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Autors und nicht zwingend die Meinung des Herausgebers 
wieder. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Heraus-
gebers. Alle Rechte vorbehalten. © Copyright 2022  Alle Inhalte, 
insbesondere Fotografien, Werbungen, Texte und Grafiken 
sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich 
der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und 
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Merhabalar Saygıdeğer SES Okurları,

Gayet güzel geçmekte olan şu sonbahar 
mevsiminde sizleri yürekten selamlıyor, sağlık 
ve mutluluk dolu günler diliyoruz. 

Evet değerli okurlar, 2022 yılının 
sonbaharındayız. Kısa bir süre sonra kış 
mevsimine gireceğiz ve ardından 2023 yılına 
merhaba diyeceğiz; böylelikle zamanın 
nasıl bu kadar çabuk geçtiğine bir kez daha 
şahit olacağız. Bu mevsim Berlin’de bir 
başka geçer, bir başka yaşanır. Sonbaharın 
sararmış günlerinde Berlinliler caddelerde 
ve parklarda gezip, bitmesi yakınlaşan yılın 
şu son güneşli günlerinin keyfini çıkarırlar. 
Havalar değişmeye başladığında, insanlar 
da sıhhatlerini düşünerek önlem almaya 
başlarlar.       

Bu tür önlemler yaşamın bir parçasıdır. 
Mevsimler insana yaşama sevinci verir; 
tekdüze geçen yaşamı canlandırır. Doğada 
ve çevremizdeki değişiklikler bize de yansır. 
Parklardaki bitki örtüsü sararır, sokaklar 
yapraklarla dolar. Bütün bunları alabildiğine 
algılıyoruz. En büyük bir ağaçtan en küçük dal 
parçasına kadar, her bitki sonbaharın etkisiyle 
değişiyor. Bu mevsimde insanı tatlı bir hüzün 
sarar. Çünkü hüzün mevsimi de derler sonba-
hara ve sonbaharın mevsimden öte anlamları 
vardır.  Özellikle Berlin’de ağaçların yaprak 
dökümünü tüm görkemiyle yaşarız. Dökülmüş 
olan yaprakların üzerinden geçerken gözle-
rimizin önüne geçen zaman gelir. Eski günler, 

eski yaşantılar, kaybettiğimiz yakınlarımız ve 
unutulmayacak bazı anılar... 

Uzayan geceler, kısalan gündüzler, güneşli 
günlerin giderek azalması ve gökyüzünü mavi-
den, gri tonlara bürünmesi, açık havada ve gün 
ışığında daha az zaman geçirmek, kış mevsi-
minin yakınlaşması, sorumlulukların artması, 
havaların serinlemesiyle bazılarımızda ruhsal 
değişimlere de yol açar sonbaharda. İşte 
böyle bir şeydir sonbahar; şarkılara, türkü-
lere, şiirlere konu olması boşuna değildir.  
Dökülen yaprakları ve  geçen zamanı tabii ki 
durduramayız; biz istesek de istemesek de ge-
çecektir, o nedenle bırakalım geçsin zaman ve 
gelsin kış; kışın ardı da zaten bahar değil mi?.

Değerli okurlarımız, ekim ve kasım aylarında 
milletimizi harekete geçiren, heyecanlandıran 
iki önemli günümüz vardır. Hepimizin çok 
iyi bildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 
1923’te kuruldu. Kuruluş günü tüm yurtta, 
dış temsilciliklerimizde ve yavruvatan Kıbrıs 
ile dünyanın neresinde Türk yaşıyorsa orada 
coşkuyla kutlanır. Biz de Ses Dergisi olarak 
Cumhuriyetimizin 99. yaşgününü yürekten 
kutluyoruz.

Saygıdeğer okurlarımız, 
Bilindiği gibi Türkiye’nin kurucusu ve ilk 
Cumhurbaşkanı Atatürk 10 Kasım 1938 günü 
saat 09.05’te yaşama gözlerini yumdu. Bu 
nedenle 10 Kasım günü her yıl tutulan ulusal 
bir yastır. Atatürk’ü kaybettiğimiz günü de 
kapsayan günler, ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma 
Günü ve Atatürk Haftası’dır. Bu yıl 10-16 Kasım 
tarihleri arasında Atatürk’ü anma etkinlikleri 
düzenlenecek ve bu etkinliklerde vatandaşlar 
Atatürk’e olan saygı ve sevgilerini dile geti-
recekler. Yurdumuzu işgalcilerden kurtaran 
Türk Ordusu’na, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 
kurarak Cumhuriyeti ilan eden Başkomutan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve tüm silah 
arkadaşlarına her zaman minnettarız.

Değerli okurlarımız, bir dahaki sayıda 
buluşuncaya dek esen kalınız.
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Berlin Kreuzberg Meslek Eğitim 
Merkezi’nin (BWK) 2021/2022 
eğitim dönemi kapanış diploma 
töreni ve 2022/2023 dönemi “Kamu 
Hizmeti için Eğitimi’ne Hazırlığı” 
(AVÖD) kurslarının açılış töreni 
gerçekleştirildi. BWK Müdürü Nihat 
Sorgeç’in ev sahipliğindeki etkinliğe 
Berlin Eyalet Uyum, Çalışma ve Sosyal 
İşler Senatörü Katja Kipping, Berlin 
Eyalet Adalet Senatörlüğü Müsteşarı 
PD Dr. İbrahim Kanalan, Berlin Eyalet 
Adalet Senatörlüğü temsilcileri, 
Berlin Emniyet Teşkilatı görevlileri, 
BWK eğitmenleri ile  eski ve yeni 
öğrencileri katıldı.

BWK Müdürü Sorgeç, “Her yıl 8 ila 
10 farklı ulustan insanlara hizmet 
veriyoruz.”

BWK Müdürü Sorgeç, açılış 
konuşmasında, Berlin’deki 
mahkemeler, hukuk büroları ve 
devlet dairelerine alınacak memurlar 
ile polis teşkilatına göçmen kökenli 
memur adayı yetiştirme hazırlık 
kurslarına 13 yıldır devam ettiklerini 
söyledi. Sorgeç, göçmen kökenli 
gençleri polislik ve memurluk giriş 
sınavlarına hazırlayan BWK’nın, 
6-8 ay süren gençleri, polis okulu, 
mahkeme ve kamu kuruluşları için 
açılan meslek eğitimi giriş sınavlarını 
kolaylıkla başardıklarını ve 2 yıldır 
bu hazırlık kurslarına Almanların da 
katılabildiklerini söyledi. 

Senatör Katja Kipping, “Berlin’in size 
ihtiyacı var.”

Berlin Eyalet Uyum, Çalışma ve 
Sosyal İşler Senatörü Katja Kipping 
de konuşmasında “Berlin yönetimine 
yansıyan çeşitliliğin bir demokrasi 
meselesi olmasını istiyoruz. Ancak 
oldukça açık bir şekilde dışlamalar 
var. Bu engelleri ortadan kaldırmak 
gerekiyor ve bu kurslar bunu ortadan 
kaldırmak için bunlardan biri.” dedi.

Müsteşar İbrahim Kanalan, “Şimdiden 
başarılar dilerim.”

Ağustos ayında göreve başlayan Eyalet 
Adalet Senatörlüğü Müsteşarı PD 
Dr. İbrahim Kanalan, BWK’da bu yıl 
Eylül ayından bu yana, diğer şeylerin 
yanı sıra ofis iletişimi, kent ve toplum 
politikasının yanı sıra Almanca ve 
İngilizce alanlarında eğitim almaya 
başlayan gençlere başarılar diledi. 
Müsteşar Kanalan, “Polis, Berlin kent 
toplumunu daha iyi temsil etmesinin 

yanı sıra, biz yargı mensuplarının da 
uzun süredir üzerinde çalıştığımız 
konuları hayata geçirme konusunda 
iyi bir iş çıkarmıştır.” dedi.

Wrobel, “İyi eğitim veriyoruz.”

Berlin Emniyet Teşkilatı adına 
konuşan Wrobel, BWK’nin iyi bir iş 
çıkarabileceğine inanarak burada 
çalışan herkesin bunu yürekten 
ve ruhla yaptığını belirtirken, 
kendilerine teşekkür etti. Wrobel, 
“Kursiyerlerimize gerçekten çok 
iyi bir eğitim veriyoruz. Bu o kadar 
inanılmaz derecede önemli ki, 
genç polis memurları olarak zaten 
yanlarında bir şeyler getiriyorlar. Ne 
yazık ki, çoğu zaman birçok okulda 
eğitim ihtiyaç duyduğumuz şekilde 
verilmiyor. Bu nedenle eğitim kurumu 
aracılığıyla atılan bu adım inanılmaz 
derecede önemli. Polis memurluğu 
mesleğiyle ilgilenen herkes için 
geldim. Yeni işe başlayanlarımız için 
barınma açısından da iyi bir teklifim 

BWK’nın yeni 
dönem meslek 

eğitimine 
hazırlık kursları 

başladı
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var. Harika bir lojman inşa ettik, 
ucuza yaşayabileceğiniz 168 dairemiz 
var, ehliyetinizi sübvanse ediyoruz 
ve her şeyden önce size harika bir iş 
sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Nihat Sorgeç, “Biz bu insanları topluma 
kazandırmak istiyoruz.”

Toplantı sonrası kısa bir söyleşi 
yaptığım BWK Müdürü Nihat  Sorgeç, 
“Biz BWK olarak göçmen kökenli 
insanların topluma tamamıyla iştirak 
etmesi ve bu toplumun bir parçası 
olduğunu hissetmesi için eğitim 
yapması ve kendilerini göstermeleri 
gerektiğine inanıyoruz. Biz bu 
insanları topluma kazandırmak 
istiyoruz. Bu konuda yaklaşık 25 
yıldır çok sayıda proje üretip, onların 
bu topluma iştirak edebilmeleri için 
neler yapılması gerektiğini anlatan 

türlü türlü çalışmalar yaptık, projeler 
üretip, çalışma gurupları kurduk. Bu 
guruplarda özellikle yabancı kökenli 
gençlerin önünü kesen, onlara fren 
olan engelleri ortadan kaldırmak 
için yaptığımız bu projeleri sonunda 
kabul ettirdik ve bu projenin kabul 
edilişinden 13-14 yıl sonra bunun 
ne kadar faydalı olduğunu ispat 
etmiş olduk. Son yıllarda anlaşıldı ki 
göçmenler toplum dışında tutulamaz, 
Almanya’nın buna ihtiyacı var. 
Onların artık dışarda olmasına 
hepimizin karşı olması lazım. Bu, 
Almanya’nın ekonomisi ve geleceği 
için büyük bir zenginlik ve bir 
ihtiyaçtır. Ancak hala iş piyasasında 
yabancı kökenli gençlere yönelik 
bir ön yargı var. Bunun azalması 
için devletin her tarafında yabancı 
kökenli, ismi yabancı olan, görüntüsü 
Alman olmayan insanların görünmesi 

lazım. Göçmen kökenlilerin her 
yerde görünür hale gelmesi gerekir. 
Üst, orta ve alt düzeyde yabancı 
kökenli gençlerin de görev alması ve 
çalışması lazım. Gördüğünüz gibi bu 
toplantıya katılan Berlin Eyalet Adalet 
Senatörlüğü Müsteşarı Türk kökenli 
ve bir hukuk profesörü arkadaşla 
tanıştık. Onlarda nitekim yabancı 
kökenli bir müsteşarı yanlarına 
almışlar. 

Ben buna çok sevindim ve çok 
duygulandım. Bugün buradaki 
gençlerimizin samimi bir 
şekilde BWK’nın onları nasıl 
yönlendirdiği, onları nasıl motive 
ettiğini anlatmaları da beni çok 
duygulandırdı.” açıklamasında 
bulundu.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

▶ Berlin Eyalet Uyum, Sosyal İşler ve Çalışma Senatörü Katja Kipping, göçmen öğrencilere “Kendi adıma biraz 
egoistçe davranıyorum ama Berlin’in size ihtiyacı var.” dedi
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Türk-Alman İşverenler Birliği‘nin. (TDU) her yıl 
izin dönemi sonrası geleneksel olarak düzenlediği 
yeni sezona hazırlık ‘YAZ BULUŞMASI‘ kahvaltısı 
(Sommerfest-Brunch) 4 Eylül’de Wannsee 
Gölü’nün kenarındaki ‘Lavenda am See‘ adlı 
eğlence ve düğün salonunun bahçesinde açık 
havada gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini ‘VİCOM Veranstaltungszentrum-
Düğün Salonu’nun da sahibi olan Mustafa Aslaner 
yaptığı, muhteşem kahvaltı çeşitlerini ‘Filiz’s 
Kitchen & Catering’ TC Filiz Sakallı’nın hazırladığı 
yaz buluşmasına Berlinli İş İnsanları, ‘Genç 
TDU’lular  ile TDU’nun 150’ye yakın üyesi aileleri 
ve çocukları ile katıldı.

TDU Başkanı Remzi Kaplan „Yeni yönetim 
kurulu olarak sizlerle birlikte olmanın sevincini 
yaşıyoruz. Organizasyonda emeği geçen tüm 
arkadaşlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize 
teşekkür ederim“ dedi. Kaplan, dünya ve 
Avrupa`daki olumsuz gelişmeler ile enerji krizinin 
işletmeler açısından da zorluk ve belirsizlikleri 
beraberinde getirdiğini ifade etti.

Başkonsolos Yücekök ise „Her zaman söylediğim 
gibi başkonsolosluk sizin eviniz, bizler burada 
belirli dönemlerde sancak görevlisi olarak 
bulunuyoruz. Berlin’de kendimizi sizler sayesinde 
kendi evimizde gibi hissediyoruz.“ şeklinde 
konuştu.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

TDU‘dan özel 
SOMMERFEST

Brunch / Kahvaltı
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15 Kasım’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nin  39. Kuruluş 
yıldönümünü kutluyoruz.

Bilindiği üzere Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mü-
cadelesinde tarihi bir dönüm noktası olan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti‘nin ilanının bu yıl 39. yıldönümünü  kutluyo-
ruz. Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlarla 1960 yılında kurulan 
ortaklık devletinden sadece 3 yıl sonra silah zoruyla dışlanmış 
ve 11 yıl büyük kayıplar yaşamış, mücadeleler vermiştir. 1974 
yılında Rum-Yunan ikilisinin adayı Yunanistan’a bağlamak 
üzere gerçekleştirdiği darbe sonrasında garantör devlet olan 
Türkiye Cumhuriyeti uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan 
hak ve yükümlülüklerine dayanarak adaya müdahale etmiş 
ve daha fazla kan dökülmesini önlemiştir. Kıbrıs Türk Halkı 
15 Kasım 1983 tarihinde yıllarca sürdürülen varoluş müca-
delesini, devlet olgusuyla taçlandırmış ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ilan edilmiştir.

Uygulanan her türlü siyasi ve ekonomik ambargolara rağmen, 
bayrağından, toprağından vazgeçmeden, barışa olan inanç 
ve bağlılığını her ortam ve koşulda ortaya koyan Kıbrıs Türk 
Halkı, uluslararası toplumun saygın bir üyesi olmak ve ulus-
lararası hukukun bir parçası olmak hedefine yönelik olarak 
yılmadan çalışmaktadır. 

Bilindiği gibi, adada, adil ve kalıcı bir uzlaşıya varılabilmesi 
amacıyla, 1968 yılında başlayan ve 2017 yılında Crans Mon-
tana’da, bir kez daha çöken müzakere süreçleri, Kıbrıs Türk 

tarafının gösterdiği iyi niyete rağmen, her defasında, Rum 
tarafının bizimle güç paylaşmak istememesi nedeniyle, başarılı 
olamamıştır.

Gelinen aşamada Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye Cumhuriyeti  ile 
birlikte, Kıbrıs Türk Halkının uluslararası antlaşmalardan 
kaynaklanan egemen eşitliğinin ve uluslararası eşit statü-
sünün tescil edilmesi gerektiğini dünyaya ilan etmiştir. Bu 
temele bağlanmadan sürdürülecek bir müzakere süreci 
ancak, geçtiğimiz elli kusur yılda da olduğu gibi, Kıbrıs Rum 
tarafının tüm adanın temsilcisi gibi davranmasına ve adada-
ki statükonun devamına izin verilmesine, öte yandan Kıbrıs 
Türk halkının ise izolasyon ve ambargolar altında yaşamasına 
hizmet edecektir. 

Bu süreçte uluslararası camiadan beklentilerimiz vardır. 
Avrupa Birliği ve müdahil olan diğer ülkeler anlamalıdırlar 
ki taraflar arasında varılacak bir uzlaşıya  taraf tutarak değil 
ancak her iki tarafa da eşit ve adil davranmak suretiyle katkıda 
bulunabilirler; şüphesiz ki, her zaman olduğu gibi, bu süreçte 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ve yüce Türk Milletinin sarsılmaz 
desteği en büyük güç kaynağımız olmaya devam edecektir. 

Son olarak, Kıbrıs Türk Halkının özgürlüğe kavuşmasında 
fedakarca emek veren, varoluş mücadelesinin her aşamasında 
görev üstlenenleri saygıyla, hayatlarını kaybeden tüm 
şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize ise esenlikler dilerim.

KKTC‘nin kuruluşunun 39. yıldönümü 15 Kasım 2022
Beniz Uluer KAYMAK “1974 yılında Rum-Yunan ikilisinin adayı Yunanistan’a bağlamak üzere gerçekleştir-
diği darbe sonrasında garantör devlet olan Türkiye Cumhuriyeti uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan 
hak ve yükümlülüklerine dayanarak adaya müdahale etmiş ve daha fazla kan dökülmesini önlemiştir. 
Kıbrıs Türk Halkı 15 Kasım 1983 tarihinde yıllarca sürdürülen varoluş mücadelesini, devlet olgusuyla taç-
landırmış ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir.”

KKTC Berlin Büyükelçisi Beniz Uluer KAYMAK 
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Nach erfolgreicher Weltpremiere und 
gefeierten Gastspielen Die preisge-
krönte Revue BERLIN BERLIN kommt 
Ende November 2022 zurück nach 
Berlin und wird fester Bestandteil im 
Winterspielplan des legendären Admi-
ralspalastes 

BERLIN BERLIN – Die 
große Show der Golde-
nen 20er Jahre kommt 
zurück nach Mitte! Der 
ehrwürdige Admirals-
palast wird vom 30. 
November 2022 bis 8. 
Januar 2023 wieder zum 
brodelnden Kosmos der „Roaring Twenties“, zum Zentrum 
ungebremster Lebenslust und überbordendem „Amüse-
mang“. Der Tanz auf dem Vulkan kann wieder beginnen. 
Aus Berlin, in Berlin, für die Berliner*innen und ihre 

Gäste aus aller Welt. „Der Dietrich ihr Milljöh“ wird fester 
Bestandteil im Berliner Kulturwinter! Dit is knorke! Jedes 
Jahr kann man nun am Originalschauplatz in der Fried-
richstraße ins Berlin der Goldenen 20er eintauchen. Klar, 
dass die fulminante Revue auch immer wieder für feine 
Überraschungen gut ist. „BERLIN BERLIN ist uns eine Her-
zensangelegenheit“, erklärt Ralf Kokemüller, Produzent 
und CEO der Mehr-BB Entertainment. 

Die Nacht ist eine Sünde wert BER-
LIN BERLIN versammelt die Größen 
der Berliner Blütezeit von 1927 bis 

1933 in einem Potpourri an Szenen. 
Diese sind so provokant und schillernd 

wie die Dekade selbst, in der die 
Stadt zum internationalen 
Schmelztiegel wurde, zum 
Brennpunkt für politische, 
kulturelle und gesell-
schaftliche Ereignisse. Die 
großen Stars ihrer Zeit 
erleben in der Revue eine 
brillante Renaissance – die 
Stilikone Marlene Dietrich, 

die Femme fatale und Selbstdarstellerin Anita Berber, die 
legendären Comedian Harmonists sowie die Skandaltän-
zerin Josephine Baker. 

BERLIN BERLIN – Die große Show der Goldenen 20er 
Jahre Der Vorverkauf ist gestartet! Termine: 30.11.2022 
– 08.01.2023 im Admiralspalast, Berlin Premiere: 
02.12.2022, 19.30 Uhr Vorstellungen: Di, Do, Fr jeweils 
19.30 Uhr Mi 18.30 Uhr, Sa 15 Uhr + 19.30 Uhr, So nur 
14.30 Uhr Hinweis: am 25.12.22 nur 19.30 Uhr, am 
26.12.22 um 19.30 Uhr, am 24.12.22 & 01.01.23 keine Vor-
stellungen Sprache: Songs in Originalsprache, Dialoge auf 
Deutsch Preise: ab 33,00 Euro, zzgl. Gebühren der Vorver-
kaufsstelle Vorverkauf: online: www.berlinberlin-show.
com und www.tickets-direkt.de Papagena: 030-479 974 99 
nationale Tickethotline: 01806-10 10 11 (0,20 Euro/Min. 
aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 Euro/Min. inkl. 
MwSt.) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen Infor-
mationen: www.berlinberlin-show.com und www.bb-pro-
motion.com Social Media: Facebook: @BerlinBerlinShow, 
Instagram: @berlinberlinshow #berlinberlinshow

Düzensiz olarak ortaya çıkan ateş nöbetleri  
Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığının belirtisi olabilir. 

Ailevi Akdeniz Ateşi kalıtsal ama tedavi edilebilir bir hastalıktır.  
Hastalık öncelikle Güneydoğu Akdeniz bölgesinde yani Türk, Ermeni veya Arap kökenli 
insanlarda görülmektedir. 

Şimdi bilgi edinin: mehralsnurfieber.de

… tıpkı tekrarlayan ateş gibi.

Güzel gözlerimi 
 annemden aldım …
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� Sanat

HDB’nin gençler için düzenlediği fotoğraf  atölye 
çalışmalarına (workshoplar) katılan gençler yeni 

tekniklerle fotoğraf çekmeyi öğrendiler ve uyguladıkları 
yöntemlerle çektikleri fotoğrafları Bergmanstr.’deki eski 

Rosegger-Grundschule’de (BTMK) Berlinlilerin beğenisine 
sundular.

