bizler birbirimizin aslında bir yansımasıyız. Kimi
kimden ayırabiliriz ki? İnsanların biribirini kınamadığı, sevgi,
saygı, hoşgörü ve barış içinde gökkuşağı renkleri ahenginde
kucaklamalarını diliyorum.

�Haber
ATGB-Berlin’in
konuğu Mehmet
Dedeoğlu oldu
ATGB-Avrupa Türk Gazeteciler Birliği
Berlin‘in geleneksel olarak her ayın
ikinci Pazartesi günü düzenlediği üye
toplantılarının Türk-Alman İşadamları
Birliği’nde (TDU) gerçekleşti.
“Medyanın Canlı Tanıkları Bölümü”nün bu ayki konuğu fotoğrafçı
ve gazeteci Mehmet Dedeoğlu oldu.
Zitty Berlin’den Hürriyet Gazetesi ve
Star’a, Friedrich Ebert Vakfı’ndan BAK
07’ye kadar fotoğraflarını daha bir
çok gazete, dergi ve haber portalına
gördüğümüz DEDE PRESS’in sahibi
ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet
Dedeoğlu fotoğrafçılık ve gazetecilikle
ilgili anıları anlattı.
Dedeoğlu toplantıda şöyle konuştu:
“Aslında ben gazeteci değilim, kendimi daha ziyade bir fotoğrafçı olarak
görüyorum. Gazeteci ya da fotoğrafçı
olmak alımdan geçmiyordu, gençlik
yıllarımda önemli bir hastalık geçirdim ve benim bütün hayatım değişti.
Hukuk eğitimi almak için yüksek
okula girdim ve dört sömester okuduktan sonra çok büyük bir hastalığa
yakalandım. Böylelikle hayatım altüst
oldu ve tamamen değişti. Ağrı kesici
haplar aldığımdan oldukça zor günler
yaşadım, hayatım silindi diyebilirim.
Yaklaşık 2 sene süren tedavim sürecinde kendime geldikten sonra,
yeniden okuma ve yazmayı öğrenmeye
başladım. Bu arada da yeniden okumaya başladım. İslam Bilimleri ve
Latince öğrenmeye başladım.
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Tiyatro eğitim, alarak, tiyatro pedagoji
okudum. O zamanki UDK’yı, şimdiki
adıyla HDK’yı bitirerek Tiyatro Pedagogu diplomamı aldım.
Üniversite yıllarımda Friedrich
Ebert Vakfı’nda günlük asistan olarak çalışmaya başlamıştım. Orada
tanıştığım bir arkadaşın önerisiyle
1990‘larda resim çekmeye başladım,
arkadaşım yazılar yazıyor ben de onun
yazdığı yazıların fotoğraflarını çekiyordum. O yıllarda kurulan ‘Werkstatt
Deutschland e.V’ ‘Quadriga’ adıyla
çeşitli kişi ve kuruluşlara ödüller verdi.
Hatta o törenlerden birinde şimdiki
Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
da bir ödül verildiğini anımsıyorum.
Yani artık kısacası ben özel bir
kuruluşun fotoğrafçısıydım artık.
Fotoğrafçılık o gün, bu gündür devam
ediyor. Ünlü isimlerin fotoğraflarını
çektim. Ödüller aldım, isimlerini tek
tek saymıyorum o kadar çok ki! Ben
genelde Almanlarla çalıştığım için Türklerle pekilişkim olmadı. Ünlü Alman
manken Claudia Schaffer’den kuaför
Udo Walz’a, Kader Loth’dan Monika
Beluchi’ye kadar hemen hemen çok
sayıda ünlüyü fotoğraflama şansım
oldu. Berlinale’de örneğin tüm ünlü
oyuncuların yıllarca fotoğrafını çektim
diyebilirim.
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotoğraflar: ATGB Berlin ve
Hüseyin İŞLEK

