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Solist ve gitarist
Fatih Solak,
müzik yolculuğuna
tek başına
devam ediyor.
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Ahmet TUNGA
Merhabalar Saygıdeğer Okurlarımız,
Mayıs ayının bu güzel günlerinde, dergimizin
yeni sayısıyla birlikte sizleri yürekten
selamlıyoruz.
Her zaman olduğu gibi, zengin bir içerik ve
güzel bir biçimle, her yaştan vatandaşımıza
hitap etme ve her ailenin dergisi olma
gururuyla yine sizlerin karşısındayız.
Dergi çıkarmak bir emek işidir ve bir
heyecandır. Heyecan olmazsa bu iş yapılamaz;
yapılsa bile güzellik olmaz. Bizler her sayıda
bu heyecanı duyarız. İşleri tamamlayıp dergiyi
matbaaya gönderdiğimizde bir yorgunluk
kahvesi içeriz. Dergi matbaadan gelince
sevincimiz çoğalır, çünkü emeğimizin ürününü
görürüz ve bu duyguları her sayı yeniden
yaşarız.
Değerli okurlar, bu yılın bahar aylarını da
bitirmek üzereyiz. Mayıs da bittikten sonra yaz
aylarına gireceğiz. Fakat şunu da söylemek
gerekir ki, mayıs ayı yılın en güzel ayıdır. Her
taraf alabildiğine yeşildir ve ağaçlar çiçek
açmıştır.
Ünlü bir Nasreddin Hoca fıkrası vardır:
Hoca’ya köylüleri sormuş: ‘Hocam, şu
insanlara akıl sır ermiyor. Yaz aylarında
sıcaktan, kış aylarında da soğuktan şikayet
ederler.’ Hoca hemen cevabı vermiş:
‘Haklısınız, fakat bahar aylarına hiç kimse laf
edemiyor değil mi?’
Evet, Hoca’nın dediği gibi bahar aylarından
kimse şikayet etmiyor. O zaman bu güzel
günleri doyasıya yaşamak gerek.

Dergimizin bu sayısı iki milli, bir dini bayrama
rastladı. Ne güzel bir rastlantı bu. Dini
bayramlarımız dostluk ve kardeşlik demektir.
Bu yıl 2-4 Mayıs tarihleri arasında kutladığımız
Ramazan Bayramı’nda bu duyguları hep
birlikte yaşadık. Bayram Günlerine de denk
gelen 28 Nisan - 04 Mayıs arası ‘Kardeşlik
Haftası’dır. Bu vesileyle SES Dergisi olarak,
geçmişte olsa ‘Ramazan Bayramı’ ve ‘Kardeşlik
Haftası’ kutlarız.
Değerli okurlarımız, bilindiği üzere, 23 Nisan
1920‘de Ankara‘da Türkiye Büyük Millet Meclisi
açılmış ve bu önemli gün bir yıl sonra bayram
olarak kutlanmaya başlanmıştır. 23 Nisan
1929 tarihinde Atatürk bu bayramı çocuklara
armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929
yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya
başlanmıştır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
Berlin’de Başkonsolosluğumuz nezdinde
ve sivil toplum kuruluşları tarafından her
yıl kutlanır ve bu kutlamalar tüm Berlinli
çocukları sevindirir. 19 Mayıs 1919 tarihi,
Kurtuluş Savaşı‘nın ilk adımının atıldığı
tarihtir. Yunanlılar, İzmir‘i 15 Mayıs 1919‘da
işgale başlamışlardır. Bu durum şehirlerde
ve köylerde infiale yol açmıştır. 19 Mayıs 1919
tarihinde Samsun’a çıkan Mustafa Kemal
Paşa, 20 Mayıs 1919’da o zamanın İçişleri
Bakanlığı’na bir yazı göndererek, İzmir’in
Yunanlılar tarafından işgalinin millet ve orduyu
derinden üzdüğünü, ordunun ve milletin
bu işgali hiçbir zaman kabul etmeyeceğini
bildirmiştir.
Bu kararlılıkla başlayan Kurtuluş Savaşı‘yla
zafere ulaşılmış ve vatan kurtulmuştur.
Bizlere bu güzel vatanı kazandıran milletimize,
Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları ile
kahraman ordumuza minnettarız.
Değerli okurlar, bir sonra ki sayımızda
buluşuncaya kadar hoşçakalın.

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 2022 – 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 2022 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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Büyükelçi Ahmet Başar Şen İftar Yemeği Verdi

B

üyükelçi Ahmet Başar Şen, büyükelçilik binasının
büyük salonunda verilen iftar yemeğinde Federal
Almanya’nın çeşitli eyaletlerinden ve yörelerinden
gelen konuklara hitap etti. Şen, İslam karşıtlığı ve
ayrımcılık, göçmen kökenlilerin çok kültürlü yaşamı
ve Ukrayna & Rusya arasındaki savaşa değinerek
yaptığı konuşmasında, Türkiye ve Almanya’nın,
Avrupa’nın içinden geçmekte olduğu bu zor
dönemde, sorumlu birer müttefik olarak barış hedefi
doğrultusunda, yakın eşgüdüm içerisinde hareket
ettiğini söyledi.
Büyükelçi “Yaşanan savaş tüm insanlığın şahit
olduğu vahşet görüntülerinin Avrupa’da güvenliğin,
huzurun, esenliğin garanti olmadığını ve bunların
muhafazası ve geliştirilmesi için birlikte çaba
gösterilmesi gerektiğini bir kez daha acı bir şekilde
gözler önüne sermiştir.” dediği konuşmasında,
nüfusu 3 milyonu aşan Almanya Türk toplumunun
iki ülkeyi birbirine bağlayan en önemli beşeri bağ
olduğunu söyledi.
Büyükelçi Şen, “Almanya 60 yıl önce çalışmaya gelen
Türklerin vatanı haline geldi.”
Almanya’nın, 60 yıl önce çalışmak amacıyla gelen
Türklerin de vatanı haline geldiğini belirten
Başar Şen, artan İslam karşıtlığı ve ayrımcılığa da
dikkati çekti: “Bu süreçte, göç eden kişiler yabancı
düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve ayrımcılık gibi önemli
zorluklarla karşılaşmışlardır. Bu zorluklar maalesef
halen devam etmektedir. Alman tarafı da bunun
farkında. Özellikle son dönemlerde yaşanan NSU
cinayetleri, Halle ve Hanau saldırıları gibi şiddet

olaylarının ardından federal hükümetin aldığı
tedbirler, keza Dışişleri Bakanlığı’nın son dönemde
açıkladığı aşırı sağa karşı eylem planı duyulan bu
hassasiyetin göstergesidir. Bununla birlikte, başta
Türkler olmak üzere göçmen kökenliler aradan
geçen bu sürede Alman toplumuna başarılı bir
şekilde uyum sağlamışlar, Almanya’nın ekonomik
gelişimine ve çok kültürlülüğüne değerli katkılarda
bulunmuşlardır.”
Başar Şen, “Alman komşularınızı iftara davet ederek,
ekmeğinizi ve yemeğinizi onlarla bölüşün.”
Büyükelçi Ahmet Başar Şen konuşmasını; “Bu
vesileyle sizlerden bir ricam da olacak. Ramazan
ayı bitmeden iftarlardan en az birine, bildiğiniz,
tanıdığınız, komşunuz olabilir bir Alman aileyi
davet edin. Onlara Ramazan’ı, orucu, iftarı anlatın,
ekmeğinizi onlarla bölüşün. Bu düşüncelerle,
Ramazan ayının milletimize, Almanya Türk
toplumuna, tüm Müslümanlara ve bütün insanlığa
hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan ayının
sonunda ulaşmayı ümit ettiğimiz mübarek Ramazan
bayramının sevincini de hep birlikte yaşamayı
diliyorum. Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin!”
sözleriyle bitirdi.
Haber Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Hüseyin İŞLEK ve Şükrü TOKAY

Ahmet Başar Şen

� Haber

Büyükelçi “Yaşanan savaş tüm
insanlığın şahit olduğu vahşet
görüntülerinin Avrupa’da
güvenliğin, huzurun, esenliğin
garanti olmadığını ve
bunların muhafazası ve
geliştirilmesi için birlikte
çaba gösterilmesi gerektiğini
bir kez daha acı bir şekilde
gözler önüne sermiştir.”
4
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DİTİB Yeni Cami din görevlisi İlhan Temur’un okuduğu Kuran-ı Kerim ile başlayan iftar yemeğine; Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök ve eşi Berlin
Büyükelçiliği müsteşarı Fulya Yücekök, , Federal Meclis SPD milletvekilleri Derya Türk-Nachbaur, Nils Schmid, Gülistan Yüksel ve Almanya Müslümanlar
Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, Federal Almanya Parlamentosu eski milletvekili Özcan Mutlu, Almanya’daki İslâm ülkelerinin büyükelçileri,
Almanya’daki Türk Toplumu‘nun önde gelen mensupları, iş insanları, ulusal ve yerel medya mensupları, dini önderler ile konuk vatandaşlar katıldı.

Jahr ◆ Yıl 19

5

TDU’da Kahvaltı B
Eşliğinde Genel

ilindiği gibi, Türk-Alman İşverenler Birliği e.V.
(TDU) iki yılda bir yapılmakta olan yönetim
kurulu ve denetim kurulları toplantısını pandemi
nedeniyle gerçekleştirememişti. Bu yılın Mayıs
ayında bir genel kurul hedefleyen TDU, bu nedenle
Wittenau semtindeki Beyoğlu restoranda üye ve
konuklarına kahvaltı düzenledi.

Kurula Hazırlık T
Toplantısı Yapıldı

�Haber
6
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DU Basın Sözcüsü Doğan Azman’ın yaptığı açılış
konuşması ile başlayan kahvaltıdan önce bir
konuşma yapan Başkan Remzi Kaplan, yeni Yönetim
ve Denetim Kurulları seçimlerini pandemi yüzünden
gerçekleştirmediklerini söyledi.

K

aplan “Genel Kurulu’muzu bu yılın Mayıs
ayında yapmayı planlıyoruz. Pandemi başlangıcı
olan Mart 2020’den bu yana maalesef çok verimli
toplantılar gerçekleştiremedik ve hatta birbirimizi
bile çoğu zaman göremedik. Hastalanan ve tekrardan
sağlığına kavuşan üyelerimiz oldu. Hatta vefat ederek
aramızdan ayrılan üyelerimiz oldu. Bazı işletme
sahibi üyelerimiz pandemiden dolayı zor günler
geçirse de işverenler olarak durmadan yolumuza
devam ettik. Uzun bir aradan sonra tekrar beraber
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mayıs ayı içinde
genel kurulumuzu yaparak, yeni yönetimimizi seçip
daha güçlü olarak üyelerimize hizmet vermeye devam
edeceğiz.” dedi.

Ü

�Toplum

rünlerini Almanya dışına da ihracat eden ve
dünyaca ünlü döner markalarından Kaplan
Döner’in de kurucusu ve sahibi olan Remzi Kaplan
daha sonra konuşmasına TDU bünyesinde ‘Genç
TDU’ oluşumunun kurulduğu müjdesini vererek
devam etti.

S

on dönemlerde genç girişimcilerin sayısının
giderek arttığına dikkati çeken Başkan Kaplan, bu
gençlerin yeni ve farklı iş alanlarında iş dünyasına
yeni bir enerji getireceğinin altını çizdi. TDU’nun
giderek büyüdüğüne dikkat çeken Remzi Kaplan,
geleceğin garantisi olan ‘Genç TDU’nun; Lara Tekin,
Simge Öztaş, Sinem Seda Tüfekçi, Duygu Çakır, Tolga
İnci, Mert Adıgüzel, Berkay Tekin ve Okan Öztaş’tan
oluşan gençlerini tanıttı. Kaplan ardından gençlere
söz vererek kendilerini tanıtmalarını istedi.

T

ürklerin Almanya’ya göçünün 60. Yılı
nedeniyle 190 sayfalık bir kitap çıkarttıklarını
belirten TDU Başkanı Remzi Kaplan, “Bu
önemli dokümantasyonun hazırlanmasında ve
yayınlanmasında emeği geçen Mümtaz Ergün, Diyap
Sakallı ve fotoğraflarıyla Hüseyin İşlek ile diğer
arkadaşlara çok teşekkür ederim” dedi.
Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
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Ulaş ÖZKAHRAMAN

Kurtuluşa Giden Yolda
İki Mihenk Taşı

19 Mayıs 1919,
23 Nisan 1920
Takvimler 1918 yılının 30 Ekim’ini
gösterdiğinde, Limni Adası’nın Mondros
Limanı’nda demirli, Çanakkale Deniz
Savaşı’na da katılmış ve 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, Elâzığ, Bitlis, Diyarbakır, Van,
Sivas) adı verilen yerlerde bir karışıklık
olursa, bu vilayetlerden herhangi birini
İtilaf Devletleri işgal edebileceklerdir. “

�Makale

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

8

Jahr ◆ Yıl 19

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.
13 Kasım 1918’te İstanbul’a geldiğinde
‘‘Aslında hiç burada olmamalıydım. Bir
an önce Anadolu’ya geçmeliyim.‘‘ diyen
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aradığı
fırsatı bularak İzmir‘in işgalinden
tam dört gün sonra, 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 destekleyecek,
örgütleyecek ve yönlendirecekti.
Samsun‘dan Havza‘ya geçen Gazi Mustafa
Kemal, Havza Genelgesi’ni de yayınlayarak
bu tavrını devam ettirecekti. Sonrasında
Amasya‘ya giden Atatürk, Amasya
Genelgesi ile Kurtuluş Savaşı’nın nedenini,
amacını ve yöntemini belirtecekti. Peşi
sıra gerçekleşen Erzurum ve Sivas
Kongreleri’nin ardından oluşan Temsil
Heyeti‘yle birlikte 27 Aralık 1919‘da
Ankara’ya gelecek ve Ankara, bu tarihten
sonra Kurtuluş Savaşı‘nın komuta merkezi
olacaktı.
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
edilen Misak-i Milli kararları, Kurtuluş
Savaşı‘nın manifestosu olarak tarihteki

E mail: berlinea@meb.gov.tr

yerini alıyordu. Bu kararların ardından
İstanbul, 16 Mart 1920‘de resmen işgal
edilmiş, meclis kapatılmış, birçok
milletvekili tutuklanarak 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 Á2 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk BayramıÂ ile Á1 9 Mayıs Atatürk‘ü
Anma, Gençlik ve Spor BayramıÂ bizim
için çok önemlidir. Geleceğimizin
teminatı olan çocuklarımıza ve her
yaştan genç düşünen, genç kalan,
ülkemizi bir adım daha ileriye götürmek
için çalışan insanlarımıza selam olsun!
Yakın tarihimizin acılarla dolu karanlık
günlerinden 1923‘ün özgür ve aydınlık
günlerine giden bu yolda günümüzü
bayrama çeviren tüm kahramanlara
şükranlarımızı sunarız.
Yaşasın 19 Mayıs! Yaşasın 23 Nisan!
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!
T.C. Berlin Başkonsolosluğu
Eğitim Ataşeliği Takviye Dersler
ve STK Koordinatörü
Telefon: +49 30 229 18 61
Telefon: +49 30 895 409 22
Telefax: +49 30 89040 699

Çanakkale Şehitleri
Berlin’de anıldı
T.C. Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
ve Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği’nin
katkılarıyla, Berlin Başkonsolosluğu salonunda
düzenlenen etkinliğe, T.C. Berlin Büyükelçi
Ahmet Başar Şen, Berlin Büyükelçiği’nin Askeri
Ataşeleri, büyükelçilik ve başkonsolosluk
görevlileri ie sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
T.C. Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök
“Vatan için canını feda eden tüm şehitlerimize
ve yanısıra gazilerimize minnet borcumuz var.
Aynı zamanda 12 Mart İstiklal Marşı’mızın
kabulünü andığımız bu günde sözlerimi
Mehmet Akif’in de ifade ettiği gibi “Allah bu
millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın”
temennisini can-ı gönülden dileyerek
paylaşıyorum” dedi.
Yücekök’ün konuşmasının ardından 1 dakikalık
saygı duruşuna geçildi ve İstiklal Marşı salonda
bulunan herkes tarafından birlikte seslendirildi.
Daha sonra Berlin Din Hizmetleri Ataşesi
ise aziz şehitlerimiz için dua okudu. Okunan
duadan sonra Büyükelçi Ahmet Başar Şen
günün anlamını belirten kısa bir konuşma yaptı.
Büyükelçi Ahmet Başar Şen daha sonra
“Bağımsızlık inancı ve azmini dünyaya
gösteren milletimizin, Çanakkale Zaferi’nin
ardından milli mücadele için kenetlenerek
esarete karşı olağanüstü bir karşı koyma
örneği sergilenmiştir. Ardından da cumhuriyet
kurulmuştur” dedi. Şen konuşmasını, “18 Mart
Çanakkale Zaferi’nin 107. Yılında, başta Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere ‘İstiklal
Mücadelesi’nin tüm kahramanlarını; vatanın
birlik ve bütünlüğünü, milletimizin canlarını
feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve
minnetle anıyorum.” dedi.

� Haber

Berlin Büyükelçiliği Kara Ataşesi, Kara
Kurmay Albay Yılmaz Çetin’in Çanakkale
Zaferi sunumunun ardından İstiklal Marşı’nın
anlamı ve marşın yazarı büyük şair Mehmet
Akif Ersoy’un hayatı anlatıldı. Tören Berlin
Başkonsolosluğu ve Berlin Eğitim Ataşeliği
görevlileri tarafından günün önemine vurgu
yapan türkü dinletisi ile sona erdi.
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY
Jahr ◆ Yıl 19
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Çalışmalarını bir bülten aracılığıyla
duyuran ‘Yeşil Çember Derneği şu
bilgileri paylaştı:
Repair Cafe yeniden açıldı
Kasım ayından beri Omicron dalgası
nedeniyle kapalı kalan Rollberger
Repair Cafe nihayet açıldı. 23 Mart’da
gerçekleştirilen etkinliğimize birçok
Neunköllnlü bozuk araç-gerecini
getirerek katılım sağladı. Eğer siz de
evinizdeki bozuk aletlerinizi tamir
ettirmek istiyorsanız bize ulaşın:
rollberg@yesilcember.eu
22 Nisan Dünya Günü, herkesin kendi
kişisel çevre gündemini başlatması
ve kalıcı olarak uygulaması için geniş
çevre ve iklim koruma yelpazesiyle
ilgili çok çeşitli faaliyetler
oluşturmaktadır.
Bu yılki Dünya Günü sloganımız
ise “Giydikleriniz sizi gösterir.
Sürdürülebilir, doğal ve adil üretilmiş
ürünler hem size hem de doğaya çok
yakışıyor”

�Röportaj
10
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Giydiklerimiz sadece
trendler veya tarzımız değil,
üretilirken de bu süreçte yer alan
insanlar, doğa (bitkiler ve canlılar)
ve bütün aşamalardır. Herkes kendi
modasına kendi karar verir ve bunu
yapmak için de nereden alacağınıza,
ne kadar süre giyeceğinize ve nereye
atacağınıza da siz karar verirsiniz.
Sadece kişiler değil şirketler de iş
kıyafetlerinde buna karar verir.
Aldığınız elbiseleri bilinçli seçerek
uzun süre giyebilir, sürdürülebilir
ürünler tercih edebilir ve eskidiğinde
doğa dostu bir biçimde onlardan
kurtulabilirsiniz.
Bangladeş’te yer alan Rana Plaza o
güne değin çok uluslu ve çok ünlü
küresel markaların üretiminin
yapıldığı bir bina idi. 5 bin kişinin
çalıştığı yapının çökmesi sonucu
çoğu genç kız olmak üzere
1100 kişi yaşamını
yitirmiş, 2500’den
fazla çalışansa

yaralanmıştı. Tarihteki 4. En
büyük endüstriyel felaket olan
Rana Plaza’nın çöküşü bir dönüm
noktası oldu. Kömüre, petrole ve
doğal gaza olan bağımlılığımız çok
tehlikeli bir düzeye ulaşması ve
özgürlüğümüzü korumak için buna
son vermemizin gerektiği mottosuyla
yapılan gösteride tek seçeneğimiz
olan yüzde yüz yenilenebilir enerji
için yeni hükümeti harekete geçmeye
davet ettik. Almanya çapındaki
diğer gösterilerde de on binlerce kişi
hükümeti uyardı.
Hüseyin İŞLEK

Hintergrund: Prawny by Pixabay

�Çevre

Gülcan Nitsch tarafından kurulan
Yeşil Çember adlı çevre koruma
derneği, çalışmaları hakkında
bilgi vermek amacıyla etkinlikler
düzenliyor.

Düzenledi
a Bir Etkinlik
d e n i y l e , T D U ’d
nlar Günü Ne
t D ü n ya K a d ı

Selçuk: “Pandemi döneminde daha da artan
şiddet, Afganistan’da kadın haklarındaki
kahredici geriye gidişi, ABD’de kürtaj
erişimine yönelik saldırılar ve Türkiye’nin
toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele
konusunda çığır açıcı bir sözleşme olan
‘İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ayrı
ayrı haklarda yaşanan ağır bir tahribattır.
Kadınların ve kız çocukların onurunu hedef
alan bu küresel saldırıya karşı durmak
zorundayız.” dedi.

“Üzülerek söylüyorum ki maalesef ülkemiz de
kadın olmak çok zor. Erkekler tarafından her
gün en az 3 kadın öldürülüyor.” diyen Selçuk,
“Kadına yönelik şiddetin şizofrenik boyuta
eriştiği, her gün kadınların evde, işyerinde,
hastahanede ve yol ortasında herkesin gözü
önünde canice katledildiği bir dönemde kadınları
koruma altına alan Uluslararası Antlaşmaları
reddetmek erkeklerin cesaretini artırmıyor mu?”
ifadesini kullandı.

Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök’ün eşi
Berlin Büyükelçiliği müsteşarı Fulya Yücekök
ile katıldığı toplantıda kadına yönelik şiddeti
sinevizyon gösterisi ile bir sunum yapan Prof.
Schouler-Ocak, Türkiye’de erkek çocuklarının
eğitimindeki yanlışlıklara dikkat çekti.

Prof. Schouler-Ocak, “Erkek çocuklar paşa gibi
yetiştiriliyor ve her şeyi yapabileceklerini, her
şeyin kendileri için hak olduğuna inanıyor. ‘Kızını
dövmeyen, dizini döver’, ‘Gelinlikle girersin, kefenle
çıkarsın’ gibi sözler, kadına yönelik fiziksel şiddetin
zeminini hazırlayan sözlü şiddettir.” dedi.