Halkçı Devrimci Birliği Berlin (HDB-Berlin), kurulduğu 1973 
yılından bu yana başarılı dernek çalışmaları çerçevesinde 

yetişkinlerin yanında göçmen ailelerin çocukları için 
çok sayıda kültürel ve sosyal projeyi de Berlin‘de hayata 

geçirdi. Son olarak 2022 yılında yapılan üç workshop 
bloğuyla gerçekleştirilen “Bilder meines Alltags - Günlük 

Yaşamımdan Resimler“ adlı gençlerin yoğun bir şekilde 
katıldığı fotoğraf çekme kursu Bergmannstr, 28-29, 10961 

Berlin adresinde bulunan “Türk Müziği Konservatuarı’nın 
salonunda düzenlenen fotoğraf sergisi örnek bir çalışma 

olarak karşımıza çıktı.

Proje Federal Eğitim Bakanlığı‘nın “Kultur macht Stark“ 
isimli programı çerçevesinde gerçekleştirildi. HDB 

Başkanı Ahmet İyidirli sergi açılışında yaptığı konuşmada, 
“HDB olarak diğer çalışmalarımızın yanında bu tür 
gençlere yönelik, onların boş zamanlarını daha iyi 

değerlendirebilecekleri çalışmaları önümüzdeki dönemde 
de sürdüreceğiz. Artık yarım yüzyıla yakın bir zamana, 50. 

yılına girmekte olan derneğimiz bizlerin her alanda eşit 
haklar mücedelesinin bir parçası olarak gençlere daha 

fazla olanak sağlamamız gerektiğine inanıyor.
14-18 yaş grubu gençlerin katıldığı proje 2021 Mart 

ayından 2022 Ağustos ayının sonuna kadar iki blok halinde 
çeşitli uygulamalı çalışmalarla devam etmiş ve sadece 

gençlerin çektiği ve seçtiği resimler son aşama olarak bir 
“Fotoğraf Sergisi“ ile taçlandırılmıştır.“ dedi. 

Bu projede sanat yönetmenliğini profesyonel fotoğrafçı 
Claudia Paulussen, eğitmen olarak Gül Ataseven-Özen 

ve Yekta Arman görev aldılar. Bu proje 
çerçevesinde yapılan fotoğraf atölye 

çalışmalarına katılan gençlerden Nur 
Awada, Cemal Candemir, Ela Demirci, 

Ceyda Havin Durmaz, Helin Ece 
Ehlscheid, Yalın Hüseyin Karaardıç, 

Açelya Tat ve Mustafa Yılmaz Tekin’ın 
çektiği fotoğraflardan seçkiler 

ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Berlin SES

“Bilder meines Alltags“
„Günlük Yaşamımdan Resimler“ 

Sergisi Açıldı

Ahmet İyidirli
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Önümüzdeki yıl çeyrek asırlık kuruluş yıldönümünü kutlayacak 
olan Berlin Klasik Türk Musikisi Konservatuvarı’nın (BTMK) 
25. Kuruluş yıldönümü kutlama hazırlıkları başladı. Kutlama 
hazırlıkları ve önümüzdeki süreçle ilgili Konservatuvarda 
düzenlenen basın toplantısına BTMK adına Halime Karademirli, 
MetropolFM adına Genel Müdür Tamer Ergün Yıkıcı ve Kibele’nin 
Kızları-Kahraman Kadınlar projesi adına Arda Eşberk katıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Halime Karademirli’nin 
konuşmasının ardından sözlerine BTMK’nın 
Almanya’daki Türk toplumunun ortak değerlerini 
temsil eden bir kurum olduğunu belirterek 

başlayan Tamer Ergün; “BTMK bizim kültürümüzü 
yaşatan bir kurumdur. Dünyanın en zengin müzik kültürlerinden 
birisi, bizim geldiğimiz coğrafyadır. Bu müzik kültürümüz olmasa 
topraktaki zayıf kökleri olan bir ağaç gibiyiz. Müzik genel olarak 
gençlerin kimlik oluşumunu da etkiliyor. Çocuklarımıza kendi 
kültürümüzü sevdirmez ve öğretemezsek, yaşadıkları çok 
kültürlü toplumunda onları hayatın içinde güçsüz ve savunmasız 
kalmalarına yol açarız.” dedi. 

Alman toplumu ve kültürel kurumlarıyla iletişiminde ya da 
işbirliği yapılmak istendiğinde BTMK Türk müziğini ve kültürünü 
temsil anlamında çok önemli bir görev üstlendiğini belirten Ergün 
Yıkıcı konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bu konuda iki hedef var. Bir 
tanesi vakıflaşmak. Diğeri de Türkiye ile işbirliği yaparak bir sanat 
üniversitesini de buraya taşımak. Hangisi Almanya’daki Türk 
toplumuna daha iyi hizmet verir karar vereceğiz. Ben bu noktada 
iş dünyamıza bu projeyi anlatarak sürdürülebilirlik kazanacak 
şekilde bir çalışma olmasını istiyorum.Diğer yandan kısa vadede 
öncelikle 25. yıl için bir gala düzenlemeyi planlıyoruz. Bunun 
dışında Kibele projesini farklı alanlarda geliştirdik. Kibele sadece 
bir tiyatro değil, artık bir de filmi var. Kibele projesiyle güçlü ve 
rol model kadını ön plana çıkarmak.“

Halime Karademirli de „25 yıldan sonra daha da 
akademik bir yerlere gitmek istiyoruz. Bir sanat 
ve kültür merkezine ihtiyacımız var. Bunun da 
yolu vakıf olmaktan ve bir müzik yüksekokulu 

ya da akademi kurmaktan geçiyor. Buraya gelen 
üç yaşındaki bir çocuk Türkçe konuştuğu için ailesiyle daha iyi 
bağlantı kuruyor.. Türkiye’ye bakanlığa kadar giderek yurt dışında 
böyle bir okulumuz var diye anlattım. Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı da bize destek oldu” şeklinde konuştu.

Kibele’nin Kızları-Kahraman Kadınlar oyununun 
yazarı ve yönetmeni Arda Eşberk de, “Karanlık 
günler geliyor. Bu karanlık dönemin aşılabilmesi 
için en önemli öge sanat. Çünkü sanat evrensel 

bir dile sahip, sanatın birleştirici bir tarafı var.“ diye 
konuştu. Kibele’nin kutsal alanları olan özel bir 

coğrafyada Türk kültürünü, Anadolu’yu, Anadolu’nun mitosunu 
anlatan bir etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatan Eşberk, 
Stuttgart, Bremen, Frankfurt ve Münih’de gösterim için yola 
çıkılıyor. Yanı sıra Fransa’nın Bordeaux kentinde böyle bir 
hazırlığımız var. BodrumÁu  bir eğitim üssü haline getirmeyi 
planlıyoruz.” dedi. 

Kibele’nin Kızları projesini Bodrum Mor Salkım ve 
Bordeaux’ye taşıyan Almanya’daki tek Türk şarap 
kalite uzmanı Degüstatör olan Ahmet Tosun da 
“Bir kırmızı ve beyaz üzüm vardır. Nitelikleri 

hiçbir meyvede yoktur. Bunun yetiştiği yerlerde 
depremler olamaz. İnsan sevgisi ve kültür var. Bunu 

Fransa keşfediyor, içselleştirerek kurumlaştırıyor. Şarabın 
doğduğu topraklar olan Türkiye dünyada 567 bin hektar ile 
beşinci sırada. Muhafazakar topluma bunu tanrının gönderdiğini 
iyi anlatmalı ve bu kültüre de sahip çıkmalıyız.” dedi. 

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

BTMK Vakıf olma yolunda
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topraktaki zayıf kökleri olan bir ağaç gibiyiz. Müzik genel olarak gençlerin kimlik oluşumunu da etkiliyor. Çocuklarımıza kendi 
kültürümüzü sevdirmez ve öğretemezsek, yaşadıkları çok kültürlü toplumunda onları hayatın içinde güçsüz ve savunmasız 
kalmalarına yol açarız.
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�Köşe

Hüdai ÜLKER

Sahİller, dalgalar ve düşünceler

Bu yıl tatilin adını gönlüme büyük 
harflerle yazdım. Çünkü böyle yazılan 
bir arzu baş tacı olur, doyasıya yaşanır ve 
diğer işlerin önüne geçer. Yaz tatilinde 
İzmir’de geçen  günlerime, yaptığım işler 
değil, geçirdiğim tatil damgasını vursun 
istedim. Eskiden beri tatildeki enerjimizi  
yaptığımız işler alıyordu. Tatil için en son 
olarak üç beş gün ayırıyorduk. Fakat bu 
defa başka oldu; kendimi hemen sahillere 
attım. Gezindiğim kıyılar dimağımda 
güzel bir dünya oluşturdu. O dünya ki, 
gizlidir ve nazlıdır; ortaya çıkması için iç 
dünyada sükunet arar. Yazılırken de büyük 
yazılma taraftarıdır. Çünkü iç dünyamıza 
neyi büyük yazmışsak, dikkatimiz o 
yöne kayar. Evet bu yıl sükunet aradım, 
sakinliği ve huzuru aradım gezdiğim 
yerlerde. Yani yukarıda da dediğim gibi 
onları gönlüme büyük harflerle yazdım. 
Arayan bulur demişler, gerçekten de 
öyle oldu; aradım ve buldum. Sahillerde 
yaşarken yorgunluklarımdan sıyrıldım ve 
hayallerimi yaşadım, sonra yaşadıklarımı 
düşündüm. Düşündüm ki her yıl yaptığım 
tatil tatil değilmiş. Hayatın tasalardan 
ibaret olmadığını insan bazen anlıyor. 
Mesela bu yıl böyle oldu. Kendimi sahillere  
ve çılgın dalgalara öylesine vermişim ki, 
kendi kendime işte yaşam bu, dedim. 
Tabi ki herkes böyle güzel duygulara 
gark olabilir, çünkü doğa herkese eşit 
davranıyor. Burada hayatın tasalardan 
ibaret olmadığını anlıyor insan. Dalgalar 
vurur, üzerimizdeki huzursuzluğu alır 
götürür.

Berlin’deyken bir parça deniz görebilsem 
diye sayıklarken, şimdi karşımda 
kilometrelerce uzayan bir sahil var. Burada 
havanın hüviyetini sormuyorum. Yaz 
güneşi yaksa da deniz kenarında olma 
duygusu insanı sarhoşluğa gark ediyor ve 
serinlik çıkıyor ortaya. Sahili görüyorum 
sarsılıyorum. Denize sıfır durumdayım. 
Havanın sırnaşmasına aldırmayıp, 
sarılıp seven denize yüz veriyorum. Sıfır 
noktasından hiç ayrılmıyorum. Ayaklarım 
kah suya giriyor, kah karadayım. Aynı 
zamanda yaşıyoruz fakat herkes kendi 

anında var oluyor. Dalgalar yükselerek 
kendini gösteriyor, ben seviniyorum. 
Deniz kendi derdiyle uğraşıyor, 
kulaklarımda sevinç yankılanıyor. 
Sahillerin kendisi var burada, gurbetteki 
özlem dolu hayallerim değil. Düş 
görmüyorum, bu uzun şeridin şekli şemali 
neyse onu görüyorum. Yaşam korkusu 
çekip gitmiştir, sevgi sohbet yaklaşmıştır. 
Denize girmiş  veya kumlara uzanmış 
herkesle sohbet isteği doğuyor içimde. 
Bir sınırdır burası, denizle karanın, ıslak 
kumlarla kuru kumların, çırpınan sularla 
sakin dağların, hareketle sükunetin sınırı. 

Bir zamanlar sınırlar biz gurbetçilerden 
sorulurdu. Almanya, Yugoslavya, 
Bulgaristan sınırları. Ah o sınırlar... 
Neler çekerdik oralarda. Yaz sıcaklarında 
acımasız kuyruklar, gece vakti fısıltılar, 
gündüzleri bağırtılar. Zaman uzardı 
uzayabildiği kadar. Kaç gün geçerdi o 
yollarda. Deniz kenarına varabilmek 
için ne çileler çekerdik. Zaman gelirdi 
artık hiçbir şeyi algılayamazdık. Arabayı 
süren biz miydik, ne tarafa gidiyorduk, 
tatil başlıyor muydu, bitmiş miydi? 
Yollardaydık, önemli olan buydu. Tatil 
başlayacak mıydı, yoksa bitmiş miydi, 
önemli değildi. Zaten her tatil bitmeyecek 
miydi? Her şey bitmeyecek miydi bir 
gün? Yollardayız, gidip geliyoruz, önemli 
olan buydu. Yollar dümdüz gidiyor, bazen 
mekan daralıyor, yollar ormanlarda 
kayboluyor. Rüzgar çıkıyor, yağmur 
geliyor. Gönül sevse de düşen damlaları, 
varamıyoruz varacağımız yere. Kardan 
ve soğuktan kaçan gençliğimiz kendini 
yollarda buluyor. Özlem etkiliyor içimizi, 
yollara dökülüyoruz. Kavuşma arzusu 
kelimeleri kovalıyor, içimizde büyüyor 
deniz sevdası. Arabamızı süren sahil 
rüzgarlarıdır. Konuştuklarımız değil, 
hissettiklerimizdir bizi götüren.

Uzun lafın kısası, işte bir tatil böyle geçti.

Bir zamanlar sınırlar biz 
gurbetçilerden sorulurdu. 

Almanya, Yugoslavya, 
Bulgaristan sınırları. Ah o 

sınırlar... Neler çekerdik 
oralarda. Yaz sıcaklarında 

acımasız kuyruklar, gece 
vakti fısıltılar, gündüzleri 

bağırtılar. Zaman uzardı 
uzayabildiği kadar. Kaç gün 

geçerdi o yollarda. Deniz 
kenarına varabilmek için ne 

çileler çekerdik. 
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BWK ile Göçmen İşletmeler Birliği (VMW) panel düzenledi
Berlin Kreuzberg Mesleki Eğitim Merkezi’nin, meslek eğitimi alanında dışlama 

ve ayrımcılığı engellemek için başlattığı projede 6 farklı dalda eğitimlerini 
başarıyla bitiren kızlı-erkekli gençlere ödül verilecek

Berlin Kreuzberg Mesleki Eğitim Merkezi (BWK-Bildungswerk in Kreuzberg), 
meslek eğitimi alanında dışlamanın ve ayrımcılığın engellenmesi, Alman 

işletmelerin kapılarını göçmen kökenli kızlı-erkekli gençlere daha fazla 
açması için yeni bir proje başlattı. Göçmen İşletmeler Birliği (VMW) ile “Mesleki Eğitimde 
Mükemmellik ve Çeşitlilik” başlığı altında hayata geçirilen bu projenin hedefinin Alman 
işletmelerin göçmen kökenlilerin meslek eğitimi için daha duyarlı hale getirmek olduğu 
vurgulandı.

BWK’nın girişimiyle, Berlin’deki Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda (HWK) düzenlenen ve 
moderatörlüğünü İran kökenli Nina Moghaddam’ın yaptığı geniş katılımlı etkinlikteki panele 
katılan HWK Berlin Bölüm Başkanı Manuela Albrecht, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı 
(BMBF) Mesleki Eğitim ve Öğretim Departmanı Başkanı Dr. Catrin Hannken ile BWK’nın 
Müdürü Nihat Sorgeç, Alman işletmelerin kapılarını meslek eğitimi yapmak isteyen gençlere 
kökenlerine ve kültürlerine bakılmaksızın sonuna kadar açmaları çağrısında bulundular. 

BWK Genel Müdürü Nihat Sorgeç panelde “Yıllardır yapılan araştırmalarda göçmen kökenli 
gençlerin, özellikle başörtülü Müslüman genç kızların meslek eğitimi yeri ararken dışlanıp 
ayrımcılığa uğradıklarını söyledi.  Alman makamlarının ve politikacıların ayrımcılığın ve 
dışlamanın engellenmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Sorgeç, “ Yabancı kökenli 
gençlerin yüzde 40’ı meslek eğitim yeri bulamıyor. Biz buna karşı bir mücadele verebilmek 
için bu projeyi gündeme getirdik. Göçmen kökenli gençlere daha fazla imkan sağlayıp, onların 
potansiyelinden daha fazla yararlanmak lazım. Bugün başlangıç toplantısını yapıyoruz. Bundan 
sonra Münih, Hamburg ve Köln’de bu toplantıları sürdüreceğiz” dedi.

Meslek eğitimlerini çok iyi dereceyle bitiren kızlı-erkekli gençlere 6 farklı 
kategoride 3’er bin euro ödül vereceklerini de belirten Nihat Sorgeç, “Biz 
bununla Alman işverenlere de ‘bakın göçmen kökenli gençler son derece 
başarılı, bunlardan yararlanın’ sinyali vereceğiz” açıklamasında bulundu. 
Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) Mesleki Eğitim ve Öğretim 

Departmanı Başkanı Dr. Catrin Hannken, ikili eğitimin çekiciliğine vurgu yaptı 
ve bu nedenle EuVidA gibi projeleri desteklemekten memnuniyet duyduğunu 
belirtti. HWK Berlin Zanaatkârlar ve Küçük İşletmeler Odası (HWK) Bölüm Başkanı Manuela 
Allbrecht ise, konuşmasında zanaatkârlık sektörüne ilişkin gerçekleri ortaya koydu ve bu 
nedenle gençlere yenilikçi bir şekilde teşvik edilmesi gerektiği konusunda tüm ilgililere çağrıda 
bulundu.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Meslek 
eğitimlerini çok 

iyi dereceyle 
bitiren kızlı-

erkekli gençlere 6 
farklı kategoride 

3’er bin euro ödül 
verilecek!
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Ulaş ÖZKAHRAMAN

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; 
fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ve 
Türk Milleti emniyet ve saadetini garanti eden ilkelerle 
medeniyet yolunda tereddütsüz yürümeye devam 
edecektir.’’ Mustafa Kemal ATATÜRK

Her yıl olduğu gibi bu yıl yine bir 10 Kasım sabahında, 
saat dokuzu beş geçe bayraklar yarıya inecek, sirenler 
çalacak; Anıtkabir’de, evlerde, okullarda, meydanlarda, 
fabrikalarda, tarlalarda, yollarda kocaman bir ülkenin 
insanları ve onların yurt dışındaki soydaşları -milyonlarca 
insan- tüm kalbiyle saygı duruşunda bulunup 84 yıl önce 
ebediyete uğurladığı Ata’sını sevgiyle anacak. Kuşkusuz 
ki bu saygı ve sevginin kaynağı Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ülkesi ve milleti için yaptıklarıdır. Kendi hayatını 
milletinin kaderiyle bir tutmuş ve birleştirmiştir.

57 senelik kısa hayatı boyunca yaptıklarını sıralamaya 
kalkarsak upuzun bir liste oluşturmamız gerekecektir. 
1905 yılında Kurmay Yüzbaşı olarak Şam’a atanışı ile 
başlayan askerlik hayatında Trablusgarp’tan Çanakkale’ye, 
oradan Kurtuluş Savaşı’nın son anına kadar savaş 
meydanlarındaki kahramanlıklarına ve komutanlık 
yeteneğine dair sayısız örnekler verilebilir. Ama hiç 
unutulmaması gereken şudur ki, 1919’dan 1922’ye 
kadar kısa ama bir o kadar da zorluk ve yokluk içinde 
geçen yıllarda halkı etrafına toplamış, halkının gücüyle 
yurdumuzu işgal eden emperyalist güçleri bir bir yenmiş 
ve 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını 
sağlayarak Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte tarihten 
silinmek istenen bir milleti yeniden ayağa kaldırmıştır. 
Yapılan yeniliklerle birlikte Türk Milleti çağdaş milletler 
arasında hakettiği yerini almıştır. Her yönden güçlenen 
ülkemiz karşılaştığı birçok zorluğun üstesinden başarıyla 
gelmiştir ve bugün de gelmeye devam etmektedir.

Atatürk’ün neden büyük bir lider ve devlet adamı 
olduğunu kendi sözleri gayet güzel anlatmaktadır;
“Büyük olmak için kimseye yağcılık etmeyeceksin, hiç 
kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise 
onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin 
aleyhinde bulunacaktır; herkes seni yolundan çevirmeye 
çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin, önüne 
sonsuz engeller de yığacaklardır; kendini büyük değil 
küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım 
gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan 
sonra da sana büyük derlerse, bunu söyleyenlere 

güleceksin.”

Onun milletine olan bu adanmışlığı karşısında milleti de 
onu bağrına basmıştır. Öyle ki İkinci Dünya Savaşı’nın 
soğuk rüzgarları eserken ve ayak sesleri yakından 
duyulurken Stalin‘in onu ‘Faşist‘ olarak adlandırması. 
Hitler ve Mussolini‘nin ‘Komünist‘ olarak görmesi, o 
dönemin bazı ülke liderlerinin de ‘Diktatör‘ demesi hiç 
etkilememiş ve Türk Halkı ona ‘ATATÜRK ‘ demiştir. Bu 
sevgiye mazhar olmak belki de dünya üzerinde her liderin 
gönlünde yatan bir hedeftir; ama herkesin ulaşabileceği 
bir mevki değildir.

“Benim manevi mirasım bilim ve akıldır.‘‘
Bugün bu sevgimizin yanında çok önemli bir hususta 
Atatürk’ün mirasına sahip çıkmamız gerektiğidir. 
Atatürk’ün sevilmekten ziyade doğru anlaşılmaya ihtiyacı 
vardır. Kendisi her zaman akıl ve bilimin yol gösterici 
olduğuna inanmıştır. Dünyanın genel durumu itibariyle 
Türkiye‘nin de geleceğinin bilimden ve akıldan geçeceğini 
hiç bir zaman unutmamamız gerekir. Emparyalist 
güçler geçmişte olduğu gibi günümüzde de çeşitli 
yollarla ülkemizdeki işbirlikçilerini harekete geçirerek 
birçok farklı senaryo üzerinden ülkemizi karıştırmaya 
çalışmaktadır. Bu tür oyunlara karşı koyabilmek, 
Atatürk’ün bıraktığı bu mirasa sahip çıkabilmek, ülkemizi 
ilerletmek, geliştirmek ve her alanda daha güçlü bir 
ülke haline getirebilmek için daha çok çalışmamız, 
araştırmamız, okumamız ve anlamamız gerekir. 

İşte bugün, ölümünden 84 yıl sonra, kurduğu 
Cumhuriyet’in yüzüncü yaşına girmesine bir yıl kala, 
Atatürk’ün ölümlü bedeni toprak olmuştur; ama fikirleri 
ve kimliği Türkiye Cumhuriyeti ile halâ yaşamaya devam 
etmektedir. 