TGB Korosu Başkanı Fatma Akarsu'yla Söyleşi
1990’lı yıllardan bu yana müzikle uğraşıyor. Berlin’in önde gelen
ve çok başarılı korolarında koristlik ve solistik yapıyor, koro
kurup değerli hocalar, salonlar buluyor, anlaşmalar imzalıyor ve
konserler düzenliyor; hem de çoğu zaman tek başına, Berlin Türk
Cemaati (TGB) bünyesinde faaliyet gösteren Türk Sanat Müziği
Korosu ve koro derneğinin başkanı Fatma Akarsu.
1995 yılında Spandau Türk Sanat Müziği koro yönetmeni Serap
Sağat’ın korosunda korist olarak müzik yaşamına başlayan Mersinli Fatma Akarsu, “Aslında Arap kökenli olduğum için doğuştan
güzel sesli olduğumu söylerler, hoş ve yanık bir sesin, hüzünlü
bir sesin var derlerdi. Daha o çocukluk yaşlarımda bana şarkı
söyletirlerdi“ diyor.
1969 yılında Berlin’e gelen ve yaklaşık yarım asırdır çok zaman 2-3 işte birden çalışan Fatma Hanımın ilk yıllarda müziğe
ayıracak zamanı olmamış; daha sonraları başkent olan Berlin’de.
Ancak Duvarın yıkılmasından ve Berlin’de köklü değişikliklerin
olmasından sonra o da hayatına değişik bir yön vermeye ve
müziğe başlamaya karar vermiş.
1995 yılında halen kendisinin de ikamet ettiği Spandau semtinde bir koronun adını duymuş ve orada müzik çalışmalarına
başlamaya karar vermiş. Karar o karar Fatma Hanım o günden
bu yana sahnelerden hiç inmemiş; ta ki korona salgını başlayana
kadar.
Son konserlerini ise 12 Nisan 2019 da ATZE Müzik Theater’de
düzenlemişler Yaklaşık 20 yıldır Berlin Türk Cemaati bünyesinde
faaliyet gösteren TGB Türk Sanat Müziği Korosu olarak, Á Solistler
Geçidi Bahar KonseriÂ adı altında. Her konserde olduğu gibi bu

konserde de Türkiye’den ünlü sazlar ve sesler katılmış konsere.
Koronun şimdiki hocası kanuni Alâettin Demirliler‘in Bursa Devlet
Klasik Türk Müziği Korosu‘nun kanun sanatçısı oğlu Hüseyin
Demirliler sazıyla; yine aynı topluluğun şefi ve ses sanatçısı
Şükrü Hakan Özlev ile eşi Songül Özlev sesleriyle eşlik etmişler
bu konsere.
1995 yılında başladığı ‘Spandau Serap Sağat Korosu‘ndan; Türk
Halk Müziği sanatçısı ve besteci Adil Arslan’ın Türk-Alman Müzik
Akademisi Türk Sanat Müziği Korosu’na geçmiş daha sonra.
Ardından Berlinli neyzen ve müzik hocası Dündar Atalay’ın‚
Barbarossastr.’de çalışmalarını sürdüren, ‘Klasik Türk Müziği
Alternatif Korosu‘nda müzik ve nota eğitimine katılmaya başlamış
ve halen orada pek sevdiği müziksever koro arkadaşlarıyla
devam ediyor çalışmalarına. Tabii ki korona salgın günlerinde
çalışmalara bir süreliğine ara vermişler.
TGB Türk Sanat Müziği Korosu Başkanı Fatma Akarsu; “Bu arada
senin de katkılarınla hep birlikte kendi koromuzu kurduk“ diyor
ve ekliyor, adına önceleri “ Berlin Türk Kadınlar Birliği, Türk Sanat
Müziği Kadınlar Korosu“ dedik; daha sonra çalışmalarımıza Berlin
Türk Cemaati çatısı altında devam ettik ve adımızı ‘TGB Türk
Sanat Müziği Korosu‘ olarak değiştirerek konserlerimizi vermeye
devam ettik. Neredeyse 20 yıl olacak koromuzu kuralı ve önceki
yıla kadar aralıksız konserler düzenleyeli. Berlinli müziksever
dostlar merak etmesin, korona salgını biter bitmez konserlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.“
Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
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Nihan Akyol’dan
‘Doa.Flowerarts’ ile size özel
‘Kuru Çiçek‘ eşsiz tasarımlar!
Ses Dergisi’ne yazanlar, mail atanlar ve becerilerilerine destek isteyenler oluyor. Berlin’de 1973 yılında başlayan ve bazen ara verdiğim ancak yeniden Berlinlilerin SES‘i olmaya çalıştığım haberciliğimde amacım
hep insana hizmet oldu. Onun içindir ki sizlere çağrım hep, ‘HABERİM
OLURSA HABERİNİZ OLUR‘ olmuştur: SES‘e yazın, sizin sesiniz olalım.