Aylin Selçuk:
“Kadına yönelik şiddet toplumun her kesiminde var.”
Etkinliğin konukları arasında bulunan diş doktoru Aylin
Selçuk da öğrencilik yıllarında kurdukları dernekle
aktif olarak değişik çalışmalar yürüttüklerini belirttiği
konuşmasında, kadına yönelik şiddetin toplumun her
kesiminde görüldüğünü tespit ettiklerini söyledi. Selçuk,
“Birçok modern görünümlü ailelerde bile kadına yönelik
ön yargı ve şiddetin olduğunu gördük. Kadına yönelik
şiddet ne yazık ki toplumun her kesiminde var.” şeklinde
konuştu.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY
Jahr ◆ Yıl 19
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B E TA K 8 M a r

Türk-Alman Kadınlar Birliği Derneği
(BETAK) Başkanı Hatice Selçuk, etkinliğin
açılışında “Uluslararası Af Örgütü Dünya
Kadınlar Günü’nde yaptığı açıklamada,
son bir yılda dünya genelinde insan hakları
ve toplumsal cinsiyet eşitliğini hedef alan
saldırıların kadınlara ve kız çocuklarına
yönelik korumaları zayıflattığını ve
tehditleri artırdığını belirtti.

Hüdai ÜLKER

Fark etmek
Bu yazıya başlık olarak koyduğum ‘Fark etmek’ deyiminin anlamını şöyle
izah edebiliriz: Sezmek, anlamak, bilmek, bir şeyin ayrımına varmak,
farkındalık sahibi olmak, görmek, algılamak...
Bu tarife birkaç kelime daha eklemek mümkün.
Fakat benim ‘Fark etmek’ deyimiyle özellikle anlatmak istediğim,
günlük yaşamımızda ıskaladığımız, o anda fark edemediğimiz
böylelikle işlerimizin bozulmasına veya üzüntülere sebep olduğumuz
bazı durumlardır. Uzun yıllar önce okuduğum ve aşağıda anlattığım,
çevresinde olan biteni fark edemediği için işleri bozulan bir dükkan
sahibinin öyküsü bu yazı için beni teşvik etti.
Yaşamımız sırasında farkında olmak kadar önemli başka bir şey olmasa
gerek. Buna hayatın kendisidir denilebilir. Yaşam sevinci oradadır, başarı
oradadır ve elbette ki sağlıklı olmak da farkında olmaktan geçer. Hayat
fark ede ede devam ediyor. Farkında ola ola varlığımızı hissediyoruz.
Tabi yaşamımız sırasında her şeyi fark etmemiz mümkün olmuyor. Veya
şöyle diyelim: Bazı şeyleri olayları algılıyoruz fakat bizi ilgilendirmediği
için önemsemiyoruz. Günlük yaşantımızda binlerce hatta milyonlarca
obje, istesek de istemesek de devamlı bizlerle birliktedir. Büyük bir şehri,
mesela Berlin’i düşünün. Çevremizdeki milyonlarca görüntü bize bakar,
fakat biz onların çok azını nazarı itibara alırız; aksi taktirde yaşantımız
alt üst olur. Bu kadar çok görüntü içinden çok azı bizlerin ilgisini çeker,
diğerleri o an için yok değerindedir. Yukarıda da dediğim gibi, beynimiz
onları algılasa da dikkate almaz. Dikkate alacaklarımızı kendimiz
seçeriz. Mesela bir arkadaşımızla önemli bir konuyu konuşurken,
dışarıda bir yerde oturuyorsak, yanımızdan insanlar, arabalar gelip
geçer. Vasıtalardan çıkan çeşitli ışık hüzmeleri gözlerimizi rahatsız
eder; gene de bunları fark etmeyiz. Fark ederiz de önemsemeyiz,
çünkü arkadaşımızla konuştuklarımız daha önemlidir. Fakat o sırada
yanımızdan çok sevdiğimiz bir insan geçiyorsa ve onu fark edemiyorsak,
bu biraz üzücü olur. Keza günlük yaşantımızda bizler için önemli olan bazı
olayların gidişatını fark edemiyorsak, zamanında önlem alamıyorsak
bu durum bizim işimizin bozulmasına da sebep olabilir. Yani günlük
yaşamımızdaki farkında olma veya olmama durumu bizi menfi veya
müsbet yönde etkiler.
Albert Einstein üzerine anlatılan bir anekdot vardır:
Einstein, bir gün yolda yürürken bir öğretmen arkadaşıyla karşılaşır
ve ayaküstü onunla sohbete başlar. Epey konuşurlar ve bir süre sonra
sohbete nokta koyarlar. Tam ayrılacaklarken Einstein arkadaşına sorar:
“Dostum, seninle burada karşılaştığımda ben eve doğru mu gidiyordum,
yoksa okula doğru mu?“ Arkadaşı yanıt verir: “Okula doğru gidiyordun.“
Bunun üzerine Einstein şu cevabı verir: “Ha, iyi o zaman; demek ki
yemeğimi yemişim.” Evet, bilim adamları bazen böylesine dalgın
olabiliyor.

�Köşe

Geçen sayıdaki yazımda, bir döneme damgasını vurmuş olan ve hala
anılarda yaşayan çizgi roman dünyasına değinmiştim. O zamanlarki
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çizgi roman alışverişlerinde elimize başka kitaplar da geçiyordu. İçinde
magazin, tarih, anı, gezi gibi konuların yer aldığı dergiler vardı. Bunların
en tanınmışları ‘Bütün Dünya’ ve ‘Ayna’ dergileri idi. Bu dergilerden
birinde, yukarıda da bahsettiğim ve hala unutamadığım şöyle bir yazı
okumuştum: Bir giyim dükkanının işleri artık iyi gitmemektedir. Dükkan
sahibi bazı günler bir satış bile yapamadan dükkanı kapatmaktadır.
Bunun üzerine onu bir düşünce alır. İşler neden iyi gitmemektedir?
İşletmesinde bir yanlışlık yapıyorsa, nedir bu yanlışlık?
Yine işlerin kesat gittiği bir gün adam dükkandan çıkıp, yakında bulunan
bir parka gider. Orada bir banka oturup kara kara düşünmeye başlar.
Acaba buraya kadar mıydı? Dükkanı kapatıp başka işler mi deneseydi?
Bir yandan kara kara düşünürken, diğer yandan da gelip geçen insanları
izlemeye başlar. İzlerken bir şeyi fark etmiştir; gelip geçen insanların
giydiği elbiselerin neredeyse hiçbiri kendi dükkanında yoktur. Aslında
kendisi çok düzenli ve disiplinli bir adamdır. Müşterileri velinimet olarak
görür, onlara saygıda kusur etmezdi. Fakat onun başarılarının devam
etmesi için bütün bunlar yetmemişti. Bu parkta gezinenlerin giydikleri
ile kendi dükkanındakiler arasında dağlar kadar fark vardı. Acaba esas
neden bu muydu? Adamın yıllar içinde dış dünya ile ilişkisi kesilmişti.
Yıllardır evinden işine, işinden evine gidiyor, dükkanına hep aynı ürünleri
getiriyordu. Dışarıdaki dünya değişmişti fakat o bunun farkında değildi.
Adam kısa zamanda, parkta gördüğü elbiseleri kendi dükkanına getirtir
ve bir süre sonra mağazada bir hareketlilik olur. Satışlar yeniden
başlamıştır. Bundan sonra o her gün çeşitli parklara ve halkın gezinti
yaptığı meydanlara gidip onların giydiklerine bakar ve bu yenilikleri
kendi dükkanına getirtir. Çevresinde nelerin olup bittiğinin farkına varan
adam böylelikle dükkanını kapanmaktan kurtarmıştır.
Bu öykü sizlere tanıdık geldi mi? Ben bu şekilde kapanan dükkanları
hatırlıyorum. İşini yenileyemeyenler değişimleri fark edemeyenler iş
dünyasına veda etmek zorunda kalırlar.
Bu yazımı anekdotlarla desteklemeye çalıştım. Hoşuma giden başka bir
anekdotla yazıyı noktalayayım:
Bilge bir kişiye öğrencileri sorar:
-Usta, senin her yaptığın iş doğru oluyor da bizim yaptığımız işler neden
yanlış oluyor.
Usta cevap verir:
-Ben çalışırken çalışırım, yemek yerken yerim, uyurken uyurum
Öğrenciler:
-Bizler de öyle yapıyoruz, fakat olmuyor, derler.
Bunun üzerine bilge kişi şu yanıtı verir:
-Hayır, sizler çalışırken uyuyorsunuz, yemek yerken çalışıyorsunuz.
Vücudunuz bir işi yaparken düşünceniz başka yerlerde geziniyor, bu
nedenle her işiniz yanlış oluyor.
Herkese farkındalıkla dolu günler dilerim. Sağlık ve mutlulukla…

Almanya’daki Türk toplumunun eğitimine
verilen önemi vurgulamak
için ve özellikle
‘Gymnasium‘
düzeyinde eğitime
ilgiyi teşvik etmek
amacıyla, 2020-2021
eğitim-öğretim yılında
okullarından en yüksek
notlarla mezun olan
öğrencilere ödül verildi.
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Berlin
Başkonsolosluğu’nda
düzenlenen törende, halen Charite Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde öğrenim gören Dreilinden Lisesi (Dreilinden
Gymnasium) mezunu Helin Yaren Kayran ile Berlin Frei
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde eğitimine devam
eden Robert-Koch-Lisesi mezunu (Robert-Koch-Gymnasium)
Zehra Öksüz ödüllerini Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun
Yücekök ve Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Prof. Dr.
Erdal Tanas Karagöl’ün elinden aldılar. Yücekök ve Karagöl
başarılı öğrencileri tebrik ederek kutladılar ve birer tablet ile
ödüllendirdiler.
Başkonsolos Yücekök burada yaptığı konuşmada
başkonsolosluğun Berlindeki Türklerin evi olduğunu, her
zaman gelebileceklerini belirterek, başkent ve çevresindeki
Türk gençlerinin başarısı için çalıştıklarını; başarılı bu
gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını ve onları bu
nedenle ödüllendirdiklerini söyledi.
Başkonsolos Yücekök, “Biz üniversite öğrenimine başlayan
bu gençlerimizi burada hem dinleyeceğiz bugün hem
tanıyacağız onları; hem arkadan yetişen genç kardeşlerine
örnek olabilecekleri hususlarda tavsiyelerini alacağız,
hedefleri neler onları öğreneceğiz.“ şeklinde duygularını
dile getirirken, Eğitim Ataşesi Karagöl de, “Başarılarından
dolayı bu genç kardeşlerimizi kutlarım, bundan sonra daha
iyi bir yere geleceklerini bekliyorum, bir akademisyen olarak
da inşallah bundan sonraki sürecin akademik hayatlarında
devam etmesini ve başarılı birer akademisyen olacaklarını
düşünüyor ve kendilerini tekrar tebrik ediyorum“ dedi.
Daha sonra ödül törenine annesi Sevgi Kanbil‘le katılan
Helin Yaren Kayran ile annesi Fatma ve babası Ali Öksüz‘le
gelen Zehra Öksüz’den kendilerini tanıtmalarını dinleyen
Başkonsolos Yücekök; güzel bir evsahipliği göstererek,
öğrencilere, ailelerine ve medya mensuplarına kendi
elleriyle çay ikram etti.
Sohbet şeklinde devam eden törenin bundan sonraki
kısmında genç öğrenciler Helin ve Zehra kendilerini daha
yakından tanıtarak, mesleki hedeflerini anlattılar. Genç
öğrencileri ilgi ile konuşmalarının sonuna kadar izleyen
Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök ve Eğitim Ataşesi Prof.
Dr. Erdal Tanas Karagöl; gençlerin bundan sonraki öğrenim
hayatlarında başarılarının devamını dilediler.

�Haber

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
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NETU Akademi’den
iş dünyasına yeni
projeler
Avrupalı -Türk İşletmeler Ağı NETU’nun eğitim ve
araştırma komisyonu 27 senedir seminer, kurs,
sempozyum, bilgilendirme programları ile iş dünyasına
ekonomi ve ticaret alanında benzersiz hizmetler
sunmakta. Sürekli daha iyisini hedefleyen ve dinamik
bir gelişim sergileyen NETU, bu alandaki hizmetlerini
daha da profesyonelleştirerek NETU Akademi’yi eğitim
merkezi olarak resmen sertifikalandırdı.
NETU Berlin Başkanı Bülent Göktekin: „AvrupalıTürk İşletmeler Ağı NETU kuruluşundan beri
işverenlerimizin güvendiği bir adres. Bu güven
ile biz de büyüdük ve sürekli hem üye hem üye
olmayan şirketlerimize en iyi şekilde destek olmak
için çalıştık. Hayır da yarış anlayışıyla yaşadığımız
toplumun ticaret hayatına ve iş dünyasına en etkili
şekilde katkıda bulunmayı kendimize hedef edindik.
Bu bağlamda sosyoekonomik bir eğitim merkezi olan
NETU Akademimizi sertifikalandırıp devletin her
kademesiyle sıkı işbirliği içinde olan bir kurum haline
getirdik. İş ve ticaret hayatımıza yönelik kapsamlı
eğitim programlarımızı artık daha profesyonel ve devlet
kurumları ile daha iç içe olarak devam ettireceğiz. Bu
minvalde farklı alanlarda hali hazırda yürüttüğümüz
projeleri daha da geliştirdik.
NETU Akademi olarak geleceğimizi oluşturacak
gençlerimizin ve genç kalmış vatandaşlarımızın
iktisadi hayatlarında başarılı ve sürdürülebilir işyerleri
kurmaları için yanlarında olacağız. Kendilerine,
kurumsal tecrübe ve birikimlerimizle gereken her
desteği sağlayıp bireysel eğitim kursları ile yardımcı
olacağız. Ayrıca bu alandaki hizmetlerimizi daha geniş
kitlelere yaymak istiyoruz.

�Ekonomi

Bir başka çalışma alanımız kalifiye eleman
eksikliği çeken işletmelere yardımcı
olmak. Potansiyel işgücünü iş piyasasına
kazandırmak ve hazırlamak adına
eğitim programlarımızla şirketlerimizin
hizmetindeyiz. Potansiyel elemanlara
işletmeler tarafından arzu edilen
donanımları ve eğitimleri yine bireysel
seminer ve kurslarla veriyoruz. Böylece
bilhassa üye şirketlerimize kalifiye
elemanlar yönlendirerek başarılarını
artırmalarında yardımcı oluyoruz.
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Ve tabii ki mevcut iş gücünü de ek eğitimler ve sertifikalar
ile daha donanımlı hale getirmek istiyoruz. Şirketlerimizin
en büyük kaygısı olan kalifiye eleman eksiğinin önüne
geçmek için riskli işyerlerini sağlamlaştırmak da bu
bağlamda çok büyük önem teşkil ediyor. Yani işverenlerimiz
mevcut çalışanlarını bilgisayar, almanca eğitimi veya
sekreterya veya başka alanlarda daha donanımlı hale
gelmeleri için bize başvurabilirler.

C

M

Ayrıca pandemi süreci işverenlerimizin büyük bir
bölümünü oldukça yıprattı. Biz NETU olarak pandeminin
başından beri çeşitli proje ve programlarla üyelerimizin
yanında olduk. Bu desteği pandemi sonrası devam ettirmek
adına NETU Akademi de zarar görmüş şirketlerimize
yine bireysel ve özel kurslar ile profesyonel yol haritaları
hazırlıyoruz. Burada maksadımız, kapatma durumuna
gelen ve pandemiden zarar gören şirketleri kurtarmak
ve tekrar başarılı bir hale getirmek. Bunların yanı sıra
yoğun olarak talep edilen Yurtdışından Eleman Getirme ve
Dijitalleşme konularında seminerlerimiz ve bilgilendirme
programlarımız devam etmekte. Bu bağlamda bütün
iş dünyamızı NETU Akademi’nin geniş yelpazesinden
faydalanmaya davet ediyor, iş hayatlarında başarılar
diliyorum.“
Hüseyin İŞLEK
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Derya Çolaker’den “Psikolojik Sağlamlık” Semineri
Profesyonel Koç, Kişisel Gelişim uzmanı ve yazar Derya
Çolaker gelenekselleşen seminerler zincirine “Bilinçaltı
Kodlamaları” adlı konu ile devam etti.
Çolaker’in sunumda içini doldurduğu konu başlıkları
şu şekildeydi: ‘Bilinç-bilinçaltı kavramları’, ‘Bilinçaltı
kodlama ve Bilinçaltı Kodları’, ‘Bilinçaltınız sizinle
konuşur mu?’, ‘Bilinçaltının gücü ile şifa’, ‘Bilinçaltını
pozitife çevirmek (kuantum olumlama)’, ‘Bilinçaltı
kodlama ile bazı kelimeleri hayatınızdan çıkarın’ ve ‘Ne
ekerseniz onu biçersiniz.’
Derya Çolaker bilinçaltını tanımlarken, “Buz dağının
görünmeyen kısmıdır. Bilinçaltı kalp atışı, kan basıncı,
sindirim gibi bütün vücut fonksiyonlarını yürütür. Bütün
davranışları, alışkanlıkları biriktirir. Şüphe ve sorgulama
gerekmeksizin alınan bütün düşünceleri, fikirleri,
olayları depolar. Hareketleri sorgulamadan, ya kabul
eder ya da reddeder. Bilinçaltı daha çok sağ beyinden
güç alır. Değişim karşısında yavaş işler. Bilinçaltı bilincin
emrindedir, bilincin her dediğini yapar. Bilinçaltı 24 saat
faaliyettedir. Ve her anımızı kayıt eder.” dedi.
Bilinçaltının bizimle konuşur diyen Çolaker; “Bunu
da altıncı his ya da sezgilerle ve rüyalar ile yapar.…”
dedi. Uygulamalı bir çalışma ile olumlamaların
bilinçaltında ki önemine değinen Çolaker, son olarak
sözlerini, “‘Bilinçaltınız bahçeniz, bilinciniz ise
bahçıvandır. Bahçıvan yıllarca bahçenize tohumlar eker. Ve
zamanla ektiğiniz tohumların ne olduğunu unutursunuz.
Aslında ektiğiniz tohumlar sizin iyi ya da kötü mahsul
almanızı sağlar. Eğer kötü tohumlar ektiyseniz, zamanı
gelince siz hiç farkında olmadan meyvelerini acı acı
tattıracaktır. Bu nedenle düşüncelerinizin kontrolünü
ele almalı, olumlu duygu ve düşünceleri bilinçaltınıza
kodlama yaparak, hayatınızı değiştirebilirsiniz.
Bilinçaltımızdaki kodlamalarımız değiştirildiğinde,
kaderimiz
de değişir!
Kontrolümüzde
olamayan
olayların (doğal
afetler, ölüm gibi)
dışındaki herşeyi
değiştirmek
bizim
elimizdedir.”
diyerek
sunumunu
bitirdi.

�Etkinlik

Haber:
Hüseyin İŞLEK
Fotograf:
Ozan TOKAY
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Göçmen kadınlar Birliği ‘8 Mart Dünya Emekci
Kadınlar Günü’nü yaklaşık 80 kadın üyesi,
konukları, siyaset dünyasından bazı isimler
ve Berlin yerel basınının temsilcileri ile
Karlsgartenstr.6’daki dernek bahçesinde
büyük bir sevinç ve heyecan içinde kutladı.
Uzun bir süredir Bezirksamt Neukölln ve
Volkshochschule ile aktuel olarak hala kullandığımız
yer ilgili bir mücadele içinde olan Göçmen Kadınlar Birliği
yönetim kurulu üyeleri: “Bu kutlamanın bizde yarattığı
heyecan ve sevinci tarif etmemiz mümkün değil, çünkü
‘Dünya Kadınlar Günü’nü son iki yıldır pandemiden dolayı
üyelerle birlikte istediğimiz şekilde kutlayamıyorduk.
Kadınlar gününü tüm kadınlarla ortak yaşadığımız
sorunlarda farkındalık yaratmanın dışında özelde
de yerimizle ilgili sıkntıları kamuoyu önünde
yeniden deklare etme; aynı zamanda bunun için
taleplerimizi sıralama gibi amaçlarımızı belirlemek
için de bir mücadele günü olarak kutladık. Politik
hedeflerimizi anlatmanın yanısıra derneğimizin
çalışmalarıyla ilgili bilgileri paylaştık.“

G

öçmen
Kadınlar

Birliği 8 Mart
Dünya Emekci
Kadınlar Günü’nü
Kutladı...

Göçmen Kadınlar Birliği, konukların ve siyaset
dünyasından bazı politikacıların da katıldığı 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde,
kültürel ve sanatsal gösterilerinin yanı sıra
birlikte dans ettiler ve halay çekip şarkılar
söylediler. Davetliler arasında bulunan
Neukölln İlçesi meclis üyelerinden; Karin
Korte (SPD), Nilgün Hasçelik (SPD), Anny
Boc (SPD), Hakan Demir (SPD),
Susann Worschech (Die Grüne) ve
Timo Schramm (SPD) katılımları ve
konuşmalarıyla etkinliğe farklı bir anlam
ve renk kattılar.

�Haber

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY
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Çocuklarımızın Geleceğine Yatırım
Atalarımız ne güzel demiş; “Görünen dağın arkası
yakındır!“
Kendimizi içinde bulunduğumuz, krizde motive etmek ve
ileriyi görmek!
Sevgili okurlarım,
Tekrar sizlere kavuşmak ne güzel!
Biz bu yüzyılın çocuklarıyız, pandemiyi de gördük ve Covid
ile yaşamayı da öğrendik derken bir de; devlerin savaşı
çıktı, sanki dünyanın derdi yetmiyor gibi!..
Bir yandan can kurtarmak için yüzlerce saat fazladan
çalışan doktorlarımız ve sağlık ekipleri, öteki taraftan
da GÜÇ derdine acımasızca can alan bir savaşla karşı
karşıyayız. Savaş ve silahlanma alanında harcanan bunca
para can alırken, Barış içinde dünyanın açlıkla mücadele
eden milletlerini bu harcanan paralarla doyurabilir ve
dünyanın bütün dengesini yerine getirebiliriz. O zaman
kimse bir somun ekmek derdine doğup büyüdüğü vatanını
terk etmez. Yaşanan ve sonu gelmeyen, göç dalgası da
bu şekilde durdurulursa; aslında her ülkenin istediği de
yerine gelir bu çaresiz insanlar da kendi hayatları için yeni
perspektifler elde eder.
Dünya barış içinde yaşanacak bir gezegen olur!
Hayat devam ediyor ve biz önümüze bakıp, eğer
savaş bizlere kadar gelirse diye endişelenip pandemi
arkasından bitmeyen umutsuzluğumuza devam edip,
sanki yarın olmayacakmış gibi bütün duyularımızı kapatıp
bekleyemeyiz!