Şüphesiz ki Türk Milleti de güvenliğini ve huzurunu 
garanti eden ilkelerle medeniyet yolunda yürümeye ve 
ilerlemeye devam edecektir. 

Yararlanılan Kaynaklar:
Kültür ve Turizm Bakanlığı - https://www.ktb.gov.tr/TR-Kültür ve Turizm Bakanlığı - https://www.ktb.gov.tr/TR-
96297/ataturk.html96297/ataturk.html
Atatürk Belgeseli - Tolga Örnek ve https://tr.wikipedia.org Atatürk Belgeseli - Tolga Örnek ve https://tr.wikipedia.org 

Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni / Generalkonsulat der Republik Türkiye in Berlin / T.C. Berlin Başkonsolosluğu Referat für Bildungswesen / Eğitim 
Ataşeliği Telefon: +49 30 229 18 61 / Telefon: +49 30 895 409 22 / Telefax: +49 30 89040 699 / Telefon: +49 30 229 18 61 /Telefon: +49 30 895 409 22 

berlinea@meb.gov.tr

 Her 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ve 10 Kasım‘da
Atatürk‘ü Anmak ve Doğru Anlamak
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Profesyonel Koç, Derya Çolaker’in 
seminerinin konusu ‘Düşünceler 
canlıdır’oldu
Profesyonel Koç, Kişisel Gelişim Uzmanı ve yazar Derya Çolaker‘in 
Türk-Alman İşverenler Birliği (TDU) salonlarında düzenlediği gele-
neksel seminerinin konusu “Düşünceler Canlıdır’ oldu. Çolaker’in, bu 
seminerindeki konu başlıkları şöyleydi:

1) Düşünce gücü ve beynin mucizeleri 2) Düşünce gücü ne işe yarar?’, 
3) İçimizdekiler, dışımızda kendini gösteriyor 4) Kelimelerinize yansıyan 
düşünceniz, hayatınıza şekil verir 5) Düşünce gücü ile hayatınızı 
değiştirebilirsiniz 6) Düşünce gücüyle kendinizi tedavi edebilirsiniz ve 
6)‘Düşüncelerin bedeniniz üzerindeki etkisini gösteren bir egzersiz.’

Profesyonel Koç, Kişisel Gelişim Uzmanı ve yazar Derya Çolaker; 
sunumuna daha sonra, “İnsan duygu ve düşüncelerini kontrol edebilme 
gücüne de sahiptir. Sahip olduğumuz her düşünceyi denetlemek 
elbette zordur ama imkansız değildir. Çünkü kontrol mekanizmamız da 
içimizdedir. Düşünce şeklimiz, inançlarımız yaşamımızı şekillendiriyor. 
Daha sağlıklı ve mutlu yaşamak için olumlu düşünmeyi alışkanlık haline 
dönüştürmeliyiz. Unutmayalım ki zihnimizden geçen her düşünce, 
bir duygu üretir. Duygu da davranışa dönüşür. Davranışlarımızda 
alışkanlığımız olur. Formül aslında çok basit!..” diyerek devam etti.

Sunumunda düşüncelerimizi gerçek anlamda kontrol etmeye 
başladığımızda kendi gerçeğimizi yaratacağımızı ifade eden Çolaker; 
“Etki – tepki yasasına göre evrene ne gönderirseniz bu size geri 
yansıyacaktır.” dedi.

Sonuç olarak “Ne ekerseniz onu biçersiniz” sözleriyle sunumunu 
sonlandıran Derya Çolaker, düşüncenin bedenimiz üzerindeki etkisini 
gösteren uygulamalı bir egzersiz yaparak, katılımcıların kendi gözleri 
ile olumlu ya da olumsuz bir düşüncenin bedenimize neler yaptığını 
birebir bir deneyimle görmelerini sağladı.
Derya Çolaker’in bir sonraki semineri; “Aşırı yorgunum” başlığını 
taşıyor ve 6 Kasım Pazar günü yine TDU salonlarında yapılacak saat 
16.00 da başlayacak. Salona giriş her zaman oldğunu gibi saat 15.30 da.

Bireysel ve Kurumsal Koçluk & Danışmanlık Hizmetleri
Profesyonel Koç, yazar Derya Çolaker
E-Mail: deryacolaker@mail.de
Web: www.deryacolaker.com

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY
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Liebe junge Leserinnen und Leser, liebe Familien,

es ist wieder soweit – das Ausbildungsjahr 2022 startet 
und damit verbunden die Frage vieler Schulab-
gängerinnen und Schulabgänger: Welchen 
beruflichen Weg möchte ich einschla-
gen? Dies ist keine leichte Entschei-
dung und führt erfahrungsgemäß bei 
vielen jungen Menschen zu Kopfzer-
brechen. Ich möchte Sie an dieser 
Stelle auf die vielfältigen berufli-
chen Möglichkeiten im öffentlichen 
Dienst aufmerksam machen – und 
dafür werben, für die Stadt zu arbei-
ten, in der wir alle leben.

Für den öffentlichen Dienst sprechen 
viele gute Gründe. 
Kaum ein Arbeitgeber – vielleicht gar kein anderer 
– bietet eine solche Vielfalt an beruflichen Möglichkei-
ten. Ob Hausmeisterin, Polizist, Standesbeamter oder 
Architektin: Das Land Berlin sucht in den unterschied-
lichsten Berufsfeldern Nachwuchs. Eingestellt wird 
in den zwölf Berliner Bezirksämtern, bei den 
Senatsverwaltungen und zahlreichen 
Behörden, die besondere Aufgaben 
übernehmen, zum Beispiel sich um 
die Unterbringung von Geflüchte-
ten kümmern. Auch landeseigene 
Unternehmen wie die BVG, BSR 
oder Vivantes bieten spannende 
Karrieremöglichkeiten an, zum Bei-
spiel duale Studiengänge. Für jede 
Neigung und jeden Schulabschluss 
ist etwas dabei.

Doch die Vielfalt der Berufsfelder ist nur 
ein Grund, der den öffentlichen Dienst attraktiv 
macht. Ganz entscheidend ist, dass sich der öffentliche 
Dienst durch gute Arbeit auszeichnet. Die Jobs sind 
krisenfest und alle Beschäftigten erhalten eine faire und 
transparente Bezahlung nach Tarif. Flexible Arbeits-
zeiten ermöglichen eine gute Vereinbarkeit von Familie 
oder Freizeit und Beruf, was für viele junge Menschen 
ein immer wichtigeres Entscheidungskriterium wird. 
Nicht zuletzt, bietet der öffentliche Dienst viele Möglich-
keiten an, sich weiterzubilden und beruflich aufzustei-
gen.

Doch auch dies ist noch nicht alles. Denn: Wer für das 
Land Berlin arbeitet, arbeitet nicht nur für seine Chefin 
oder seinen Chef – sondern für uns alle. Der öffentliche 
Dienst, einschließlich der Landesunternehmen, ist der 

größte Arbeitgeber der Stadt und erfüllt wichtige gesell-
schaftliche Aufgaben. Die Menschen, die im öffentlichen 
Dienst arbeiten, halten unsere Stadt am Laufen. Sie 

sorgen dafür, dass das Trinkwasser sauber ist, Radwe-
ge gebaut und unsere Anliegen im Bürgeramt 

bearbeitet werden.
Aktuell haben 43 Prozent der unter 

21-Jährigen in Berlin eine Migrations-
geschichte. Die Zahl der neu einge-
stellten Auszubildenden mit Migra-
tionshintergrund ist in den letzten 
Jahren konstant gestiegen. Wir sind 
aber noch nicht am Ziel angelangt. Die 

Vielfalt unserer Stadt muss sich auch 
in der öffentlichen Verwaltung wider-

spiegeln. 

Deswegen arbeiten wir daran, den Anteil der 
Menschen mit Migrationsgeschichte im öffentlichen 
Dienst weiter zu erhöhen. Vielleicht ist Ihnen noch 
nicht bekannt: Menschen mit Migrationshintergrund 
werden bei der Besetzung von Stellen und der Ver-

gabe von Ausbildungsplätzen in besonderem Maße 
berücksichtigt. Das ist sogar ausdrücklich 

geregelt, im Gesetz zur Förderung der 
Partizipation in der Migrationsgesell-

schaft. Lassen Sie uns gemeinsam eine 
Verwaltung schaffen, in der sich auch 
wirklich alle Menschen wiederer-
kennen können, die in Berlin leben. 

Noch einen Hinweis möchte ich 
geben: Das BWK Bildungswerk in 

Kreuzberg unterstützt Jugendliche 
beim Einstieg in den öffentlichen 

Dienst. Es bietet kostenlose Kurse zur 
Ausbildungsvorbereitung an, die die Chan-

cen auf den gewünschten Ausbildungsplatz er-
heblich steigern. Mit acht Monaten intensivem Training 
schafft es das BWK Bildungswerk in Kreuzberg seit 
Jahren, eine Einmündungsquote in duale Ausbildung 
von über 70 Prozent zu erreichen. Das ist erfreulich.
Also: Der öffentliche Dienst freut sich auf Sie! Jede*r 
ist erwünscht. Bewerben Sie sich und helfen Sie dabei, 
Berlin fit für die Zukunft zu machen! 

Ihre
Katja Kipping
Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales

Foto: Anke Illing
Infos zu Ausbildung und mehr beim Land Berlin:
https://www.berlin.de/karriereportal/   �Mektup

Das 
BWK Bildungs-

werk in Kreuzberg un-
terstützt Jugendliche beim 
Einstieg in den öffentlichen 
Dienst. Es bietet kostenlose 

Kurse zur Ausbildungsvorberei-
tung an, die die Chancen auf 

den gewünschten Ausbil-
dungsplatz erheblich 

steigern. 

Berlin sucht in den unterschiedlichsten Berufsfeldern Nachwuchs 





Jahr ◆ Yıl 1918

�Sigorta

Yıl sonu gelince Almanya genelinde bir koşuşturmadır gider. Araç 
sahipleri en uygun sigorta primi avındadır sanki. Buna değinerek 
araç sigortası ve kurallarından bahsederek işin özünü sizinle 
paylaşmak isteriz. Almanya‘da sigorta şirketleri yıl sonunda yeni 
yıl için bir hesaplama yapar ve gelecek yılın fiyatlarını belirlerler. 
Her şirket yıllık araştırmalar sonucu, sene içerisinde meydana 
gelen kazalar ve hasarlar için yapılan ödemelere dayanan ve ihtiyaç 
duyulan fonların uygun şartlarda etkin bir şekilde sağlanmasını 
amaçlayan ve devlet tarafından belirlenen aracın trafikte oluşturduğu 
faktöre göre belirlenir. Her sigortalı yıl sonunda 31.12 tarihine kadar 
sigortasını değiştirme hakkına sahiptir. Bu işlemi pürüzsüz bir şekilde 
gerçekleştirmek için en son tarih olarak 30.11 tarihli bir feshi ihbar 
ile bu isteklerini sigortalı bulundukları şirkete bildirirler. Yeni yıldan 
başlamak üzere kendi tercihleri olan yeni sigorta şirketlerinde sigorta 
işlemlerini yaptırabilirler. Sigortalama işlemlerinde dikkat edilecek 
hususlar vardır. Bunları sigorta uzmanınızla ayrıntılı bir şekilde 
görüşüp, danışarak sigorta işlemlerinizi yapmanızı öneririz.

Araç sigortası hususunda bilgilendirmek için birkaç konuya 
değinmeliyiz.
Bunların başında eski araçlar için seçilen taşıt sigortası 
(Haftpflichtversicherung) sadece kendimizin suçlu olduğu kazalarda 
kazaya mağdur tarafın aracında, sürücüsünde ve yolcularındaki 
kaza sonucu ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi için yapılan bir 
sigortadır. Bu şekilde devletin kurmuş olduğu uygulama ile her sürücü 
verdiği zararı karşılayacak sigortayı yapma mecburiyetindedir. Kısmi 
kasko sigortası (Teilkaskoversicherung) aracımızı cam kırılmasına, 
kısmi hırsızlığa, toplam hırsızlığa, yangına, kemirgenlerin yol 
açtığı hasarlar, av hayvanlarıyla çarpışmadaki ve onların araçlara 
verdikleri zararlardan ötürü ortaya çıkabilecek hasarları karşıladığı 
gibi doğal afetlerin yol açtığı örneğin dolu, sel ve fırtınanın sebep 
olduğu hasarları kapsıyor. Kasko sigortası (Vollkasko Versicherung) 
aracımızdaki her türlü kaza sonucu ortaya çıkan hasarı kendi mevcut 
olan sigortamız üzerinden karşılanmasıdır. Birkaç örnekle daha 
anlaşılır şekilde tanımlayalım. Aracımızla garajdan çıkarken kendimizin 
sebep olduğu hasar ve yabancı kişiler tarafından aracımızda oluşan ve 
kimin oluşturduğu bilinmeyen çizilme bunun yanı sıra park yerinden 
çıkarken çarpıp suç beyanında bulunulmamasından ortaya çıkan 
hasarlar örnek verilebilir.

Bütün sürücülerimiz için dileğimiz en doğru şekilde sigortalanmış 
aracınızla kazasız ve emniyetli yolculuğunuzdur. 

Kaza sigortası
Araç sigortası ve kazalardan bahsetmişken, bu konuya da 
değinmemizin faydalı olacağını düşünüyorum. Bireysel kaza 
sigortası toplumumuz tarafından biraz üvey evlât muamelesi 
görüyor. Birçoklarımız „Ben zaten işe gidip gelirken ve iş yerinde 
sigortalıyım“ diyerek konunun önemini biraz kulak ardı eder. Şayet 

LVM Versicherung | Fikret ODAĞ | Buschkrugallee 94 12359 Berlin |  Tel.: 030/668 69436 | Fax: 030/668 69435 | E-Mail: fikret.odag@me.com

kaza, kişisel rahatsızlık ya da özelliklerden ötürü meydana geldiyse 
(bayılma, epilepsi, uyuya kalma, beslenme, dinlenme gibi), iş kazası 
sayılmamaktadır. Birde „bana birşey olmaz“ diye gerçekleri görmek 
istemeyenler de var. Bu sebepten bireysel kaza sigortasının önemini 
kısaca anlatmak istiyorum.

Günde 24 saat var ve biz sadece 8 saat çalışıyoruz. İşe gidiş ve dönüş 
zamanını bir saat olarak hesaplarsak 15 saat her ferdin kendine özel 
zamanıdır. Bu zaman içerisinde eğer bireysel kaza sigortanız yok ise 
hobilerimizi gerçekleştirirken, spor yaparken, evde veya alışverişte, 
günlük işlerimizi yaparken, tatilde hiçbir şekilde sigortalı değiliz. Bu 
sebepten ötürü hayat standartlarımızı bugünkü gibi muhafaza edip 
en azından yaşanan acılara rağmen kötünün iyisini yaşamak varken 
neden bu imkandan mahrum edelim kendimizi. Örneğin; futbolda 
yaşanabilecek küçük kazaları göz ardı edip önemli bir mağduriyetin 
hayatımızı etkilemesini niçin kadere küsüp kabullenelim? Belki acılar 
dinmez ama mağdur durumda en iyi bakım ve maddi destekle hayat 
kalitemizi artırabiliriz. Ayrıca unutmayalım ki yapılan araştırmalara 
göre kazaların yüzde 70‘i bireylerin özel yaşamında meydana 
gelmektedir. Kalıcı bir sakatlık tabii ki sağlık sigortasının şartları 
altında verdiği destekle, sağlık, şahsi bakımı, evde yaşayan küçük 
çocukların bakımı, aileye maddi destekle besleme ve ev bakımına 
kadar uzanabilen koluyla gerçekten bütün ihtiyaçları giderecek kadar 
bir bütçeyi sigortalılarına sunabiliyor mu?

Mağduriyet parası
Mağdur sigortalı, iş kazası nedeniyle iş göremez hale geldiyse ya da 
tedavi dolayısıyla tam gün iş göremez durumda ise, mağduriyet parası 
almaktadır. Mağduriyet parası en fazla 78 hafta ödenmekte olup, brüt 
ücretin % 80’i kadardır.

Özel kaza sigortasında
Örneğin: Bir kaza sonucu enkazın altında kalma veya kazanın 
gerçekleştiği ortamdan kurtarma çalışmaları, ömür boyu ek emeklilik, 
dünyanın her yerinde sigortalılık, evin içinde sakatlığın durumuna 
göre mağdurun tekrar hayatını kolaylaştıracak değişiklerin yapılması 
için maddi destek, sağlık sigortasının ödemediği ek ameliyatların 
gerçekleştirilmesi, hastanede kalınan günler için ekstra günlük 
ücretlendirme ile mağdurun kendi karşılaması gereken masrafları aza 
indirgemek için belirlenen ve sakatlığın derecesine göre hesaplanan 
tediyat parası ile mağdura destek olur, bu üvey evlât gözüyle 
baktığımız sigorta.

İnşallah bu konuya değinip sizin gözünüzdeki ve gönlünüzdekileri 
hayatımızdaki değerini gündeme gelmesine katkımız olmuştur.

Kazasız bir hayat diliyoruz.

Demet ODAĞ, LVM Versicherung

Trafik Sigortası

Bedarfsgerechte Vorsorge braucht fachkundige Beratung.  
Bei uns erhalten Sie beides!
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LVM-Versicherungsagentur 

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

Bedarfsgerechte Vorsorge braucht fachkundige Beratung.  
Bei uns erhalten Sie beides!

Ihr Partner für  Versicherungen,  
Vorsorge und  Vermögensplanung
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Ev alma hayalini 

şimdi gerçeğe dönüştür
İlk görüşmemizden sonraki 24 saat içinde gerçek koşullarını

değerlendirip, sana satın alma gücün hakkında bilgi veriyoruz.

Böylece ne kadarlık bir ev satın alabileceğini görebiliyorsun. Ardından

bankalardan senin için bir finansman sertifikası alıyoruz. Bu belgeyi

emlakçına kanıt olarak sunarak, diğer alıcıların önüne geçebilirsin. 

Orhan Köse - HYPRO FINANCE GmbH - Finansman Uzmanı

Bizi hemen ara: 030 60 50 80 62 

 

www.hyprofinance.de 

24 saat içinde

satın alma

gücünü öğren
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HYPRO FINANCE ile 
finansman süreci 
hem çok hızlı hem de kolay!
SES: HYPRO FINANCE ile finansman süreci nasıl işler?ES: HYPRO FINANCE ile finansman süreci nasıl işler?

HYPRO FINANCE: HYPRO FINANCE‘e konut finansmanı için HYPRO FINANCE: HYPRO FINANCE‘e konut finansmanı için 
başvurduktan sonra, 24 saat içinde sizinle iletişime geçiyoruz. Bireysel başvurduktan sonra, 24 saat içinde sizinle iletişime geçiyoruz. Bireysel 
danışmanlık sürecinden sonra, size özel finansman konsepti sunu-danışmanlık sürecinden sonra, size özel finansman konsepti sunu-
luyor. Tabii ki bu işlem bizde ücretsiz. Evrak kontrolü ve faiz rezervas-luyor. Tabii ki bu işlem bizde ücretsiz. Evrak kontrolü ve faiz rezervas-
yonu yapıldıktan sonra kredi dosyanızı birlikte seçtiğimiz bankaya yonu yapıldıktan sonra kredi dosyanızı birlikte seçtiğimiz bankaya 
ulaştırıyoruz. Onların onayından sonra sözleşme gerçekleştiriliyor ve ulaştırıyoruz. Onların onayından sonra sözleşme gerçekleştiriliyor ve 
ödemenizi hızlı ve sorunsuz bir şekilde alıyorsunuz.  ödemenizi hızlı ve sorunsuz bir şekilde alıyorsunuz.  

SES: Kredi onayı ne kadar sürebiliyor?SES: Kredi onayı ne kadar sürebiliyor?

HYPRO FINANCE: Geniş ve tarafsız banka ağımız sayesinde - toplam HYPRO FINANCE: Geniş ve tarafsız banka ağımız sayesinde - toplam 
450’nin üzerinde bankadan bahsediyoruz - bir gün içerisinde kredi onayı 450’nin üzerinde bankadan bahsediyoruz - bir gün içerisinde kredi onayı 
aldığımız çok kez oldu. Banka tarafında doğrudan karar veren kişilerle aldığımız çok kez oldu. Banka tarafında doğrudan karar veren kişilerle 
irtibatta olduğumuz için onay sürecini daha da hızlandırmış oluyoruz. irtibatta olduğumuz için onay sürecini daha da hızlandırmış oluyoruz. 
Onay süreci tabii ki bankadan bankaya ve alıcının ihtiyaçlarına göre Onay süreci tabii ki bankadan bankaya ve alıcının ihtiyaçlarına göre 
değişiyor. Bu süreç, işin emlak boyutuna da bakıyor. Örneğin bir binanın değişiyor. Bu süreç, işin emlak boyutuna da bakıyor. Örneğin bir binanın 
onay sürecini, bir daire ya da müstakil ev ile karşılaştıramazsınız. Elbet-onay sürecini, bir daire ya da müstakil ev ile karşılaştıramazsınız. Elbet-
te, bize teslim edilen başvuru evraklarının ne kadar eksiksiz olduğuna da te, bize teslim edilen başvuru evraklarının ne kadar eksiksiz olduğuna da 
bağlı. 

SES: Online danışmanlık hizmeti de veriyor musunuz?SES: Online danışmanlık hizmeti de veriyor musunuz?

HYPRO FINANCE: Berlin’de üç noktada bulunan ofislerimizde HYPRO FINANCE: Berlin’de üç noktada bulunan ofislerimizde 
müşterilerimizi karşılama imkânımız var. Bunların başında Kurfürsten-müşterilerimizi karşılama imkânımız var. Bunların başında Kurfürsten-
damm’daki Upper West olmak üzere, Brandenburger Tor yakınındaki damm’daki Upper West olmak üzere, Brandenburger Tor yakınındaki 
ve Marienfelde’deki ofislerimizde birebir finansman konseptini ve Marienfelde’deki ofislerimizde birebir finansman konseptini 
oluşturabiliriz. Ama konut kredisi için başvuranlar, çoğu zaman iş saat-oluşturabiliriz. Ama konut kredisi için başvuranlar, çoğu zaman iş saat-
leri nedeniyle zaman bulamayıp şubelerimizden birine gelemedikleri leri nedeniyle zaman bulamayıp şubelerimizden birine gelemedikleri 
için canlı online danışmanlık hizmeti üzerinden finansman konseptini için canlı online danışmanlık hizmeti üzerinden finansman konseptini 
oluşturuyoruz. Zaman bu konuda çok önemli. İnternet tarayıcısı üzerin-oluşturuyoruz. Zaman bu konuda çok önemli. İnternet tarayıcısı üzerin-
den, hiçbir program indirmeden, sadece bir şifreyle güvenli bir şekilde den, hiçbir program indirmeden, sadece bir şifreyle güvenli bir şekilde 
bağlanıp, canlı bağlantıyla konut kredisini birlikte oluşturabiliyoruz. bağlanıp, canlı bağlantıyla konut kredisini birlikte oluşturabiliyoruz. 
Bizim ekranda gördüklerimizi müşterilerimiz de eşzamanlı olarak kişisel Bizim ekranda gördüklerimizi müşterilerimiz de eşzamanlı olarak kişisel 
bilgisayarlarından veya tabletlerinden görebiliyorlar. bilgisayarlarından veya tabletlerinden görebiliyorlar. 