İşte Nihan Akyol:
25 yıldır Berlin‘de yaşayan, iki çocuk annesi bize yazan okuyucumuz. Şöyle başlamış yazmaya; “Ben Nihan Akyol, uzun
yıllar calışma hayatımdan sonra kendimi hobilerime adadım.
Ev ve bahçe dekorasyonu hep en sevdiğimdi. Ufak dokunuşlar,
dostlarım için yaptığım küçük hediyelerle başladı bende
bu aşk. Büyük emeklerle, sabırla ve sevgiyle yaptığım bu
çalışmalarımın herkesle tanışmasını istiyorum. Bize mail adresini ve telefonunu yazmış Nihan Hanım. Kendisine ulaştık.
Bize kendinizi tanıtıp el işlerini anlatabilir misiniz?
Nihan Akyol: Tabiatın güzellikleri ve süsleri olarak bilinen
çiçekler, insanlığın varoluşundan beri zarafetin, inceliğin
simgesidir. Bu eşsiz güzellikler özel tekniklerle kurutularak
ölümsüzleştirilmiştir. ‘Doa.Flowerarts’ olarak doğanın güzelliklerini sunuyoruz dileyen herkese. Kuru çiçekler ile çerçeve
kompozisyonları, muhteşem buketler, rengarenk çemberler,
dağ yosunlarıyla yaptığımız doğadan kareler ve daha birçok
inanılmaz güzel yaratıcı çalışmalarımızla hizmetinizdeyiz. Bu çalışmalar ev, iş yeri veya ofisinizin dekorasyonunu
zenginleştirecektir. Tüm çalışmalarımız yüzde yüz el yapımı
ve benzeri olamayan parçalardır. Tamamen size özel ve şahsi
isteğe bağlı tasarımlar yaratıyoruz. İsmimizden de çıkarılacağı
gibi dünyamız doğa... Sevgiyle aşkla kalın ve daima çiçeklerle
yaşayın. Çiçekler süslesin yaşamınızı.
Nihan Akyol’a sorularınız, istekleriniz ve siparişleriniz için:

doa.flowerarts - kuru çiçek tasarım - Berlin
Instagram sayfamız: doa.flowerarts
Email: nihan@akyol.eu
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Değerli ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu 9 parçadan
oluşan bu vitrayı 1970 yılında
Bonn Büyükelçiliği Rezidansı
için yaptı. Eser 1999 yılına kadar;
Büyükelçilik Bonn’dan Berlin’e
taşınana kadar orada kaldı.
Daha sonra Berlin Büyükelçiliği
inşa edilene kadar saklanan
eser 2012 yılında tekrar Berlin
Büyükelçiliği yeni Kançılarya
binasında yerini aldı.
Beton ve renkli camlardan
yapılmış olan vitray, 1960 ve 70’li
yıllarda özellikle Türkiye’deki
resmi binalarda kullanılan duvar
panosu tarzında yapılmış bir
eser ve hep büyükelçilik binası
içinde yer aldığı için pek tanınan
bir eser değil.
Eserin alt kısmında Bedri Rahmi
Eyüboğlu’nun betona attığı
imzası ve tam ortada kendi yüzünün profilden yapılmış tasviri
bulunmakta. Üzerinde kullanılan
figürler genellikle Türk İslam
Sanat’ında bilinen motifler, eseri
izleyen bazı kişiler bunları ışık
gölge oyununda kullanılan figürler de olabileceğini söylüyorlar.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve
Özlem Türeci, T.C. Berlin
Büyükelçisi Ali Kemal
Aydın’ı ziyaret etti

Koronavirüs salgınına karşı
geliştirdikleri aşı ile tüm dünyada
milyonlarca insanın umudu olan
BioNTech’in kurucu ortakları Dr.
Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur
Şahin T.C. Berlin Büyükelçiliği’ni
ziyaret ettiler.