�Sigorta

Çünkü hayat durmuyor ve biz de kendi geleceğimizden
sorumluyuz!
Bu bilinçle önce çocuklarımızdan başlayarak
duyarlılığımızı kuvvetlendirmeliyiz! Bunu neden
konu ediyorum diye düşünebilirsiniz, bu günlerde
müşterilerimle konuştuğumda yaşadığım fenomen hep
aynı. Bıkmış, tembelleşmiş çocuklar ve perspektifleri
olmayan gelecek kuşağımızla mücadele etmeliyiz.
Onları tekrar motive edip ufuklarında parlayan yıldızları
göstermeliyiz. Çocuklarımızın elinden tutup onları
umutsuz gibi görünen geleceklerini kurmada yardımcı
olmalıyız. Biz böyle fenomenlerin olup, yaşanıp da bittiğini
görmüşlerdeniz çünkü. Bu sebeple bizim amacımız
müşterilerimize ve onların en değerli varlıkları olan
çocuklarını geleceğe hazırlama ve şimdiden başarının

temellerini atmada yardımcı olacak ve onları başarının
yanında hayatı yaşanacak kılmak için yol gösterip aracı
olmak;
• Okul hayatlarında / Schule
• Üniversite yıllarında / Uni
Yurtdışında eğitim (Bu şekilde meslek hayatına başka bir
perspektiften bakma imkanı)
Yabancı dillerini en iyi seviyeye getirerek, değişik
imkanları değerlendirme fırsatı
• İş hayatlarında / Beruf
Geleceklerinin temellerini atmada,
Örneğin kiracı olacağına ev sahibi olma imkanı,
Tabiiki yukarıda saydığım imkanların verilmesi maddi
kaynaklarla gerçekleşiyor. Biz de bu konuda bunu nasıl
sağlıyacağınız için fikir vermek istiyoruz.
Çünkü;
Eğer belirli bir birikim hedefimiz varsa bunun için; Ya çok
zamanımız olmalı ve bu şekilde;
“damlaya damlaya göl olacak“
Küçük yatırımlarla uzun vadesi olan çocuklarımız için,
ilk çocuk parasını elimize aldığımızda yavrularımızın
geleceklerinin ilk temellerini atabiliriz. Bu da her
ailenin bütçesine göre istenen yükseklikteki ödemelerle
gerçekleştirilebilir.
Size bahsettiğim bu yatırım modeli hem çok amaçlı
hem de esnek dönüşümlü kullanmak üzere yapılıyor.
Günümüzde bankada biriktirmede alamayacağımız kazanç
payı ile. Yatırımlarımız ETF dediğimiz portfolie üzerinden
hazırlanıyor. Ya da zamanımız az ise, bu da daha geç
başlanan yatırımlar için sözkonusu burada bu durumda;
“Daha yüksek yatırımla az zamanda birikim yapacağız“
Çünkü sigorta matematiğinde; Para *Zaman = Kapital
parabolü çok önemli.
Bu sebeple kendi imkanlarımız genelinde ne kadar erken
başlarsanız gelecek planlarınıza o kadar çabuk ulaşabilir
ve bizim en kıymetlilerimize umut dolu bir gelecek
sunabiliriz. O çok uzaktaymış gibi duran yıldızlara ulaşma
imkanlarını bu şekilde sunabiliriz.
Sağlıklı ve esenliklerle kalın!

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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Vorsorge und Vermögensplanung
Bedarfsgerechte Vorsorge braucht fachkundige Beratung.
Bei uns erhalten Sie beides!
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Fikret Odag
Buschkrugallee 94
12359 Berlin
Telefon (030) 66 86 94 36
www.odag.lvm.de
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Berlin
Büyükelçisi
Ahmet Başar Şen
14 Mart Tıp Bayramı
Nedeniyle Bir
Resepsiyon Verdi

B

erlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, 14 Mart Tıp
Bayramı nedeniyle, Berlin Türk Sağlık Elemanları
Derneği‘nin (BGTM e.V.) Berlin Büyükelçiliği’nde
düzenlediği 16. Disiplinlerarası Bilimsel Konferansı‘nın
(Interdisziplinare Tagung) ardından, doktorlar ve tüm
sağlık elemanları onuruna bir resepsiyon verdi.

B
�Haber

aşkonsolos olarak görev yaptığı dönemde doktorlar ve
sağlık elemanları ile çok iyi ilişkileri olan Büyükelçi
Başar Şen’in verdiği resepsiyona yaklaşık 150 doktor,
sağlık personeli ve konuk katıldı. Resepsiyonda bir
konuşma yapan Büyükelçi Şen, konuklarını, “14 Mart
Tıp Bayramı amacıyla bugün sizlerle Büyükelçiliğimizde
bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kimisi ülkemizde, kimisi
Almanya’da ya da başka ülkelerde tıp veya benzeri sağlık
bilimlerinde öğretimlerini tamamlayıp çalışmalarını
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yıllardır
başarıyla
sürdüren binlerce
hekimimizi ve sağlık
çalışanlarımızı temsilen sizleri
büyükelçiğimizde ağırlamaktan büyük bir
mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz“ dedi.

A

rdından uzunca Tıp Bayramı’nın tarihçesini anlatan
Büyükelçi Şen, hekimlerin, savaşlarda, salgınlarda
ve diğer her zorlukta halkın sırtını dayadığı en sağlam
olduğu bir duvar olduğunu söyleyerek, “Bir toplumun
dayanıklılığı, sağlık sisteminin gücüne ve doktorlarının
çabalarına bağlıdır. Ne yazık ki dünyamız geçtiğimiz
birkaç yılda bunu tekrar gözler önüne seren sınamalarla
karşı karşıya kalmış ve sağlık çalışanlarının önemi tüm
dünyada bir kez daha anlaşılmıştır.“ şeklinde konuştu.

K

onuşmasında, 2 yıldır tüm insanlığın mücadele
etmekte olduğu Kovid-19 salgınına dikkat çekerek,
doktorların ve sağlık çalışanlarının, insanüstü özveriyle
sıradışı görev yaptıklarını ifade eden Başar Şen, “Tüm
bu emekleri için sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür
etsek azdır. Onlar kadar ailelerinin özverileri de
takdiri hak etmektedir. Hekimlerimizin ve diğer sağlık

çalışanlarımızın
Almanya’da da
hepimizi gururlandırdığını,
buradaki Türk toplumunun
yaşantısına ve özellikle Türk-Alman
dostluğuna değerli ve önemli katkılarda bulunduğunu
da bir kez daha vurgulamak isterim. Bu noktada, Tıp
Bayramı vesilesiyle, dünyada en çok tatbik edilen Covid-19
aşısını bulan ve böylelikle tüm insanlığın salgınla
mücadelesine eşsiz katkı sunan, hem Türkiye’nin hem de
Almanya’nın gururu haline gelen Dr. Özlem Türeci ile Prof.
Dr. Uğur Şahin’i de huzurunuzda tebrik etmek istiyorum.

B

B

aşkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök’ün eşi Büyükelçilik
Müsteşarı Funda Yücekök ile katıldığı resepsiyonda
Büyükelçi Ahmet Başar Şen’in konuşmasının ardından
hazırlanan Türk yemeklerine geçildi. Berlin ve
çevresinden gelen doktor ve sağlık elemanları yemek
sırasından uzmanlık konularında birbirlerine fikir
alışverişi ile sohbet ettiler. Resepsiyona Berlin dışından
katılan hekimler de oldu. Prof. I. Erol Sandalcıoğlu
(Universitätsklinikum Magdeburg, Chefarzt der
Neurochirurgie) konferansa katılanlar arasındaydı. Ve
resepsiyon sonunda geleneksel hale gelmiş olan ‘Eski
Dostlar’ şarkısı, bu kez gecenin müzik dinletisini üstlenen
Evren Can Kaman (ud), Serkan Kaynarcalı (keman) ve
kanunla Ömer Kaan Özdağ’ın icra ettiği resepsiyon sona
erdi.
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Hüseyin İŞLEK ve Şükrü TOKAY
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�Haber

üyük Önder Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine
emanet ediniz’ sözü, doktorlarımızın bilgi ve
birikimlerine olduğu kadar, üstün insani vasıflarına
karşı duyulan takdirin ve güveninin bir göstergesidir.
Türk hekimleri bu güvene layık olduklarını her fırsatta
göstermektedir. Pandemi döneminde görüldüğü üzere,
Türk hekimlerinin taşıdığı sağlık sistemimiz dünyada
marka haline gelmiş bir değerdir. Bu değeri korumak
ve geliştirmek hepimizin ödevleri arasındadır. Hepsine
minnettarız. Sözlerime son verirken, bu ulvi mesleğe katkı
sunan, sağlığımızı koruyan, hayatlarımızı uzatan ve yaşam

kalitemizi
yükselten tüm
sağlık çalışanlarının
ve ailelerinin Tıp Bayramı’nı en
iyi dileklerimle kutluyor, onlara hepimiz
adına derin şükranlarımızı sunuyor, bu önemli günü
gelecek yıllarda da sizlerle birlikte, sağlık ve esenlik içinde
Büyükelçiliğimizde birlikte kutlamayı diliyorum. Teşekkür
ederim.” sözleriyle bitirdi.
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STEUERÄNDERUNGEN 2022
Wie jedes Jahr treten auch für 2022 wieder zahlreiche Steueränderungen in Kraft.
Was ändert sich steuerlich 2022?
Mit dem 1. Januar 2022 ist der sogenannte „Grundfreibetrag“ der Einkommensteuer angestiegen: Für Ledige steigt
er auf 9.984 Euro, das sind rund 240 Euro mehr als noch
2021. Für Verheiratete beträgt der Grundfreibetrag 19.968
Euro, 480 Euro mehr als 2021.
Was bringt die Erhöhung des Grundfreibetrags?
Die Anhebung des Grundfreibetrags und des Arbeitnehmer-Pauschbetrags schlägt unmittelbar auf die Höhe der
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer
durch.
Werden die Steuerklassen 2022 geändert?
Im Kalenderjahr 2022 gilt die im Kalenderjahr 2021 verwendete Steuerklasse grundsätzlich weiter. Soll diese
Steuerklasse nicht zur Anwendung kommen, kann bis
zum Ablauf des Kalenderjahres 2021 eine andere Steuerklasse oder abweichende Steuerklassenkombination beim
Wohnsitzfinanzamt beantragt werden.
Wird der Steuerfreibetrag 2022 erhöht?
Anhebung des Grundfreibetrags für 2022 auf 10.347 Euro.
Die weitere Anhebung des Grundfreibetrages dient dem
teilweisen Ausgleich der kalten Progression entsprechend
der tatsächlichen Inflationsrate 2021 bzw. der geschätzten
Inflationsrate 2022.
Was ändert sich 2022 Gehalt?
Bei Ihnen wird der erhöhte Freibetrag von 4.008 Euro von
2022 an automatisch in der Lohn- und Gehaltsabrechnung
berücksichtigt. Vor allem gutverdienende Alleinerziehende mit einem monatlichen Brutto-Einkommen ab 7.500
Euro können sich freuen: Ihnen winkt ein Plus von 1.323
Euro netto im Jahr.
Was bringt die Lohnsteuersenkung 2022?
Lohnsteuersenkungen 2022 und 2023

�Makale

Ab 2024 gilt letztlich die volle Senkung von 35 auf 30 Prozent und von 42 auf 40 Prozent. Dabei werden also auch
mittlere und höhere Einkommen deutlich mehr profitieren. Insgesamt soll die Steuersenkung für eine Entlastung
von bis zu 1.230 Euro sorgen.
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Wann Erhöhung Steuerfreibetrag?
Der steuerfreie Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer
soll von derzeit 9.984 Euro um 363 Euro auf 10.347 Euro
angehoben.
Wann Steuerentlastung?
Aus verfassungsrechtlichen Gründen ist von Zeit zu Zeit
eine Anpassung an die Inflation und somit eine Steuerentlastung erforderlich. Und genau das wird wieder notwendig. Aktuell steigt zum 1.1.2022 der Grundfreibetrag von
9.744 Euro auf 9.984 Euro.
Wie wirkt sich der Steuerfreibetrag aus?
Ein Freibetrag ist ein Betrag, der bei der Besteuerung
immer frei bleibt. Er mindert also die Steuerbemessungsgrundlage. Bei Überschreitung des Freibetrags müssen
nicht die gesamten Einnahmen versteuert werden. Nur
der den Freibetrag übersteigende Teil der Einnahmen ist
steuerpflichtig.
Welche Steuerklassen gibt es ab 2022?
Sie können aus drei Steuerklassenkombinationen wählen:
Steuerklasse 3/5 beziehungsweise 5/3, Steuerklasse 4/4
oder Steuerklasse 4 mit Faktor − hierbei wird der Splittingvorteil während des Jahres berücksichtigt.
Was ändert sich 2022 für Arbeitgeber?
Der Mindestlohn steigt ab dem 01. Januar 2022 auf 9,82
Euro. Ab dem 01. Juli 2022 erfolgt eine weitere Erhöhung auf 10,45 Euro. Wer statt im Büro von zu Hause aus
arbeitet, konnte mit der „Homeoffice-Pauschale“ bis zu
fünf Euro pro Tag, maximal aber 600 Euro von der Steuer
absetzen.
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Düşük faiz dönemi sona eriyor

2021

sessiz sedasız bitti, en azından faiz
konusunda… Yeni yılla birlikte piyasalar tekrar hareketlenmeye başladı: pek çok kredi
kuruluşu ocak ayı başında konut kredi faizini %0.40
oranında yükseltti. Özellikle ABD’deki gelişmelerin
Almanya piyasasında faiz yükseltici bir etkisi görülmekte. Konut kredi faizlerinde taban değerinin sona
erdiğini ve kredi faizlerinin 2020’deki düşük seviylere bir daha geri dönmeyeceğini düşünüyoruz.
Bu yükseliş hareketinin birkaç sebebi var: Bir yandan doğrudan inşaat sektöründeki faizleri etkileyen
10 yıllık devlet fonu, iki buçuk yıldan uzun süredir
negatif faize yol açtıktan sonra, 2022’de muhtemelen olumlu bir dönüş yapacak. Ekonominin geneli
için sağlıklı, gayrimenkul finansmanı alanında fiyat
yükseltici bir hareket. Diğer yandan, enflasyonun
Euro bölgesinde nasıl gelişeceği belli değil: HYPRO
FINANCE GmbH finansman uzmanı Orhan Köse’ye
göre, “Eğer enflasyon oranları ciddi bir düşüş sergilemezse, her ne kadar pandeminin yol açtığı, dağıtım
alanındaki darboğazlar gibi özel etkiler azalsa da,
Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) para politikasını
gözden geçirmesine yönelik baskılar artacaktır. Ve
şayet AMB kısıtlayıcı bir yaklaşım benimserse, bu
durum konut kredi faizlerinin artmasına yol açabilir.”
Faiz oranlarını artırabilecek bir etken daha var: Federal Finans Danışmanlığı Düzenleme Kurulu’nun (Bafin) yeni açıkladığı, konut kredisi veren bankaların
öz sermaye oranlarına dair artan talepleri. HYPRO
FINANCE finansman uzmanı Köse, “Temel olarak,
bankaların refinansman maliyetleri, daha fazla öz
sermayeyle desteklenmesi gerektiği için artıyor - bu
da müşterilerin kredi koşullarına yansıyacak” diye
belirtti.

Müşterilerimiz şimdi ne yapmalı?
Finansmanı halen devam eden gayrimenkul sahipleri
kredi anlaşmalarına bir göz atmalılar. Sabit faiz oranı
süreniz dolmadan, halen mevcut faiz oranlarını ileriye dönük krediyle beş yıla kadar süreyle uzatmanız
mümkün. İlk finansmanınızda uzun vadeli (yani 10
yıldan uzun) sabit faiz oranına karar vermiş olsanız
bile, 10 yıl ve 6 ay sonra yeniden yapılandırma için
başvurabilirsiniz.
Bu, ilk finansmanının %3’ten fazlasını almış olan
müşterileri özellikle ilgilendiriyor. Bu bağlamda
serbest kullanım (örneğin, Türkiye’de ev almak
gibi) veya renovasyon amaçlı ek sermaye için
başvurabilirsiniz. Sizin tasarruf potansiyelinizin ne
kadar olacağını hızlıca ve kolayca hesaplayabilmek
için SES okurlarımızı görüşmeye davet ediyoruz. Bizi
aramaktan çekinmeyin!

Danışmanlarımız sizi hayalinizdeki eve en hızlı yoldan kavuşturmak için 7/24 hizmetinizde.

Orhan Köse
+49 176 636 276 96
orhan.koese@hyprofinance.de
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Gamze Acar
+49 172 297 84 05
gamze.acar@hyprofinance.de

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

Size en uygun
yapılandırma
seçeneğini birlikte
bulalım!
Hemen arayın:
030 60 50 80 62

Konut kredinizi yeniden yapılandırın,
rahat bir nefes alın.
HYPRO FINANCE’den size özel yeniden yapılandırma kredisi
Hayalini kurduğunuz evi aldınız ve konut finansmanınızın ilk sabit faizli dönemi sona mı ermek
üzere? Yeniden yapılandırma kredisi için HYPRO FINANCE’i arayın. İster mevcut bankanızdan,
isterseniz farklı bir bankadan yeni bir faiz oranı ve daha iyi koşullar için devam kredisi fırsatından
yararlanın.
PROLONGATION - Banka değiştirmezsiniz, ancak güncel faizle sözleşmeniz değişir.
BORÇ YAPILANDIRMA - Farklı bir bankadan, daha uygun faizle yeni bir kredi sözleşmesi.
FORWARD KREDİ - Sabit faiz vadenizin bitmesine 5 yıl veya daha az süre kaldıysa, borcunuzu
yeniden yapılandırın, uygun faizle koşulları siz belirleyin.
EK KREDİ - Konut krediniz bitmeden dilediğiniz amaçla kullanmanız için ek kredi çekme imkanı.

hypro_finance
hyprofinance

www.hyprofinance.de
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WIR STELLEN EIN!

Finanzierungsberater

(m/w/d)

Vertriebsassistenz

(m/w/d)

Office Manager

(m/w/d)

Firmenkundenberater

(m/w/d)

Werkstudent Social Media

(m/w/d)

HYPRO FINANCE

#hyprofinancebenefits
Festanstellung &
leistungsgerechte Vergütung

Bezuschusste betriebliche
Altersversorgung

Entwicklungsmöglichkeiten

Surfacebook & Smartphone

#hyprofinancefamily
Die HYPRO FINANCE GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen aus Berlin mit
Spezialisierung auf maßgeschneiderte Immobilienfinanzierungen. Unsere Kunden sehen uns
nicht nur als Darlehensvermittler, sondern vielmehr als Träumeverwirklicher. Um noch mehr
Träume unserer Kunden zu verwirklichen, suchen wir Euch!
#jetztbewerbenunter
www.hyprofinance.de/karriere
#ansprechpartnerin
Gamze
26 Acar | +49 172 297 84 05 | jobs@hyprofinance.de

Selma Aman’ın
“Ağzıyla Kuş Tutmak“ başlıklı eserleri
Potsdam’da sergilendi.
SES Dergisi’nin Mart 2022 sayısında bir söyleşisi ve duyurusunu
paylaştığımız resim sanatçısı Selma Aman’ın ağzı ile yaptığı eserleri,
Potsdam’daki “Iron Roll Flagshipstore” sanat galerisinde sergilendi.
Selma Aman, Türkiye’den göçmen kökenli bir ailenin ikinci kızı
olarak 1978 yılında Berlin’de dünyaya gelmiş. Doğuştan gelen bir sağlık
probleminin sonucu olarak ellerini kullanamayan Selma o yaşlarda her
çocuk gibi en büyük tutkusu olan resim sanatına altı yaşında ayaklarıyla
çizerek başlamış. Selma Aman’ı farklı kılan şey, zor durumlarda karşı konulamaz
iradesi. Selma Aman, büro memuru olarak eğitimden sonra dört yıl boyunca
engelliler atölyesinde çalışmış. Orta öğrenimini akşam okulunda tamamladıktan
sonra 30 yaşında iktisat teknik bakaloryasını başarır ve “Her zaman kendime bir şey
kanıtlamam gerekiyordu” diyerek resim yapmaya devam etmiş.
Dili ile şiiri ve görsel sanatı genelde tual üzerine yağlı boya çalışmalar yaparak
sanat yaşamını sürdüren sanatçı Aman’ın natürmort, portre ve figüratif
çalışmaları var. Sergide toplam 37 resim ve bir de kendi yaptığı dilek ağacına
yer verdiğini söyleyen Selma Aman’ın ilk ziyaretçileri kardeşi Mustafa Aman
ve kızı Zeynep olmuş.
Selma Aman, “Sergi açılışındaki duygularım bir hayli karmaşıktı;
çünkü beni ne beklediğini bilmiyordum. Heyecan ve belirsizlik
geçmeye başladıkça, bir sanatçı olmanın ve ne sunduğumun farkına
vardım. Yıllarca kendi halimde, kendi köşemde resimlerimi çizerken,
bunu görmek, idrak etmek mümkün değilmiş. Büyük bir motivasyon
kaynağı oldu benim için bu ilk sergim. Artık daha çok neye yoğunlaşmam
gerektiğini daha iyi anladım. Tâbi ki bu sergi hem kendim için, hem ailem
ve arkadaşlarım için gurur verici bir durum oldu. Yoğun bir destek almak,
ilgi görmek ve taktir edilmek, beni inanılmaz onure etti. Ve nihayetinde bana
bu sergiyi mümkün kılan ‘Teilhabe Potsdam’a buradan da tekrar tekrar teşekkür
etmek istiyorum. Ayrıca sesime ve eserlerime ses olan ‘SES Dergisi’ ekibinede sonsuz
şükranlarımı sunuyorum.”
Sanatseverler sanatçı Ressam Selma Aman’ın yağlı boya
tablolardan oluşan çalışmalarını, 24 Nisan’a kadar “Iron
Roll Flagshipstore” Friedrich-Ebert-Straße 107 - 14467
Potsdam adresinde düzenlenen “Ağzıyla Kuş Tutmak”
başlıklı sergisinde izleme imkanı buldu.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Berlin SES
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ADD Berlin 23 Nisan’ı TDU’da Kutladı

ADD

Berlin 23 Nisan
Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’nın 102.
Yıldönümü nedeniyle TürkAlman İşverenler Birliği’nde
(TDU) coşkulu bir tören
düzenledi.
ADD Berlin ikinci başkanı
Ali Erdoğmuş yaptığı açılış
konuşmasında, TBMM’nin
işlevi ve görevlerini örnekleri
ile anlatarak, Cumhuriyet ve
sultanlık arasındaki farka vurgu
yaptı.
Çoçuklara ödülleri dağıtıldı
Etkinlikte, ADD Berlin’in bir
süre önce başlattığı resim ve
şiir yarışmasında derece alan
çocuklara ödülleri dağıtıldı.
Almanya ve Türkiye’den
yarışmaya katılarak dereceye
girenlere hediyelerinin posta
ile gönderileceği belirtildi.
Yarışmaya, Yürek Ran Aksoy
(11 yaşında), Aliya Kamacı (4
yaşında), Asena Canan Hinz
(11 yaşında), Lale Naz Aksoy
(4 yaşında), Alisa ve Alina Naz
Kılıç kardeşler, (7-9 yaşında),
İlayda Kamacı (7 yaşında), İlyas
Kamacı (5 yaşında) katılarak
ödüllerini aldılar.
ADD Berlin’in TDU’da
düzenlediği törende bir ilk
olarak isteyen herkese serbest
kürsüde söz verilirken, karşılıklı
tartışma ve dilediklerini
söyleme imkanı tanındı. Daha
sonra Berlinli yerel sanatçılar
Hakan Gülbahar ve Sertaç
Baranel birlikte bağımsızlık ve
özgürlük türküleri ile kutlama
programına bir renk kattılar.
Haber ve Fotograf:
Hüseyin İŞLEK
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FATİH SOLAK
TEK BAŞINA
BOMBA GİBİ
GE - Lİ - YOR !