SES: O zaman hızlı bir şekilde kredi onayını oluşturmak için HYPRO SES: O zaman hızlı bir şekilde kredi onayını oluşturmak için HYPRO 
FINANCE haftanın 7 günü 24 saat hizmet sunuyor diyebilir miyiz?FINANCE haftanın 7 günü 24 saat hizmet sunuyor diyebilir miyiz?

HYPRO FINANCE: Belirli çalışma saatlerine bağlı olmadığımızdan ve HYPRO FINANCE: Belirli çalışma saatlerine bağlı olmadığımızdan ve 
zaman açısından esnek davranabildiğimizden, daha hızlı harekete ge-zaman açısından esnek davranabildiğimizden, daha hızlı harekete ge-
çebiliyoruz ve müşterilerimiz de böylece en iyi şekilde bilgilendirilmiş çebiliyoruz ve müşterilerimiz de böylece en iyi şekilde bilgilendirilmiş 
oluyor. Müşterilerimizi ziyaret etmek veya onlarla kamuya açık alan-oluyor. Müşterilerimizi ziyaret etmek veya onlarla kamuya açık alan-
larda buluşmaktan da imtina etmiyoruz. Dijital ekipmanımız ve çağdaş larda buluşmaktan da imtina etmiyoruz. Dijital ekipmanımız ve çağdaş 
danışmanlık kanallarımız sayesinde her an online, her an eyleme ge-danışmanlık kanallarımız sayesinde her an online, her an eyleme ge-
çebilir haldeyiz ve bu sayede müşterilerimize yenilikçi bir danışmanlık çebilir haldeyiz ve bu sayede müşterilerimize yenilikçi bir danışmanlık 
deneyimi yaşatabiliyoruz. Hayatın her alanda hızlı aktığı günümüzde deneyimi yaşatabiliyoruz. Hayatın her alanda hızlı aktığı günümüzde 
biz de hafta içi / hafta sonu ayrımı yapmadan müşterilerimizin hayatını biz de hafta içi / hafta sonu ayrımı yapmadan müşterilerimizin hayatını 
kolaylaştırmaya çalışıyoruz. kolaylaştırmaya çalışıyoruz. 

Danışmanlarımız 
sizi hayalinizdeki eve en hızlı 

yoldan kavuşturmak için 
7/24 hizmetinizde.

Ahmet Akın
+49 174 660 50 80

ahmet.akin@hyprofinance.de

Gamze Acar
+49 172 297 84 05

gamze.acar@hyprofinance.de

Orhan Köse
+49 1522 660 50 80

orhan.koese@hyprofinance.de
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değerlendirip, sana satın alma gücün hakkında bilgi veriyoruz.

Böylece ne kadarlık bir ev satın alabileceğini görebiliyorsun. Ardından

bankalardan senin için bir finansman sertifikası alıyoruz. Bu belgeyi

emlakçına kanıt olarak sunarak, diğer alıcıların önüne geçebilirsin. 

Orhan Köse - HYPRO FINANCE GmbH - Finansman Uzmanı
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24 saat içinde

satın alma
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Ahmet TUNGA / Vergi Danışmanı – Unternehmensberater

�Makale Ahmet TUNGA  Unternehmensberater · Beckerstr. 3,  12157 Berlin · 
Telefon: (030) 8010 65 50  Fax: (030) 8010 65 56 E-Mail: ahmet-tunga@gmx.de

BEHINDERTENGERECHTER UMBAU 
STEUERLICH ABSETZEN

Eine Frau erkrankte an Multipler Sklerose. Sie ließ daher 
ihre Dusche behindertengerecht umbauen.
Die Kosten dafür dürfe sie als außergewöhnliche Belas-
tung steuerlich voll absetzen, entschied das Finanzgericht 
Baden-Württemberg (1 K 2201/12). Schließlich seine die 
Umbaukosten wegen ihrer Behinderung zwangsläufig, so 
das Gericht.

AMBULANTE PFLEGE- UND 
BETREUUNGSLEISTUNGEN

Die Steuerermäßigung nach § 35a Abs. 2 Satz 2 erster Halb-
satz EStG kann auch von Steuerpflichtigen in Anspruch ge-
nommen werden, denen Aufwendungen für die ambulante 
Pflege und Betreuung eines Dritten erwachsen.

Dies gilt auch dann, wenn die Pflege- und Betreuungsleis-
tungen nicht im eigenen Haushalt des Steuerpflichtigen, 
sondern im Haushalt der gepflegten oder betreuten Person 
ausgeübt oder erbracht werden. Für die Inanspruchnahme 
der Steuerermäßigung für ambulant erbrachte Pflege- und 
Betreuungsleistungen ist weder Voraussetzung, dass der 
Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung 
erhalten noch in den Zahlungsvorgang ein Kreditinstitut 
eingebunden hat (BFH, Urteil v. 12.4.2022 – VI R 2/20).

FRISTVERLÄNGERUNGEN 
STEUERERKLÄRUNGEN 2020-2024

Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestags hat im 
Zuge des 4. Corona-Steuerhilfegesetzes weitreichende 
Fristverlängerungen für die Steuererklärungen der Jahre 
2021 bis 2024 beschlossen. Grund für die Fristverlänge-
rung sind die Corona-Wirtschaftshilfen und die Umset-
zung der Grundsteuerreform.

Folgende Fristverlängerungen wurden 
beschlossen:

Nachzahlungszinsen ans Finanzamt gesenkt

Bisher konnte das Finanzamt auf ausstehende Steuer-
nachzahlungen Zinsen in Höhe von 0,5 % pro Monat 
– also 6 % pro Jahr erheben. Das galt für alle Steuer-
bescheide, die später als 15 Monate nach Ablauf des 
entsprechenden Steuerjahres festgesetzt wurden. Aber 
halt, theoretisch machen die Zinsen schon Sinn. Denn 
sie sollten den fiktiven Vorteil ausgleichen, den Steuer-
pflichtige beim Anlegen von genau diesem Geld gehabt 
hätten. Allerdings ist ein Zinsvorteil in dieser Höhe zu 
Niedrigzinszeiten doch absolut illusorisch, sind wir mal 
ehrlich. Deshalb darf der Fiskus nur noch maximal 1,8 % 
Zinsen verlangen. Rückwirkend ab 2019.

Ahmet TUNGA / Vergi Danışmanı – Unternehmensberater

İnfo: b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e.V.İnfo: b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e.V.İnfo: b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e.V.İnfo: b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e.V.İnfo: b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e.V.İnfo: b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e.V.

Veranlagungszeitraum Abgabefrist für berate-
ne Steuerpflichtige

2021 31.8.2023
2022 31.7.2024
2023 31.5.2025
2024 30.4.2026
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Gelişen ve değişen yaşam koşullarında sosyal medyanın çağımızın iletişim aracı olduğu 
söylenebilir. Özellikle tüm dünyanın yaşadığı pandemi süreci ile birlikte sosyal medya artık 
hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. Kullanıcıların kendi ürettiği içerikleri yayınladığı 
ve paylaştığı online platform olarak tanımlanan sosyal medya özellikle gençler tarafından 
sıklıkla kullanılmaktadır. Tek taraflı geleneksel medyanın aksine kullanıcıya etkileşim 
imkânı vererek kullanıcıyı pasif konumdan aktif konuma getiren sosyal medya, bilgiye erişim 
noktasında da oldukça hızlı, zaman ve mekândan bağımsız olarak ilerlemektedir. Gençler 
arasında yaygın olmasının en önemli nedenlerinden biri de budur.

Sosyal Medya İletişime geçmenin yanı sıra, kendini ifade etme, reklam verme, ikna ve etki-
leme aracı olarak da kullanılmaktadır. Sadece kendi çevrelerinden değil dünya genelinden 

insanlarla iletişime geçmeye olanak tanıyan sosyal medya kullanıcıların hem yeni 
kültürler tanımasını hem de yabancı dil yetilerinin gelişmesini sağlamaktadır. 
Kolaylıkla iletişime geçebilme gençleri daha sosyal birey haline getirebiliyor.

Sosyal medya sayesinde kullanıcılar tüm dünya ile aynı anda bilgiden, olaylardan 
haberdar olabiliyor. Aynı zamanda kullanıcılar kendi sayfaları aracılığıyla yetkin-
lik alanlarına yönelik içerikler üreterek bilgilerini güncelleme, kendini geliştirme 
ya da ürettikleri için çok geniş bir pazar yeri bulabiliyor. Tüm bu faydalarının 
yanında internet özellikle sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken 
hususlar bulunmaktadır. İnsanların birbirini tanıması içinde kullanılan bu dijital 
platformlar kullanıcılar için özellikle gençler için tehlikeli bir alan haline gelebil-
mektedir. İletişime geçtiği kişinin gerçekliğinin ve doğruluğunun anlaşılamadığı 
ortamda gençler psikolojik ve cinsel şiddete maruz kalabilmektedir. Kim tarafından 
üretildiği ve paylaşıldığı belli olmayan nefret, hakaret, tehdit, taciz içeren bazı 
paylaşımlar nedeniyle gençlerin psikolojisi olumsuz etkilenmektedir.

Henüz kendi kişiliğini, benliğini oluşturmamış kullanıcılar sosyal medya 
mecralarında gördüğü yaşantıları, olayları kendi hayatları ile kıyaslayarak kendi 
hayatı ile ilgili olumsuz düşünce içerisine girebiliyor. Paylaşımlarının beğeni ve 
izlenme sayılarına göre kendilerini değerli ve ya değersiz sayabiliyorlar. Dolayısıyla 
beğeni ve ya takipçi sayısı fazla olan kullanıcılara benzeyebilmek adına kontrolsüz 
ve gereksiz harcama yapabiliyor. Daha fazla izlenme ve beğenilme adına daha özel  
ve mahrem paylaşım yapan kullanıcılar kötü niyetli kişilerin bu bilgileri kötü amaç-
la kullanabilmesine de olanak sağlamış oluyor.

Sosyal medyada çok zaman geçiren bireyde sosyal beceri eksikliği ve dikkat 
sorunlarının oluştuğu birçok araştırmacı tarafından dikkat çekilen konulardan 
biridir. Sosyal medya sebebiyle daha izole bir yaşam süren gençlerde psikolojik 
sorunlarda baş göstermektedir.

Yaşadığımız dünyanın adeta gerekliliği olan sosyal medyanın kullanıcılar özellikle geçler 
üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirebilmek için büyüklere özellikle ailelere çok önemli 
görevler düşmektedir. Çocuğun sosyal medya kullanımında ebeveyn kontrolü tüm bu olum-
suz durumları azaltmada önemli olacaktır. 

*https://abapsikoloji.com/sosyal-medya-kullanimi-gencleri-nasil-etkiliyor/
**Babacan, M. E. (2016). Toplumsal derinlik, sosyal medya ve gençlik. İnsan ve Toplum, 6(1), 
23-45.

Züleyha Kafkas Öztürk · Eğitmen - Sosyolog

GENÇLİK VE SOSYAL MEDYAGENÇLİK VE SOSYAL MEDYA
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Tiyatro pedagoğu Hülya Karcı’nın hikayesini; Komşuluk Evi 
(Nachbarschaftsheim) Schöneberg’in ev ziyaretleri Tiyatro Grubu ile birlikte 
hazırladığı, Demans konusunda farkındalık yaratmaya yönelik “Fil Hafızalı 
Babaannem“ adlı resimli kitabın tanıtımı yapıldı. Karcı ve ekibi tarafından 
Almanca-Türkçe olarak özenle iki dilli hazırlanan ve kısa bir süre önce baskısı 
tamamlanan kitabın tanıtımı, Berlin Schöneberg’deki ‘Komşuluk Evi’nde ilk 
kez görücüye çıktı.

Fırat İlim’in ara geçişlerde gitarıyla fon müziği yaptığı, Hatice Alkan, Ayten 
Duran, Müjgan Bayraktar, Özgür Alaybeyoğlu, İrfan Çalışkan, Aysun Çiçek, 
Songül Yılmaz’ın Almanca ve Türkçe seslendirdiği “Fil Hafızalı Babaannem“ 
adlı kitabın okuma gününde açılış ve tanıtım konuşmalarını yapan 
Schöneberg Bölge Komşuluk Evi Kültür Sorumlusu (Sdadtteil und Kulturarbeit 
Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.) Alexandra Schibart ve Kültür Sorumlusu 
Andreia dos Santos Filipe (Projektkoordinatorin, Nachbarschaftsheim 
Schöneberg e.V.)  emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Etkinlik hakkında konuşan Hülya Karcı bu resimli kitapla demansın kabul 
edilebilir bir hastalık olduğunu göstermek istediklerini söyledi.  Karcı “Bir 
bebeğin doğmasına nasıl seviniyorsak, yaşlılığı da aynı doğallıkla karşılamalı 
ve yaşlılarımızın hakettikleri saygı ve hürmeti görmeleri gerekiyor. Almanya’da 
sağlık sistemi yakını olmayan ya da yakınlarının bakımından yararlanmayan 
yaşlı ve hastalar için bakım evleri hizmeti sunuyor.” dedi. 

Karcı “Burası Komşuluk Evi (Nachbarschaftsheim) Schöneberg, ben burada 
görev yapıyorum. Arkadaşlarımın büyük desteğini gördüm. Bir tiyatro 
oyununu sahnede göstermek o kadar kolay pahalıya mal olmuyor ama bir 
kitabın yayınlanması pahalıya mal olan birşey, bütçe gerektiriyor ve biz 
bütün finansmanı ‘Deutsche Paritätische WohlfahrtVerband’ adlı kurumdan 
aldık. Bölüm şefimiz Karen Lawerenz ve Karen Lichtenstein; ben bu konsepti 
onlara sunduğumda bana inandılar ve hemen finasman aramaya başladılar, 
şansımızda yaver gitti ve bütün finansmanı bulduk ve bu yıl kitabı yayınladık, 
elimizde şu anda. “dedi
Tiyatro pedagoğu Hülya Karcı ve ekibi tarafından Almanca-Türkçe olarak 
özenle iki dilli hazırlanan kitabı edinmek isteyenler Huelya.Karci@nbhs.de 
mail adresinden temin edebilirler.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

“Fil Hafızalı Babaannem“‘ adlı Almanca-Türkçe 
resimli kitabın tanıtımı, ‘3. Demans Kültür Günü‘
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�Haber

Seit mehr als einem Jahr können alle am Museumssonn-
tag Berlin umsonst in über 60 Berliner Museen. Der Mu-
seumssonntag findet die nächsten Male am 6. November 
und am 4. Dezember statt und 2023 geht es genau so 
weiter: An jedem ersten Sonntag im Monat gibt es um-
sonst Eintritt in Ausstellun-
gen, interaktive Angebote, 
Workshops und Konzerte!

Mit dabei sind alle Museen 
auf der Museumsinsel und 
die Staatlichen Museen zu 
Berlin, das Technikmuseum, 
das Naturkundemuseum 
Berlin oder das Deutsche 
Historische Museum, aber 
auch kleinere Museen wie 
die verschiedenen Kiezmu-
seen, die Zitadelle Spandau 
oder das Werkbundarchiv. 
Trotz Corona haben letztes Jahr 155.000 Berliner*innen 
das Angebot des Museumssonntags genutzt. Die letzten 
drei Monate haben jedes Mal über 50.000 Besucher*in-
nen teilgenommen.

Am kommenden Museumssonntag am 6. November 
2022 werden folgende Veranstaltungen extra zu diesem 
Anlass angeboten:

Im Museumsdorf Düppel 
kann man den ländlichen 
Alltag des Mittelalters in 
rekonstruierten Häusern, 
Werkstätten, Feldern und 
Gärten erleben und einen 
Spielwald mit Kletterstrecke 
und hölzernen Tieren erkun-
den. Bei einer musikalischen 
Führung um 11:30 Uhr lernt 
man das Dorf begleitet von 
Liedern und Dudelsackmusik 
kennen. Um 13:30 und um 
15:30 Uhr spielen Darsteller in historischer Kleidung 
und Rüstung einen Angriff auf das Dorf nach! Und um 
12:30 und um 14:30 Uhr gibt es Führungen durch das 
Museum auf Deutsch.

Im Technikmuseum kann man im Rahmen der Sonder-
ausstellung „Reparieren!“ um 13 Uhr im TechLab Zahn-
bürsten-Roboter bauen. In diesem Workshop verwandelt 
ihr eure Zahnbürsten mit Motor, Superkondensator 
und Wackelaugen in coole Bristlebots. Sie bewegen sich 
durch Vibration und können immer wieder neu aufge-
laden werden. Eure Bots könnt ihr nach eigenen Ideen 
gestalten und mit nach Hause nehmen. Oder man kann 
Axolotl-Sockenhandpuppen basteln: Wisst ihr, dass 

Axolotl Tiere sind, die sich selbst reparieren 
können? Abgerissene Gliedmaßen wachsen die-
sem Tier nach einiger Zeit nach. In dem Work-
shop wird einsamen und reparaturbedürftigen 
Socken ein zweites Leben geschenkt.

In der Gemäldegalerie gibt es zur Ausstellung „Donatello. 
Erfinder der Renaissance“ um 15 Uhr eine Tandemfüh-
rung für Menschen mit und ohne Hörbeeinträchtigung. 

Entdeckt gemeinsam einen 
der führenden Künstler der 
Renaissance, dessen Umgang 
mit Materialien, Techniken 
und Gattungen wegweisend 
war und viele Künstler seiner 
Zeit inspirierte. Das Ge-
spräch wird von zwei Kultur-
vermittler*innen im Tandem 
moderiert und findet in 
deutscher Gebärdensprache 
statt. 

Und um 17 Uhr gibt es im 
Humboldt Forum eine Füh-

rung durch die Ausstellung Berlin Global auf Türkisch:
Berlin’in farklı temalarla işlenen yedi dünyasını tanırken 
ziyaretçilerimize geniş sergi alanları ve heyecan verici 
hikâyeler eşlik ediyor. Ayrıca müzenin her salonunda 
sizi şaşırtacak özel objeler ve sunumlar bekliyor: BERLIN 
GLOBAL’in tam ortasında tonlarca ağırlıkta paslı bir 
hazine kapısı vardır. İki metre yüksekliğindeki bu kapı, 

kamulaştırma ve işkence 
hakkında bize ne anlatıyor 
ve aynı zamanda neden 
1990’ların eğlence ortamının 
bir simgesi olmuş? Palast 
der Republik (Cumhuriyet 
Sarayı)’in tavanında bulunan 
orijinal aydınlatmalara da 
bakmadan geçmeyin: 40 yıl 
önce Berlinliler burada nasıl 
eğleniyordu?
90 dakikada, “Tarih Çarkı”nı 
çevirin, içine girilebilen 
disko topunda dans edin 
veya Humboldt Forum’un 

pencerelerinden dürbünler aracılığıyla mekânın tari-
hini keşfedin: Tur, Berlin’in tarihsel ve bugün küresel 
ağlara bağlı dokusunu diyaloglar ve etkileşimlerle ortaya 
koymakta.

Viel mehr Informationen, alle teilnehmenden Museen 
und das ganze Programm kann man 
immer auf der 
Webseite www.
museumssonntag.
berlin nachlesen.

Foto Credits
© Museumssonntag/
Stefan Korte

Museumssonntag
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Berlin Türk Sağlık Elemanları Derneği (BGTM) bilgi-
lendirme toplantısı düzenledi. Her yıl çeşitli etkin-
likler ve düzenlendiği bilimsel toplantılarla; hem 
Berlinli vatandaşları, hem de Berlin ve çevresinde 
görev yapan doktorlar ile sağlık elemanlarını bilgi-
lendiren BGTM’nin etkinliğinde; PD Dr. med. Erdal 
Şafak (Kardiologie - ein Update! ‘Das neue Wirrwarr 
in der Therapie der Herzinsuffizienz - Kardiyoloji - 
‘Kalp yetmezliği tedavisinde yeni karmaşa’ konulu, 
Dr.med. Lars Oesterhelweg ise ‘Letzte Hilfe Leichen-
schau! - Son yardım ve otopsi!’ başlıklı birer sunum 
yaptılar.

Neukölln semtindeki Mercure Hotel’de düzenle-
nen bilgilendirme toplantısı Dr. Şafak ve Dr. Oes-
terhelweg’in birlikte bilgi verdikleri ve soruları 
yanıtladıkları ‘Vom Kathetertisch zum Pathologen 
- ‘Kateter masasından patoloğa!’ konulu sunumuyla 
sona erdi.

Dr. Şafak: ‘Kalp yetmezliği tedavisinde yeni karmaşa’ 
konulu bir sunum yaptı.Dr. Erdal Şafak, sunumun-
da Avrupa ve Amerikan kardiyoloji derneklerinin 
2021 ve 2022’de yayımlanan yönergelerine göre 
kalp yetersizliğini teşhisi ve tedavilerini anlattı. Yeni 
yönergelere göre üç kalp yetersizliği şekli olduğunu 
belirten Şafak, mevcut tedavilerin kalbin pompalama 
gücünde zayıf olan en etken  şekil olduğunu anlattı.

Dr. Oesterhelweg: Sunumunda ‘Letzte Hilfe Leichen-
schau! - Son yardım ve otopsi!’ konusunu anlattı 
“Ölülere muayenehanelerde maalesef henüz hatalı 
veya yetersiz teşhis yapılıyor” şeklinde sözlerine 
başlayan Dr. Oesterhelweg, sunumunda konuyla 
ilgili olarak, tıbbi kimliği tespit, ölüm zamanını ve 
nedenini tayin etme gibi önemli noktalara doku-
narak, cesedin bulunduğu ortamın tespit edilmesi 
ve olay yerindeki bulguların itinayla araştırılması 
gerektiğinin altını çizdi.