Türkiye Cumhuriyeti Berlin
Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve
eşi Berna Aydın tarafından elçilik
büyük salonunun girişinde karşılanan Şahin ve Türeci büyükelçilik binasını
gezdiler. Bonn’dan Berlin’e taşınan Bedri Rahmi Eyüboğlu eserini ilgi ile izleyen
Şahin ve Türeci daha sonra büyükelçi ve eşi ile makam odasında sohbet ettiler.
Aynı gün yapılan törenle Almanya’nın en büyük Onur Ödülü Federal Almanya
Cumhuriyeti “Yıldızlı Liyakat Nişanı” alan Prof. Şahin ve eşi Dr. Türeci için
Twitter’den ziyaret ve liyakat nişanı için bir paylaşım yapan büyükelçi Ali
Kemal Aydın sayfasında “BioNTech kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr.
Uğur Şahin’i Büyükelçiliğimizde ağırladık. Kendilerine Sayın Bakanımız Mevlüt
Çavuşoğlu’nun tebriklerini ve iyi dileklerini ilettik” paylaşımında bulundu.
Büyükelçi Aydın, koronavirüs salgınına karşı dünyanın umudu olan ilk
aşılardan birini geliştiren Türeci ve Şahin ile büyük gurur duyduklarını vurgulayarak, BioNTech’in önümüzdeki dönemde Türkiye ile işbirliğini daha da
geliştirecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Ziyarette, Türeci
ve Şahin’e Antakya’nın yöresel yemeklerinden ikram edildiği öğrenildi.
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotoğraflar / Kaynak: https://twitter.com/alikemalaydin
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BKTMD ‘türkklâsik’
online konser
çalışmalarına başladı
Berlin
Klâsik Türk Müziği Derneği
(BKTMD) online olarak da olsa
konser çalışmalarına
yeniden başladı.
BKTMD Korosu başkanı ve şefi
Selahattin Doğan’ın belirlediği
Nihavend Makamı’ndaki eserlerin alt yapıları İstanbul Kültür
Bakanlığı sazendeleri tarafından
çalınarak kayıt yapıldı. Sonrasında
bu kayıtların üzerine stüdyoda
şarkıları okuyan şefimiz Selahattin
Doğan, eserlerini koromuz üyeleriyle paylaştı.
Zoom üzerinden yapılan derslerde; ses kayıtları daha önce yapılan
bu eserlerin alt yapılarının üzerine
koro üyelerinin seslendirdiği
eserler ve performansları
değerlendiriliyor. BKTMD koro
üyeleri bunun dışında uzun yıllar
İTÜ Konservatuvar Bölümü’nde
ses eğitimi veren, yaklaşık 2
yıl önce ailesi ile birlikte Avusturalya’ya yerleşen ve müzik
çalışmalarını bu ülkede sürdüren
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk
Müziği Devlet Konservatuarı eski
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül
Altıok’tan, yine zoom üzerinden
ayda bir yaklaşık iki saat süren ses
eğitimi dersleri alıyorlar.
Zoom üzerinden çalışmalarını
sürüdüren BKTMD yöneticileri ve dernek üyeleri, “yüzyüze
çalışmaları çok özlesekte bu süreçte yaptığımız zoom çalışmaları
bize oldukça katkı sağlıyor”
dediler.
Hüseyin İŞLEK
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Talip Gözdereliler

Doç. Dr. Ayşegül Altıok

Federal Aile Bakanı Kreuzberg’i ziyaret etti
Federal Almanya Hükümeti Aile Bakanı Franziska Giffey,
Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtini ziyaret
etti. Giffey’e Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Kreuzberg
3. Seçim Bölgesi direkt adayı Sevim Aydın, SPD Kreuzberg
Teşkilat başkan Yardımcısı Ahmet İyidirli ve Ercan
Yaşaroğlu eşlik ettiler.
Franziska Giffey bu etkinlikle birlikte FriedrichshainKreuzberg’te SPD eyalet meclis için liste başı olan Sevim
Aydın’ın seçim kampanyasını da başlatmış oldu. Yıllardır
bölgedeki güvenlik problemleri ve kiracıların sorunlarıyla
yakından ilgilenen Sevim Aydın’ın organize ettiği bu
programda korona salgınının bölgedeki iş yaşamını nasıl
etkilediği de başka bir ağırlık konusuydu.
SPD Berlin Teşkilatı Eş Başkanı da olan Giffey, bölge
esnaflarını ziyaret amacıyla geldiği Kreuzberg semtindeki
turu’na Türk manavıyla başladı. Daha sonra çiğköfte
büfesini ziyaret etti. Hayatında ilk defa çiğ köfte yediğini
söyleyen Bakan Giffey, çiğ köftenin acılı tadını alınca, “Oooo
bayağı acıymış’ dedi.
Bakan Giffey ardından ekmek arası balık büfesi işleten
Trabzonlu Avni Kazancı’yla sohbet edip şikayetlerini dinledi.
Kreuzberg’de özellikle uyuşturucuya karşı başlattığı
mücadeleyle tanınan aktivisti ve esnaflarından Ercan
Yaşaroğlu bakan Giffey’e eşlik edip bölgedeki sorunlar