Berlinli Rock grubu Karma Berlin (eski adıyla Darbe Berlin) ile
solist ve gitarist olarak iki adet tekli yayımlayan ve Almanya’da
birçok başarılı konser gerçekleştiren Fatih Solak, müzik
yolculuğuna tek başına devam ediyor. Fatih Solak ile SES Dergisi
için bir söyleşi yaptık.
SES: Nisan‘da çıkan ilk solo albümünüz Melankoli‘yi anlatır
mısın?
Fatih Solak: Aylar boyunca çok yoğun duygusal ve fiziksel enerji
harcadık bu albüm için. Sonunda ortaya güzel bir albüm çıktı.
Sezen Aksu ve Hümeyra gibi sevilen sanatçıların eserlerinin
yanında kendi bestemin iki farklı düzenlemesinin de bulunduğu
EP ile solo kariyerime sağlam bir başlangıç yapmayı planlıyorum.
Albüm çıkışıyla beraber kısa aralıklarla gösterime sokulacak üç
klip hazır bekliyor. Diğer parçalar için de konser görüntülerinden
oluşan görseller önümüzdeki aylarda hazır olacak.
SES: Projenizi yeni tamamladınız. Bundan sonra hedefte neler
var?
Fatih Solak: Aslında büyük projelerimiz yeni başlıyor. 2022 çok
yoğun geçecek. Bazılarını paylaşabiliriz sanırım. ‘Melankoli’ tüm
dijital platformlarda yer aldı ve albüm büyük bir ilgi görüyor.
İlk klibimiz ve çıkış şarkımız olan ‘Rüya’ ise şu an YouTube da
yayında ve çok güzel ilgi görüyor. Bu bağlamda önümüzdeki
yıl yeni bir albüm daha yapmayı düşünmeye başladık. Bizi
izlemeye devam edin. Instagram : @fatihsolak_official facebook :
fatihsolakofficial

Fotograf: Evran ÖZTÜRK

SES: Bu 18 Haziran‘da albümün lansman konserinde bizi neler
bekliyor?
Fatih Solak: Bu konserde bizleri pek çok ilk bekliyor. Yeni ses
sistemi, yeni ışık sistemi ve yeni sahne ile kendini yenileyen
Jockel de sahne alacağız. Bu yenilenen Jockel’de ilk sahne
alan sanatçı olmak beni çok gururlandırıyor. Yoğun klip ve
stüdyo çekimlerimizden dolayı, bu sene sevenlerimizle ilk defa
buluşacağız. Bu konseri çok sayıda müzikseverin bizim gibi dört
gözle bekliyor olması bize pozitif heyecan veriyor. Serdar Öztop
ve kendi grubu bu konserde beni destekliyorlar. Hem kendi
repertuvarları, hem de benim repertuvarım ile çok geniş bir
playlist yelpazesi hazırladık. Dinleyicileri bomba gibi bir eğlence
bekliyor.
SES: Başarılı gitarist Serdar Öztop desek, ne anlatırnsınız?
Fatih Solak: Serdar öncelikle harika bir insan ve muhteşem
bir müzisyen, inanılmaz bir gitarist. Aynı zamanda produktör.
Türkiye‘de ve dünyada çok tanınan bir virtüöz. Tabii ki
müzikal anlamda bana çok katkısı oldu.Özellikle vokallerimi
geliştirmemde bana etkisi çok büyüktür. Tüm albümün icraları
ve prodüksyonu Serdar Öztop‘a ait ve bundan sonra da ona
ait olacak; yani yeni albüm emin ellerde olacak. Haluk Levent,
Bulutsuzluk Özlemi, Teoman, Şebnem Ferah, Barış Akarsu gibi
büyük sanatçı ve gruplarla çalıştı. Benim de uzun zamandır
arkadaşım. Bana en büyük katkısını bana olan inancını
göstererek yaptı. hep yanımda olduğunu hissettirdi. Bu, benim
için daha değerli. Ona minnettarım.
SES: Kliplerinizi nerede çekiyorsunuz? Yeni klipler gelecek mi?
Fatih Solak: Rüya, Güllerim Soldu ve Melankoli (Akustik)
şarkılarının kliplerini İstanbul’un çeşitli mekanlarında çektik.
Evet Kördüğüm ve Melankoli (Elektrik versiyon) şarkılarına da
klipler çekeceğiz. Bu sefer de bu klipler Berlin’de çekilecek.
Haber: Berlin SES Dergisi
Jahr ◆ Yıl 19
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Özlem ÇOŞKUN

www.KADINCA.EU

www.KADINCA.TV

“BAĞIMSIZ BİR KADINIM VE KADINLARIN
BAĞIMSIZLIĞINI DESTEKLİYORUM”
Kültürel ve dini duyarlılıkları esas alan Almanya’nın ilk
hasta ve yaşlı bakım servisi olan Deta-Med’in kurucusu ve
sahibi Nare Yeşilyurt ile kadınlara dair hoş bir sohbet yaptık.
Sohbetimizi KADINCA.eu takipçileriyle paylaşıyoruz.
KADINCA.eu: Sayın Nare Yeşilyurt, kendi bünyenizde çok sayıda
kadına istihdam sunuyorsunuz. Deta-Med’in içinde kadınların yeri
ve önemi nedir?
 Nare Yeşilyurt: Deta-Med’i açtığımda üç hedefim vardı: Birinci
kuşağı Alman sağlık sistemine entegre etmek. İkinci hedefim
annelere iş imkanı sunmak. Üçüncü hedefim de, ithal gelin dediğimiz
Türkiye’den evlilik yoluyla gelen ve çoğu zaman izole bir yaşam
süren kadınları topluma ve istihdama kazandırmak. Yani ilk günden
bu yana kadınlar önceliğimdi. Onların bağımsızlığı, meslek eğitimi ve
iş hayatıyla kazanacakları perspektif ve böylece çocuklarına örnek
olmaları hedefimdi. Ve bunu gerçekten de Deta-Med’i açtıktan sonra
uygulamaya başladım.
KADINCA.eu: Kadınların bağımsız bireyler olmaları yolunda DetaMed nasıl bir işlev gördü?
 Nare Yeşilyurt: Benim için önemli olan eğitimdir. Bugüne kadar
gerek hemşire, gerek yaşlı bakım teknikeri olarak 250 kadına meslek
eğitimi yaptırdım. Bu sayede çok sayıda kadın, sağlık sektörünün farklı
alanlarında çalışma hayatına kazandırıldı. Hepsini kendi ekonomik
imkanlarımla yaptırdım. Devletten herhangi bir yardım almadan ve
kadınlardan herhangi bir şart istemeden.
KADINCA.eu: “İthal gelinler” dediniz. Bu kadınlar genelde
Almanca’ya hakim değiller. Onları sisteminize nasıl entegre
ediyorsunuz?
 Nare Yeşilyurt: Ben aslında özellikle bu kadınları işe alıyorum.
Onları Almanca kursuna yolluyorum, masraflarını bizzat karşılıyorum.
Bu kadınlar aynı zamanda bizde çalışmaya da başlıyorlar. Almancaları
biraz geliştiğinde hemşire yardımcısı olarak eğitim almalarını
sağlıyorum. Onun akabinde de doğrudan hemşirelik eğitimine
yolluyorum. Gerçekten çok başarılı olan kadınlarımız var. Örneğin, şu
an iki şubemi Türkiye’den gelen iki ithal gelin yönetiyor.
KADINCA.eu: Yani aşama aşama bu kadınların yükselmelerine
katkıda bulundunuz. Bu aslında sizi toplumsal olduğu kadar
politik bir figür haline de getiriyor. Bu konudaki düşünceleriniz
nedir?
 Nare Yeşilyurt: Evet, zaman zaman beni belli politik görüşlerin,
partilerin içine yerleştirmeye çalıştıklarını görüyorum. Ama ben hiç bir
zaman parti politikası yapmadım, yapmayı da düşünmüyorum. Çünkü
parti politikaları ve din insanları ayrıştırıyor. Hatta düşman ediyor. Buna
kesinlikle karşıyım. Ne din, ne de politika çemberi içinde olmak isterim.
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Ben kadınlara, yaşlılara hizmet ve destek vererek kendi politikalarımı
üretiyorum. Yani, partiler üstü çalışmalara imza atıyorum.
KADINCA.eu: Ama biliyoruz ki, çok kültürlülüğe ve onun yarattığı
birleştirici çembere inanıyorsunuz. Öyle değil mi?
 Nare Yeşilyurt: Evet, ben kültürlere inanıyorum. İnsanları inançları,
dünya görüşleri, yaşam biçimleriyle olduğu gibi kabul etmek gerekiyor.
Ayrıca farklı kültürler insanın ufkunu açan, geliştiren bilgiler içeriyor.
Bu benim açımdan çok kıymetli ve kültürlerin pozitif etkilerini özellikle
hospizde fazlasıyla deneyimliyoruz.
KADINCA.eu: Parti politikalarına, politik akımlara karşıyım dediniz.
Ama merak ediyorum, kadın hareketine nasıl bakıyorsunuz?
 Nare Yeşilyurt: İthal gelinler aslında başlı başına kadın hareketini
ilgilendiren bir sorun. Bu sorunla mücadele eden, bunu aşmak
isteyen tüm kadınlara destek oluyoruz. Ama bu daha çok bireysel bir
yaklaşım taşıyor. Toplumsal bir hareket ya da kadın dernekleriyle bir
dirsek temasımız yok. Çünkü belirli bir gruba ait olmak, ya da etiketini
taşımaktan yana değilim. Bağımsız bir kadınım, bağımsız kadına
inanıyorum ve onu destekliyorum.
KADINCA.eu: Peki, desteklerinizin neticelerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
 Nare Yeşilyurt: Bugüne kadar bu işi çok başaralı bir şekilde
yaptığımı düşünüyorum. Yanımda çalışan en az 40 kadın, benim
yaptığım işin aynısını yapıyor. Kendi bakım servislerini açtılar. Burada
aldıkları eğitim sayesinde kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar. Kendi
şirketlerini kurdular. İş sahibi, bağımsız kadınlar oldular. Onlara hep
şunu söyledim: Eğitimli olunuz, çalışınız, günü geldiğinde benim üzerime
de kapıyı kapatıp gidiniz. Yani kimseye bağımlı olmayınız. Çoğu işyeri
çalışanlarına yeterli eğitim vermiyor, böylece insanları kendilerine
bağımlı hale getiriyorlar. Buna karşıyız. Çünkü hedefimiz bağımsız
kadınlar, bağımsız bireyler.

Sinem Tüfekçi, Möbelland‘da Bayrağı Devralmaya Hazırlanıyor
28 yıldır Berlinlilere her türlü ev eşyası, gastronomi mobilyası pazarlayan ve mobilya sektöründe
başkentin en büyük Türk mağazalarından biri olan H&V Möbelland’ın sahibi V
Veli Tüfekçi‘yle yenilikleri ve
gençleşmeyi konuşacaktık. Ancak sürpriz bir şekilde olay baba kız röportajına dönüştü. Onlar konuştu
ben fotoğrafladım. Bakalım beğenecek misiniz?
Veli Tüfekçi: Sinem Tüfekçi’nin yapmak istedikleri ve
hedefi nelerdir?
Sinem Tüfekçi: Möbelland’ı büyütmeyi gelecek ay
söyleyebilirim. Önümüzdeki aylarda internet sayfamızı
daha da genişleterek bütün ürünlerimizi sayfamızdan ve
reklamlarımızla paylaşacağız. Hedefimiz ve amacımız
sadece Berlin’de değil Almanya’nın tüm kentlerine
açılmak.
Veli Tüfekçi: Çalışırsan hepsi olur ama benim sana
tavsiyem, mutlu olmayı asla unutma.
Sinem Tüfekçi: Mutlu olmayı zaten unutmuyoruz.
Daha geniş alana açılıp, yeni yeni insanlarla çalışmayı
planlıyor
ve ekibimizi de zenginleştirmeyi düşünüyorum. Sadece
mobilya branşında değil, dekorasyon firmaları ile de
çalışmayı planlıyoruz.
Veli Tüfekçi: Okulun ne zaman bitiyordu senin? Hangi
okulda okuyorsun?
Sinem Tüfekçi: Viadrina Avrupa Üniversitesi’nde İş
Hukuku Bölümü‘nde okuyorum (Europa University
Viadrina - Wirtschaftrecht) şu an 6. sömesterdeyim ve
temmuz ayında ya da engeç yıl sonuna kadar bitirmeyi
hedefliyorum.
Veli Tüfekçi: Bu düşünceleri ve yapmak istediklerin için
bir zaman planlaman var mı?
Sinem Tüfekçi: Evet var! Başak burçlularda her zaman
genelde olan bir özellik. Her şeyi planlı yapıyorlar, onun
için benim de her zaman çalışma ve bütçe planlamam
var.

Veli Tüfekçi:
Babanın çözemediği
bir problemi var.
Eleman, diyalog
ve iletişim. Yeterli
ve kaliteli eleman
bulamamak. Bunu
nasıl çözmeyi
düşünüyorsun?
Sinem Tüfekçi: Çok güzel bir soru. Ben, her zaman az
ve öz ama kaliteli elemanlarla çalışmak taraftarıyım. Az
ama konusunda uzman elemanlarla çalışmak önemli.
Zira bilgili ve tecrübeli elemanlar müşteri ile iletişimde
daima bir adım öndedir. Bizimle çalışan elemanları önce
bu konuda eğitmeyi ve onları geliştirmeyi düşünüyorum.
Veli Tüfekçi: Peki müşteri ile arandaki diyalogta güven
unsurunu nasıl sağlayacaksın?
Sinem Tüfekçi: Verilen sözleri tutmak, işi zamanında
bitirip teslim etmek. Her hangi bir sorunda müşteriyi
en kısa zamanda bilgilendirmek; biz sadece üretmiyor,
başka firmalara ait mobilya da pazarlıyoruz. Biz
Möbelland‘da Berlin dışından ya da Türkiye’deki
üreticilerin mallarını da pazarlıyoruz, sorun her zaman
çıkabilir ama tüm müşterilerimize karşı dürüst olmak ve
onları kandırmamak önemli.
Veli Tüfekçi: Sana başarılar diliyorum.
Söyleşi: Veli TÜFEKÇİ
Fotoğraflar: Hüseyin İŞLEK
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Dr. İsmail Nevzat Tuncay Berlinli Türklere seslendi:

COVİD-19 enfeksiyonunu başıma
birşey gelmeden geçirdim diye
sevinme. Dikkat!
Long-Covid Sendromu var...
Dr. med. İsmail Nevzat TUNCAY
Tıp. Dr. /Univ. İstanbul
Facharzt für Allgemeinmedizin
Facharzt für Chirurgie

Birçok hastamızda oldukça uzun süren problemleri beraberinde getiriyor bu
hastalık. Sıklıkla duyduğumuz bir söz: “Ben korona geçirdiğim günden beri
düzelemedim.“ En çok duyduğumuz ise yorgunluk şikayetleri. Sırasıyla eklem
ağrıları, baş ağrısı ve adele ağrıları.
Korona Virus hastalığı bir ‘SARS-COV-2‘ enfeksiyonu; yani bir sistem hastalığı.
Bütün organları tutabiliyor. Hastalığın uzun sürmesi bilim insanlarını
araştırmaya sevketmiş. İngiltere Sağlık Teşkilatı hastalık tablosunu 3’e ayırmış.
Birinci bölümde geçirilen hastalık…
Bu 4 hafta süre içinde oluyor. Tanınan ciddi bir enfeksiyon tablosu: Ateş, nefes
darlığı, eklem ve adele ağrıları, kalp ve akciğer problemleri, bu 4 hafta içinde
oluyor. Hastalıktan 4 hafta sonra, hastalık geçse bile bazı şikayetler 12 hafta
veya daha da uzun sürebiliyor. Biz buna ‘LONG-COVİD SENDROMU‘ diyoruz.
Hastalık hafif atlatılsa bile %15 oranında korona hastası, ‘LONG-COVİD‘ veya
‘POST-COVİD‘ şikayetleri ile karşımıza çıkabiliyorlar.
Virüsün verdiği hasar hemen hemen vücudun bütün organlarını tutabilir.
Bunları şöyle sıralayabiliriz.
*Kalp ve kalp adelesinde meydana gelen sorunlar;
*Akciğer dokusu ve çevresinde oluşan iltihaplar;
*Damar sisteminde oluşan problemler… (trombozlar, damar tıkanmaları)
*Beyinde meydana çıkan/gelen problemler

�Haber

Korona Virus hastalığı
bir ‘SARS-COV-2‘
enfeksiyonu; yani bir
sistem hastalığı. Bütün
organları tutabiliyor.
Hastalığın uzun sürmesi
bilim insanlarını
araştırmaya sevketmiş.
İngiltere Sağlık Teşkilatı
hastalık tablosunu 3’e
ayırmış.
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Bunlar psikolojik şikayetler olarak ortaya çıkabilir, korku hisleri olabilir,
uykusuzluk, aşırı ajitasyon, agresif hareketler, kontrolsüz hiddet gibi örneğin.
Kalıcı koku ve tad duygusu kaybı, ellerde ve ayaklarda uyuşukluklarda
görülebilir. Yani hastalığı geçireyim ve böylece bağışıklığım olsun düşüncesi;
tehlikeli bir yol.
‘POST-LONG-CORONA‘ hastalıklı tablosu.
Eğer şikayetler 12 haftayı geçerse; İngiltere Sağlık Teşkilatı bunları üçüncü
gruba koyuyor. Burada kalıcı ve geçmeyen şikayetler var. Sebebi virüsün etki
etmediği hemen hemen hiçbir organ yok. Bu sebeple hastaların muayenelerini
genişletmek ve KALP-DAMAR-AKCİĞER ve beyinsel faaliyetleri özellikle
kontrol ettirmek gerekiyor.
SON SÖZ:
Aşı şimdilik tek çözüm olduğu UNUTULMAMALI.
Hüseyin İŞLEK

Dipl. Kfm. Hüsnü ÖZKANLI

Doğal Sağlık
Sağlıklı bir yaşam tarzı, insanı mutlu etmeye yönelik bir
yaşam felsefesidir. Bunun aksini düşünmek ve uygulamak
yani sağlıksız yaşamak bir akıl tutulmasıdır, sağlıklı bir
yaşam sanıldığı gibi pahalı ve diyetlere bağlı bir durum
değildir. Hani derler ya, hava bedava, su bedava diye.
Evinizin etrafında her gün yarım saatlik bir yürüyüş
yapmanız da bedavadır. Sağlıklı yaşamanın kuralları
herkesin uygulayacağı kadar basit ve kolaydır. Sadece
içten gelen bir isteğin olması gerekir. Maalesef çoğumuz
bu çok basit kuralları dahi uygulamakta ihmalciyizdir.
Bu basit kuralları şöyle özetleyebiliriz: Doğru beslenme
ve doğru bir yaşam tarzıdır bu kuralların ilki. Bu
gün beslenmenin önemi her doktor tarafından
vurgulanmaktadır. Beslenme o kadar önemlidir
ki beslenmeyi değiştirerek kanser dahil
bir çok hastalığa karşı önleyici tedbirler
almak, önlemek, yok etmek mümkündür.
Beslenmemize dikkat etsek, doğru
zamanda, doğru gıdaları alsak, doğru
zamanda doğru içecekleri içsek, yemek
porsiyonlarımızı küçültsek, sebze ve meyveye
ağırlık versek. Vücudumuza gerekli olan güneş
ve oksijeni kafi miktarda alsak, vücudumuzu yeteri
kadar hareket ettirsek, her gün ortalama yarım saatlik bir
yürüyüş yapsak, vücudumuzun ihtiyacı olan uykuyu hiç
bozmadan düzenli, rahatça ve yaşadığımız günlük sıkıntı
ve dertleri tasaları da yatağa götürmeden, uykumuzu
alsak. Vücudumuzu ve beynimizi stresden uzak tutsak.
Kin ve nefretten, haset ve kıskançlıktan uzak dursak, hiç
bir şeye ve hiç kimseye sinirlenmesek ve olumsuz hiç bir
düşüncenin beynimize girip oradan da olumsuz sinyallar
halinde vücudumuza girip, tansiyonumuzu çıkarmasına
ve hormonlarımızı bozmasına müsade etmesek, ne
dersiniz? Bunları yapınca hasta olur muyuz?
İnanın pek çok kötü hastalığın da daha vücudumuza
girmeden önlenmesini sağlarız. Böylece yan etkileri olan
bir sürü kimyasal ilaçları almaktan ve belki de bir sürü
ameliyatları olmaktan da kurtulmuş oluruz. Ne dersiniz,
benimle böyle bir sağlık yolculuğuna çıkmaya hazır
mısınız? Vücudunuzu bazı zehirlerden, ağır metallerden
arındırmaya, bazı doğal yöntemlerle ve bitkilerle daha
rahat, daha zevkli ve ağrısız, sızısız bir yaşam sürdürmek
istiyorsanız, beni takip ediniz. Başından söyleyeyim
ki ben doktor değilim, ancak Berlin hastahanelerinde
doğal yöntemlerle, bitkilerle, sülük ile tedavi yapan ve

başarılı olan Alman profesörler tanıyorum ve kitaplarını
okuyorum; 20 yıldan beri de gıda takviyeleri üreten bir
şirketin genel müdürlüğünü yapıyorum.
Amerika da, Japonya da doğal tedaviler görmüş,
beslenmelerini değiştirerek kanser hastalıklarını yenmiş
insanlarla konuşuyor, onlardan çok değerli bilgiler
alıyor ve uyguluyorum. Bizler için en önemli faktör
bağışıklık sistemimizdir: bu sistemin asla çökmemesi
gerekekir, bağışıklık sistemimizi sürekli güçlü tutarsak
ve bağırsaklarımızda da sorun olmamasına dikkat
edersek, sağlıklı yaşam yolunun yarısını katetmiş oluruz.
Bu köşemizde ileriki günlerde yukarıdaki konulara
daha kapsamlı bir şekilde gireceğiz. Örneğin
size Japonlar`ın uyguladığı, ‘Kushi‘ isimli
Japon beslenme uzmanının geliştirdiği
makrobiyotik beslenmeden kapsamlı bir
şekilde bahsedeceğiz.
Hintliler`in Vegan beslenme
alışkanlıklarından ve beslenirken günlük
acı, tatlı, tuzlu ve ekşi tatların alınmasının
vücuda getirdiği yararlardan, Çinliler`in
sabahları acı çorba içerek kahvaltı yapmalarından
ve Kurkuma (Zerdecal) ve Ingwer (Zencefil) tarzında
baharatlardan; Japonların tuzlu salamura erik veya
kayısı ile (Umeboschi) yaptıkları kuzu çorbasından ve
yararlarından bahsedeceğiz.
Özellikle de bağışıklık sistemimizi güçlendiren,
hastalıkları yatağa düşmeden atlatmamıza yardımcı olan
bitkilerden ve bitki yağlarından bahsedeceğim. Örneğin
Ginseng, Ginko Biloba, Kenevir yağı gibi bitkilerden,
ısırgan otundan, sarımsak, soğan ve limon kürlerinden;
biberiye ve karanfil yağından, tarçından bahsedeceğim.
Bir sonraki yazımda size çörek otu bitkisinden, çörek otu
yağından ve çörek otu yağı kapsülünden bahsedeceğim
ve bu yağın yararlı özelliklerini anlatacağım. Belki
duymuşsunuzdur bu konuda Hazreti Muhammed‘in bir
hadisi bulunmaktadır ve “Çörek otu kullanın, ölümden
başka her şeye karşı iyi gelir“ demektedir Peygamberimiz
bu hadiste. Diğer Kutsal kitaplarda da çörek otundan
bahsedilmektedir.
Çörek Otu‘nun Latince ismi ‘Nigella Sativa‘dır, Almanca
ismi ‘Schwarzkümmel‘dir, İngilizce ismi ‘Black Seed‘dir.
Araplar ise ‘Mucize tohum‘ anlamına gelen ‘Habbel el
Barakat‘ demektedirler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

BeoVita Deutschland GmbH & Co. KG • Lise-Meitner Str. 39-41 • 10589 Berlin
Tel.: 030.614 34 80 • Fax: 030.615 67 78 •Mobil: +49 176 101 72 276•www.beo-vita.de
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Gül ALTINOK / guelistan.altinok@nordost.aok.de

Merhaba, Adım Gül Altinok
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.