Etkinlik Dr. Şafak ve Dr. Oesterhelweg’in birlikte bilgi 
verdikleri ve soruları yanıtladıkları ‘Vom Katheter-
tisch zum Pathologen - Kateter masasından patoloğa!’ 
başlıklı son sunumda acil bir hastanın reanimasyon 
durumunda anjiyo yapılırsa ve kateter masasında 
vefat ederse, hangi hukuki sorunlar oluşabileceği ele 
alındı.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Berlin Türk Sağlık Elemanları 
Derneği bilgilendirdi

�Haber
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Radyo Metropol FM’e konuk olan Berlin Eyalet Başbakanı 
Sosyal Demokrat Partili (SPD) Franziska Giffey, Metro-
pol FM Redaktörü Ferhad Poye ile radyoda yaptığı özel 
söyleşide, eyalet hükümeti olarak kimsenin enerji krizin-
den etkilenmemesine çalıştıklarını vurguladı. Başbakan 
Giffey, Poye’nin hazırlayıp sunduğu canlı yayında ayrıca, 
senatonun gündeminde yeni maddi yardım ve destek 
paketlerinin bulunduğunu söyledi.

Radyo röportajında çok sayıda dinleyici soruları da alan 
Giffey, Berlin’de bu kış sadece acil durumlarda elektrik 
kesintilerinin oluşabileceğini söyleyerek; Berlin Eyalet 
Senatosu olarak enerji krizinden dolayı hiç kimsenin 
olumsuz etkilenmemesi için ciddi maddi yardımların 
hazırlıkta olduğunu ifade etti. Berlin hükümeti olarak çok 
sayıda inşaa edilen konutları önümüzdeki dönemde halka 
sunacaklarını kaydeden başbakan, bu sayede başkentte 
konut ve kira fiyatların düşebileceğini kaydetti.

Eyalet Başbakanı Giffey, enerji krizi, olası elektrik kesinti-
leri ve beklenilen yeni Berlin seçimlerine kadar çok sayıda 
Metropol FM dinleyicisinin sorularını da cevapladı. Giffey 
seçimlerin yenilenmesine tarih olarak 2023’ün Şubat ayını 
öngördüklerini kaydetti.

Metropol FM Redaktörü Ferhad Poye‘nin gerçekleştirdiği 
röportaj toplam 22 dakika sürdü. 1999 yılında kurulan 

Metropol FM, Almanya ve yerel haberler yanı sıra ağırlıklı 
olarak Türkçe pop, halk ve arabesk gibi farklı müzik 
türlerine yer veriyor. Ayrıca yaşamın her alanından bilgi 
ve etkinlikleri sunmakta. Metropol FM, değişik kurumlar-
la sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir.  

Metropol FM, Almanya’da yaşayan ve Türkiye, Balkanlar, 
Orta Doğu ve Azerbaycan’dan gelen ve Türkçe konuşanlara 
yönelik, Almanya’nın 16 şehrinde 24 saat yayın 
yapmaktadır. Almanya’da en büyük göçmen grubu olarak 
3,5 Milyon civarında Türkçe konuşan göçmen kökenli 
yaşamaktadır.
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�Toplum

Eyalet Başbakanı Giffey, enerji krizi, olası elektrik kesintileri ve 
beklenilen yeni Berlin seçimlerine kadar çok sayıda Metropol FM 
dinleyicisinin sorularını da cevapladı.

Berlin Eyalet Başbakanı Giffey:
“Sadece acil durumlarda elektrik kesintileri meydana gelebilir”

Radyo röportajında çok sayıda dinleyici soruları da alan Giffey, Berlin’de bu kış sadece acil durumlarda 
elektrik kesintilerinin oluşabileceğini söyleyerek; Berlin Eyalet Senatosu olarak enerji krizinden dolayı hiç 
kimsenin olumsuz etkilenmemesi için ciddi maddi yardımların hazırlıkta olduğunu ifade etti.
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11 yıl önce Sevgi Bozdağ’ın büyük çabaları ile kurulan 
InterAktiv Derneği başarılı ve verimli çalışmalarına devam 
ediyor. Sevgi Bozdağ, InterAktiv Derneği‘nde yakınları 
veya çocukları bulunan ailelerle kahvaltıda buluştu. 
Buluşmada Profesyonel Koç, Kişisel Gelişim Uzmanı ve 
yazar Derya Çolaker’de ‘bir sunum yaptı.

Son 3-4 yıldır pandemi öncesi ve sonrası beklenmedik 
olaylarla karşılaştığını ve çok zorluklar çektiğini belir-
ten Bozdağ, “İnsanlara çok güvendiğim, dernekteki bazı 
çalışmaları yanımda sandığım ve onlara çok güvendiğim 
insanlara bıraktığım için sıkıntılar yaşadım. Ben önü-
me bakan bir insanım, ayağa kalkmasını ve yola devam 
etmesini bildim. Herkesin benim gibi pozitif düşünmesini, 
hayata daha güzel bakmasını istiyorum. Bugün bu sebeple 
Derya Hanımı`a da kahvaltı buluşmamıza davet ettim‘

“Önce beslenelim, sonra hep birlikte zihin jimnastiği 
yapalım“ diyerek, ev sahibesi Sevgi Bozdağ ile konukları 
yemeğe davet eden Çolaker ise, „Aşırı yorgunluk ve 
deprasyon“ başlıklı sunum yaptı. Çolaker, “Maalesef 
korkularımızla zaman zaman yüzleşmemiz gerekiyor. 
Korku düşüncesi, korkulacak olayı bir anlamda daha zor 
hale getiriyor. Neden? Çünkü Evrende bir çekim yasası var.  
Bugün sizlerle aşırı yorgunluğu ve depresyonu işleyeceğiz. 

Bu sunumda konu başlıklarını sizlerle sohbet niteliğinde 
soru-cevap şeklinde, sizlerinde fikir ve düşüncelerizi 
alarak işlemek ve öncelikle Sevgi’ye teşekkür ederek 
başlamak istiyorum. Çok şanslıyız, bazı insanlar bir işte; iş 
olarak görev bilinciyle hareket eder, bazı insanlarda bu işi 
kalpten ve gönülden isteyerek ve kendinden ödün vererek, 
her şeyi ile kendini o masaya koyarak icra eder. Bence 
Sevgi 11 senedir bunu yapıyor, dolayısıyla sizin nezdiniz-
de o’nu ve sizleri de kutluyorum, çünkü aramızda gönüllü 
annelerimiz var. Ve bu güzel ve özel çocuklara sabırla, son 
derece kendini ve hayatı bilerek veren, bu çocuklarımızın 
annelerinin de aktif olarak katılmaları, onların yanında 
olması ve birlikten doğacak olan güce katkı sunması, 
sağlaması benim için çok kıymetli, Çelik, sunumunda 
konukları ayrıca tansiyon, bayanlarda regl dönemin-
deki halsizlikler, aşırı yorgunluk ve düzensiz beslenme 
konularında bilgilendirdi.

İnterAktiv Derneği başkanı Sevgi Bozdağ’ın kahvaltı 
daveti, daha sonra ikili, üçlü sohbetler ve konukların 
sorunlarını, yaşadıklarını birbirleriyle paylaşmaları 
şeklinde devam etti.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

InterAktiv Derneği Başkanı Sevgi Bozdağ, 
engelli çocukları olan ailelerle kahvaltıda buluştu
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Alagöz & Yılmaz
Tiyatro sanatçısı ve

 oyuncu Zafer Algöz ile komedi yazarı ve oyuncu Can Yılmaz, 
Af Media, Ali Fidan organizasyonuyla gerçekleşen ve yaklaşık 2.5 
saat süren ‘‘Burda olan, burda kalır’ adlı gösterileriyle Berlinli tiya-
troseverlerin büyük beğenisini topladı.

Başkent Berlin’de ilk kez sahne alan Algöz, ATZE Müzikal Tiyatro-
su’nda gerek tiyatro geçmişi gerekse Cem Yılmaz’ın film çekimleri 
sırasında yaşadığı olayları ve anılarını hicivli bir dille anlattı. Gös-
teri, seyirciyle arkadaş ortamında, geçmişte yaşanan güzel anıların 
anlatıldığı bir sohbet ortamı üzerine kurgulanmış.

Gösteride sahneye ilk çıkan Türkiye’nin en tanınmış komedi 
sanatçısı Cem Yılmaz’ın ağabeyi olan Can Yılmaz, “Ailemde herkes 
sahneye çıktı, ben niye çıkmayım” diyerek yola çıktığını belirtirken, 
gösteri fikrinin Almanya’da ‘Arif V 216’ galası sırasında yaptığı bir 
şakadan yola çıkarak gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Ardından sahne alan Zafer Algöz de gösteri fikrinin ciddiye dön-
mesinden sonra isim aramaya başladıkları süreci esprili bir dille 
anlattı. Zafer Algöz,  Cem Yılmaz başta olmak üzere yakın çevresin-
deki herkesin gösteri fikrini, ciddiye almamalarına rağmen şu ana 
kadar Türkiye’nin çeşitli kentlerinde ve yurt dışında 200’e yakın 
gösteri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Algöz ve Yılmaz’ın karşılıklı atışmaları gösteriye renk kattı
Anadolu hiciv kültürünün iki en güçlü figürü olan Hacivat-Karagöz 
ikilinin atışması kadar olmasa da, Zafer Algöz ve Can Yılmaz’ın gös-
teri sırasında zaman zaman sahnede karşılıklı atışmaları gösteriye 
renk kattı. Cem Yılmaz’ın tersine sahnede daha çekingen bir yapıya 
sahip olan Can Yılmaz, gençlik döneminde oyunculuk ve tiyatro 
deneyiminde başarılı olamadığı tecrübeleri de hicivli bir dille seyir-
cisine aktardı. 

Zafer Algöz & Can Yılmaz gösterisini izleyenler arasında Ber-
lin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök eşi Berlin Büyükelçiliği 
Müsteşarı Fulya Yücekök de vardı. Gösteriyi MetropolFM’in Müdürü 
Tamer Ergün Yıkıcı, TDU Başkanı Remzi Kaplan, Berlin Türk Musik-
isi Konservatuvarı Halime Karademirli ve Tiyatro Yüzy-
üze’nin kurucuları Armağan ve Volkan Uzun 
Öner’in yanı sıra 400 civarında Berlinli izledi. 
Oyuna verilen arada sanatçıları ziyaret eden 

başkonsolos Yücekök ve eşi Fulya 
Hanım ile Remzi Kaplan, iki oyun-

cuyu da tebrik ederek, bundan son-
raki sanat yaşamlarında başarılar 
dilediler.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

üze’nin kurucuları Armağan ve Volkan Uzun 
Öner’in yanı sıra 400 civarında Berlinli izledi. 
Oyuna verilen arada sanatçıları ziyaret eden 

başkonsolos Yücekök ve eşi Fulya 
Hanım ile Remzi Kaplan, iki oyun-

cuyu da tebrik ederek, bundan son-
raki sanat yaşamlarında başarılar 
dilediler.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

Berlin‘den bir ikili geçti



İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Parlamento Birliği 
(İSİPAB) Müslüman Topluluklar ve Azınlıklar 

Komitesi Başkanı Prof. Dr. Orhan Atalay ve be-
raberindeki heyet, müslümanların azınlıkta 

olduğu ülkelerdeki insan haklarını incelemek 
üzere Almanya’nın başkenti Berlin’deki temasları 

kapsamında Berlin Başkonsolosluğu’nda bir 
istişare toplantısı düzenledi.

Başkonsolos R. Olgun Yücekök’ün ev 
sahipliğindeki toplantıda Berlin’deki Müslüman 

Türk dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ile bir araya geldi.

TBMM Ardahan Milletvekili ve Türk Delegasyonu 
Başkanı Prof. Dr. Orhan Atalay, burada yaptığı 

konuşmada; komite olarak Müslümanların 
azınlıkta olduğu ülkelerdeki insan haklarını incele-

meyi amaçladıklarını söyledi. Atalay, komitenin 
söz konusu sorunları yakından ve kurumsal 

olarak takip edeceğini ve yayınlayacağı rapor-
larla sorunları dünya kamuoyunun gündemine 

taşıyacaklarını ifade etti. Berlin Konsolosluğu’nda 
düzenlenen toplantıda, komite üyelerinin 

yapacakları çalışmalar ve hazırlayacakları ra-
porlar ile İSİPAB’a üye ülkelere yol gösterici bir 

rol oynayabilecekleri, toplumsal farkındalığın 
artırılmasına katkı sağlayabilecekleri kaydedildi.

Prof. Atalay, “Komite, söz konusu ülkelerdeki 
kardeşlerimizin başvurularını da kabul edecek 
ve bunların inceleyebileceği bir mekanizma da 

kuracak.” şeklinde konuştu. Alman Federal Meclisi 
İçişleri Komisyonunun ilgili birimleriyle görüşen 

komite üyeleri Köln, Düsseldorf ve Essen’de de bir 
dizi temaslarda bulunacak. Konuşmasının sonun-
da sözü konuklarına bırakan Prof. Atalay, “Biz bu-
raya konuşmaktan ziyade sizleri ve sorunlarınızı 

dinlemeye geldik” dedi. Ardından toplantıyı 
izleyenler konu ile ilgili duygu ve düşünceler ile 

sorunlarını dile getirdiler.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

İSİPAB Heyeti Berlin’de 
temaslarda bulundu. 

Müslüman azınlıkların hakları 
yerinde inceleniyor.
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Berlin-Brandenburg Atatürkçü Düşünce Derneği 
(ADD Berlin) 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan 
Savaşı zaferimizin 100. Yıldönümünü Türk-Al-
man İşverenler Birliği’nde (TDU) büyük bir 
çoşkuyla kutladı. Berlin Başkent Korosu’nun 
da mini konserle katkıda bulunduğu etkinlik 
1 dakikalık saygı duruşu ve ardından hep bir 
ağızdan söylenen İstiklal Marşı’mızla başladı.

İlk konuşmayı ADD-Berlin 2.Başkanı Ali 
Erdoğmuş yaparak, Atatürk’ün Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’mızı nasıl örgütlediğini ayrıntılı bir şekilde 
dile getirdi. Erdoğmuş, “Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK halkına inanmıştı. Bu nedenle öncelikle 
tüm Müdafai Hukuk  Cemiyetleri’ni biraraya getir-
di. Bu kolay bir iş değildi. Mustafa Kemal Atatürk 
tüm bu zorlukları da yenip Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin kuruluşunu gerçekleştirerek Ulusal 
Kurtuluşumuzun önünü açtı.” dedi.

Toplantıda daha sonra söz alan ADD-Ber-
lin Başkanı Olcay Başeğmez Ulusal Kurtuluş 
Savaşımıza maddi yardımda bulunan ülkeleri 
dile getirerek, “Öncelikle Buhara Özerk Cumhu-
riyeti Sovyetler Birliği üzerinden tam 18 Milyon 
Altın Ruble ile en başta yeraldı. Yine Sovyet 
Rusya aracılığıyla Azerbaycan Türkleri de 100 
bin Osmanlı Altınını yardım olarak Ankara’ya 
gönderdiler. Hindistan Müslümanları toplam 675 
bin Türk Lirası yardımda bulundular.” şeklinde 
konuştu.

Başeğmez, zaferin ardından ekonomik ve siyasal 
bağımsızlık yolunda adımlar atılacağını vurgula-
yan Mustafa Kemal Atatürk, “Efendiler, milletimiz 
burada kutladığımız zaferden daha önemli bir 
zafer peşindedir. O zaferin anlamı milletimizin 
ekonomi sahasındaki başarılarıyla mümkün 
olacaktır. Artık bugün hayat ve insanlık bütün 
gerçeğiyle ortaya çıkmıştır. Safsatalar, hurafeler 
kafalardan çıkarılmalıdır.” Olcay Başeğmez, “Laik-
lik ümmet toplumundan ulusa geçişte dinamo 
görevini aldı diyen Başeğmez, Falih Rıfkı Atay’ın 
“Nemiz varsa, bağımsız bir devlet kurmuşsak, 
hür vatandaş olmuşsak hepsini, her şeyi 30 
Ağustos Zaferi’ne borçluyuz.”tümcesiyle sözlerini 
noktaladı.

Etkinlik, başkanlığını Safia Yazanoğlu’nun yaptığı;
Berlin Başkent Korosu’nun keman virtiözü Fahri 
Karaduman eşliğinde seslendirdiği ve tüm salon-
unda eşlik ettiği Memleketim şarkısıyla sona erdi.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY

ADD Berlin 
30 AĞUSTOS ZAFERİ’NİN 
100. YILDÖNÜMÜ’nü KUTLADI
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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

Jetzt wechseln!Jetzt wechseln!

Wir wollen Sie so, wie Sie sind

Mehr auf aok.de/nordost/zahngesundheit

FÜR IHRE

BIETEN WIR ANGEBOTE
OHNE LÜCKEN

ZAHN-
GESUNDHEIT

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.

Bu sayıda sizlere AOK Nordost‘un  yeni binasında açtığı 
lüx Sağlık Merkezi’ni tanıtmak istiyorum

Berlin’deki Sağlık Merkezi ‘CENTRUM FÜR GESUNDHEIT’
Sağlık Merkezi (CfG), Berlin’deki ayakta tedavi sağlık 
hizmetleri için güvenilir ve güçlü garantörünüzdür. Klâ-
sik aile hekimleri, pediatri ve ergen uygulamalarından 
uzmanlaşmış uzmanlık uygulamalarına ve psikosomatik 
hastalıklar için konsültasyon saatlerine kadar, Sağlık 
Merkezi ayakta akut tedavi ve önleyici muayeneler 
sunmaktadır. Sağlık Merkezi, tıbbi uygulamaların yakın 
entegrasyonuna dayanmaktadır. Kısa mesafeler, kısa 
bekleme süreleri, mükerrer muayenelerden kaçınmak, iyi 
prova edilmiş süreçlerin avantajlarıdır.

Berlin şehir merkezinde merkezi bir konumda, bizi mo-
dern ve tamamen klimalı yeni bir binada bulacaksınız. 
Tüm ekip, farklı ana dillere ve dolayısıyla kültürlerarası 
yeterliliğe sahip çalışanları içerir. CFG’de, müşterilerimiz 
yatıştırıcı bir atmosferde modern ve önleyici tedavi-
lerin yanı sıra çok sayıda tamamlayıcı sağlık teklifi 
bulacaklardır. Tek bir çatı altında çok sayıda uzman 
tedarik alanı bulacaksınız. 16 uzmanlık disiplini. Ho-
listik tedaviler Çağdaş ve tıbbi deneyim. Beslenme 
danışmanlığından konuşma terapisine kadar sağlık hiz-
metleri. Modern ekipmanlar, klimalı odalar. Çok dilli dok-
torlar. Önleme ve aşılama. Video tedavileri tek çatı altında.

Bu teklifler sadece AOK Nordost’un sigortalıları içindir.
Sağlık Merkezi’ndeki tıbbi uygulamalar (CfG). Uygun bir 
uzman arıyorsunuz. Aşı olmak, kontrole gitmek veya 
kendinizi hasta hissettiginizde gidebileceginiz yer Ber-
lin-Weddingt’eki Centeum für Gesundheit (CfG) Kısa 
mesafelere, kısa bekleme sürelerine, hızlı laboratuvar 
sonuçlarına sahiptir. Yetkin ve özel doktorlar, iyileşmenize 
veya sağlıklı kalmanıza yardımcı olacaktır. Bu teklif sadece 
AOK Nordost‘un sigortalıları ve kendi kendine ödeme 
yapanlar içindir.

Praktisyen Hekim
Genel tıp uygulaması, akut veya kronik hastalıklar, önleyi-
ci muayeneler veya seyahat aşıları için temas noktasıdır.

Göz Doktoru
Oftalmolojik uygulama size görme alanı testinden ehliyet 
için göz testine kadar tüm oftalmoloji spektrumunu (tek-
nik dil de oftalmoloji) sunar.

Dermatolog
Dermatoloji ve venereoloji uzmanlık pratiğinde, cilt ve 

cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili endişeleriniz tedavi 
edilir.

Jinekolog
Kadın, Sağlık Merkezi’ndeki jinekoloji uygulamamızın 
odak noktasıdır. Jinekoloji veya jinekoloji, kadın genital 
organları, döngü ve kısmen de kadın idrar yolu ile tespit, 
önleme ve tedaviden ilgilenir.

Kulak Burun Bogaz Doktoru
Kulak, burun ve boğaz uygulamamızda, boğazdaki 
(ağız boşluğu, farenks, gırtlak), burun (paranazal sinüs-
ler, burun konkaları) ve kulaklardaki (iç ve dış kulak) 
hastalıkların kapsamlı teşhis ve tedavi edilir

İç hastalıkları ve diyabetoloj
İç hastalıkları pratiği sağlık bozuklukları ve iç organ 
hastalıkları ile ilgilenir.

Dahiliye doktoru ve kardiyoloji.
İç hastalıkları (dahiliyeci) ve kardiyoloji (kardiyolog) , 
sağlık bozuklukları ve iç organ hastalıkları ile ilgilenir. Ön-
leme, teşhis, konservatif ve girişimsel tedaviden rehabili-
tasyon ve bakım sonrasına kadar. Bir odak noktası, kalp ve 
dolaşımın kalp hastalıklarının tedavisi üzerinedir.

Pediatri ve Ergen Tıbbı uzmani
Pediatri ve ergen tıbbı uygulamasında, size ve 
çocuklarınıza bütünsel tıbbi bakım sunuyoruz.

Sağlık Merkezi Laboratuvarı
Birçok hastalık laboratuvar parametreleri ile tespit edilir 
veya kontrol edilir. Hızlı tepki vermek için Berlin’deki 
Sağlık Merkezi’nin kendi laboratuvarı var.

Göğüs hastalıkları uzmanı
Pulmoner ve bronşiyal tıp pratiği solunum ve akciğer 
hastalıklarını tedavi eder. Uzmanlık ayrıca pulmonoloji 
veya pnömoloji olarak da adlandırılır.