hakkında bilgi verdi. Yaşaroğlu bölgede korona salgını
kadar uyuşturucunun da büyük sorun olduğunu belirtti.
Daha sonra Mısır Çarşısı adlı pide ve lahmacun salonunu
ziyaret eden Bakan Giffey, işletme sahibi Celalettin
Aktürk’e, Mısır Çarşısı’nın anlamını sordu.
Franziska Giffey’e şikayetlerini ileten semt esnafları
korona kısıtlamalarının ekonomik olarak kendilerini çok
zor durumda bıraktığını belirtirlerken;
Bölgedeki esnafın sorunlarını
yakından takip eden Sevim Aydın
dükkan kiralarındaki artışlara
değinerek bu konuda mutlaka bir yasal
düzenleme yapılması gerektiğini
belirtti. Giffey de esnaflara
zor bir süreçten geçildiğini
ve korona virüsünün
her kesimi etkilediğini
belirterek, ancak kurallara
uyarak ve aşılamayla
sorunun üstesinden
gelinebileceğini söyledi.
Hüseyin İŞLEK
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Yüksel Ağabey© i Kaybettik
Korona, ne yazık ki bir büyük çizgi
ustasını daha aramızdan aldı, ünlü grafiker Yüksel Ertan’ı 84 yaşında kaybettik
(1936 – 2021)
Ne diyeceğimi bilemiyorum! Aniden gidiverdi Yüksel abim...
Ne diyeceğimi bilemiyorum ama
yazmalıyım. Yılbaşından bu yana söyleşi
yapmak için randevu almak istiyordum
sevgili Yüksel Ertan abimden, bunun en
canlı tanığı bana bu söyleşide eşlik etmek
isteyen Ali Yıldırım’dır. Demek ki kısmet
değilmiş. Koronanın en tehlikelisine
yakalanmış Yüksel Abi.
Kalemi sustu, parmakları sustu ve özveriyle çizdiği tüm kahramanları sustu.
Sevgili Yüksel Abi ile kimleri kaybettik
bilemezsiniz. Ne kadar kahramanımız
bize veda etti, hayal bile edemezsiniz.
Köylü kızlar sustu, çocuklar sustu ve tüm
23 Nisan çizgileri öksüz kaldı. Modern
Nasreddin Hoca’yı kaybettik, başımız
sağolsun. Unutulmaz nüktelerin, o eşsiz
gülücüklerinle seni çok özleyeceğim.
Haber: Hüseyin İşlek
Fotoğraflar: Hüseyin İşlek
Münir Bağrıaçık ve ÜLKER
Çizgi: Erdoğan Karayel
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 Yüksel Ertan’ın kısa yaşam öyküsü
1960’larda daha genç yaşlarda Ülker’in logosunu çizer ve 1970’li yıllara
kadar çok sayıda Ülker ürününün ambalajlarının çizimlerini yapar,
1936 yılında İstanbul’da doğan grafik ve illüstrasyon ustası Yüksel Ertan. 1952 yılında Akbaba adlı mizah dergisinin karikatür yarışmasında
dereceye giren Yüksel Ertan, ardından çizim ve grafik çalışmalarını
profesyonelce yürütmeye başlar. Ertan, 1954 yılında ‘And Film’ adına
Nasreddin Hoca filminin animatörü olarak görev alır ve ardından kısa
bir süre Güzel Sanatlar Akademisi’ne devam ettikten sonra 1960’lı
yıllardan itibaren kendi atölyesini kurarak Türkiye’de özel sektörde
birçok şirketin kurumsal logo ve reklam grafik çalışmalarını yürütür. 1966-1970 yılları arasında başta Ülker’in logosu olmak üzere
100’den fazla ambalaj ve gazete reklamının grafik tasarımlarını yapar.
Bu dönemde Ülker reklamlarında kullanılan “Ülker’siz çay saati
düşünülemez” sloganını da Yüksel Ertan bir reklam tasarımı için
geliştirir.
1992’de yılında Media Grafik’in davetlisi olarak Almanya’nın Köln
kentine gelir ve cd kapakları çizmeye başlar. Köln’e yerleşen Yüksel
Ertan, ardından 1993 yılında Berlin’e taşınır ve 40 yılın üzerinde
Almanya’da birçok Türk şirketinin grafikeri olarak kurumsal çizimlerini yapar. AYPA.TV’de çalışmaya başlayan Yüksel Ertan, televizyon
yayınlarında çizerek çocuklara anlattığı Nasreddin Hoca hikayeleriyle,
yeni nesle Türk mizah ustalarını tanıtarak, bir anlamda Türkiye adına
Kültür Elçiliği de yapar. Birkaç yıl öncesine kadar Berlin’de yüzbinlerin
katılımıyla görkemli bir şekilde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarının sahne dekorlarını da Yüksel Ertan çizerdi.
Çizdiği sevimli köylü kızları, geleneksel folklorik desenli giysileriyle sadece kartpostalları değil, parlamento binalarını da süsleyerek Ertan’ın
arkasından unutulmayacak hatıralar bıraktı.