Almanya Dışına Gidenlere
AOK Nordost’un Sigorta
Koruması Devam Eder

Zorlu iki seneden sonra Pandemi
sona erdi diyemeyiz; fakat en azından
kısıtlamalar yumuşatıldı. İnsanlar
sorumluluk taşıyarak hayatlarını
değiştirdi, koruma amacıyla çok
sayıda insan ailelerinden uzak
durmak zorunda kaldı, izinlerin çoğu
asgariye indirildi. Türkiye ‘Riskli
Bölge’ tanımından kurtuldu ve
sanırım birçoğumuz bu yıl tatilini
çok özlediği vatanında geçirmek için
sabırsızlanıyor. (ben dahil )
AOK Nordost olarak sizi bu konuda
bilgilendirmek benim görevim
Yurt dışına giden vatandaşlarımızın
Almanya’yı terk ettiklerinde de
AOK Nordost üzerinden sağlık
sigorta korunmaları devam ediyor;
fakat dikkat edilmesi gereken bazı
püf noktaları var:
Almanya Sağlık Sigortası
İrtibat Bürosu - Yurtdışı
(DVKA GKV-Spitzenverband,
Deutsche Verbindungsstelle
Krankenversicherung - Ausland) 1
Temmuz 2020’den itibaren korona
pandemisi nedeniyle ikamet
değişikliğini belirlemek için 183
günlük düzenlemenin kararlaştırılan
şekilde askıya alınmasının
kaldırıldığını duyurdu.
Bu demektir ki, yurtdışında geçici
olarak konaklayan ve Almanya’da
sigortalı olan vatandaşlarımızın
183 gün süresi içerisinde AOK
Nordost’tan TA 11 belgesini almaları
gerekiyor. Bu belge ile AlmanTürkiye Sosyal Güvenlik Anlaşması
kapsamında bulunduğunuz ilde olan
sağlık ocağına başvurmalısınız. Bir
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sigortalının mevcut bir hastalığı varsa
(örneğin Almanya’da kırık bir bacak
veya kronik bir hastalık), tıp hizmeti
alabilmek için T/A 11’e değil, T/A 12
formuna ihtiyacı vardır.
Mevcut tıbbi durumlarla ilgili gerekli
tedavileri almak veya akut tıbbi
durumlarla ilgili gerekli tedavileri
almak. Bu durumda, Türkiye’de ilk
kez ortaya çıkan hastalıklar için T/A12
formunu kullanarak ayni yardım alma
hakkınız da vardır. (örneğin: bir araba
kazası nedeniyle acil tedavi).
Mevcut tıbbi durumlarla ilgili gerekli
tedavileri almak için paralel olarak bir
T/A11 düzenlemek gerekli değildir.
Mevcut bir hastalığı olmayan kişilerin
T/A 11 formunu almaları gerekiyor.
Mevcut bir hastalığı olmayanların
T/A 11 formunu düzenlettirmeleri
gerekiyor.
Mevcut durum nedir?
Türk Sosyal Sigortasi’nin odak noktası
kronik hastalıklardır.
Hastalıklar (örneğin diyaliz
hastalarında olduğu gibi,
diyabet, kronik bronşit, kronik
kardiyovasküler hastalıklar
vb.) bunlar her zaman dahildir.
Almanya’da akut olarak ortaya çıkan,
tedavi edilen ve varışta hala mevcut
olan hastalıklar durumunda, kararlar
orantılı bir şekilde bireysel olarak
alınmalıdır.
Kırık bir bacak için bir T
T/A12
verilmesi gerekir, ancak normal bir
soğuk algınlığı (küçük hastalık) için
verilmez. (Daha sonra Türkiye’de
bozulur ve tedavi gerektirirse ve T/A

11 kullanılarak yapılan tedavi
Türk KK tarafından reddedilir
ve müşteri bizimle iletişime
geçtiğinde, T/A12’yi sonradan
düzenlemede sorun yoktur)

Tedavi için yurt dışına
hedeflenen geziler genellikle
burada belirtilen ilgili hak kanıtları
kapsamında değildir.
Gelelim izninizin sürecine, yurt
dışındaki tatiliniz ne zaman geçici bir
konaklama ve ne zaman değil?
İkamet yeri/mutat mesken tanımı
ile ilgili bir hesaplamadır, Somut
olarak, bu ikamet değişikliği
zamanını belirlemek için 183 gün
hesaplanırken günlerin dikkate
alınması gerektiği anlamına gelir.
Zaman hesaplamasında Türkiye’de
kalışınızın başlangıcını ve bitiş
gününü + 182 gün dikkate alınır. Ama
Almanya’da emekli olupta Türkiye’de
183 günden fazla seyahat eden
sigortalılarımızın ikameti Türkiye’ye
havale ediyor ve T/A 20 belgesi Sosyal
Güvenlik Kurumu’na gönderiliyor.
Bunlar benden size sadece temel
bilgilerdi; elbette her vakayı ayrı ayrı
inceliyor ve müşterimize ayrıntılı
tavsiyelerde bulunuyoruz.
Hadi yılın en güzel zamanına, tatil
sezonuna başla
başlayalım. Sevdiklerimizle,
ailelerimizle keyifli ve sağlıklı tatiller.
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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Mehr auf aok.de/nordost/zahngesundheit

Jetzt wechseln!
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Wir wollen Sie so, wie Sie si

Leistungsstarke Angebote für Ihre Zahngesundheit:


AOK-Zahnersatz-Wahltarif – Zuschuss für professionelle
Zahnreinigung oder Zahnfüllungen



Junge Zähne – zusätzliche Zahnvorsorge für Ihren Nachwuchs



AOK-Gesundheitskonto – Kostenbeteiligung für einen
Zahnschutz beim Sport
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Haber ve Fotograf: Sarp BOYACIOĞLU

Zemin Berlin, çağdaş sanatın kenti Berlin’in gözde köşelerinden (Küçük
İstanbul da diye bilinen) Kreuzberg’de bir sanat galerisi. Mekan, 2021
yılında Halil İbrahim Solmaz tarafından sanatseverlerin hizmetine
geçtiğimiz yıl sunuldu. Türkiye’nin metropol kenti İstanbul ile Berlin’deki
farklı kültürleri, hayatları, sanatları ve sanatçıları buluşturmak üzere
kurulan Zemin Sanat Galerisi; benzerlerinden kafe konsepti ile ayrılıyor.
Sanatçı Solmaz ile hem Zemin Berlin’i hem de sanat aşkını konuştuk!
Solmaz, İstanbul’da sinema eğitimi aldıktan sonra çeşitli sanatçılarla
ortak çalışmalar işbirlikleri yapan sanatçı, 2016 yılında taşındığı Berlin’e,
İstanbul’un sanat ortamına olan tutkusunu da taşıdı. Öğrencilik hayalini
Zemin Berlin ile gerçekleştiren Solmaz, Zemin Berlin’i modern toplumun
iletişimsizlik söylemlerine karşı yeni bir sesin temellerini atmak üzere
kurulduğunu vurguladı.
Zemin Berlin “Hem sanat galerisi hem kafe“
Peki, Zemin Berlin’i emsallerinden ayıran özellikler neler? Mekanda bir
yanda sanat eserleri arz-ı endam ederken, diğer yanda sanatçılar yeni
fikirler geliştiriyor. Ziyaretçiler bir yanda kahvelerini yudumlarken, bir
yanda mekana bagel ekmek kokusu yayılıyor. Böylece mekan, aynı anda
farklı mekanlarda bulunma hissi veriyor. Tabii mekanın en gözde ayrıntıları,
eşsiz sanat eserleri. Sergi alanında sergilenen eserler dışında “karanlık
oda” adı verilen alanda sanatçıların kısa filmleri izleyici ile buluşuyor.
Solmaz: “Hedefimiz iletişimde değişen davranışların sanatsal
dışavurumlarını yakalamak“
Halil İbrahim Solmaz’ın verdiği bilgilere göre, sanat galerisinin amacı,
“İletişimde değişen davranışların sanatsal dışavurumlarını yakalamak!”
Galerinin temelinde sanatçılar arasında işbirliği bulunuyor. Zemin Berlin’in
tek amacı sanat eserlerini sergilemek değil. Ayrıca, bölgedeki topluluklar
arasında ilişkileri geliştirmeyi de hedefliyor.
Solmaz: “İstanbullu sanatçıların gözde mekanı”

Zemin
Berlin
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Kuruluş aşamasında mekanın her detayına dokunan sanatçı “Zemin, ‘her
şeyi üstüne inşa ettiğimiz oluşum’ anlamına geliyor. Bu sebeple bu isim,
birçok açıdan felsefemize uygun. Mekanı, sosyal ve yaşamsal ihtiyaçları
temin etmek üzere tasarladık.Türkiye ve Berlin’deki sanatçılar arasında
köprü olurken, farklı kültürlerden sanatçılar arasında etkileşim kurmayı
amaçlıyoruz.”
Solmaz: “Hem gözlere hem damaklara hitap ediyoruz.”
Halil İbrahim Solmaz, sanat galerisindeki kafe konseptinden de bahsetti.
“Organik mutfağımızda şefimizin hazırladığı ev yapımı bageller, tatlılar,
cold-pressed, meyve suları ve kahveler sunuyoruz.” diyen Solmaz,
sergilere gelen ziyaretçilerin Türk ve dünya mutfaklarından sentezlenen
ürünleri tatma fırsatı bulduğunu; kafe bölümünde de günlük hazırlanan
mezeler ve taze sıkılmış meyve suları sunulduğunu sözlerine ekledi.
Haftanın her günü, saat 08:00 ile 22:00 arası ziyaretçilere kapısı açık
olan Zemin Berlin, Urbanstraße 3, 10961 Berlin adresinde sanat severleri
bekliyor.

“İnsanımızın anavatanlarına bağlılığı
bir sorun değil, zenginliktir”
Berlin Ramazan’a Başkonsolosluğu’nun Şehitlik Camii’nde
düzenlediği iftar yemeği ile veda etti
Başkent Ramazan’a, Başkonsolosluk’un Berlin Şehitlik Camii’nde verdiği
iftar yemeğiyle veda etti. İftar yemeğine Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar
Şen, Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök ve eşi Berlin Büyükelçiliği
Müsteşarı Fulya Yücekök, Azerbaycan’ın Berlin Büyükelçisi Ramin
Hasanov, Berlin Eyalet Meclisi üyeleri, çeşitli derneklerin ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri, Berlinli iş insanları ve davetliler katıldı.
Başkonsolos Olgun Yücekök burada yaptığı konuşmasında “Türk toplumu
Berlin’in iskeletinin önemli bir parçasıdır. Ve eminim, Türkler olmadan,
bugünkü Berlin pek çok alanda zorlanırdı Medyada belirli odaklarca çizilmek
istenen resmin aksine, Almanya Türk toplumunun, hiçbir zaman, 60 yıldır
kendisine ev sahipliği yapan bu ülke aleyhinde bir gündemi olmamıştır.
İnsanımızın anavatanlarına bağlılığı bir sorun değil, zenginliktir.” dedi.
Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök’ün konuşmasından sonra, DİTİB Şehitlik
Camii Din Görevlisi Enes Çergel tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve
Şehitlik Camii Din Görevlisi Ahmet Bayraktar’ın ezan okumasının ardından
davetliler oruçlarını açtılar.
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Hüseyin İŞLEK ve Ozan TOKAY
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Filiz Sakallı ‘Kittchen & Catering’ adlı yeni işyerinin açılışını
dostları ve arkadaşları ile yaptı
Filiz Sakallı, yeni kurduğu kafeterya & gastronomi firması ‘Filiz’s
Kitchen & Catering – Homemade Food Specialities’ adlı yeni
işyerinin açılışını dostları ve arkadaşları ile yaptı. Berlin’de farklı
konseptiyle ve Filiz Hanım`ın kendi elleriyle hazırladığı Türk
mutfağının birbirinden leziz ve enfes yemekleri sunulurken,
konuklar kendisine bu güzel yemekler ve evsahipliği için teşekkür
ettiler.
‘Filiz’s Kitchen & Catering – Homemade Food Specialities’ adlı
kafeterya & gastronomi firmasının açılışıyla birlikte Berlin, yeni
bir lezzet, farklı bir tad ile tanıştı. ‘Dresdenerstr.16 - 10999 Berlin’
adresinde açılan işyerine tüm Berlinlileri beklediğini söyleyen Filiz
Hanım, “İlk kahvaltı soframız, güleryüzlü aileler ve dostlarımızla
geçekleşti. Yeni yerimizin açılışında bizleri ziyaretleriyle mutlu
eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum, sizleri yanımda
görmekten çok mutlu oldum. Bundan sonra hergün saat 22.00’ye
kadar hizmet vereceğiz.
Ramazan boyunca da iftar yemeğimiz de olacak. Bu
vesileyle tüm müslümanların ve islam aleminin
ramazanını kutlarım.” diyor.
Biz de Ses Dergisi olarak bu yeni işyerinin açılışı
dolayısı ile Filiz Hanım`ı kutluyor, hayırlı işler
ve başarılar diliyoruz.
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY

Filiz’s Kitchen & Catering
Dresdenerstr. 16
10999 Berlin
38
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BTMK’da Meşk Topluluğu ve Ustalık Sınıfı
Türk Müziği Eğitim Semineri’ne katılan
kursiyerler sertifika aldılar

A

lmanya’da yaklaşık çeyrek
yüzyıldır; Türk Müziği
ve Kültürü adına çeşitli
faaliyetler, dersler, konserler ve
tanıtımlar gerçekleştiren Berlin
Türk Musikisi Konservatuvarı’nda
(BTMK) Meşk Topluluğu ve Ustalık
Türk Müziği Eğitimi çerçevesinde
müzik çalışmaları yapan kursiyerler
sertifikalarını aldılar.
Berlin Türk Musiki Konservatuvarı
ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı birlikteliği
ile düzenlenen Türk Müziği
Seminerleri’nin sonuncusu
geçtiğimiz ay gerçekleşti. Toplamda
farklı zamanlarda 4 aylık eğitim
sürecini kapsayan çalışmalar Türk
Müziği Tarihi, Besteciler hakkında
genel bilgiler, eser analizleri,
Kocaeli Üniversitesi Türk Müziği
Bölümü Öğretim Üyesi, Udi Doç.
Enver Mete Aslan tarafından verildi.
Doç. Aslan ve öğrencilerinin
icraları ile 2021 yılı Ağustos
ayında başlayan verimli bir eğitim
dönemi böylece sona ermiş oldu.
2022 yılı için yeni ders dönemi
planlamasının hazır olduğunu
ifade eden Enver Mete Aslan, yeni
dönemde 8 aylık bir ders planı
genişlemesi olacağını ve bunun
öğrencilere duyurulacağı bilgisini
verirken Berlinli müzikseverlere
BTMK sosyal medya hesaplarından
ve web sitesinden duyurulacağını
söyledi.
Müzik tarihi, çalgı bilgisi ve
besteciler hakkında söyleşiler
ile karma müzik topluluğu
konularında seminere katılan
Ahmet Tunga, Yalçın Yenigün,
Serpil Öçal, Melodi Suel Öçal, İrem
Kaya, Ömer Kaan Özdağ, Talip
Gözdereliler, Onur Karahali, Ayşe
Düzelli, Beyza Düzelli, Nurettin
Armutçu, Erol Coşkun ve Osman
Ergen katılımcılar sertifikalarını
Kocaeli Üniversitesi Türk Müziği
Bölümü Öğretim Üyesi, Udi Doç.
Enver Mete Aslan’ın elinden aldılar.
Hüseyin İŞLEK
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�Etkinlik
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Aşk-ı Roman Tiyatro28 de kapalı gişe prömiyer yaptı
Bir süredir çalışmalarını Çorum-Derneği çatısı
altında yürüten Berlin AYNA Theater Grubu, Yılmaz
Arıkan‘ın yazıp yönettiği AŞK-I ROMAN‘ın prömiyerini
Tiyatro28’de kapalı gişe sergiledi.
Bugüne kadar tiyatro üzerine yazdığı 20 civarında
kitabı bulunan Yılmaz Arıkan’ın en ufak detayına
kadar işlediği, renkleriyle, diyalogları ve görselliği ile
bir roman mahallesinde geçen oyunun hemen hemen
tüm oyuncuları amatör.
2 perdelik bu oyun gecesi 50. sanat yılını da kutlayan
değerli yönetmen Yılmaz Arıkan ile oyun arası
çok kısa bir söyleşi yaptım, Arıkan “Çingenelerin
renkli dünyasını, çingene müziklerini, çingene
kültürlerini anlatan bir yolculuk. Eski zamanın
aşkları ve insanları bile farklı, ufacık şeylerden
mutlu oluyorlar, sevgilerinin büyüklüğü ile yıllarca
birbirlerini kavuşmak için bekliyorlar. Oysa ki
günümüzde insanlar çorap değiştirir gibi sevgili ve
eş değiştiriyorlar. Ama gerçek saf ve temiz bir aşk
bu. Bu benim 7 yıldır üzerine çalıştığım bir proje ve
bunun ikincisini de yazdım; kısmet olursa seneye
sahneleyeceğiz. Oyunun ikincisi aynı karakterlerle
birincisinin devamı olacak.
Prömiyerini izlediğiniz oyunun oyuncuları hemen
hemen hepsi amatör, biz 3 yıl önce bu projeye başladık
malzemeleri aldık, hazırladık ama tam çalışmalara
başlayacağımız zaman araya korona girince ara
vermek zorunda kaldık. Korona koşulları yumuşamaya
başlarken yani yaklaşık bir aylık bir prova sonrasında
tamamladım oyunu. 8 oyuncum var, hepsi benim
yetiştirdiğim öğrencilerim ama onlara öğrenci ve
amatör demeye gerek yok, zira hepsi kendi kanatlarıyla
uçan birer oyuncu. Mustafa Özübek zaten bir efsane
bu oyunda da gerçekten çok iyi. Zaten ben bu oyunu
yazarken bazı şeyleri Mustafa’yı düşünerek yazdım.
Oyuna emeği geçen herkesi ve oyuncularımı
şimdiden kutluyorum.
Oyun öncesi başrol oyuncusu Mustafa Gözübek’i tebrik
ederek, oyunu ve sahne arkadaşlarını soruyorum.
Gözübek, “Yaklaşık 3 yıl sahnelerden uzak kaldım. Bu
heyecanı tatmak gerçekten çok iyi ve çok güzel, çünkü
özlemiş olduğum bir ortam. Heyecanlıyım Hüseyin
abi, gerçekten heyecan dorukta. Senin de bildiğin gibi,
‘Tiyatro zaten platonik bir aşk‘ Güzel bir oyun oldu,
bundan sonrası izleyenlere kalmış, umarım keyifle
izlerler. Takdir ve alkış onlardan.

�Oyun

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Hüseyin İŞLEK ve Ozan TOKAY
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EKER

Yeni şarkısıyla
Online Platformlarda

Ve sonunda genç sanatçı EKER ‘VALLAH’ adını taşıyan
son şarkısı ile Berlinli sanatseverlerle buluşuyor...
‘Niye Gehn’ adlı parçasıyla müzik dünyasına giren
POP RAPÇİ genç sanatçı EKER; ‘GÖK KUŞAĞI
SÖNDÜ’adlı üçlüsünün ikinci parçasının tanıtımını
Instagramda yaptı. ‘VALLAH’ adını taşıyan yeni proje
müzikseverlerce şimdiden beğeni
yağmuruna tutuldu.
08.04.2022 tarihinden itibaren tüm platformlarda
Online olacak olan şarkıyı Berlin Ses Dergisi
olarak sabırsızlıkla bekliyor ve genç sanatçı
EKER’in başarılarının devamını diliyoruz.
Berlin SES
Fotograf: Instagram: @spaceboii.studio
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü“ Berlin Cemevi’nde Kutlandı
BAT-Cemevi, Dersim Cemaati,
Sivaslı Canlar, BDAJ, BDAS,
HUV. eV, Çorum, Antep
Çepnileri, Tokat ve Çevresi
Alevi Birliği, Al-Dersim Spor,
Varto, Kirmançki-Zazaki Dil
Kültür Enstitüsü, Omcalılar,
Erzincan Küçük Otlukbeli,
Varto Görgü Köyü, Ketenciler
ve Mirseyit gibi inanç, kültür
kurumları ile yöre derneklerinin
kadın temsilcilerinin organize
ettiği “8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü“ kutlandı.
BAT-Cemevi adına YK üyesi
Pınar Özgül, BAT Kadın Kolu
adına Nalan Yılmaz, KirmançkiZazaki Kültür ve Dil Enstitüsü
adına Cemile Beyaz, Mukaddes
Dede Aslan, Erzincan Küçük
Otlukbeli-Der’den Gülnaz
Özbey, Çorum-Der’den
Nezaket Kirazlı, Sivaslı Canlar
Derneği‘nden Nazlı Şahin
konuşmalar yaptılar. Sivaslı
Canlar Korosu katılımcılarla
birlikte türküler söyledi.
Dinletinin ardından BATCemevi YK Başkanı Dr. Yüksel
Özdemir, TBB’den Ayşe Demir
ile Safter Çınar, BDAS Almanya
ve BDAS Berlin adına Melinda
Özgül ile Sinem Gül, Berlin
Eyalet Parlamentosu Sol Parti
Milletvekili (DİE LİNKE) Ferhat
Ali Koçak, Yeşiller Partisi’den
Fadime Topaç selamlama
konuşmaları yaparken,
Ozan Şah Turna ve Dersim
Cemaati’den Nezahat Celayir
şiirler okudular.
Etkinliğe ayrıca İstanbul’dan
Anneleri adına Ayşe Tepe de
online katıldı. Etkinliğin panel
bölümüne Dr. Delal Atmaca ve
Av. Filiz Kılıçgün Yeşil kadın
mücadelesinin tarihine, kadına
yönelik şiddet ve katledilme
başlıkları ile kadın haklarınına
dair bir çok başlıklarda
sunumlar gerçekleştirdi.