Nörolog
Nörolojik uzmanlık pratiğinde, migren, epilepsi veya 
demans gibi sinir 
sisteminin akut ve 
kronik hastalıkları 
tedavi edilir.
Umarım bugünkü 
konu sizi ilgilen-
dirdi ve bir sonraki 
sayıda tekrar bulu-
suruz

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

AOK WEDDİNG‘TE CENTRUM FUR GESUNDHEIT‘I AÇTI
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Akdeniz Üniversitesi’nin Göç Çalışmaları Merkezi’nin 
(ASPAG) yürütmüş olduğu proje, ‘Bir Çocuk, İki Dil, Çift 
Diploma’ Alman Üniversiteleri’nde iki dilde Türkçe ve 
Almanca olmak üzere okul öncesi (Anaokulu öğretmenleri) 
eğitmelerinin eğitim almaları ve iki dilde ayrı ayrı diplo-
ma almaları için sunulan öneri kabul edildi. Bu Türklerin 
Almanya’ya göçünden 60 yıl sonra alınmış bir ilk karar 
ve büyük bir başarıdır. Bu sunuş, Göç Çalışmaları Merkez 
Müdürü ve Proje Yürütücüsü Antalya Akdeniz Üniver-
sitesi’nde görevli Prof. Dr. Erol Esen’in uzun yıllardır 
verdiği mücadele, büyük emekleri, çabası ve katkıları ile 
alınmıştır.

Şu anda bir Üniversite ile iki dilde  okul öncesi eğitmenleri 
eğitmek için ilk adımlar atılmakta, bundan sonra ki 
amaç ise daha fazla Alman Üniversitelerini bu projeye 
katılmaları için ikna etmek ve daha fazla okul önce eğitim 
bölümlerini iki dilli açmak. Türk ve Alman araştırma 
grubuyla 2015 yılında yapılan bir araştırma ve anket so-
nucunda Almanya’da Türkçe ve Almanca dillerinde eğitim 
verecek kreş ve anaokularının yeterli olmadığı ortaya 
çıkmıştı. Araştırma sonucunda Türk kökenli çocuklara 
dillerini aktaracak yeterli Türk eğitmenlerinde olmadığı 
tespit edilmişti. 

Almanya’nın tanınmış araştırma enstitülerinden Bertels-
man Stiftung, Almanya genelinde okul öncesi 230 000 
eğitmen açığı olduğu ve bu açık kapatılmaz ise 2023’e 
kadar çocuklara kaliteli bir eğitimin sunulamayacağını 
açıkladı. Bu proje çalışmalarında kabul gören iki dilde 
okul öncesi eğitim ve diploma Türk vatandaşlarımızın ve 
gençlerimizinde ilgisini çekebilir, onlara bir çok iş im-
kan kapılarıda açacağından bu alanda da eğitim almaya 
başlayarak bu açığın giderilmesinede katkı sağlayacaktır.

Bilim insanları araştırmalarında iki dilli eğitimin okul 
öncesinde daha erken yaşlarda başlanmasının gerektiğini 
kanıtlamışlar ve de bunun ileri ki yaşlarında iş ve okul 
hayatlarında onlara  avantaj sağladığını vurgulamışlardır. 
Ayrıca beyin gelişiminde de büyük rol oynamaktadır, iki 
dilli yetişen çocukların dünyaya bakış açıları geniş olmak-
la berarber, üstelik problemleri çözmede de daha  pratik-

lerdir. Bu konuda ailelerin bilinçlendirilmesi şartır. Aile-
lere kreşlerin ve anaokularının bir bakım yeri olmadığını; 
aksine bir eğitim yeri olduğu bilinci aşılanmalıdır. Bu 
konuda siyasetçilere de çok iş düşmekte. İki dilli eğitim 
programı ile çocuklar alacakları  uzun süreli eğitimle ken-
di köken dilleri öğretilecektir. İki ya da çok  dilli yetişmek 
çocukların ilerde ki iş, okul ve üniversite hayatlarında 
başarılı olmalarını sağlar.

Almanya’da yetişen bir çok gencimiz artık Türkiye’de 
de üniversite okumaya gidiyorlar, bu ilgi her yıl gençler 
arasında artmaktadır. Bu sebeplede erken yaşta iki dilli 
kreşlerde kendi köken dillerini de öğrenmeleri onlara 
büyük avantaj sağlar, adaptasyon sürecinde eksiklik 
hissetmez ve de psikolojik sorunlar yaşamaları önlenmiş 
olur. İki dilli olmanın dezevantaj değil, aksine avantaj 
olduğunun farkına varırlar. 

Projenin ilk etkinliğinin 2022 yılının sonbaharında, Türk- 
Alman Bilimsel İş Birliği çerçevesinde Ankara’da yapılması 
planlanmaktadır. İki dilli Türk -  Alman kreşlerinin de 
kalite kriterleri tartışılacak, proje ortaklarının akademik 
danışmanlığı eşliğinde planlanan lisans programını uygu-
lama ve iki dilli kreş kurulması da desteklenecektir. 

Son olarak proje kapsamında edilen bilgiler ve deneyim-
ler Türk – Alman ortak bölüm açma rehberi yayınlanması 
talep edilmektedir. Uzun yıllar boyu üzerinde çalışmaları 
yapılan bu proje nihayet  olumlu sonuç verdi, buna en çok 
sevinen proje sorumlusu ve Akdeniz Üniversitesi Prof Dr. 
Erol Esen oldu. Bu konudaki araştırmalar sonucu Alman-
ca olarak iki kitap yazıldı. Bu kitapların başlığı ‘Ein Kind 
-  Zwei Sprachen’ (Bir Çocuk- iki Dil) ve ‘Ein Kind Zwei 
Sprachen Doppelabschluss’ (Bir Çocuk İki Dil – Çift Diplo-
ma) Prof. Esen, bu kitabı Havva Engin ile birlikte hazırladı. 
60 Yıllık bir göç hikayesinde bu bir ilktir. Bu projede emeği 
geçen ve katkı sağlayan herkesi bende kutluyorum. 

Nergiz KARAKUŞ

Türklerin Almanya’ya göçünden 60 yıl sonra Almanya 
Üniversiteleri’nde ilk defa iki dilli eğitim kabul edildi
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2013 yılından bu yana her yıl Eylül ayında ‘Dünya 
Otomobilsiz Kentler Günü’nde gerçekleştirilen ve bu yıl 
Berlin’de 4.’sü yapılan geleneksel ‘Süslü Kadınlar Bisiklet 
Turu’ günler süren yağmur beklentisi, havanın oldukça 
kapalı ve yağmurlu olması nedeniyle beklenen ilgiyi 
görmedi. 2019 ve 2020 yıllarında yaklaşık 150 civarında 
kadının süslü bisikletleri ile katıldığı süslü kadınlar turu-
na geçtiğimiz 2021 yılında da yağmur nedeniyle ilgi azdı. 
Bu sene yapılan tura katılım ise 30-40 civarında oldu.

Safia Yazanoğlu: “Bu senede yollardayız.”
Yarış öncesi yaptığı konuşmada; Süslü Kadınlar Bisiklet 
Turu’nun ‘Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’, ‘Sürdü-
rülebilir ve Aktif Ulaşım’ konularına dikkat çekmek 
için farkındalık yaratmak, kadınların bisiklete binme-
sini teşvik etmek amacıyla her ilde gönüllü kadınlar 
tarafından hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı olmaksızın 
düzenlenmekte olan sivil bir taban kadın halk hareke-
ti olduğunu belirten Safia Yazanoğlu; “Berlin’de tüm 
olumsuz hava koşullarına rağmen, katılım az sayıda da 
olsa, böyle anlamlı bir günü birlikte kutlayabilmenin 
mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanla hava şartlarının her 
an değişmesini beklerken; Alexanderplatz’daki Berlin 
Belediye binasının önünde beni çok mutlu eden cesaretli 
bayanları gördükçe, hep birlikte yapılan danslar eşliğinde 
burada bisikletli polislerin olması da çok sevindiriciydi. 
Bizlere yol boyunca eşlik ettiler.” Şeklinde konuştu.

Alexanderplatz’dan süslü bisikletleriye hareket eden süs-
lü kadınlar, Hugo Preußen Köprüsü’nde halay çekip, dans 
ettiler. Tura katılanlar 3 farklı yerde kısa kısa dinlence 
yaptılar. Buralarda konuşmalar yapan Yazanoğlu, hava 
şartları uygun olmadığı için konuşmalarını kısa tutmak 
zorunda kalsa da; Brandenburger Tor’da organizasyona 

Safia Yazanoğlu: “Bu sene de yollardayız”

Süslü Kadınlar 4. Bisiklet Turu
www.suslukadinlarbisikletturu.com

emeği geçen ve tura katılanlara teşekkür ederek; “Seneye 
daha geniş katılımlı buluşmak üzere” dedi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu nasıl ve nerede başladı.
Tur sonrası Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun Berlin 
Organizatörü Safia Yazanoğlu ile kısa bir söyleşi yaptık. 
Yazanoğlu bize şunları anlattı. “Etkinliğin merkezi ve 
çıkış noktası 2013 yılında İzmir ile 2015 yılında gö-
nüllü girişimimle Mersin’de olmuştur. Bu yıl Türkiye 
ve Dünyada 32 Ülkede 200 Şehirde Eş Zamanlı olarak 
düzenlenmiştir. Etkinlik artık sadece Türkiye’de değil, 
uluslararası platformlarda da tanınan global bir kadın 
hareketine dönüşmüştür ve Birleşmiş Milletler gibi çok 
sayıda uluslararası platformlarda ödüller almış, akademik 
literatüre geçmiştir. Etkinlik aynı zamanda renkli görün-
tüleriyle de ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında 
(The Guardian, The Times, Bbc vb) ülkemizin ve tüm 
şehirlerimizin tanıtımına katkıda bulunmaktadır. Ber-
lin’de de yine Ulaşım Bakanlığı’ndan en anlamlı bisiklet 
kullanımı adına ‘Fahrrad Berlin’ belgesi ile onurlandırıldı 
ve ‘Birlesmiş Milletler” özel ödülü verildi. Sönmez 
Baklavaları’nın sunumuyla sonlanan etkinlikte tüm 
ilgi duyan, katkı veren kişi ve kurumlara; bizleri her yıl 
destekleyen, yalnız bırakmayan ve sponsorumuz olan SES 
Dergisi’ne çok teşekkür ediyor ve seneye görüşmek üzere 
diyorum.”

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun kurucu, geliştirici & 
dünya koordinatörü Sema Gür’e, Pinar Pinzuti’ye de 
(Fancy Women Bike Ride - worldwide) teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY
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PARKA JUNCTION BAR‘DA SAHNE ALDI

Berlinli müzikseverlerin yakından tanıdığı ve yıllardır 
beğeniyle izlediği Türk Rock Müziği Grubu ‘PARKA’, seven-
leriyle izin dönemi sonrası düzenlenen ilk konserlerinde 10 
Eylül Cumartesi akşamı, ‘Junction Bar’ da buluştu.

Kurulduğu 2019 yılından bu yana Umut İlyas Koçkazı 
(vokal & bassgitar) ve Nazım Çelik’le (vokal & elektrogitar) 
yoluna devam eden ‘Parka Grubu’ geçtiğimiz yılın sonba-
har aylarında yine ayni mekanda sergiledikleri başarılı kon-
serlerden sonra, sahnelere bir süre ara vermişti. Grup 2022 
yılının ilk konserinde, bateride Markos Vassiliou değişikliği 
ve takviyesi ile yine ‘Junction Bar’da sahne aldı.

Sevenlerine dolu dolu bir müzik akşamı yaşatan üçlü, 
zaman zaman salonu tamamen dolduran müzikseverlerin 
de sesleri ve alkışları ile eşlik ettiği konserlerinde, Barış 
Manço’nun ‘İşte Hendek İşte Deve’, 3 Hürel’den ‘Canım Kur-
ban’, Ersen ve Dadaşlardan ‘Bir Ayrılık, bir Yoksulluk’, Erkin 
Koray’dan, ‘Malabadi Köprüsü’ ve Halk Müziği seçkileriyle; 
Mahzuni Şerif’ten ‘Keyfo Ağam’ gibi beğenilen eserlerin 
yanı sıra, ‘Ötme Bülbül Ötme, Yekte, Makaram Sarı bağlar, 
Mavilim, Yolumuz Gurbete Düştü, Kara Toprak’ ve ‘Deriko’ 
adlı eserleri de seslendirdiler.
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Athena Yapı Mersin Erdemli’deki tatil evlerini tanıttı.
Türk-Alman İşverenler Birliği (TDU) üyesi Athena Yapı yöneticileri’nin 
İnşaat Mühendisleri Salim Uslu ve Hasan Cebecioğlu şirketin Mersin 
Erdemli Ayaş bölgesinde yakında satışa sunulan rezidansı tanıttı.

Uslu 26 katlı binada toplamda 154 dairesi bulunan rezidansın yarım 
elips şeklindeki mimarisi nedeniyle deniz manzaralı olduğunu ve Sul-
tan Koyu’ndaki plaja iki dakikalık yürüme mesafesinde bulunduğunu 
belirtti. Rezidans’ın açık ve kapalı yüzme havuzları, spa, golf sahası, 
sineması, restoranlar ve alış veriş imkânları ile sosyal alanlarda da 
geniş bir yeri olduğunu kaydetti.

Salim Uslu yakında bitecek olan Mersin Havaalanı ve daha sonra 
Çevre Yolu’nun da tamamlanmasıyla dairelerin yatırım amaçlı da 
alınabileceğini vurguladı. TDU üyelerine ve TDU üzerinden gelenlere 
herkese %5 - %10 arasında indirim yapacaklarını belirten Uslu, daire 
fiyatlarının 1+1’lerin (67m2) 60-80 bin Euro, 2+1’lerin (100m2) ise 
120-150 bin Euro arasında olduğunu söyledi. Athena Yapı Şekerlisoy 
Topluluğu’nun gayrimenkul kolunu oluşturuyor.

Hüseyin İŞLEK

Berlin Moda Film Festivali’nde Bir İzmirli

Moda, film, sanat ve yaşam tarzı endüstrilerinden 
en heyecan verici insanlarının kavramsal hikaye 

anlatımı ve son teknoloji film yapımcılığındaki en 
son yenilikleri tartışmak için bir araya geldiği moda 
filmi gösterimleri, olağanüstü hikaye anlatıcıları ve 
yaratıcıların katılımıyla yapılan ‘Berlin Fashion Film 
Festivali’ Zoo Palast’ta yapıldı.

Synthesis Berlin Fashion Film Festivali’nde yarıştı
2012 yılından beri düzenlenen moda ve lifestyle 
alanındaki görsel içerik üretimlerinin yer aldığı festival-

de bu yıl ‘En İyi Deneysel Kategori’ dalında İzmirli yönet-
men Şükrü Özçevik’in ‘Synthesis’adlı görseli de Vogue, Ko-
dak, Burberry, DIESEL, Gucci - North Face, Gucci - Adidas, 
Valentino, Zara Man, Louis Vuttion, Versace, YSL BEAUTY, 
CHANEL, Nike, Ray-Ban, Lacoste gibi markaların filmleri ile 
ilk Türk filmi olarak yarıştı.

Yazıp, yönettiği ‘Synthesis’ filmiyle Şaman kültüründen 
gelen ve günümüzde Anadolu’da yaygın olan kurşun dök-
me geleneğini anlattığını söyleyen genç yönetmen Şükrü 
Özçevik’in aynı adı taşıyan fotoğraf sergisini, İzmir Kültür 
ve Sanat Portalı ‘izmir.art’ sayfasından VR ve AR teknolojisi 
ile sanal sergi olarak ziyaret etmek mümkün.

Şükrü Özçevik hakkında...
1988 İzmir, Türkiye doğumlu olan Şükrü Özçevik, Ana-
dolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve 
Kameramanlık bölümü mezunudur. Birçok kurmaca kısa 
film, belgesel, deneysel moda filmi vb. farklı türlerde 
üretimler gerçekleştiren Özçevik‘in çektiği filmler birçok 
Ulusal ve Uluslararası Film Festivaline seçilmiştir. ‘En İyi 
Film’ ve ‘En İyi Yönetmen’ adaylıkları elde etmiş, ‘En İyi 
Kısa Film Senaryosu’ ödülü almıştır. Özçevik, film ekibiyle 
‘En İyi Film Fragmanı’ ve ‘En İyi Film Afişi’ ödülüne de 
layık görülmüştür. Şükrü Özçevik’in 2017 yılında kurduğu 
‘Ozcevik Film adlı video prodüksiyon’ şirketiyle; moda 
filmi, reklam filmi, tanıtım videosu, dans filmi, müzik 
videosu vb. projelerde senarist ve yönetmen olarak kariye-
rine devam etmektedir.

Haber: Hüseyin İŞLEK
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Gemeinschaftshaus Gropiusstadt
Bat-Yam-Platz 1, 12353 Berlin
Di – Sa, 10 – 21 Uhr, +49 (0)30 902 39 14 16
www.berlin.de/kunst-und-kultur-neukoelln

GEMEINSCHAFTSHAUS GROPIUSSTADT
BERLIN BAŞKENT KOROSU SUNAR  

„Halİl Karadumanı Anma GECesİ 2022“

in Kooperation ATATÜRKCÜ DÜSÜNCE DERNEĞI 

19.11.2022 – 19:30 UHRGEMEINSCHAFTSHAUS – Großer SAAL

Koro Keman Virtüözü 
Fahri Karaduman

Koro Baskani
Safia Yazanoglu

Moderatör 
Selda Ucar
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Fatİh Solak Jockel`de 
sevenlerİyle buluştu
Berlin’de müzik kariyerine cover rock şarkıları seslendirerek başlayan ve ‘Darbe’ 
ile ‘Karma’ adlı rock grubuyla çok sayıda konsere imza atan Fatih Solak, ilk solo 
albümü ‘Melankoli’nin tanıtım konserinde sevenleriyle JockelÁde  buluştu.

Solak konsere ‘Melankoli‘ adlı albümünde de yer alan, söz ve müziği Sezen Ak-
su’ya ait olan ‘Rüya‘yı seslendirerek başladı. Ardından ‘Güllerim soldu‘, ‘Duman-
dan‘, ‘Senden daha güzel‘ adlı eserleri okuduktan sonra, devamında repertuvarın-
da Barış Akarsu ve Haluk Levent’in sevilen şarkılarına da yer verdi.
Genç sanatçı Solak’ın ilk ciddi solo albüm çalışmasında, Türkiye’de elektro gitar 
denince ilk akla gelen isimlerden, son dönemlerde müzik prodüksiyonlarıyla 
dikkatleri çeken Serdar Öztop’un imzası bulunuyor. Solak’ın tüm enstrüman 
icralarını ve stüdyo kayıtlarını Serdar Öztop gerçekleştirdi.

Albümde söz ve müziği Fatih Solak’a ait tek şarkı albümle aynı adı taşıyan Melan-
koli oldu. Albümde bu şarkının aynı zamanda akustik versiyonu da yer alıyor. Fatih 
Solak, ilk ciddi albüm çalışmasında pop-rock severlerin dikkatinden kaçmayacak 
bir albüme imza atmış. Konserde Serdar Öztop da gitarıyla Fatih Solak’a eşlik etti. 
Bas gitarda ise İstanbul’dan gelen Levent Okumuş ve davulda Cihan Topaloğlu yer 
aldı. Konserin final eseri, Serdar Öztop’ un albümünde yer alan ‘İzmir Marşı “ydı. 
Berlin Ses Dergisi olarak başta Fatih Solak ve Serdar Öztop olmak üzere albüme 
emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. 

Haber: Fatoş YÜKSEL
Fotograf: Şükrü TOKAY
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Pandemi nedeniyle ertelenen “Kazım Akkaya und die Be-
wohner der Naunynstraße - Kazım Akkaya ve Naunynstraße 
sakinleri“ adlı filmin gösterimi 1 yıl sonra Kino Movimente’de 
yapıldı

Türkiye’den işçi göçünün 60. yılı nedeniyle geçtiğimiz yıl 
gösterime hazırlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenen 
“Kazım Akkaya und die Bewohner der Naunynstraße - Kazım 
Akkaya ve Naunynstraße sakinleri“ adlı filmin gösterimi Kino 
Movimento’da yapıldı. Yazar, şair ve oyuncu değerli sanatçı 
Aras Ören’in 1973 yılında yayınlanan “Was will Niyazi in der 
Naunynstraße?“ isimli eserinden yararlanılarak 1975 yılında 
çekilen 58 dakikalık göçmen edebiyatının ilk ve en önemli 
eserlerinden sayılan film Naunynstraße‘den insan manzalarını 
anlatıyor.   

Gösteri öncesi kısa bir konuşma yapan Sosyal Demokrat Parti 
(SPD) Berlin Eyalet Milletvekili Sevim Aydın: “Birinci kuşağın 
bu ülkeye ve çevresindeki insanlara büyük katkısı oldu. Onlar 
kendileri için yaşamadı. Her şeylerini bu şehire, geldikleri 
ülkeye, ailelerine ve özellikle çocuklarına verdiler. Ama onlara 
ne Almanya ne de Türkiye sahip çıkmadı. Gerekli saygıyı gös-
mediler. Aksine dışlandılar ve aşağılandılar. Onlara hakkettik-
leri saygıyı göstermek hepimizin görevi.“ dedi.

Etkinliğe katılan çok kişi gösteri sonrası değerlendirmelere 
katılarak anlatılanların filmin kendi yaşamlarının da bir 
parçası olduğunu belirttiler. İkinci kuşaktan katılımcılar 
ise “biz o zamanlar çocuk halimizle onlara doktorda, resmi 
dairelerde tercümanlık yaparken anne babalarımızın yaşadığı 
dışlanmayı, kimi zaman ise aşağılanmayı hissediyorduk, 
farkediyorduk“ şeklinde konuştular. Sevim Aydın toplantının 
sonunda şunları söyledi: “Geçen dönem konuyu Belediye 
Meclisi’ne getirdim. Başlattığımız bu çalışmayı bundan sonra 
da sürdüreceğim. Arzum en kısa zamanda bu anıtı hep birlikte 
gerçekleştirmemiz ve büyüklerimize karşı görevimizi yerine 
getirmemiz. Birinci kuşak tümüyle aramızdan ayrılmadan 
bunu başarmalıyız. Hiç değilse henüz hayatta olanlar bunu 
görsünler.“

Film gösteriminin ardından moderasyonunu Alke Wierth’in 
üstlendiği “60 Jahre Arbeitsmigration“ konulu panele filmin 
yönetmeni Friedrich W. Zimmermann, Öğretim Görevlisi 
Prof. Meryam Schouler-Ocak, Sosyolog Dr. Volker Wild ve 
Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin Eyalet Milletvekili Sevim 
Aydın katıldı.