ALMANYA’DA
EV DOKTORLARI
AŞI YAPMAYA
BAŞLADI

Hüseyin İŞLEK

K

orona Virüse karşı aşılama stratejisinde aksaklıklar yaşayan Almanya’da
ev doktorları da 6 Nisan Salı gününden itibaren hastalarına aşı yapmaya
başladı. Ev doktorlarının da aşılamaya başlamasıyla aşılama hızını artırmak
isteyen Almanya bu aşıları doktorlara, bölgelerindeki eczaneler üzerinden
ulaştırıyor.Aşılama merkezleri de çalışmalarına devam edecek. Aşı merkezlerindeki aşılama öncelik sırası da devam edecek. Ancak, ev doktorları da
hastanın durumuna göre öncelikli aşı yapabilecek.
Almanya Daimi Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens, Almanya’da bulunan
ev doktorlarından 35 bini şimdilik Biontech/Pfizer aşısını yapacağını belirterek, her doktora haftada 20 aşı aktarılacak, böylece hergün, her doktorun 20 aşı
yapması durumunda haftada en az 5 milyon kişinin aşılanabileceğini, bununla
Ağustos ayı başında herkesin aşılanmasının mümkün olabileceğini söyledi.

Aşılamada beklenen
hıza ulaşamayan Almanya,
ev doktorlarını da aşılama
kampanyasına dahil etti.
Berlin’deki ev doktorları 6
Nisan Salı gününden itibaren
hastalarına Koronavirüs aşısı
yapmaya başladı.

Dr. İsmail Nevzat Tuncay Kreuzberg’teki MVZ Sağlık
Polikliniği’nde aşı yapmaya başladı
Yönetmenliğini Operatör Doktor ve Genel Cerrahi Uzmanı (Chirurgie ve Allgemeinmedizin) Dr. İsmail Nevzat Tuncay ve Çocuk
Doktoru Turhan Keleş’in yaptığı MVZ (Med. Versorgungszentrum,
Poliklinisches Zentrum) Sağlık Polikliniği’nde bugün Koronavirüs
aşıları yapılmaya başlandı.
Uzun yıllar Berlin’de Türklerin en yoğun yaşadığı Kreuzberg
(Skalitzer Str. 15, 10999 Berlin) ve Neukölln (Hermannstr. 257,
12049 Berlin) ilçelerinde sağlık hizmetleri sunan Dr. İsmail Nevzat
Tuncay’ı ilk aşı gününde ziyaret eden, haber yapan ve aşı olanlardan
biri de bendim. Bugün biz de eşim Semra İşlek ile birlikte ilk aşımızı
olduk.

Hüseyin İşlek ve
eşi Semra İşlek'le birlikte ilk aşılarını
Dr. İsmail Nevzat Tuncay'da yaptırdılar.

Dr. Tuncay, muayenehanelerdeki hekim sayısına göre her doktora 20 aşının reserve edildiğini söyleyerek, “Biz burada 5 doktor
arkadaşımla birlikte Berlinlilere hizmet veriyoruz. BionTech COVID-19 aşısının soğuk dolaplarda saklanması gerekiyor. Bu sebeple
biz de bölgemizde bize en yakın eczaneden gelen aşıyı onlardan
alıp öncelikli olarak yaşlı ve kronik hastalarımıza verilen randevular ile yapacağız.
Aşıları yapmaya başladık ve yaklaşık 50 kişiye aşı yaptık. Çarşamba
günü 100 kişiye ve perşembe günü de 100 kişiye aşı yapma
imkanımız oldu. Bize bu imkanın sağlanması bizi çok mutlu etti.
Ekip arkadaşlarımla biraz yorulduk ama çok sayıda muayenehaneden mutlu ve insanlara yardım etmiş olumlu paylaşımlar duyduk.
İnsanlara hizmet etmiş olmanın ruhsal psikolojisi, pozitif psikolojisi
ile ayrıldığımı söyleyebilirim

Almanya’da ev doktorları da 6 Nisan Salı gününden
itibaren hastalarına aşı yapmaya başladı.

Jahr ◆ Yıl 18

73

�Gezi

Aziz Nesin İlkokulu öğrencileriyle Kuzey Kıbrıs gezisi
Sizlere 2018 yılında Aziz Nesin İlkokulu öğrencileriyle yapmış
olduğumuz başka bir güzel yolculuğumuz Yavruvatan Kıbrıs‘la ilgili
gezimizi anlatmak istiyorum. Berlin ile Lefkoşe-Kıbrıs arası mesafesi
3234 km. Bu gezimizde öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımızla
Kuzey Kıbrıs‘ın görülmesi gereken yerleri Girne, Gazi Magosa, Lefkoşe
gibi yerlerini gezdik. Aziz Nesin İlkokulu‘nun 6c sınıfı öğrencilerinin, 5.
sınıflarda Türkiye‘ye yaptıkları geleneksel gezilerin biri daha 2018 ekim
ayında bu kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘ne yapıldı.