�Haber

Haber ve Fotoğraflar:
BAT-Cemevi Basın Ofis / Ulaş
Yunus TOSUN
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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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ONUR AKIN başkent

Berlin’deki Atze Musiktheater
de sevenleriyle buluştu. Center
Glaserei’ın sahibi Barış Tekin’in
katkılarıyla gerçekleşen konserin,
organizasyonunu Serkan Ağca
üstlendi. Konser öncesi Berlinlilerin
yakından tanıdığı Stand Up
komedyeni Şafak Salda da
yaklaşık 45 dakika salondaki
dinleyicileri güldürdü.
Daha sonra sahneye Türk Halk
Müziği sanatçısı Cem Çelebi geldi.
Çelebi, salonda bulunan herkesi
sesine ve ezgilerine hayran bıraktı.
Çelebi ayrıca özel bağlama dersleri
veriyor ve yakın bir zamanda kendi
korosunu kuracak.
Onur Akın’ın sahnesinde tüm salon
coşku ile kendisine eşlik etti. Akın,
konserin final şarkısı olarak ‘İzmir’in
Dağlarında Çiçekler Açar’ adlı eserle
performansının doruğuna ulaştı.
Onur Akın ve kendisini dinleyen
müzikseverlere Berlin’de
bulunmaktan dolayı çok memnun
olduğunu söyedi ve konserin
gerçekleşmesinde büyük katkıları
olan Center Glaserei’ın sahibi Barış
Tekin’e ve organizasyonu üstlenen
Serkan Ağca’ya SES Dergisi aracılığı
ile teşekkürlerini etti..
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY

46

Jahr ◆ Yıl 19

onur
akın ve
cem
çelebi
müzik
ziyafeti
verdi

Müsiad Berlin
İftar Yemeği Verdi

Müsiad Berlin Ramazan iftar yemeği verdi.
Davete Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar
Şen ve Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök
ve IHK Berlin Başkanı Daniel Jan Girl de
katıldı.
Müsiad Berlin Başkanı Fikret Doğan iftar
programı davetine katılan misafirlerine
konuşmasında teşşekkür etti. Müsiad
Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu
Başkanı Hıfsı Soydemir ve İHK Berlin
Başkanı Daniel Jan Girl iftar programında
davetlilere hitap etti. Daniel Jan Girl’ün
Türkçe ‘’...Hayırlı Ramazanlar, iyi
akşamlar’’ sözleri büyük alkış aldı.
Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, 60
yıl geçmesine rağmen Almanya Türk
toplumunun karşılaştığı ırkçılık, yabancı
düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve ayrımcılık
gibi tehdit ve sorunların devam ettiğini
söyledi. Şen, nüfusu 3,5 milyonu aşan
Almanya Türk toplumunun Türkiye ve
Almanya’yı birbirine bağlayan en önemli
beşeri ağ olduğunu vurgulayan Şen,
bu toplumun iki ülke arasındaki köklü
dostluk ve ortaklık ilişkilerinin en güçlü
öğesi olduğunu dile getirdi.
Büyükelçi “Bugün Almanya dünyanın
ekonomik ve teknolojik devleri arasında
yer alıyorsa 60 yıl önce buraya gelen
insanlarımızın, onların çocuklarının
ve torunlarının çabaları sayesinde
de bu konuma gelmiştir. Öte yandan
aradan geçen bunca yıla rağmen, Türk
toplumunun bu ülkede karşılaştığı
ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam
karşıtlığı ve ayrımcılık gibi tehdit ve
sorunlar ne yazık ki sürmektedir.”
ifadesini kullandı.
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY
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Göçmen Kadınlar Birliği
Tiyatro Grubu KARAR VERDİM’le
Prömiyer Yaptı
Göçmen Kadınlar Birliği Berlin (GKB), Zerrin Akdenizli’nin yazıp
yönettiği ‘KARAR VERDİM’ adlı oyunlarıyla 23 Nisan Cumartesi
akşamı Tiyatro28 de prömiyer yaptı. Oyun kapalı gişe oynadı.
Gösteri sonrası Zerrin Akdenizli, “Prömiyerde ve ikinci oyun
gecesi kalabalık bir seyirci topluluğuna hitap eden oyun, Berlinli
tiyatroseverden büyük beğeni topladı” dedi.
Akdenizli “Oyunumuzda kadın sorunlarına eğlenceli açıdan
yaklaşan hikayeler de vardı. Kötü deneyimlerimizden
gülümsetebilen sonuçlar çıkartmanın da mümķün olabileceğini
göstermek istedik. Pandemi nedeniyle belli seyirci sayısı
bakımından cumartesi ve pazar günü oynanan oyunda bazı talepleri
geri çevirmek zorunda kaldık. Oyunu görmek isteyen ve geri
dönmek zorunda kalan Berlinli tiyatro seyircisinden özür dileriz. Bu
arada en yakın zamanda oyunu tekrar edeceğimizi de müjdelemek
isteriz. Amatör bir tiyatro grubuyla profesyonel bir iş kalitesinde
oyun çıkartmış olmanın gururunu da yaşıyoruz.” ifadelerini
kullandı.
Oyunun konusu
“Karar Verdim” adlı oyun ‘erkek egemen’ bir toplumda kadının
uğradığı cinsel eşitsizlik, ayrımcılık, baskı, şiddet ve ekonomik
eşitsizliği vurgularken aynı zamanda varolan mevcut düzenin
bir kader olmadığı ve bireyin bu kaderi değiştirecek güce sahip
olduğunun da altını çiziyor. Oyun, genelde kadınları; özelde göçmen
kadınların sorunlarını ele alan hikayelerden oluşuyor.

�Tiyatro

Ve Oyuncuları
Aysun Çiçek, Hülya Karaduman, Sadegül Bayrak, Ayşe Çiçek,
Mahire Güler-Selek, Müberra Coşkun, Tülay Karataş, Leyla Çelik, Işıl
Berat Beydağ, Leman Togar, Kudret Büyükyurt, Sakine Ringe, Aynur
Erol, Zeynep Devetaş ve Memduha Yağlı.
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Hüseyin İŞLEK ve Şükrü TOKAY
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Dünyaca ünlü klarnet virtüözü
Hüsnü Şenlendirici Berlin’de
‘Remsey Klarnet’i ziyaret etti

Taksim Trio Grubu ile Başkent Berlin’de haftasonu güzel
bir program yapmaya gelen Türkiye’nin dünyaca ünlü
klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici bu vesile ile ‘Remsey
Klarnet’i de ziyaret etti.
Bir süre önce Kanal D’de büyük ses getiren “Şarkılar Bizi
Söyler” programında yer alan Bergamalı ünlü klarnet
sanatçısı Hüsnü Şenlendirici aslında 3. nesil klarnet
sanatçısı. Müzik geleneğine sahip bir ailenin çocuğu
olan sanatçının dedeleri Hüsnü Şenlendirici (klarnet,
trompet) ve Fahrettin Köfeci (klarnet) ve babası Ergün
Şenlendirici (trompet) gibi o da 5 yaşında klarnet çalmaya
başladı. Özellikle 12 yaşına kadar Ege ve Anadolu’nun
çeşitli kültürleriyle müzikal yolculuğa çıkan ve 1988
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne giren usta klarnet
4 yıl sonra okuldan ayrıldı ve program yapmaya başladı.

2015 yılında memleketi Bergama’da ‘Klarnet Kampı’
kurmak için, zeytinlik alanda bir çiftlik alan ve 20162019 yılları arasında Bergama Kınık’taki kendi özel
çiftliğinde uzun yıllardır hayalini kurduğu klarnet kampı
projesini hayata geçiren dünyaca ünlü klarnet sanatçısı
Hüsnü Şenlendirici, Berlin’deki programı sırasında uzun
yıllara dayalı dostluğu olan yine dünyaca ünlü ‘Remsey
Klarnetleri’nin tasarımcı ve yapımcısı Remzi Altıok’u
ziyaret ederek hasret giderdi.
Remzi Altıok’un eşi Nejla Altıok’un sahibi olduğu Ballon
Fantasia’da gerçekleştirilen bu ziyarette Berlin’de yaşayan
klarnet sanatçısı Yasin Kıran, yine özel bir ziyaret için
Berlin’de bulunan Samsunlu ortaokul müdürü bacanağı
Serdar Arpacı’da vardı.
Hüseyin İŞLEK
Jahr ◆ Yıl 19
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MİNA Tiyat

K Ü LK E

SİNDİR
Mina Tiyatro Grubu‘ pandemi öncesi `Mucizevi Bal´ adlı
son oyunuyla gönüllerde; ağızlara bir parmak bal sürmüş
tadında izler bırakarak sahnelere veda etmişti.
Başkent Berlin’de pandemiden dolayı uzunca bir süredir
sahne etkinliklerine ara veren Mina Tiyatro Grubu sadece
dijital platformda video çalışmaları yapabilmişti. Hülya
Karcı ve özel ekibini nihayet 24 Nisan’da yine canlı
performansları ile sahneye döndü.

�Tiyatro

Hülya Karcı’dan bambaşka bir Sindirella!
Tiyatro pedagoğu Hülya Karcı’nın yönetimi altında bu
kez Grimm Kardeşlerin tanınmış “Külkedisi Sindirella”
masalını oynuyor Mina Tiyatro Grubu. Sadece Hülya değil;
onlar çok büyük bir ekip, anneler, babalar ve çocukları.
Her biri, her bir rol için özenle çalışmış bu oyunda.
Oyuncular rollerdeki karakterlere kendi özelliklerini de
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katarak oyunu zenginleştirmiş.
Son provalarından birini sadece SES Dergisi izledi
Hülya Karcı çalışmayla ilgili sorduğum soruyu şöyle
yanıtladı: “Sindirella 2015’ten beri sahneye koyduğumuz
altıncı oyunumuz. Biliyorsunuz geçen yıl MİNA Tiyatro
grubu, tiyatro çalışmasında gösterdiği devamlılık ve
sahnelemelerde kullandığımız farklı metodlardan dolayı
‘Alman Alternatif Tıpçılar’dan bir ödül almıştı. Bu ödül
her şeyden önce yaptığımız işlere verilen değerden
dolayı bizi daha çok cesaretlendirdi. Bu şevkle ‘Sindirella’
oyunumuzu diğer oyunlarımızdan bir parça daha farklı
sahneye koymaya çalıştık. Bu kez yetenekli müzisyen,
koreograf ve oyuncu Gizem Akman ile elimiz ayağımız
yetenekli müzisyen kardeşimiz Abdurrahman Gügercin’in
katkısıyla müzikal tiyatro görecek seyirciler.
Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

yatro Grubu

EDİSİ

RELLA
Bilet: 7 € /3 €
Bilet rezervasyonu sadece telefonla ve önceden yaptırmak gerekiyor. 030 - 403 65 76 20
Oyunun oynanacağı adres: Josua Gemeinde e.V.
Bismarckstrasse 20
13585 Berlin
Oyuna katkıda bulunanlar
Sindirella: Begümhan - Yıldız Akgün / Prens: Samet Erkabalcı / Üveyanne: Buse Nur - Sebiha Uslu / 1. Kız: Sinem Yürekli / 2. Kız: Beyza - Esengül
Çalışkan / 3. Kız: Fatima Mustafa / Prens Artur: Artun Ülker / 1. Güvercin: Ayşe Aytan / 2. Güvercin: Duygu Özen / İyilik Perisi: Kayra – Nilüfer
Sever / Bal kabağı: Berna - Aynur Türkel / Krallık sakinleri: Lale – Aysel Zorlu, Doğan Can - Hatice Deniz / Saat - Tellal: Çiğdem Yürekli / Anlatıcı:
Sevgi Erkabalcı
Masal uyarlama ve Reji: Hülya Karcı / Reji asistanları: Gizem Akman, Abdurrahman Gügercin / Aksesuar: Sevgi Erkabalcı ve tüm anneler/alle
Mütter / Kostüm: Esengül Çalışkan, Hatice Deniz ve tüm anneler/alle Mütter / Şarkı sözleri: Gizem Akman, Apo Gügercin ve tiyatro grubu /
Theatergruppe / Müzik uyarlama: Gizem Akman, Abdurrahman Gügercin / Koreografi: Gizem Akman / Müzik: Abdrurrahman Gügercin, Gizem
Akman / Afiş tasarım: Deniz Keskin / Çeviri: Eylem Yürekli / Solist: Gizem Akman ve anneler
Jahr ◆ Yıl 19
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Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Berlin
Bölge Başkanlığı Şehitlik Camii’nde İftar Verdi
Uluslararası Demokratlar Birliği
(UID) Berlin Bölge Başkanlığı,
Şehitlik Camii Salonu’nda iftar
yemeği verdi. Yemeğe Berlin
Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve
Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun
Yücekök, KKTC Berlin Büyükelçisi,
sivil toplum kuruluşlarının
başkanları ve yönetim kurulu
üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
UID Berlin Bölge Başkanı Sinan
Kaplan, iftar yemeği öncesi
yaptığı açılış konuşmasında
savaş nedeniyle yerlerinden
ve yurtlarından ayrılmak
zorunda kalan Ukraynalıları
hatırlattı. Kaplan, dünyadaki
bu olumsuzlukların bitmesini,
insanlığın huzura kavuşmasını
ve tüm insanların yurtlarında
huzurlu yaşamalarını diledi.
Berlin büyükelçisi Ahmet Başar
Şen ise yaptığı konuşmada
başkonsolosluğu döneminde
inşaatına başlanan salonda
iftar yemeğine katılmanın
kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Şen sözlerine, “Birlik ve
beraberliğimizi pekiştirdiğimiz,
kendi özümüze döndüğümüz,
kültürümüzü yaşadığımız dinimizi
yaşadığımız aynı zamanda
memleket hasretimizi de bir
ölçüde beraberce giderdiğimiz
Ramazan ayının ve bayramının
huzur ve esenlikler getirmesini
dilerim” şeklinde devam etti.

�Haber

Büyükelçi Şen’in konuşmasının
ardından okunan Kur’an-ı Kerim
ve ezanla birlikte davetliler
oruçlarını açtı. İftar yemeğine
katılan konuklar organizasyonun
kusursuzluğu ve iftar yemeğinin
lezzeti dolayısıyla UID Bölge
Başkanı Sinan Kaplan ve Kadın
Kolları Başkanı Hümeyra Çiftçi’ye
teşekkür ettiler.
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY
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Akif Çağatay Kılıç
Berlin Büyükelçiliği’nde
Basın Toplantısı
Düzenledi

Türkiye

Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu ve
Palamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Akif
Çağatay Kılıç, Berlin Büyükelçiliği’nde bir basın toplantısı düzenledi
Kılıç, basın toplantısında Almanya’daki 5 günlük temaslarına ilişkin
yaptığı konuşmada, “Karşılıklı olarak birbirimizi belki daha iyi anlamaya
başladığımız noktasındayız” dedi.
Akif Çağatay Kılıç, Berlin Büyükelçiliği’nde düzenlenen; basın
toplantısında, Merkator Vakfı’nın 2 yıl önce başlattığı, ‘Türk-Alman Karma
Parlamenterler Buluşması’ için çok sayıda üst düzey yetkilileriyle fikir
alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Federal Meclis Dışişleri Komisyonu
Başkanı Michael Roth ve ‘Almanya-Türkiye Parlamenterler Arası Dostluk
Grubu’ Başkanı ve çeşitli siyasi partilerin milletvekilleri ile bir araya
geldiğini de belirten Kılıç, “İki yüzlü tutumlar ve değiştirilen kurallar bizi
üzüyor” dedi.
Kılıç, “Biz barış istiyoruz. Türkiye barışın tarafında.”
Kılıç, kendisine yöneltilen Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Almanya
ile Türkiye arasındaki ilişkilerin nasıl gelişeceğine ilişkin bir soruyu ise;
“Türkiye hem Rusya, hem de Ukrayna önemli ilişkilere sahip, tarım ve
tarım alanındaki birlikteliğimiz bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra
sürdüreceğiz.” şeklinde yanıtladı. Kılıç, savaşın uzamasının tüm dünyanın
aleyhine olduğunu vurgulayarak, “Biz barış istiyoruz. Türkiye barışın
tarafında. Biz bunu hep dile getirdik.” dedi.
“İslam Almanya’nın bir parçası”

“Türkiye hem Rusya,
hem de Ukrayna ile
önemli ilişkilere sahip,
tarım ve tarım alanındaki
birlikteliğimiz bu güne
kadar olduğu gibi bundan
sonra sürdüreceğiz.”

İslam düşmanlığına ilişkin bir soruyu; “Bütün dünyada İslamofobi ile
ilgili olarak artış oldu mu? evet oldu. Ama bunun ne kadar yanlış ve
sürdürülemez olduğunu da çok hızlı anladılar. Ben hergün burada değilim
ama gördüğüm kadarıyla birtakım nahoş ve kabul edilemez olaylar,
reddettiğimiz yaklaşımlar oluyor. Ancak geneline baktığımızda yüksek
oranda bir hassasiyetin olduğunu da görüyorum.” şeklinde yanıtlayarak;
“Federal Mecliste çok sayıda kökenden milletvekilinin bulunduğunu
biliyoruz. ‘İslam Almanya’nın bir parçası’ dendiğinde çok büyük olaylar
olmuştu yıllar önce. Şimdi bunu söylemeye bile gerek yok. Siz kabul
etsenizde, etmeseniz de bu böyle. Çünkü İslam dünyanın ve insanlığın bir
parçası.” dedi.
Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
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CHP Berlin Birliği’nde
Kenan Kolat Güven Tazeledi

CHP‘li Bülent Tezcan
TDU’yu Ziyaret Etti
CHP Berlin Birliği‘nin Genel Kurulu‘na
katılmak üzere başkenti Berlin‘e gelen
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yurt Dışı
Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Bülent Tezcan, Türk-Alman
iş verenler Birliği (TDU) yönetimi ve
üyeleri ile buluştu.
Sorular bölümünde ise dinleyiciler
seçim güvenliği konusunda kaygılarını
dile getirdiler. Tezcan, CHP olarak
deneyimli olduklarını, sandık
başlarındaki CHP görevlilerinin
İstanbul seçiminde olduğu gibi sayım
sonrası ıslak imzalı tutanakları ilçe
başkanlıklarına ileterek veya cep
telefonu üzerinden anında merkeze
bildirerek kontrol edeceklerini, siyasi
partilerin girebildiği YSK verileriyle
karşılaştıracaklarını açıklayarak, seçim
güvenliği konusunda hem dijital hem
de sandık görevlileri açısından her
türlü önlemi aldıklarını vurguladı.
Tezcan, muhalefete oy verecek
vatandaşları sandığa gitmekten
vazgeçirmeye yönelik çok tehlikeli bir
algı operasyonu olduğunu söyledi.
Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Genel Kurul için Başkent Berlin’e
gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Bülent
Tezcan’ın da katıldığı Genel Kurul’da
eski yönetimin aklanmasından sonra
yapılan seçimlerde eski başkan
Kenan Kolat 137 oyla yeniden CHP
Berlin Birliği Başkanı seçildi.
Türkiye’de önümüzdeki yıl yapılacak
seçimlerde Berlinli vatandaşları
seçime hazırlayacak olan yeni
yönetim kurulu; Oktay Çelebi (127),
Cem Güney Torun (124), Alev Ayhan
(120), Tülay Usta (111), Demet Kılıç
(110), Cengiz Akça (108), Nezaket
Kirazlı (103) ve Rıza Şahin’den (93)
oluştu. Denetleme Kurulu’na Kemal
Aslankoç (118), Gülçin Yorgun (108)
ve İrfan Gümüş (107) seçilirlerken;
Ekrem Özdemir (105), Elif Ay (102) ve
Sami Çakı (100) Disiplin Kurulu asil
üyeleri oldular.
Yeni Tüzük kabul edildi
CHP Berlin Birliği’nin genel
kurulunda yeni tüzük oylanarak
kabul edildi ve CHP Berlin Birliği’nin
adı da ‘CHP Berlin-Cumhuriyet Halk
Partisi Berlin’ şeklinde değiştirildi.
Güven tazeleyerek yeniden başkan
seçilen Kenan Kolat Almanya
örgütlenmelerinin yeni yapılanma
ile ilgili sıkıntıları geride bıraktığını
Türkiye’deki seçimlere tek yürek
gidileceğini dile getirdi. Kolat,
Türkiye kökenlilerin Türkiye’deki ve