Film: “Kazım Akkaya und die Bewohner der Naunynstraße - 
Kazım Akkaya ve Naunynstraße sakinleri“
Yönetmen: Friedrich Zimmermann

Oyuncular: Aras Ören, Tuncel Kurtiz, Claus Theo Gartner, 
Krikor Melikyan, Yüksel Topçugürler, Birgül Topçugürler, 
Kemal İnci, Senih Orkan ve Güner Yüreklik u.a.

Konusu: 1974 yılında bayan Kutzer öldü. Bayan Kutzer’in 
mirası şiş ayaklar, çarpık kemikli parmaklar ve derin yorgun 
gözler, sıkılmış bir beden, sıkılmış bir ruh ve sıkılmış hayal-
lerdir. Onun ölümünden kim etkilenir? Naunynstraße 69’da 
iki odalı, 77 mark değerinde bir daire kullanıma açılmıştır. 
Kreuzberg’in yeniden geliştirme bölgesinde daire bulmak 
kolay değil. Yıkım topu birçok ev üzerinde çalışıyor. Halime 
beş yıldır Naunynstraße’de, kan davası nedeniyle Türkiye’de 
hapiste olan kocası Cemal olmadan yaşıyor. Günün birinde 
Cemal birden kapıda belirir ve kadın çoktan hamiledir (Ce-
mal’den değil).

Kazım son zamanlarda ustanın gözdesiydi çünkü inşaat 
alanında yorulmak bilmeden çalışıyordu. Şimdi görevden 
alındı. Hiç içmemesine rağmen konyak kokuyor. Çalıştığı 
süreç içinde bir inek gibi sağıldığını fark eder. Bugün 
yaptıklarımız ve katlandıklarımız bir gün şiirlerde de okuna-
cak. İnsanlar iktidara gelir ve giderler. Ancak bize çektirdikleri 
eziyetler bedenimizi sızlatmaya devam ediyor.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Göçün 60. Yılında Film Gösterisi ve Panel
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Sizin Hasta Bakım Servisiniz!

Net Pfelegeteam

Silbersteinstr. 6
12051 Berlin

Büro saatlerimiz

Pazartesi – Cuma
Saat 08.00 – 16.00

24 saat ula‚ım

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

Kendi hakkımızda

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

İnsanların ait oldukları din, kültür ve 
etnik kökenleri konusunda önyar-
gısızız. İnsanın kendine özgü ihgısızız. İnsanın kendine özgü ih-
tiyaçları ve kişisel alışkanlıkları doğrul-
tusunda çalışırız.

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

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

Kültüre yönelik

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

Birinci nesil insanlarımızın bulun-
dukları özel durumu yakından dukları özel durumu yakından 
tanıyoruz.

Onların dilden ve kültürden kaynak- 
lanan iletişim zorluklarını sunduğu-
muz hizmetle biz gideriyoruz.

Organizasyon ve iletisimde 

yardım

Gerekli bakım araçlarının temini (te-
kerlekli sandalye, hasta yatağı ve ben-
zeri)
÷ Acil yardım (Hausnotruf )
÷ Yemek servisi
÷ Ergoterapi
÷ Yaşlı ve engellilere ev bulmada 
 yardım
÷  Refakat hizmeti
÷  Bakım ve sağlıkla ilgili kuruluşlarla  

iletişimi sağlama (doktor/ hastaha-
 ne ve benzeri)
÷ Manikür ve pedikür
÷  Kuaför

Hizmetlerimiz

Temel Bakım

÷ Vücut bakımı (yıkama, duş, traş)
	 Yatağa girmede-çıkmada, elbise
 giyinmede-çıkarmada, ayağa kalk- 

mada, yürümede, ayakta durmada, 
 merdivenleri inip-çıkmada, evin  

dışına çıkmada ve geri evi bulmada 
 yardım etme. yardım etme.
÷ Beslenme (yemek yedirme veya  
 hazırlama)

Güncel ev ihtiyaçları

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

Ev Bakımı

Ev ve kişi bakımı SGB V §38 çerçeve- 
sinde günlük ev işlerinizde hastalık 
sigortanız üstlenilir.
Bu paragraf, evde anne-babanın 
hastalık veya evde olmamaları duru-
munda ev işlerini yapacak başka bi-
rilerinin olmamasını; 12 yaşın altında 
veya engelli bir çocuğun evde yaşa-
masını ve hiç kimsenin ev işlerini üst- 
lenemeyecek durumda olmasını içerir.

Bakım kontrolü

(§37 Abs. 3 SGB XI) bakım parası alan- 
lara ücretsiz bilgilendirme ziyareti 
yapıyoruz.

Bakımınızı üstlenmiş kişilerin geçici 
süre yokluğunda (tatil veya herhangi 
geçerli mazaret durumunda) hastanın 
bakımına biz üstleniriz

www.net-pflegeteam.de

Hastalık ve bakımın dışında gün-

lük yaşamınızda karşılaştığınız 

sorunlara kişisel bilgilendirme 

ve destekle çözüm buluyor ve 

yardımcı oluyoruz.
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�Sanat

‘GAZINO NIGHT 80s’ müzikli eğlenceler serisinde, Gazinoların 
geçmiş günlerdeki hayata karşı tutumları günümüz Berlin’inde 

yeniden hayata geçirildi. Türk müziği ve 80’lerin hit şarkılarının 
seslendirildiği muhteşem gösteride gazinoda dans edildi ve içilen 

içkiler eşlğinde şarkı söylendi.

Müzikli gösterinin ev sahipleri Berlin müzik sahnesinin iki büyük 
ismi Aziza A. ve Turgay Ayaydınlı’ydı. ‘GAZİNO NIGHT 80’s’ ile 

geleneksel Gazino ruhu çağdaş bir forma dönüştülerek, İstanbul’un 
ihtişamlı günleri ile misafir işçi kuşağının başkent Berlin’deki 

eğlenceleri Neukölln semtindeki Heimathafenneukölln’de Aziza A. ile 
prömiyer yaptı.

Berlin’de yaşayan Türkiye kökenli müzisyenleri günümüzün çok 
sesli müzik sahnesine başkentte bir köprü kurdular. Zadiel Şaşmaz 

veya Sabuha Salaam’ın oryantal dansları; rakı, bira ve şarap kadar 
önemli bir gösteri oldu. Yıldız konuklar olmadan eğlence gecesi 
olmaz. Berlin Türk müziği sahnelerinin pek beğenilen iki solisti 

Ebru Deyirmencioğlu ve Kahraman Kılınç’ta 80’li yılların Türkçe, 
Almanca, İngilizce şarkılarından oluşan repertuarlarıyla ve Aziza 

A. ile Turgay Ayaydınlı eşsiz müzik ve şarkılarıyla eğlence gecesine 
farklı bir yorum katarlarken, genç sanatçılar Cenk Şahin, Ebru Yazıcı 

ve Sabuha Salaam da konuk sanatçı olarak ‘Gazino Gecesi 80’ler – 
Müzikli Bir Gösterisi’nde büyük alkış aldılar.

‘Gazino Gecesi 80’ler – Müzikli Bir Gösterisi’nin solistleri Aziza A., 
Kahraman Kılınç, Ebru Deyirmencioğlu ve Ebru Yazıcı’ya sazlarıyla 

Can Tüfekçioğlu (Davul), Bekir Karaoğlan (Klavyeler), Cansu 
Değirmencioğlu (bas), Turgay Ayaydınlı (saksafon), Yurdal Çağlar 

(gitar) ve Cem Dinler piyanosuyla eşlik etti.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Berlin SES

Gazino Gecesi 

L E R
 Müzikli Bir Gösteri
L E RL E R
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�Portre

Derya Hanım, Bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz? Önce sizi tanıyalım.

İnsanın kendini anlatması çok da kolay 
değildir, ancak hayatımın bir dönemin-
den bahsederek kadınlara belki ilham 
olabilirim. Hep söylerim her insan bir 
hayattır! Hepimizin bir hikayesi var. Bu 
hikayelerde insana dair her türlü duygu 
mevcuttur. Hayat dönemeçlerden ve 
açılan kapanan devirlerden ibarettir. 
İzmir de iktisat fakültesini okuyacakken 
1987 yılında evlilik nedeniyle Berlin’e 
gelmekle ben de bir devri kapatmıştım. 
1998 yılında, bitmek zorunda olan 
evliliğimi bitirme kararım ise yep yeni 
bir dönemece doğru yola çıkışımın 
ilk hamlesiydi. Bütün ailem İzmir de 
yaşıyor. Ayrıldığım zaman çocuklarım 
çok küçük ve ben çok gençtim. İlk 
kez yalnız bir yola çıkıyordum üstelik 
kimsenin desteğini almadan. İlk yılllar 
çok zordu. İlk önce kendime bir okul 
buldum. Novum Bildungs Akademie 
Zehlendorf. Orada büro yönetimi 
okuyacaktım. Her sabah saat 6 da 
kalkıyordum. Önce büyük oğlumu 
okuluna bırakıyor, sonra küçük oğlumu 
kreşe bırakıp, kendi okuluma son 
dakikada varıyordum. Bunun yanında 
öğlenden sonra çalışıyordum. Bir anda 

hem anne hem baba, hem çalışan 
kadın hem de ev hanımı oluvermiştim.
Omuzlarıma yüklenen sorumlulukların 
içinde kendimi çok kalabalık hissedi-
yordum. İşte o gün bugündür güçlü 
kadın etiketini hayat bana yapıştırınca, 
sanırım bende hayatı mahcup etme-
dim, hakkını verdim. Hiç yılmadım, 
yıkılmadım, her yıl daha çok kendimi 
geliştirmek için önüme hedefler koy-
dum. Hem çocuklarımı büyüttüm hem 
de kendim büyüdüm. Şimdi iki oğlumda 
evli ve mutlular. Ailemiz büyüdü iki 
de kızım oldu. Bunun dışında sivil 
toplum örgütlerinde görev aldım. 6 yıl 
(2003-2009) TDU da halkla ilişkiler 
sorumlusu olarak çalıştım. (2010-
2012) yıllarında Döner ve Gastronomie 
fuarını organize ettim. Film gala geceleri 
organizasyonlarında çalıştım. Dönerci-
ler Birliği’nde ofis yöneticisi olarak görev 
yapıyorum. Aynı zamanda Profesyo-
nel Koç olarak, bireysel ve kurumsal 
danışmanlık yapıyorum.

Tüm kadınlara buradan sizin 
aracılığınızla sesleniyorum. Kendinize 
güvenin, asla pes etmeyin. Tek başınıza 
bir ordu ruhuna sahip olduğunuzda, 
ulaşamayacağınız hiçbir şey yoktur. 

Size “Profesyonel Koçluk nedir?”  
diye sorsam mesleğinizi nasıl 
tanımlarsınız? 
Bu soru için çok teşekkür ederim. Bir 
çok insanın merak ettiği bir soru diye 
düşünüyorum. Koçluk, danışanın, 
geçmişini sorgulamadan, bu gününe 
ve geleceğine odaklanan, uygun tek-
nikler kullanarak kendi farkındalığını 
sağlatan, yapılandırılmış sorularla derin 
düşündürerek potansiyelinin farkına 
varıp, kullanmasına ve geleceğini 
inşa etmesine katkı sağlayan yön-
temler bütünüdür. Profesyonel Koç 
ise, uluslararası standartta belirlenen 
yetkinliklerle donatılmış, bu standarta 
uygun eğitimler almış ve birikimlerini 
müşterisinin veya kurumun gelişimi, 
geleceğini inşa etmesi ve vizyonunun 
mimari olmak için kullanan kişidir.

Şimdi seminerlerinizden bahsedelim 
diyorum. Profesyonel Koç  Derya Ço-
laker, bu seminerleri verebilmek için 
hangi eğitimlerden geçti?
2012-2013 yılları arasında Erickson 
Coaching International Akademie’de, 
ICF “Uluslararası Koçluk Federasyonu” 
akredite, Koçluğun Sanatı ve Bilimi 
Sertifika Programları başta olmak üze-
re, takım koçluğu, bireysel ve kurum-

Yaşam Koçluğu Hayat, Kadın ve Yaşam Koçluğu Hayat, Kadın ve 
Daha Fazlası üzerine bir söyleşi

D
E

RY
A

ÇOLAKER
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sal koçluk eğitimlerimi tamamladım. 
Çözüm odaklı koçluk yaklaşımlarını 
kapsayan eğitimler, pratikler, süper-
vizörler ve ICF-ACTP akreditasyonu 
sağlayan modüllerden oluşmaktadır. 
Bunun yanısıra bir çok online work-
shop a katıldım. Mesleğim ile ilgili 
halen okumaya, araştırmaya devam 
ediyorum. 

Bireysel ve Kurumsal Koçluk & 
Danışmanlık Hizmetleri ne zaman 
başladı? Ve kaç kişiye ulaştınız?
2013 yılından beri bireysel ve kurum-
sal koçluk ve danışmanlık yapıyorum. 
Dile kolay 10 yılı devirmek üzereyim. 
Kaç kişiye danışmanlık yaptığımı 
saymam imkansız. Ancak oldukça 
fazla diyebilirim. İlk yıllar bilinen bir 
meslek kolu olmadığı için, insanlara 
anlatmak, açıklamak için de ayrıca 
zaman harcadım. Ancak tanındıkça, 
seanslarımdan ve danışmanlık hizmet-
lerimden memnun kalanlar bir diğer 
yakınını ya da arkadaşını bana yönlen-
dirdi. Bu da beni çok mutlu etti. Çünkü 
koçluk ve danışan arasındaki ilişki, 
güvene dayalı, etik kurallarda işleyen 
bir süreçtir. Insanlar seans alırken 
kimseyle paylaşmadıkları özellerini 
paylaşır. Bu durumda, ölene dek onların 
sırdaşı olursunuz. Benden koçluk almak 
isteyenlerin her geçen gün artması, bana 
güvendiklerini, seansların onlara çok iyi 
geldiğinin göstergesidir. Bu hayattaki 
en büyük hedeflerimden biri daha çok 
insanın yaşam kalitesini arttırmaktır.

Derya Hanım, sivil toplum 
kuruluşlarında, derneklerde de semi-
nerler veriyorsunuz. Kisisel Gelişim 
seminerleri ne zaman başladı? Hangi 
kurumlarla çalıştınız?
Önce ihtiyacı farkettim. İnsanların 
yaşam kalitelerini artırmaları ve 
farkındalık sağlamaları için ücretsiz 
kişisel gelişim ve dönüşüm seminerleri 
yapmaya karar verdim. Seminerle-
rime 2018 yılının başında, Tiyatrom 
salonlarında başladım. Bu yılın sonunda 
5. yılımı dolduruyorum. Benim de en 
büyük ödülüm seminerlerime göste-
rilen ilgi oldu. 5 yılda binlerce insana 
ulaştım. Tiyatrom Berlin tadilata girince 
eski çalıştığım derneğim TDU bize ev 
sahipliği yaptı. TSM’de motivasyon koçu 
olarak seminerler yaptım. DTP Hasta 
bakım merkezinde hasta bakıcılarına, 
Yeşil Çember Derneği’nde girişimci 
kadınlara motivasyon semineri verdim. 
Türkiye’de, İzmir de KOSGEB’in konuğu 
olarak, yeni girişimcilere seminer 

verdim. Doğtas Mobilya’nın 
elemanlarına satış ve pazarla-
mada beden dili ve davranış 
biçimleri konusunda danışmanlık 
yaptım. InterAktiV Engelliler 
Derneği ile 2019 yılından bu 
yana ‘anneler buluşması’ etkinliği 
kapsamında seminerler ver-
iyorum. prEUnec GmbH’nın 
‘Erasmus Projesi’ kapsamında 
Tarsus’tan gelen öğretmenlere 
üç gün süren, sosyal medya-
da kadın girişimciliği konulu 
eğitim verdim. Bunlar hemen 
hatırlayabildiklerim. 

Derya Hanım bir kitap yazdınız. 
Kitap ne zaman basıldı? Okuyu-
culardan gelen tepkiler nedir?
Türkiye’de bazı sitelerde köşe 
yazısı yazıyordum. Gazeteci 
dostum Genel Yayın Yönetme-
ni Haldun Bey yazılarımın çok 
okunduğunu, bir kitap haline 
getirmem gerektiğini söyledi. 
2017 Eylül ayının ortalarında 
karar verdim. 1 Kasım’da kitabımı 
basılmış olarak elime aldım. 
Hayata ve insana dair, kişisel 
gelişim konularına da yer veren 
makalelerden oluşan ‘Mavi Pen-
cerem’den adlı kitabımın ilk imza 
gününü de İzmir- Karşıyaka’da 
düzenledim. İzmir Kitap Fuarı’na 
katıldığım zaman, hayatımdaki 
en mutlu anlarımdan birini 
yaşadım. Kitabımı okuyanlardan gelen 
yorumlar, hep olumlu oldu. Okuyan 
herkese buradan da ayrıca teşekkür 
ederim. Seminerlerime gelenler imzalı 
olarak benden alabilirler.

Son sorum sponsorlar üzerine. Teşek-
kür etmek istediğiniz kimler, kurum-
lar ve firmalar var mı?
Sponsorlarım benim için çok kıymetli. 
Berlin halkına katılım ücreti olmayan, 
kişisel gelişim ve dönüşüm seminer-
lerimi onların desteği ile yapıyorum. 
Seminerlere ilk başladığımda Tiyatrom 
Berlin’in kapılarını sonuna kadar açan, 
bana “burası senin evin” diyen Yekta 
Arman Ağabeyime, ilk seminerimde 
catering hizmeti vererek katılımcılara 
sunum yapan Filiz Catreing’e, TDU Yö-
netim Kurulu’na, beni en başından beri 
destekleyen medya partnerim Berlin 
SES Dergisi’ne çok teşekkür ederim. 5 
yıldır dönüşümlü olarak destek veren, 7 
Gün Ayran’a, NET Pflegedienst’e, Vicom 

Group, Möbelland, Doğtaş, Divano Mö-
bel, LVM Fikret Odağ Sigorta Şirketi’ne, 
Anteplioğulları Baklavaları’na, B.O.S.S 
Eltan GmbH, Mado Berlin’e, Suntat’a, 
Eren Geflügel’e, Best Akyol GmbH, Ha-
tay Kuyumcusu, New Marin Restoran’a, 
Asude Restoran’a, AK Kassensysteme, 
Glaserei Berlin, Meyman Gourmet, 
Meva Dönerproduktion, My Mevle-
vi Dönerproduktion, Kerma GmbH, 
Adanus çigköfte ve Lokmados ile Klas 
Dönerproduktion’, bu arada şimdi ismini 
unutup anımsayamadığım tüm dostla-
rın hepsine ayrı ayrı gönülden çok çok 
teşekkür ederim. Lütfen bağışlasınlar.

Özellikle oğullarıma ait olan, bir tarafı 
sosyal medya danışmanlık hizmeti, diğer 
yanda emlak alım & satım ve yatırım da-
nışmanlığı firmaları ile Colaker Group’a 
her daim yanımda oldukları için ayrıca 
çok teşekkür ederim.

Hüseyin İŞLEK
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Açılışa Charlottenburg-Wilmersdorf 
Belediye Meclisi’nden ve Berlin 
Eyalet Parlamentosu’ndan çok sayıda 
politikacı ve üst düzey yönetici ile 
Berlin Senatosu Kentsel Gelişim, 
İmar ve İskan Dairesi Kiracıları 
Koruma Müsteşarı Ülker Radziwill, 
SPD Eyalet Milletvekilleri Orkan 
Özdemir ve Christian Hochgrebe, 
Charlottenburg-Wilmersdorf Gençlik 
ve Sağlıktan Sorumlu İlçe Müsteşarı 
Detlef Wagner, Müsteşar Arne Herz, 
Müsteşar Heike Schmidt-Schmelz, 
Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Semt Buluşma Merkezleri’nden 
Sorumlu İnovasyon, Etki, Yeni 
Çalışma, Yerel Politika, Bölge Ofisi Üst 
Düzey Yöneticisi Anne jeglinski ile 
Avrupa Milletvekili Gaby Bischoff da 
katıldı.

Divan Komşular Evi Merkezi’nin 
Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin 

Lutzke yaptığı açılış konuşmasında, 
katılımcılara teşekkür ederek Divan 
Derneği’nin herkese açık ve gönüllü 
çalışacaklara çok ihtiyacı olduğunu 
söyledi. Ardından Müsteşar Ülker 
Radziwill de yenilenme sürecini 
anlatan bir sunum yaptı. SES 
Dergisi’ne konu ile bilgi veren 
Radziwill, başkent Berlin’de 36 
mahalle içinde buna benzer mahalle 
komşular evi var. Bunlardan bir 
tanesi de DİVAN Komşular Evi. 
Buranın diğerlerinden ayrıcalığı 
yöneticilerinin de göçmen kökenli 
olduğu Kültürler Arası (Interkulturel) 
bir komşular evi olması, burası başta 
her ülkeden gelen göçmen kökenli 
olmak üzere tüm insanlara herkese 
açık. Buranın yaklaşık 2 yıl süren 
bir tadilatı vardı, tamamlandı ve 
onun açılışını yapıyoruz. Salonları, 
iç dekorasyonu, mutfağı, oyun ve 
dinlenme odaları, koro çalışması 

yapılan özel ve seslendirmeli odalar, 
ışık düzeni, masa ve sandalyeleri 
değiştirildi, komple boyandı ve 300 
bin euro masrafla tamamen yenilendi 
ve para Berlin eyalet bütçesinden 
ödendi.

DİVAN Derneği’nin 7 arkadaş ile 
kurucu üyelerinden biri ve fikir 
geliştirerek burayı hayata geçiren 
biri olarak çok mutluyum. Bu semtte 
büyüyen, bu mahallenin bir çocuğu 
olarak, katkıda bulunmak benim 
için gurur verici bir konu ama 
özellikle Berlin Eyalet Senatosu’nda 
mahalleleri geliştirme müsteşarı 
olarak yetkili olupta bugün buraya 
gelerek, zor koşullar altında çalışarak 
bu selamlamayı yapabilmek özel 
bir onur benim için, onun için çok 
mutluyum.”