6c sınıfı öğretmenleri Gönül ve Tevfik Gürtunca ile Hasan Çil’in de eşlik
ettiği gezinin amacı; Türk Kültürü`nü yakından tanımak, Türk dilini
uygulamada pekiştirmek, sosyal görgü ve davranışlarını geliştirmek,
tarihi eserleri, doğal güzellikleri görmek ve incelemek, bilgi ve fikir sahibi
olmak olarak sayılabilir. Öğrencilerimizle ilk durağımız aynı zamanda
konaklama yaptığımız Girne idi. Girne kalesi, limanı, şirin sokakları ve
çarşısı, plajları görülmeye değer güzelliklerdi.
Kültür gezileri içinde ilk olarak Kıbrıs Barış Harekatı‘nda Türk askerinin adaya ilk çıktığı yer olan çıkartma plajı, Karaoğlanoğlu Şehitliği ve
açıkhava müzesi ziyaret edildi. Daha sonra Mavi Köşk gezisi yapıldı.
Mavi Köşk dışarıdan görünmeyen ama tepeden her yeri görebilen konumu, ilginç odaları, dekorasyonu ve hikayesi ile öğrencilerin ilgisini çekti.
İkinci durak Gazi Magosa idi. Othello Kalesi Luzinyanlar tarafından
limana hakim bir noktada savunma amacıyla yapılmış. Magosa‘yı ve Akdeniz`i kale burçlarından izledikten sonra Namık Kemal‘in yattığı zindan
görüldü.
Daha sonra sırada Kıbrıs‘ın iki büyük camiinden biri olan Lala Mustafa
Paşa Camii vardı. Aslı Aziz Nikolas Katedrali olan bu yapı bir Katolik
Mabedi iken Kıbrıs‘ın Osmanlı hakimiyetine girmesiyle cami olarak
kullanılmaya başlanmış. Akdeniz‘in gotik tarzdaki en güzel yapılarından
olan bu katedralde Luzinyan Kralları, Kudüs Kralı olarak taç giyerlermiş.
Tüm ekip, zarif mimarisiyle öğrencilerin ilgisini çeken bu yapıyı ve giriş
kapısında bulunan 700 yaşındaki Kıbrıs‘ın en yaşlı canlısı olan cümbez
ağacını da (tropikal incir) gördükten sonra, Magosa Çarşısı ve incecik
kumları, tertemiz denizi ile Kapalı Maraş bölgesinde bulunan Golden
Beach plajında denizin ve güneşin tadını çıkardılar.
Sırada Lefkoşe vardı. İlk olarak Barbarlık Müzesi ziyaret edildi. Burada 1963- 1964 yılında Rum çeteleri tarafından yapılan saldırıda
katledilenlerin fotoğrafları, onlardan kalan izler ve bu konuda dünya
basınında yayınlanan haberlerin sergilendiği bölümler vardı. Daha sonra
Lefkoşe‘nin Güney Kıbrıs ile sınır kapılarından biri olan Lokmacı Sınır
Kapısı‘nda Check Point noktası, Rum ve Türk taraflarından karşılıklı
turist geçişleri gözlemlendi. Kıbrıs‘ın diğer büyük bir camii olan Selimiye
(Ayasofya) Camii Lefkoşe‘yi zarif silûetiyle süsleyen ve katedral olarak
yapılan bir Lüzinyan eseri olarak etkileyiciydi.
Bu eseri de incelendikten sonra görülmesi gereken yerlerden biri de
Lefkoşe Büyük Han idi. Kıbrıs’ın en büyük han ve kervansaraylarından
biri olan bu han Osmanlılar tarafından 1572 yılında yaptırılmış.
Zamanımızda el sanatları, hediyelik elişi ve turistik eşyaların satışının
yapıldığı bölümleri gezip gördükten sonra Lefkoşe gezisi çok etkileyici
bir Mevlevi Sema gösterisini izleyerek tamamlandı. St. Hilaryon Kalesi,
Bellapais Manastırı gezdiğimiz diğer güzelliklerdi.
Haber: Gönül GÜRTUNCA ve Hasan ÇİL
Fotoğraflar: Hasan ÇİL, Tevfik ve Gönül GÜRTUNCA
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Aziz Nesin İlkokulu öğrencileriyle Londra gezisi
 Öğrencilerimiz Londra‘da
Harry Potter, Madame Tussauds
Müzesi, British Museum,
Piccadilly Circus gibi en popüler
yerleri turlayarak gördüler.
Sizlere bu yazımda geçmişten
bizlere hatıra kalan Aziz Nesin
İlkokulu‘nun 6. sınıflarıyla birlikte
yapmış olduğumuz Londra gezisini
anlatacağım.
Aziz Nesin İlkokulu öğrencileri ile
ziyaret için Almanya‘nın başkenti
Berlin’den hep birlikte İngiltere‘nin
başkenti Londra’ya uçtuk. Berlin ile
Londra arası kuş uçusu mesafesi ile
932 kilometre, uçakla büyük bir zaman almıyor. Öğrencilerle Londra‘nın
görülmesi gereken yerleri Big Ben,
London Eye, Buckingham Sarayı gibi
önemli yerlerini hep birlikte gezerek; kültür değerlenmesi yaptık ve
gençlerimiz bu gezide hem Londra’yı
hem gezme; hem de, İngilizce pratik
yapma olanağı buldular.
Öğrencilerimiz Londra‘da Harry
Potter, Madame Tussauds Müzesi,
British Museum, Piccadilly Circus
gibi en popüler yerleri turlayarak
gördüler. Bu gezide 45 kişilik öğrenci
grubuna öğretmenler Selda Kırkgöze,
Ayla Çakmakçı, Deniz Taner ve
Hasan Çil eşlik ettiler. Birlikte gidilen Londra‘nın Türk mahallesinde
Hasan Ahmet ve Hasan Solak‘ın Park
View Cafe adındaki restorantında
çok güzel ağırlandılar. Böyle geziler
çocukların sosyalleşmesi, değişik
ülkelerin kültürlerinin tanınması ve
kişisel gelişimleri açısından oldukça
önemlidir.
Haber: Hasan ÇİL
Fotoğraflar: Hasan ÇİL, Selda
KIRKGÖZE, Deniz TANER,
Ayla ÇAKMAKÇI
Jahr ◆ Yıl 18
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adreslerine göndererek katılabilir: Berlin
SES Dergisi Beckerstr. 3 - 12157 Berlin.