Almanya’daki en temel sorunlarına
projektörleri çevireceklerini ve bu
yolda ilerlerken iktidarda bulunan
Almanya Sosyal Demokrat Parti
(SPD) ile sıkı bir dirsek temasında
bulunacaklarını söyledi.
Yeni adıyla ‘CHP Berlin-Cumhuriyet
Halk Partisi Berlin’in 3. kez
başkanlığına seçilen Kenan Kolat,
“17 Nisan 2022 CHP Berlin Birliği’nin
Genel Kurulu’nda başkanlığa
kadromuzla birlikte yeniden
seçildim. Katkı veren ve destekleyen
herkese teşekkürler. Şimdi hedef
seçimlerde Berlin’de en az % 30
oy almak (son seçimde Almanya
ortalaması %15,6 iken Berlin’de
%22,4 idi) olacak.” şeklinde konuştu.
Bülent Tezcan genel kuruldaki
konuşmasında birlik ve beraberlik
mesajı verdi
Genel Kurul’da konuşan CHP Genel
Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan,
uzunca süren konuşmasının
sonunda, örgüt içi tartışmaları
bir kenara bırakarak hedef
odaklı çalışmalar içine girilmesi
mesajını verdi. Tezcan, iktidarının
yurtdışındaki milyonlarca Türkiye
kökenliye söz verdiği vaatleri yerine
getirmediğini buna karşılık; CHP’nin
yurt dışında yaşayan vatandaşların
sorunlarına çözüm odaklı çalışmalar
içine gireceğini dile getirdi.
Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
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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
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BAT-Cemevi 17. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi
Berlin Alevi Toplumu-Cemevi (BAT-Cemevi)
gerçekleştirdiği Genel Kurul’la yeni dönem için görev
yapacak yöneticilerini belirledi.
24 Nisan Pazar günü Villa Müzikhol’de başlayan ve yoğun
bir katılımın gerçekleştiği Genel Kurul, Alevilik yolunda
yaşamını yitiren canlar anısına bir dakikalık saygı duruşu
ve İnanç Kurulu Başkanı Musa Gönül Dede’nin verdiği
Gülbenk’le başladı.
Filiz Selçuk Çağlar, Mehmet Şeker Dede ve Kadim
Karaduman’ın Divan Kurulu’na seçildiği genel kurul;
Yönetim, Denetleme, Onur Kurul raporları, Mali Rapor
sunumları ve selamlama konuşmalarıyla devam etti.
Yapılan selamlama ve rapor sunumları konuşmalarının
ardından bu genel kurulda iki yıl boyunca görev
üstlenecek olan yönetim, denetleme ve onur kurulu ile
Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Delegeleri
seçimi yapıldı.
Yapılan seçimin sonucunda Cemevi Yönetim Kurulu’na;

Dr. Yüksel Özdemir, Nazım Karataş, Melinda Özgül,
Murteza Görer, Haydar Narin, Uğur Sürücü, Asiye Atakan
Şenkaya ve Kadir Şahin seçilirlerken; Sema Seven, Haris
Şahin, Gülüzar Sarpkaya Denetleme Kurulu, Battal Akdağ,
Ali Murteza Şahin ve Halit Büyükgöl Onur Kurulu üyeleri
oldular.
AABF Delege listesine ise şu isimler girdi: Dr. Yüksel
Özdemir, Ercan Yıldız, Metin Mat, Halit Büyükgöl,
Hüseyin Göçer, Melinda Özgül, Haydar Selçuk, Demet
Kılıç, Kadim Karaduman, Gazi Fırat, Erdal Çağla ve
Mehmet Şeker.
Önümüzdeki günlerde bir araya gelecek olan yeni
seçilmişler düzenleyecekleri toplantı ile kendi aralarında
görev dağılımını belirleyecek. Görev dağılımları
belirlendikten sonra siz sevgili canlarımıza yeni yönetim
görev dağılımını duyuracağız.
Haber: BAT-Cemevi Basın Ofisi
Fotograf: Ulaş Yunus TOSUN
Jahr ◆ Yıl 19
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AYRILIK

Tiyatro28 de prömiyer yaptı
Theater 28, ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ kutlamalarına
‘AYRILIK’ oyununu sahneleyerek katkı sundu.
‘Ayrılık’ oyunu 25 yıl öncesinde yazılmış ve bugün hala
daha güncelliğini kaybetmemiş bir Türk Tiyatrosu klasiğidir.
Karikatürist Behiç Ak’ın biten bir evlilik hikayesinden yola
çıkarak ve kadın-erkek ilişkilerini ele alarak yazdığı bu
komedi hala daha bizi düşündürmeye devam ediyor.
Oyun sonrası oyun ve oyuncular ile düşüncelerini sorduğum
yönetmen Akdenizli, “Oyun 25 yıllık, tabii ki geçen süre
açısından oyunda kimi güncellemelere gitmek zorunda
kaldım. Örneğin tele sekreterin yerini bu oyunda yeni
applikationlar aldı. Teknoloji ilerlese de kişilerin tutumlarında
en ufak bir değişiklik olmaması hem dramaturjik açıdan
işimizi kolaylaştırdı hem de oyunun eleştirisini yönelttiği
hedefin ne denli doğru olduğunu gösterdi. Oyun kişileri bir
açıdan tipik modern insanın eleştirisidir aslında. Oyunu
nisan, mayıs ve haziran aylarında da oynayacağız.” dedi.
Yönetmenliğini Doç. Dr. Zerrin Akdenizli’nin yaptığı ‘AYRILIK’
adlı oyunun rollerini genç oyuncular Ufuk Tan Altunkaya ve
Didem Erçin başarıyla paylaşıyor. ‘Adını Feriha Koydum’ve
‘Fatih’ gibi pek çok dizide rol almış beğenilen oyuncu Ufuk
Tan Altunkaya İstanbul merkezli Mekan Artı Tiyatrosu’nun
kurucusu. Almanya’da sinema ve televizyon filmi sektöründe
kariyer yapan başarılı oyuncu Didem Erçin bu defa tiyatro
sahnesinde kendisini gösterecek.

�Tiyatro

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Hüseyin İŞLEK ve Ozan TOKAY
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Berlin Büyükelçiliği’nde
Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen,
Berlin Büyükelçiliği’ndeTürk Polis Teşkilatı’nın (10 Nisan 1845)
kuruluşunun 177. Yıldönümünü ve Polis Haftası nedeniyle, T.C.
İçişleri Müşaviri Doç. Dr. Mustafa Cem Toker ve İçişleri Müşaviri Ali
Karabağ’ın katılımlarıyla iftar yemeği düzenledi.
Büyükelçi Ahmet Başar Şen, konuklarını selamlayarak Türkçe
ve Almanca yaptığı konuşmada, polisliğin gerektiğinde toplum
için canını bile feda etmekten çekinmemeyi gerektiren değerli bir
meslek olduğunun altını çizerek, “Modern anlamda 10 Nisan 1845
tarihinde İstanbul’da kurulan Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş
yıldönümü vesilesiyle düzenlediğimiz Polis Haftası İftar Yemeği
Programı’na hoş geldiniz.”
dedi.
Sözlerine, “Bu anlamlı günü, 10 Nisan Polis Günü’nü Alman
dostlarımızla birlikte kutlamak bizim için büyük bir sevinç
kaynağıdır. Bilindiği üzere polislik, gerektiğinde toplum için canını
bile feda etmekten çekinmemeyi gerektiren değerli bir meslektir.
Huzur ve güvenliğimiz, can ve mal emniyetimiz, hukukun
üstünlüğünün ve devlet otoritesinin tesis edilmesi için her şart
altında, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle görev
yapan tüm polisleri can-ı gönülden tebrik ederim. Taşıdığınız yüksek
sorumluluk bilinci ile ifa ettiğiniz başarılı çalışmalar için her birinize
ayrı ayrı teşekkür ediyor, bundan sonraki meslek hayatınızda üstün
başarılar diliyorum. Türk Polisimizin yanısıra, bu kutsal görevi 3,5
milyon civarında soydaşımızın yaşadığı, vatan edindiği Almanya’da
üstlenen Türkler de bizler için gurur kaynağıdır. Zira, iki toplumun
değerlerini ve hassasiyetlerini tanıyan, her iki dili de konuşan, her
iki kültüre de hakim polis memurları Alman Emniyet Teşkilatı’nın
da işini kolaylaştırmakta, pek çok sorunun çözülmesine katkıda
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e Polis Haftası Ve İftar
bulunmaktadır. Bu polisler yeri geldiğinde bir aracı, bir tercüman,
bir danışman rolü oynamakta, çok kültürlülüğe büyük katkıda
bulunmaktadır.
Biliyoruz ki, Alman dostlarımız da gençlerimizi, sosyal hayatın
korunmasında görev almaya, asayişin ve toplumsal barışın bir
parçası olmaya davet etmektedir. Bu çağrıya kulak vererek Alman
toplumunda büyük saygınlığa sahip polis mesleğini daha fazla
Türk gencinin kariyer olarak seçmesini arzu ediyorum. Hayatın
her alanında olduğu gibi kanunun ve düzenin korunmasına ilişkin
görevlerde de Almanya Türk toplumundan daha çok sayıda kişi
yer almalıdır. Çünkü Türkler artık Almanya’da kalıcıdır. Almanya
Türk toplumu temsilcilerimizi de gençlerimizi bu yönde teşvik
etmeye çağırıyorum.” şeklinde devam etti.
Konuşmasında Türkiye ile Almanya’nın dost ve müttefik ülkeler
olduğunu vurgulayan Şen, iki ülkenin özellikle narkotikle
mücadele ve dolandırıcılık konularında başarılı iş birliğine sahip
olduğunu kaydetti. Büyükelçi Şen konuşmasını, “Bizlere dostça,
kardeşçe ve insanca emekleri olan tüm polis dostların bu anlamlı
gününü kutllarım.” diyerek bitirdi. Büyükelçi Ahmet Başar
Şen’in konuşmasının ardından DİTİB Din Görevlisi Mehmet
Acar Kuran-ı Kerim tilaveti, dua ve ezan okudu. İftar yemeği Din
Hizmetleri Ataşesi Emre Şimşek’in sofra duasıyla son buldu.
Büyükelçilikte düzenlenen iftar programına Federal Kriminal
Dairesi Başkanı Holger Münch, Berlin Emniyet Teşkilatı’nın
görevlileri ve Berlin Türk Toplumu temsilcileri ile çok sayıda
Türk ve Alman polisi katıldı.
Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
Jahr ◆ Yıl 19

63

HDB,
in
Sabahatt
iği
l
n
i
k
t
E
a
Ali’yi Anm de
Cemevi’n
yapıldı
Halkçı Devrimci Birliği’nin (HDB) Berlin

Cemevi’nde düzenlediği ‘Sabah Yıldızı
Sabahattin Ali‘ belgeselinin gösterimine geniş
katılım vardı.
HDB Başkan Yardımcısı Nazmiye Şenyuva
etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada
Türkiye’deki fail-i meçhullere değinerek
“Karanlık bir elin Türkiye’nin aydınlarını
sürekli katlettiğini, ülkenin geleceğini
kararttığını“ belirterek, demokrasi ve adalet
mücadelesinin önemine değindi.
Katledilişinin 74. Yılında HDB etkinliğinde
anılan Sabahattin Ali, 15’in üzerinde eser
vermiş bir şair, roman ve hikaye yazarı. En
tanınan eserleri ‘Kuyucaklı Yusuf’ ve Berlin’de
yaşadığı dönemi tasarlayarak yazdığı ‘Kürk
Mantolu Madonna’ gibi romanlarının yanında
‘Leylim ley’, ‘Aldırma gönül’ ve ‘Dağlar gibi’ bir
çok ünlü şarkının sözleri de onun şiirleridir.
Kürk Mantolu Madonna, Türk Edebiyatı‘nın
öncü yazarlarından biri olan Sabahattin
Ali‘nin başyapıtlarından biridir. Sabahattin
Ali’nin kitapları bir çok dile çevrilmiştir.
‘Sabah Yıldızı Sabahattin Ali‘ adlı
belgeselde yaşamını adalet ve özgürlük
mücadelesine adamış ünlü yazarın yaşam
öyküsü geniş biçimde anlatılıyor. Etkinliğin
gerçekleştirildiği Berlin Alevi Toplumu’nun
Yönetim Kurulu Üyesi Murtaza Görer de bir
konuşma yaptı.
Belgesel filmin gösteriminin ardından
yönetmeni Metin Avdaç izleyicilerin sorularını
yanıtladı. Avdaç Sabahattin Ali’nin katilinin
çok yerde belirtildiği gibi Ali Ertekin’in
olmayıp, sorguyu yapan komiser olduğunu
anlattı ve Sabahattin Ali’nin katilinin kimliği
ile ilgili eldeki yeni bilgileri açıkladı.

�Etkinlik

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotoğraflar için; Mümtaz Ergün, Ahmet İyidirli
ve Mustafa Temel’e teşekkür ederiz…
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Berlinli Gazeteciler yılın 3. Toplantı’sında TDU da buluştu
Üçüncü ayda “Medyanın Canlı Tanıkları” bölümünün konuğu
gazeteci Ahmet Külahçı’ydı

H

er ayın ikinci Pazartesi günü yapılan Berlinli
Gazeteciler toplantısı yine TDU da gerçekleşti.
Yoğun bir gündemin olduğu toplantıda, yaklaşan
ATGB Genel Kurulu ve TDU’nun Türkiye’den İş
Gücü Göçü’nün 60. Yılı nedeniyle yeni yayınladığı
‘Makaleler, Röportajlar ve Fotoğraflarla 60 Yıllık
Göç’ tarihi isimli kitabı konuşuldu. ‘Medyanın Canlı
Tanıkları’bölümünde ise duayen gazeteci Ahmet
Külahçı kendi biyografisi yanında, Almanya’daki
gazetelerin 60 yıllık tarihini anlattı.
Gündemin ilk maddesini Haziran ayında Frankfurt’ta
yapılması planlanan Avrupa Türk Gazeteciler Birliği
Genel Kurul’u teşkil etti. ATGB Yönetim Kurulu
tarafından Genel Kurul’un üye ve üyelikle ilgili
hazırlıklarını yapması için görevlendirilen Ali Yıldırım,
uzun yıllardır yapılmayan Genel Kurul nedeniyle,
öncelikle tüzüğe uygun bir şekilde üyelerin tespit
edilmesinin önemine dikkat çekti.
Toplantının ikinci bölümünde ise TDU’nun Almanca
yayınlamış olduğu ‘Makaleler, Röportajlar ve
Fotoğraflarla 60 Yıllık Göç Tarihi’ isimli kitabın
tanıtımını gerçekleştirildi.
Kitabın hazırlanmasında her bakımdan emeği geçen
Hüseyin İşlek ve fotoğraflarıyla katkıda bulunan Münir
Bağrıaçık’a teşekkür ettim. TDU olarak bu kitapla, 60
yıllık göçün politik, ekonomik, sağlık, hukuk, medya,
spor, inanç, sanat ve diğer sosyal alanlarda nasıl bir
gelişme gösterdiğinin bir özetini, kesitini sunmak
istedik.
Bunun dışında iki küçük bölümümüzde, okuyucunun
genel bir izlenim edinebilmesi için, güncel kuruluş
ve derneklerimizin, çeşitli girişimlerin bugünkü

etkinliklerinden örnekler sunduk ve TDU hakkında
bilgiler verdik. Kitabımızı 60, 70 ve 80’li yılların
nostaljik fotoğrafları ve güncel fotoğraflarla süsleyerek,
herkesin rahatlıkla okuyabileceği, geçmişini
görebileceği kalıcı bir eser haline getirmeğe çalıştık.”
Toplantının “Medya’nın Canlı Tanıkları” bölümünün
bu kez konuğu ise duayen gazeteci, Hürriyet
gazetesinin Avrupa Koordinatörü Ahmet Külahçı idi.
Külahçı konuşmasının ilk bölümünde 1960 yıllardan
bugüne gazetelerin geçirdiği aşamaları anlattı, ikinci
kısmında ise kendisi hakkında bilgiler verdi. 1980
yılından bu yana Hürriyet gazetesinde çalışan ve
uzun yıllar yöneticilik yapan Külahçı şöyle dedi:
“Türkiye’den Almanya`ya ilk gazeteler 1960’li yılların
ortalarından itibaren uçakla Münih havaalanına
gönderiliyor, oradan da diğer şehirlere tren veya
otobüslerle dağıtılıyordu. Bu nedenle gazeteler ancak
iki günlük bir aradan sonra buradaki okuyucunun
eline geçiyordu.”
Külahçı, Almanya’da ilk basılan gazetenin ise 3. Şubat
1969 yılında Altan Öymen’in öncülük ettiği Akşam
gazetesi olduğunu belirtti. Bundan birkaç ay sonra
ise Nisan 1969’da Hürriyet gazetesinin Frankfurt’ta
basılmağa başladığını vurguladı. Almanya’da Ruhr
Üniversite’sinde Basın Yayın ve Politik Bilimler tahsili
yapan Külahçı, 80’li, 90’li yıllarda gazetelerin traj
olarak altın yıllarını yaşadığını, ancak yazılı basının
bugün internet ve sosyal medya nedeniyle bitme
noktasına geldiğinin altını çizdi. Toplantıya katılan
gazetecilerle ortak anıları da olan Külahçı’nın anlatımı,
anıların tazelendiği bir sohbet havasıyla son buldu.
Haber ve Fotograf: Mümtaz ERGÜN
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Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir
bayram geçirmenizi dileriz.

Meslek Eğitimi için geç kalmadınız!
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Hiç önemi yok, çünkü öğrenmenin yaşı yok!

Bakan Derya Yanık
Dost Eli Huzurevi’nin
Açılışı Yaptı...
Almanya’nın çeşitli kentlerinde temaslarda bulunan Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Berlinli iş kadını
tarafından yaptırılan Dosteli Huzurevi’nin açılışını yaptı.
Bakan Yanık, Berlin Şehitlik Camii’ni ziyaret etti
Bakan Yanık, Almanya’nın başkenti Berlin’de ilk ziyaretini DİTİB’e
bağlı Şehitlik Camii’ne yaptı. Yanık, ziyareti sırasında camii ve
avlusunda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra cami
görevlilerinden caminin tarihi hakkında bilgi alan Bakan Yanık,
Osmanlı mimarisine göre inşa edilen camideki konuklarının ağırlandığı
misafirhaneyi gezdi. Bakan Yanık, ardından avluda bulunan ve Şehitlik
Camii’ne ait tarihi fotoğrafların yer aldığı sergiyi ziyaret etti.
Derya Yanık, Dostl Eli Huzurevi’nin açılışına katılarak kurdela kesti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha sonra Türk iş kadını Serpil
Safiye Ergün ve Alman iş ortağı tarafından kurulan ‘Dosteli Hasta ve Yaşlı Bakım
Hizmetleri’nin Berlin’in Neukölln semtindeki 5.şubesinin açılışına katılarak,
kurdela kesti.
Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun
Yücekök, Türk-Alman İşverenler Birliği (TDU) Başkanı Remzi Kaplan ve Berlin Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD Berlin) Başkanı Fikret Doğan’ın da katıldığı
açılıştan sonra, Türk iş insanlarının ve huzurevi sahibinin hasta ve yaşlı bakımına ilişkin,
‘acil hemşire ihtiyacına ihtiyacımız var’ şeklindeki sorunlarını dinleyen Bakan Yanık,
bu sorunların giderilmesi için çalışacaklarını kaydetti. Yanık’ın açılışını yaptığı ev tipi
huzurevinde 12 Türkiye kökenli yaşlıya hizmet veriliyor. 2008 yılında kurulan Dosteli Hasta
ve Yaşlı Bakım Hizmetleri, Berlin’de 130 çalışanla 5 şubede Türkiye kökenli yaşlılara hizmet
veriyor.
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

�Toplum
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23 Nis an Ulu sal Ege me nlik ve çoc uk Bay ram ı
Almanya’nın başkenti Berlin’de 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramından
dolayı Türkiyemspor ve Rixdorfer SV
Kulübü’nün alt yapı takımları dostluk
maçı yaptılar.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
çocuklara armağan ettiği ‘23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102.
Kutlama yıldönümünde, Rixdorfer SV ile
Türkiyemspor alt yapı takımları dostluk
maçı yaptı. Dostça biten karşılaşma
sonunda Rixdorfer SV başkanı Recep
Doğan kendi takımını ve Türkiyemspor
gençlerini tebrik ederek bu günün
anısına Türkiyemspor Berlin’in başarılı
Antrenörü Hasan ve Emirhan Çil’e
dostluk kupasını takdim etti. Doğan,
böyle güzel ve anlamlı bir günün önemli
olduğunu söyleyerek her iki takıma da
bundan sonraki maçlarında başarılar
diledi.

I T A L I E N I S C H E

S P E Z I A L I T Ä T E N

EST.

I T A L I A N

Yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar,

1964

·

C U I S I N E

bereketli ve afiyetli günler dileriz

KLEISTSTR. 36 · 10787 BERLIN · TEL.: (030) 2 16 59 25

Türkiyemspor 2. takımı Ümit Toraman ile Şampiyon Adayını Yendi

Kısa bir süre önce Türkiyemspor
2.takımının başına getirilen genç
antrenör Ümit Toraman, daha ilk
maçında geleceğe ümit vadeden
büyük bir başarıya imza attı. 4
hafta önce takımın başına Olympia
maçı ile geçen Toraman’ın takımı
o maçı 4-1 kazandı. İkinci maçında
şanssız bir yenilgi alan Ümit
hocanın takımı, üçüncü maçında
şampiyonluğa oynayan Toutania
II takımını 2-1 yenerek büyük
başarıya imza attı.

Talat Başkanım takımının bu sene
hedefi şampiyon olmak ve bu
hedefte forvete ihtiyaç olduğunu
söyleyince bende teklifi kabul
ettim. O dönem güzel sezon
geçirmemize rağmen maalesef son
anlarda bir üst lige çıkamadık ve
bu bizde hayal kırıklığı oldu çünkü
zafere çok yaklaşmıştık. Hazırlık
kampında sakatlandım, futbolu
bırakmam gerekiyordu ve maalesef
çok sevdiğim futbolu 25 yaşında
bıraktım.

Ümit Toraman Kimdir?
Ümit Hoca ile Berlin SES Dergisi
okuyucuları adına sorduk: “1975
Berlin doğumluyum ama aslen
Lüleburgazlıyım futbola ilgim 6
yaşında Beşiktaş’ı takip ederek
başladı. Futbola 11 yaşında
Neukölln’deki mahallemizin
takımlarından SC Azur da başladım.
Daha sonra bir diğer Neukölln
takımı Tasmania B gençlere
geçtim ve burada da 2 yıl güzel bir
dönemden sonra 3 arkadaşımızla
beraber Viktoria A genç takımına
transfer olduk. Viktoria’da 1 yıl
oynadıktan sonra çok sevdiğim
hocam Bülent Yorulmaz‘ın isteğiyle
Türkspor‘a geçtim.

Taki oğlum Deniz 2018 yılında
futbola başlayana kadar
Türkiyemspor`un F jugendine
yazıldık. Aradan bir kaç ay geçti
çocuklar hocasız kaldı; Herşey
orada yeniden başladı genç
takımdan sorumlu bir hocamız
bize yardımcı olurmusun deyince
o kadar çocuğu üzgün ve hocasız
görünce dayanamayıp teklifi kabul
ettim. Günler geçtikçe kendimi
geliştirmeye karar verdim tabiii
futbolu bıraktığımdan bu yana
17 yıl geçmişti ve lisans eğitimi
almaya başladım ve sonunda C
lisans alarak emeğimin karşılığını
Türkiyemspor’un 2 Männer
takımın başına geçerek aldım.
Artık bir zamanlar taraftarı
olduğum kulübün 2 takım
hocalığını yapıyorum çok mutlu ve
gururluyum.”