Dergisi’nden

Ödüllü Yarışma
SES Dergisi ve Primerepair Tamir Servisi
ortaklaşa ödüllü bir yarışma düzenliyor
Ses Dergisi sponsorluğunu Başkent Berlin’in tanınmış Telefon, Tablet ve MacBook
Tamir Servisi Primerepair‘in (www.primerepair.de) üstlendiği bir yarışma düzenliyor. Her yaşta katılabileceği yarışmada,
katılımcılar SES
Dergisi’nin ekteki
logosunu elle, karakalem veya karikatür
olarak çizerek ya da
yağlı ve sulu boya
kullanarak yapabilir
ve SES Dergisi’nin
e-posta, Facebook,
Instagram veya posta
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Seçkin kişilerden oluşan 4 kişilik Jüri; 30
Haziran gününe kadar bize ulaştırılan
emeklerinizi değerlendirmeye alarak
birinci, ikinci ve üçüncüyü seçeceklerdir.
Yarışma sonunda birinci seçilen katılımcı
değeri 280 euro civarında olan bir AirPods
Pro telefon kulaklığı, tanınmış İnternet
alışveriş sitesi Amazon’dan birer hediye
çeki (Gutschein 50 Euro ve 100 Euro)
kazanacaktır.
AirPods Pro, aktif gürültü engelleme
özelliğine sahip büyüleyici ses deneyimi
ile kullananların çok beğenisini kazanan
bir kulaklık olup çevrenizi duyabilmeniz
için Şeffaf Mod’a ve kişiye özel gün boyu
kullanım rahatlığına sahiptir. AirPods
Pro da tıpkı AirPods gibi iPhone veya
Apple Watch’unuza adeta sihirli bir şekilde
bağlanıyor ve kutusundan çıkar çıkmaz
kullanıma hazır oluyor.
4. ile 10. arasındaki katılımcılar ise Ses Dergisi’nin özel ödülleri ile ödüllendirilcek ve
kendilerine çikolata Tatlı takdim edilecektir.
Kazananların isimleri, resimleri ve toplu
halde çekilen fotoğrafları dergimizin haziran ayındaki sayısında yayınlanacaktır.

primerepair
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Türkisch Deutsches Stadtmagazin
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