Bu kısa dönemde önce A
takıma kadar ardından Oberliga
döneminde A takıma kadar
yükseldim. Sonra bu kadro ile
Köln’de düzenlenen Atatürk
Kupası’na katıldık orada 2 maçımızı
da kazanarak şampiyon olduk.
Steglitz Gençlerbirliği Başkanı
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Hüseyin İŞLEK

Bir Başarı Hikayesi
Ümit Toroman‘In Arşivinden

Berlin Derbisi
Türkiyemspor’un

3-2

Türkiyemspor, Berlin Eyalet Ligi’nin
30. haftasında Katzbachstr. sahasında
oynadığı derbi karşılaşmasında Berlin
Türkspor’u ilk yarısı 2-2 biten maçta,
3-2 mağlup etti.
Türkiyemspor maçın daha ilk
dakikasında konuk Türksporlu
Almedia’nın attığı golle 0-1 yenik
duruma düştü. Karşılaşmanın
20. dakikasında sakatlanan
Türkiyemsporlu Sanyang sahayı
cankurtaran ile terketmek zorunda
kalırken; 3 haftadır sahaya hocaları
Thomas Herbst ile çıkan Türkiyemspor
31. dakikada Silva ile eşitliği sağladı.
Dakikalar ilerledikçe maça ağırlığını
koyan taraf olan Türkiyemspor‘un
sahanın en iyi oyuncularından Bülent
Ulutürk, 45+1 de kaydettiği golle
durumu 2-1 yapsa da, Türksporlu
Almedia’nın hem kendisinin, hem
de takımının ikinci golüne (45+6)
mani olamayınca takımlar soyunma
odalarına 2-2 berabere gittiler.
İlk yarıda maça ağırlığını koyan
Türkiyemspor’un baskıları ikinci
yarıda da devam etti. İkinci yarının 62.
dakikasında Türkiyemsporlu Furkan
Yıldız gördüğü talihsiz ikinci sarının
kırmızı karta dönüşmesiyle takımını 10
kişi bıraktı. 10 kişi kalmasına rağmen
galibiyeti isteyen taraf kendi evinde
oynayan Türkiyemspor’du ve bunun da
mükafatını 84. dakikada aldılar. Fatih
Küçük, doğrudan kaleyi hedeflediği
serbest vuruşu ile takımının 3. golünü
kaydederken galibiyeti getiren oyuncu
oldu. Türkiyemspor karşılaşmanın
hemen başında 0-1 yenik düşmesine
rağmen büyük Berlin derbisini 3-2
önde bitiren taraf oldu Türkiyemspor
3 – Berlin Türkspor 2. Tebrikler
Türkiyemspor.
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Kemal DİRİN
Jahr ◆ Yıl 19
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Al-Dersimspor,
Türkspor, Hilalspor
ve
Türkiyemspor’un da yer
aldığı Berlin Eyalet Ligi’nin
29. haftasında tabela sonuncusu
rakibi FC Rudow’u 2-0 mağlup etti.

3 maçı eksik olan BSV Al-Dersimspor, Berlin Eyalet Ligi’nin 29.
haftasında Anhalter Bahnhof’ta kendi sahasında konuk ettiği lig
sonuncusu FC Novi Pazar’ı 5-2 mağlup etti.
Her iki takımda kazanmak için sahaya çıkmış karşılaşmaya çok iyi
başlamışlardı. Rakibine üstün oynayan ve sürekli gol arayan AlDersimspor hiç beklemediği bir anda lig sonuncusu rakibinden
yediği golle 0-1 mağlup duruma düştü.
Tüm karşılaşma boyunca topla oynama ve oyun üstünlüğü Al
Dersimspor’daydı. Buna rağmen ilk yarıda gol bulamayan Al
Dersim, Novi Pazar’dan karşılaşmanın 12. dakikasında (Billo
Sanoh) bir gol yedi ve mağlup duruma düştü. Novi oyuncusunun
orta diye yolladığı top kimsenin beklemediği bir şekilde filelerle
buluşunca durum 0-1 oldu.
Al Dersim ikinci yarıya çok atak başladı. 59. ve 63. dakikada Metin
Aktürk ile 2 gol bularak 2:1 öne geçti. Zaman zaman sulu kar
yağışının altından oynanan karşılaşmanın 66. dakikasında talihsiz
bir gole boyun eğen Al Dersim rakibinin beraberlik golüne (Billo
Sanah) engel olamadı. Defans oyuncusunun kardan ıslanan
zeminde ayağının kayması nedeniyle müdahele edemediği top
eşitliği getirdi ve durum 2-2 oldu. Ardından maça ağırlığını koyan
Al Dersimspor oynadığı güzel oyunun meyvelerini toplamaya
başladı.
Al Dersim beraberlikten sonra üstün oyununun meyvelerini
toplamaya başladı. Al Dersimspor 71, 78 ve 89. dakikalarda,
Adnan Abo Ayash, Turgay Göçer ve Marcel Marsack’ın kaydettiği
gollerle sahadan 5-2 galip ayrıldı. Karşılaşmanın 40. dakikasında
Novi Pazarlı Luka Sarac kırmızı kart gördü.
Al Dersimspor karşılaşmayı şu kadro ile oynadı: Marko Kurtisevic,
Adrian Droszczak, Ahmet Can Şahin, Sercan-Günay Seyyidoğlu,
Metin Aktürk, Baran Eğilmez, Anıl Dağ, Merdan Baba, Rüstem
Dinç, Etem Tonk ve Çağlar Polat
Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
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Aziz Nesin İlkokulu Drumbo Cup 2022’de Dördüncü Oldu
Aziz Nesin İlkokulu, Drumbo Cup 2022 Futsal Turnuvası’nın Bölgesel
Şampiyonası’nda dördüncü oldu.
Anton Saefkow Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya
Prenzlauer Berg semtinden Thomas Mann ve Bornholmer
İlkokulları, Lichtenberg semtinden Am Faulen See İlkokulu,
Friedrichshain semtinden Thalia İlkokulu, Malchow’dan Grüner
Campus ve Kreuzberg semtinden Aziz Nesin İlkokulu katıldılar.
İlk maçını Thomas Mann İlkokulu’na karşı oynayan Aziz Nesin
İlkokulu çekişmeli geçen maçın sonunda 2-1 mağlup oldu. İkinci
maçını Thalia İlkokulu’na karşı 1-0 mağlup bitiren ekip, üçüncü
maçını Grüner Campus İlkokulu’na karşı 4-3 mağlup olarak
tamamladı. Bu maçta golleri: Çağdaş, Kenan ve Kerem attılar.
Dördüncü maçlarını Bornholmer İlkokulu’na karşı 1-1 berabere
kalarak ilk puanı almış oldular. Gol: Çağdaş. Beşinci ve son maçlarını
Am Faulen See İlkokulu’na karşı Kerem, Kenan, Berkay’ın golleriyle
3-0 kazanarak turnuvayı dördüncü bitirdiler.
Antrenör Hasan Çil öğrencilerini kutlayarak, “2020 Berlin Şampiyonu
en son biz olduk. Fakat bugünkü turnuvadaki rakipler güçlüydü.
Maçları hep tek golle kaybettik. Seneye bu turnuvaya daha iyi
hazırlanacağız” dedi. Aziz Nesin Futbol Takımı karşılaşmaları kalede
Emirhan, Enes, Kenan, Gublan, Çağdaş, Berkay, Kerem ve Batu
kadrosuyla oynadı.

Atatürk Kupası heyecanı yeniden başlıyor
Berlin’de 20 civarında spor kulübünün organizasyonuyla, TC Berlin Büyükelçiliği
himayesinde Sivil Toplum Kuruluşları’nın desteği ve vatandaşlarımızın katılımıyla
düzenlenecek olan ATATÜRK KUPASI 5 ve 6 Haziran’da yapılacak. Bu yıl yapılacak
olan turnuvanın genel organizasyonunu yine Türk Spor Merkezi (TSM) üstleniyor.
2 gün üstüste düzenlenecek olan turnuvanın birinci günü; 5 Haziran 2022 Pazar
Günü, Berlinli sanatçıların katılımıyla “19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA Gençlik ve
Spor Bayramı Şenlikleri” şeklinde, ikinci günü ise 6 Haziran 2022 Pazartesi günü,
“ATATÜRK KUPASI 2022 Futbol Turnuvası olarak yapılacak.
TSM’nin düzenlediği basın toplantısında konuşan Türk Spor Merkezi Başkanı Rauf
Çakır, “Şimdiye kadar turnuvaya katılmak üzere 17 takım bize müracaat etti ama biz
bu sayının 20’ye çıkacağını düşünüyoruz. ‘Atatürk Kupası Futbol Turnuvası’ndan
bir gün önce ‘19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı şenlikleri’ düzenlenecek. Birinci
gün (5 Haziran) Berlinli yerel sanatçıların katılacağı bir şenlik, ikinci gün (6
Haziran) ise futbol turnuvası düzenleniyor. Atatürk Kupası Futbol Turnuvası’nda ilk
3’e girecek takımlara çeşitli ödüller verilecek.
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Hüseyin İŞLEK ve Ozan TOKAY
ATATÜRK KUPASI TURNUVASINA BAŞVURAN TAKIMLAR
Berlin Türk Spor 1965, Türkiyemspor Berlin, BSV Hürtürkel, Anadoluspor Berlin, Berliner

Athletik Klub BAK 07, Trabzonspor Berlin, Rixdorfer SV Berlin, FC Veritas Berlin, FC
Brandenburg 03, SV Hürriyet Burgund, BSV AL-Dersimspor, NFC Rot-Weiß Berlin, VfB
Sperber Neukölln, Berlin Hilalspor, BFC Südring Südring, SC Union Südost ve
BSC Eintracht/Südring.
Turnuva’nın düzenleneceği adres: Sonnenallee 181 – 12059 Berlin - Herztbergplatz
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Aziz Nesin İlkokulu Üçüncü Oldu

Berlin’de ilkokullararası oynanan Drumbo Cup 2022 Kız Salon Futbol Turnuvası’nda
Aziz Nesin İlkokulu üçüncü oldu.

F

utsal kurallarına göre oynanan turnuvaya
Prenzlauer Berg semtinden Arkonaplatz ilkokulu,
Schöneberg semtinden Barbarossa İlkokulu,
Köpenick semtinden Grünauer İlkokulu, Lichtenberg
semtinden Bernhard Lichtenberg ve Kreuzberg
semtinden Aziz Nesin İlkokulu katıldılar.
Aziz Nesin Kız Futbol Takımı ilk maçını Grünauer
İlkokulu’na karşı 1-0 önde olmalarına rağmen 2-1
mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Bu
maçta golümüzü Alisya attı.
İkinçi maçlarını Bernhard Lichtenberg takımına
karşı oynayan Aziz Nesin İlkokulu kızları, Aleyna’nın
atmış olduğu golle galip geldiler. Üçüncü maçlarında
Arkonaplatz İlkokulu’na karşı son saniyede yedikleri
golle 1-0 mağlup oldular. Son maçlarını Barbarossa
İlkokulu’na karşı oynayan Aziz Nesin Kız Futbol
Takımı karşılaşmayı güzel bir oyunla 3-0 kazanarak
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ikinci galibiyetlerini aldılar. Gollerimizi 2x Alisya ve
Aleyna attılar.
Bu sonuçla turnuva üçüncüsü olan Aziz Nesin
Futbol Takımı seneye hedef şampiyonluk dediler.
Turnuva’nın en değerli futbolcusu Aleyna İspirli
seçilirken Alisya ve Aleyna Union Berlin takımının
antrenörünün yakın markajına alındı. Yakın
zamanda bu iki kızımız idmanlara çıkacak. Antrenör
Hasan Çil. “Kızlarımızla gurur duyuyor, hepsini
tebrik ediyorum ve bize destek veren herkese
teşekkür ediyorum” dedi.
Aziz Nesin Kız Futbol Takımı Kadrosu:
Mercedes, Alara, Aleyna, Alisya, Selma, Yelda,
Nildanur ve Nuriye
Berlin SES

Dr. Ufuk Şentürk U17 takımı FC Viktoria 1889 Berlin’in Başına Geçti

5 yıl Türk Milli Futbol Takımı’nın doktoru olan Dr. Ufuk
Şentürk; geçtiğimiz yılın ortalarında, Helios Klinikum
Emil von Behring Hastahanesi‘nin Ortapedi Bölümü’nün
başhekimi olmuş ve bunun yanı sıra Füchse Berlin U15
Genç futbol takımını çalıştırmaya başlamıştı.
Dr. Ufuk Şentürk bu yılın Ocak ayında, Hertha Berlin
ve Union Berlin’den sonra başkent Berlin’in en ünlü
ve köklü üçüncü takımı olan FC Viktoria 1889 Berlin
takımını çalıştırmaya başladı. Yardımcıları Soner Uysal,
Atletik antrenörü Michael Majevski ve asistanı Onur
Şentürk ile yeni yılda takımın başına geçen
Dr. Şentürk başarılarını daha da artırdı.
Berlin’de Füchse Berlin’in A Takımı
Almanya 3. Liginde, U19 Takımı
Bundesliga’da, U17 Takımı
Bundesliga’da oynuyor. Dr.
Ufuk Şentürk’ün çalıştırdığı
U17 takımı ise Berlin Eyalet
Ligi’nde (Verbandsliga) bir üst lig
takımları ile mücadele veriyor.

Takımının çok eski bir tarihi olduğunu söyleyen Dr.
Şentürk, “Takımımda Berlin seçmelerinde oynayan bir
çok öğrencim var. Şimdilik herşey gayet güzel gidiyor. Biz
takımı teslim alalı 7 resmi müsabakaya çıktık, (söyleşinin
yapıldığı güne kadar) bunlardan 6’sını kazandık, sadece
birinde berabere kaldık ve şu anda lig ikincisiyiz ayrıca
son dört maçta hiç gol yemedik. Herşey çok güzel gidiyor,
yardımcım yıllardır beraber olduğum Soner Uysal, onun
yanı sıra kondisyoner ve atletik hocamız var Michael
Majewski, bir de asistanım var Onur Şentürk, ekibimiz
bu ve şu anda başarılarla dolu bir yolculuğumuz var,
inşallah ligi çok iyi bir yerde bitireceğiz.
Söyleşinin yapıldığı gün Şentük’ün takımı
FC Viktoria 1889 Berlin’in maçı Eintracht
Mahlsdorf’la idi ve bu karşlaşmayı 1-0
kazandılar. Tebrikler Viktoria, tebrikler Dr.
Ufuk Şentürk ve ekibi, Berlin Ses Dergisi olarak
başarılarınızın devamını diliyoruz.
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Berlin SES
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Banzai Karate Spor Kulübü
‘Central Europa Karate 2022
Turnuvası’nda 10 Madalya
kazandı

SC Banzai
B34 Madalya İle
Şampiyonaya
Damga Vurdu
Korona nedeniyle uzun zamandır yapılamayan turnuvalardan biri
de Berlin Karate Federasyonu’nun başkentte düzenlediği Berlin
Karate Şampiyonası. Berlin Karate Federasyonu’nun organizesiyle;
Sportzentrum Adlershof Spor Salonu’nda Berlin minikler, yıldızlar,
gençler ve büyükler Berlin Karate Şampiyonası gerçekleştirildi.
26 kulüpten 359 sporcunun katıldığı turnuvada, SC Banzai Spor
Kulübü kazandığı 34 Madalya ile şampiyonaya damgasını vurdu.
2020 & 2021 yıllarının büyük farkla en başarılı kulübüde kurulduğu
günden bu yana son 25 yıldır olduğu gibi yine Banzai Spor Kulübü
seçilerek, kupasını Berlin Karate Federasyonu Başkanı Kathrin
Mews’in elinden, kulüp başkanı ve hocası, uzun yılların Karate
şampiyonu Veysel Buğur aldı. Başkan News, Buğur’u tebrik ederek
kutladı ve Banzai’nin başarılarının devamını diledi.
Banzai Spor Kulübü, Berlin Şampiyonası’nda 20 altın, 7 gümüş ve 7
bronz madalya alarak turnuvanın büyük farkla en başarılı takımı oldu.
Banzai Spor Kulübü’nün hemen arkasında TSV Spor Kulübü madalya
sıralamasında ikinci oldu.
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: SC Banzai
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6 Milli sporcusu ile Polonya’nın
Bydgoszcz kentinde yapılan
Uluslarası ‘Central Europe Karate
Open 2022 Turnuvası’na katılan
Banzai Karate Spor Kulübü 10
madalya kazandı. Turnuvaya 15
ülkeden 915 karateci ve ferdi
klasmanda 1489 kişi yarışmalara
katılırken; Banzai Sporculari 10
madalya kazanarak iyi performans
sergilediler.
‘Central Europe Karate Open 2022
Turnuvası’nda; Banzai Karate Spor
Kulübü’nden Vadim Moisei 63
kilo gençlerde birinci, Fatih Aktaş
genç açık siklette bronz madalya
kazanırken; Seden Buğur 50 kilo
büyüklerde ve 21 yaş altında; Zelal
Erdoğan ise 75 kilo büyüklerde
bronz ve 21 yaş gümüş kazandılar.
Gizem Buğur 55 kilo ve açık
siklette gümüş madalya kazandı.
Bu turnuvaya sadece altı
sporcusuyla katılarak 10 madalya
kazanan Banzai Karate Spor
Kulübü sporcuları Banzai Spor
yönetimini ve Hocaları Veysel
Buğur’u sevindirdiler.
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Banzai Karate Spor
Kulübü

Türkiyemspor ‘Smyrna Cup 2022’
Turnuvası’nda da ikinci olarak göz doldurdu

Türkiyemspor Berlin’in U 13
altyapı takımı puan maçında
BFC Germania U 13’u 15 - 0
mağlup etti.

Türkiyemspor Berlin’in U 13
altyapı takımı puan maçında kendi
sahasında ağırladığı BFC Germania
U 13 takımını 15 - 0 gibi net bir
skorla mağlup etti.

Türkiyemspor Berlin, finalde ise Reinickendorfer Füchse’ye karşı
3-0 mağlup olmasına rağmen taraftarlardan bolca alkış alarak
turnuvayı ikinci bitirdi.
Türkiyemspor Berlin, 8 takımın katılımıyla sahasında düzenlediği ‘Smyrna
Cup 2022’ Turnuvası’da ikinci olarak göz doldurdu.
2 grup halinde yapılan turnuvanın; A-Grubu’nda, RSV Eintracht, Füchse, SC
Borsigwalde ve Türkiyemspor, B-Grubu’nda ise Stern 19 Hundert, Rapide
Berlin, Reinickendorfer Füchse ve Türkiyemspor Berlin 2 yer aldılar.
Blücherstraße sahasında yapılan turnuvada maçlar 15 dakika olarak
oynandı. Başarılı sonuçlar alarak finale çıkan Türkiyemspor Berlin,
finalde ise Reinickendorfer Füchse’ye karşı 3-0 mağlup olmalarına rağmen
taraftarlardan bolca alkış alarak turnuvayı ikinci bitirdiler.
Tecrübeli antrenör Hasan Çil ve Emirhan Çil turnuva sonrası şunları
söyledi; “Verbandsliga Berlin’de U 13 yaş grubunun en üst ligi olan
takımlarla mücadele ettik. Finalde de iyi oyun sergilememize rağmen rakip
takım fırsatları gole çevirdi ama biz bunda başarılı olamadık. Onları da
kutluyoruz.”

Antrenör baba ve oğuldan oluşan
Hasan ve Emirhan Çil’in öğrencileri
maçın başından beri tek kale
oynayarak üst üste atmış oldukları
gollerle maçı 15 - 0 gibi farklı skorla
kazanmasını bildiler. İlk yarısı 7 - 0
biten maçta gollerimizi 5. dakikada
Kerem, 9. dakikada Ousman, 19.
dakikada Joel, 20. dakikada Omar,
21. dakikada Haydar, 27.dakikada
Omar, 30. dakikada Omar, 31.
dakikada Haydar, 32. dakikada
Omar, 38. dakikada Haydar, 39.
dakikada Levi, 40. dakikada Batu,
46. dakikada Ousman, 52. dakikada
Joel ve 59. dakikada yine Ousman
attılar.
Türkiyemspor Berlin’in U 13
gençleri; bu sonuçla 15. hafta
sonunda atmış oldukları 119 gole
karşılık kalelerinde sadece 15 gol
görerek ligde ikinci sıradalar.
Türkiyemspor Berlin U 13 altyapı
kadrosu:
Ege ve Shahin (kaleci), Joseph, Joel,
Lior, Kemal, Devrim, Haydar, Taha,
Ousman, Kerem, Batu, Omar ve
Levi.
Berlin SES

Türkiyemspor Berlin U13 gençleri turnuvayı Ege, Devrim, Kerem, Ousman,
Joel,Joseph, Levi ve Çağdaş kadrosuyla oynadı.
Berlin SES
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schmekt‘s wie im Urlaub
Tiergarten
Bundesallee 180 · 10717 Berlin

Schöneberg
Potsdamerstr. 152 · 10783 Berlin

Wedding 1
Badstraße 9 · 13357 Berlin

Reinickendorf
Wilhelmsruher Damm 129 · 13439 Berlin

Tiergarten
Turmstraße 43 · 10551 Berlin

Steglitz
Albrechtstr. 19 · 12167 Berlin

Spandau
Breitestr. 37 · 13597 Berlin

Charlottenburg - Wilmersdorf
Wilmersdorfer Str. 46 · 10627 Berlin

Neukölln 1
Karl-Marx-Str. 225 · 12055 Berlin

Tempelhof
Tempelhofer Damm 2 · 12101 Berlin

Neukölln 2
Hermannstr. 218 · 12049 Berlin

Kreuzberg
Wrangelstr. 85 · 10997 Berlin

Wedding 2
Müllerstr. 32a-33 · 13353 Berlin
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Hayatın Premium Güzelliklerini Kesfedin
Athena Premium; Mersin’in en değerli bölgesi Erdemli’deki
konumuyla, tüm güzellikleri yürüme mesafesinde sunuyor.
Mersin’in en çok tercih edilen koyu olan Sultan Koyu’na sadece
5 dakikalık yürüme mesafesinde ulaşarak Ayaş bölgesinin en
güzel denizinde yüzebilir, binlerce yıllık geçmişe sahip
bölgenin antik kentlerine yürüyerek gidebilir, Cennet
Cehennem Obrukları’na kısa zamanda ulaşabilirsiniz.
39.999

Euro’dan
Başlayan
Fiyatlar
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Bankasız
Finansman
Hizmeti

Her Mevsim En Güzel Manzara
Mersin’in ılıman iklimi sayesinde geniş teraslı
dairelerimizde her mevsimin tadını çıkarabilir, kat
bahçeli dairelerimizde özlediğiniz bahçe hayatını
dilediğiniz gibi yaşayabilir ya da 25 ve 26. kattaki 4+2 Loft
dairelerimizde sevdiklerinizle birlikte gününüzü keyiﬂe
geçirebilirsiniz.

+90 545 556 21 28
www.athenapremium.com
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