Daha sonra Charlottenburg-
Wilmersdorf Gençlik ve Sağlıktan 
Sorumlu İlçe Müsteşarı Detlef Wagner 
ile Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Semt Buluşma Merkezleri’nden 
Sorumlu İnovasyon, Etki, Yeni 
Çalışma, Yerel Politika, Bölge Ofisi Üst 
Düzey Yöneticisi Anne Jeglinski de 
söz aldılar.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Divan Komşular Evi’nde Yaz Eğlencesi
DİVAN Komşular Evi Mahalle Merkezi’nin (DIVAN 
- Nachbarschaftszentrum e.V.) yaklaşık 2 yıl süren 
yenilenme süreci sonrası yeniden açılışı nedeniyle 
düzenlenen Yaz Eğlencesi (Sommerfest in Divan) 
dernek binasında gerçekleştirildi.
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TDU üyeleri firmalarını tanıtıyor

Türk-Alman İşverenler Birliği‘nin (TDU) üyeleri iş insanları, işverenler ve 
firmaların çalışmalarını tanıtım amaçlı belirli aralıklarla düzenlediği sunumlar 
uzunca bir aradan sonra yeniden başladı. TDU’nun salonlarında 5 Ekim 2022 
akşamı düzenlenen tanıtım toplantısında üç firma birer sunum yaptılar.

TDU üyesi ve saymanı Özgür Çardaklı’nın açılış konuşmasının ardından; Kasa 
sistemleri alanında faaliyet gösteren REA Card Şirketi Doğu Bölgesi yöneticisi 
Mehmet Bakıcı, Puzzle-POS firması Genel Müdürü Yunus Alper Aslan ve Pro-
pan Tüp Gaz satıcısı KRAFT GAS Firması’nın sahibi Ayhan Aslan Kütük TDU 
da düzenlenen toplantıda firmalarının özgeçmişini ve yaptıkları işleri toplantıya 
katılan TDU’nun üyelerine anlatarak, onlardan gelen soruları yanıtladılar.

Rea Card Şirketi yöneticisi Bakıcı konuşmasında merkezi Frankfurt am Main da 
bulunan şirketin 25 yıllık bir aile şirketi olduğunu, 125 çalışanı bulunduğunu ve 
şu anda  alanında Almanya’da sayılı firmalar arasında yer aldığını belirtti. Gas-
tronomi, taksi gibi küçük işletmelerden, büyük ölçekli gıda marketlerine kadar 
her büyüklükte işletmeye hizmet verdiklerini kaydeden Mehmet Bakıcı, taksitle 
satış ve leasing imkanları olduğunu da söyledi. Bakıcı EuroGıda, Aldi Süd gibi 
önemli şirketlerin müşterileri arasında bulunduğunu işaret etti.

KRAFT GAS Şirketi sahibi ve yöneticisi Aykan Yusuf Kütük firmasının çesitli 
büyüklüklerde propan tüp gaz ve bununla ilgili  techizatları sattığını söyledi. 
Firmasını 2018 yılında yalnız başına kurduğunu belirten Kütük, Kraft Gas’ın 
dört yıl içinde büyük bir gelişme göstererek, bugün 12 elemanı ve 8 dağıtım 
arabasıyla, 3000’e yakın müşteriye hizmet eden, yıllık cirosu 2 milyon euro olan 
bir firma haline geldiğine işaret etti.  Propan gazın gastronomi, catering, inşaat 
gibi belli başlı alanlar dışında, kuyumcular, kamp yerleri gibi sayısız alanlarda 
kullanıldığını dile getiren Kütük, biri Falkensee, diğeri de Lichtenberg semtlerin-
de olmak üzere iki dolum istasyonları bulunduğunu, bu sayede acil durumlarda 
bile müşterilerinin ihtiyaçlarını kısa zamanda yerine getirebildiklerini belirtti. 
İstenildiğinde öncelikle restoranlar için propan gaz tesisatı gibi teknik hizmetler 
de verdiklerini, şu anda bir software/yazılım programı hazırlattıklarını, gelecek 
seneden itibaren bütün hizmetlerini bilgisayar programı üzerinden yönetecekle-
rini söyledi.

Aykan Yusuf Kütük, kendisine yöneltilen bir soru üzerine doğal gaz ile propan 
gazın farklı şeyler olduğunu, propanın petrolden elde edilen sıvı gaz olduğunu 
ve bu nedenle de yakın gelecekte propan gazında bir sıkıntı yaşanmayacağına 
inandığını söyledi.

Son sunumu yapan Puzzle Group yöneticisi Yaşar Alper Aslan grubun küçük ve 
orta büyüklükte işletmelerden oluştuğunu ve kendisinin 2013 yılından beri bu 
branşta faaliyet gösterdiğini dile getirdi. Firmalarının gastronomi, imbis, büfe 
ve 24 saat açık olan kiosk gibi küçük ticarethanelere kasa sistemleri, yanında 
kamera ve alarm sistemleri kurduklarını ve istenirse bakımını üstlendiklerini  
kaydetti. TSE (Teknik Güvenlik Donanımı) konusuna da değinen Aslan, 2023 
yılndan itibaren bütün kasa sistemlerinde TSE özelliğinin şart koşulduğunu 
söyleyen Aslan, TSE sistemi ile kasaların maliye açısından direkt bağlantı olmasa 
da online durumuna geleceğinin altını çizdi. Yaşar Alper Aslan özellikle kasa de-
netimleri sırasında da müşterilerine yardımcı olduklarını ve pazar günleri hariç 
hergün hotline olarak servis sunduklarını vurguladı.

Üç genç girişimcinin samimi ve içten anlatımları ilgi ile izlendi. Sunumlardan 
sonra toplantı uzun süre birebir görüşmeler şeklinde devam etti.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
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�Düğün

Berlinlile-
rin seminerleri 

ile yakından tanıdığı 
Profesyonel Koç ve yazar 

Derya Çolaker; oğlu Mert 
Çolaker’i konukların tabiri 

ile rüya gibi bir düğünle 
evlendirdi.

Başkent Berlin’in 
Wannsee semtindeki gözde 
mekanlarından LAVENDA 
AM SEE yapılan düğüne iş 
ve cemiyet hayatından çok 

sayıda konuk katılırken, her 
iki ailenin yakın dostları, 

arkadaşları ve aile fertleri de 
hazır bulundu. Düğünde hiç 

boşluk olmadan güzel bir 
program akışı vardı. Konuk-
lara her iki tarafında yöresel 

dansları sergilendi. 

Mert Çolaker, İzmir Mene-
men yöresine ait Kostak Ali 
Zeybeği oynarken, ailesinin 

duygusal anları gözden 
kaçmadı. Ardından Mert ve 
eşi Antigona ile birlikte ege 

yöresine ait ‘Harmandalı 
Zeybeği’ gösterisi sundular. 
Daha sonra gelin tarafının 

Arnavut kökenli oluşu sebe-
biyle Arnavut Folklör Ekibi 

sahne aldı. Büyük beğeni 
toplayan danslarına konuk-

lar da eşlik etti.

Gecenin ilerleyen saatlerin-
de yaklaşık saat 23:00 gibi 

Almanya’da sevilen sanatçı 
Muhabbet sahne aldı. 

Konuklar geç saatlere kadar 
hem dans ederek, hem de 

sevilen şarkılara eşlik ederek 
eğlendiler. Derya Çola-

ker ve Mert Çolaker kısa 
birer konuşma yaparak bu 
anlamlı gecelerine katılan 
konuklara teşekkür ettiler.

Derya Çolaker oğlu MERT ÇOLAKER’i evlendirdi

Başkent Berlin’in Wannsee semtindeki gözde mekanlarından LAVENDA AM SEE 
yapılan düğüne iş ve cemiyet hayatından çok sayıda konuk katılırken, her 
iki ailenin yakın dostları, arkadaşları ve aile fertleri de hazır bulundu.

Başkent Berlin’in Wannsee semtindeki gözde mekanlarından LAVENDA AM SEE 
yapılan düğüne iş ve cemiyet hayatından çok sayıda konuk katılırken, her 
iki ailenin yakın dostları, arkadaşları ve aile fertleri de hazır bulundu.
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�Sanat

Göçmen kökenli bir ailenin ikinci kızı olarak 1978 yılında 
Başkent Berlin’de dünyaya gelen ve bir sağlık problemi nede-
niyle ellerini kullanamayan genç sanatçı Selman Aman, bu 
yılın başında Potsdam’da açtığı ilk sergisinden sonra ikinci 
kişisel sergisini BAVUL - Kunst & Kultur Café de açtı.
Dili ve şiiri ile görselliği tual üzerine yağlı boya çalışmaları ya-
parak sanat yaşamını sürdüren Aman’ın natürmort, portre ve 
figüratif çalışmaları var. “Hoşuma giden her nesneyi, yahut bir 
an’ı, kendimce yorumlayıp tuvale aktarmayı çok seviyorum.” 
diyen ve ağızla resim yapan ressam olarak tanınan Selma 
Aman Bavul’da açmış olduğu için sergisinde Cafe ortamına 
uygun bir tema seçmiş. 10 resmini görücüye çıkaran Aman’ın 
sergisi 5 kasıma kadar devam edecek.
Serginin açılışında kendi şiirlerini de seslendiren ve şarkı 
okuyan Selma Aman’a değerli oyuncu Gizem Akman sesiyle 
müzisyenler Emre Yılmaz ve Can Güney gitarlarıyla kendisi-
ne eşlik ettiler. Birlikte okudukları ‘Böyle olur mu?’ türküsü 
Selma Aman’ın yazdığı bir şiirle süslendi. Şiiri Aman sadece 
kendi seslendirdi.
‘Beni böyle sevme, Uçurtma, Seni dert etmeler, Toprak 

yağmura, Benim hala umudum var’ gibi yeni pop şarkılarını 
beraber söylediler. Selma Aman müzikli bir açılışla konukla-
ra sunulan sergi sonrası, sahnelerde de yer almak istediğini 
söyleyerek, “Şiir yazmak ve şarkı söylemekte çok hoşuma 
gidiyor ve şarkı söylemeyi çok seviyorum. İnsanın yanında 
böyle harika bir ekip olunca, şarkı söylemeyipte ne yapayım, 
bu nedenle bundan sonraki sergilerimde ben de solo şarkılar 
söylemek istiyorum” dedi.
Aman kısa tele söyleşimizin sonunda: “Dahası kabuğunu 
kıramayan ve kendilerini hayattan mahrum bırakan ve 
bırakılan kader arkadaşlarım var. Belki doğduğumuz be-
denleri kendimiz seçmedik ama yaşamak istediğimiz hayatı 
birazcık cesaret ile kendimiz şekillendirebiliriz. Eğer bugün 
buradaysanız, bilin ki siz de birilerinin kalbine dokunmak için 
seçilmişsinizdir. Hiçbir şey boşuna değildir, kırılan kabukların 
şerefine ve bize vadedilen hayatın hakkını sonuna kadar ver-
mek üzere.” şeklinde konuştu.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

Selma Aman “Mahallem ve İnsanlar - Mein Kiez und Menschen” 
konulu ikinci sergisini BAVUL’da açtı
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Şehir Hayatı Hassas Cildime Nasıl Zarar Verir?
Cildini yıllar boyu sağlıklı görünümde tutabilmek için, ciltte negatif etkilere sebep olan 

dış etkilere karşı korunuyor olduğundan emin olmalısın. Hava kirliliği ve toplu taşıma 
Ş
dış etkilere karşı korunuyor olduğundan emin olmalısın. Hava kirliliği ve toplu taşıma 
Ş
kullanımının fazla olduğu şehirlerde cilt sağlığına fazlasıyla zararlı UV ışınları, kirli hava 
ve stresli yaşam gibi tehditler cildini normalden daha da fazla etkiliyor olabilir. Bu şartlar 
herhangi bir hassasiyete sahip olmayan ciltler için bile yeterince kötüyken, hassas cilde 
sahip şehirli kadınlar bu şartlar altında ekstra bir bakıma ihtiyaç duyuyor olabiliyorlar. 
Çok hassas ciltler hava kirliliği, UV ışınları, sağlıksız beslenme ve stresli yaşam şartlarına  
karşı daha güçlü bir reaksiyon verebilirler. Bu yüzden şehir yaşamı içerisinde, düzenli 
bir şekilde yaptığın cilt bakımı gözle görülür yaşlanma etkilerini azaltmada en önemli 
kozlarından biri olacak.

Oluşmuş olan cilt hasarlarından kurtulmanın ipuçlarını keşfedin…

• Cilt Yaşlanması ve Sarkması
• Leke tedavisi, güneş lekeleri
• Deri çatlakları
• Selülit
• Kilo kaybı
• Saç dökülmesi, saç tedavisi, kellik
• Gözaltı morlukları ve gözaltı torbaları
• Alerjiler
• Spor yaralanmaları
• Vitiligo (derideki pigment yetersizliği)
• Akut ve kronik ağrılar
• Fibromiyalji (geceleri yeterince uyku almasına rağmen sabah kalktığında insana kendini 
hiç uyumamış gibi hissettiren yumuşak doku romatizması).

Mezoterapi Nedir?
Mezoterapi, ilk olarak 1952 yılında Dr. Michel Pistor tarafından uygulanan estetik amaçlı 
tıbbi bir işlemdir. Mezoterapi dünya genelinde cilt yenileme, anti-aging, bölgesel zayıflama, 
selülit, çatlaklar, lekeler, yara izleri, saç tedavisi, akut ve kronik ağrı, spor yaralanmaları, 
çeşitli deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Mezoterapi cilt altındaki kolajen ve 
elastin gibi yapıları uyararak etkisini gösterir. Bu şekilde o bölgedeki kan dolaşımı, lenfatik 
dolaşım ve immün cevap düzenlenir.

Mezoterapi; vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin, enzimlerin tek başlarına ya da 
genellikle karışım halinde derinin orta tabakasına mikroenjeksiyon ile uygulanması 
tekniğidir. Enjekte edilecek maddeler kişiye ve kişinin isteklerine uygun olarak seçilir. 

Yeni Nesil Altın İğne Nedir?
Özel tasarlanmış fraksiyonel mikroiğneler ile cilt altını radyofrekans dalgalarıyla uyararak 
iyileşme sürecini başlatır. Ciltteki ton farklılıkları, akne izleri, geniş porlar, yara izleri, le-
keler, ince kırışıklıkların tedavisi, cildin genç ve dolgun görünüm alması, çene konturunun 
belirginleştirilmesi, gıdı toparlamasını mümkün kılar.

Yeni Nesil Altın İğne Nasıl Etki Eder?
Kişiye özel olarak tasarlanmış 25 adet mikroiğnenin olduğu bir başlıkla cildin 0,5 mm ile 
3,5 mm derinliğine kadar inebilen ve geçtiği bölgenin tamamına radyofrekans enerjisi ver-
ebilen bir sistem olarak, kontrollü hasar oluşturur ve kollajen liflerini uyararak epidermis 
ve dermisteki problemleri aynı anda tedavi edebilir.

Sevgiyle güzel kalın…

HAYATI YENİLE...

Elena KARAMAN
elena_karaman
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Prof. Faruk Şen, Berlinli 
Gazetecilerin konuğu oldu
Almanya’nın eski başkenti Bonn’da ve Essen’de, daha sonra da 
Berlin’de Türkiye Araştırmalar Merkezi’nin (TAM) yıllarca 
başkanlığını yapan, ardından 2009 yılında Türkiye’ye dönen Av-
rupa Türk Gazeteciler Birliği’nin (ATGB) Onursal Üyesi Prof. Dr. 
Faruk Şen, Berlinli Gazeteciler Buluşuyor Grubu ve Alman-Türk 
Gazeteciler Birliği’nin konuğu oldu. Berlinli Gazeteciler Buluşuyor 
Grubu kurucusu ve sözcüsü gazeteci Ali Yıldırım’ın organize ettiği 
etkinliğe, Başkent Berlin’de yaşayan yerel ve ulusal gazeteciler, halk 
ozanı Şah Turna, gazeteci ve yazar Ozan Şiar Dağdaşan, TDU Eski 
Başkanlarından Hüsnü Özkanlı, ve CHP Berlin Başkanı Kenan 
Kolat’ın yanı sıra Prof. Şen’in psikolog eşi İnci Şen de katıldı.

Prof. Şen, Türk Alman İşverenler Birliği’nde (TDU) düzen-
lenen ve onur konuğu olarak katıldığı etkinlikte Türkiye’deki 
gelişmeler ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileriyle ilgili detaylı 
açıklamalarda bulundu. Şen, son dönemlerde Türkiye’de ekonomik 
sıkıntılar yaşandığına işaret ederken, Almanya’da enflasyon yüzde 
7.9 civarında olduğu halde bu oranın Türkiye’de yüzde 182’yi 
bulduğunu söyledi. 

Prof Şen, Osman Kavala’nın serbest bırakılmaması halinde Türkiye 
ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Ortaklık Anlaşması’nın iptal 
edileceğini de dikkat çekti. AB’de  “özel statü” verilmesi önerisi-
nin kabul edilmemesinin bir hata olduğunu belirten Şen, “Kabul 
etseydik AB bütçesine yılda 2.5 milyar euro katkıda bulunup, 7 
milyar euro destek alacaktık” dedi. Prof. Şen ayrıca Gümrük Birliği 
Sözleşmesi’ nedeniyle Türkiye’nin 37 milyar euro kayba uğradığını 
da söyledi.

Türkiye’nin geleceğinin muhtemelen 14 Mayıs 2023 tarihinde 
yapılacak seçimlerden sonra şekilleneceğini özellikle vurgulayan 
Prof. Şen, “Bugünkü hükümet iktidarda kalırsa AB müzakerelere  
son verir” dedi. Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİB) üye olmanın 
Türkiye için bir alternatif olmayacağının da altını çizdi. 

Konuşmasında Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini de 
değerlendiren Prof. Şen şunları söyledi: “CHP Genel Başkanı, Mil-
let İttifakı’nın muhtemel cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun 
seçimleri kazanması halinde, cumhurbaşkanlığı döneminde 
Avrupa Birliği kriterleri yerine gelecektir ve kesinlikle Avrupa 
Birliği’nin de Türkiye’yi AB’ye alma şansı yüksektir.“ dedi. 

Konuşmasının son bölümünde etkinliğe katılan konukların ve ga-
zetecilerin sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Faruk Şen; avrupa`da 
Türkiye’de kökenli 7 milyon civarında insan yaşadığına dikkat 
çekerek, avrupa’nın da seçim bölgesi olması gerektiğini altını 
çizdi. Bu insanların oy vermesinin sağlanmasını isteyen Prof. Şen, 
avrupalı Türklerin izin sezonunda Alman turistlerden çok daha 
fazla döviz bıraktığını, bazılarının Türkiye’de sokak röportajlarında 
şımarık açıklamalar yapmasına rağmen gurbetçi düşmanlığının 
asla kabul edilemeyeceğini ve buna son verilmesi gerektiğini söyle-
rek sözlerini sonlandırdı.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
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Sayın okuyucularım covid aşısı 
hakkında zaman zaman ağızlarda 
dolaşan negatif ifadeler sizleri 
şaşırtmasın. En çok kafa karıştıran 
ifadeler; birileri aşı olduğu halde 
neden Covid hastası oluyor hatta 
ölümcül duruma gelebiliyor. Covid 
19  sürekli değişen şekil değiştiren 
bir grip virüsüdur; bu nedenle aşı 
olduğunuz halde antikor olmadığı 
taktirde Covid olma ihtimali her 
zaman var. Ancak aşı olduğunuz 
takdirde ölümcül olma ihtimali 

yukarıda belirttiğimiz gibi kat kat daha düşük 
oluyor. Dr. Ahmet Tambağ.

Aktüel Covit Yenilikleri. 
22. STIKO (Sürekli Aşı Komisyonu) kurul toplantı 
kararı tarafından çıkartılmış olan öneriler: İlk 
etapta artık her yaşta küçük çocukların dahi 
aşı olmaları tavsiye edilmektedir. 5 ile 12 yaş 
arası çocuklara hazırlanmış aşıların ve onların 
6 ay mesafeyle tazelenmesi bir taraftan 12 yaş 
üzeri çocukların bundan gayri 6 ay mesafeyle 
aşı olmaları ve tazelemeleri öngörülmüştür. 
Ayriyeten huzurevlerinde bulunan yaşlılar 
ve onların bakıcıları diğer kronik hastalıklara 
göre daha riskli gruplar olduğu için, dördüncü 
aşılarını hatta duruma göre; doktorunun 
vereceği karara göre beşinci aşılarını olmaları 
gerekmektedir.

Burada kafalar karışmasın diye kısa geçiyorum, 
tekrar söylüyorum, her kronik hastalığı bulunan 
direnç gücü zayıf, ileri yaştakiler, 12 yaş altı 
çocuklar gibi gruplar da kaçınılmaz aşı olmaları 
gerekmektedir. Öte yandan diğer bir yenilik de 
grip aşısı hakkında gelen SORULAR. 

Hepimizin de bildiği 
gibi her sene eylül 
ayından itibaren kış 
aylarına girmeden, 
grip aşısı uygulanır. 
Evet STIKO’dan 
yayınlanan karara 
göre grip aşısı 
da Covit aşısı 
yanında tavsiye 
edilmektedir. 

Hatta aynı anda aynı yöreye iki santim mesafe 
ile her iki aşı da yapılabilir diye karar çıkmış, 
öngörülmüş yayınlanmıştır.

Daha ileri sınırdaki gruplar
Yine söz konusu olmuştur. STIKO tarafından 
değinilen gruplar örneğin beş yaş altı çocuklar 
ve  bebekler hamile bayanlar, immun deficit, 
organ nakli yaşamış kimseler hakkında yine 
bir takım kararlar çıkmıştır. Bu tür ekstra 
grupların doktorları ile konuyu görüşmeleri ve 
en kısa zamanda irtibata geçmeleri rica olunur. 
Omikron-adapte olmuş bivalent mRNA-aşısı, 
öncelikle BA.1- aşısı ve BA.4/5-adapte olunmuş 
aşıları ön sıralarda yer almaktadır.

Hangi aşı türü hangi yaşta ve gurupta temel 
immun  aşısı olarak, veya booster tazelenmesi, 
kullanılması gerektiğini doktorunuz individuel 
karar verecektir. Yine Corona yaşamış atlatmış 
bulunan vatandaşlar 6 ay gibi bir süre atlattıktan 
sonra  aynen Covid aşısı olmuş gibi Covit aşı 
tazelemeleri öngörülmüştür. STIKO tarafından 
yapılan tavsiyeler diğer her türden grupların 
tavsiyelerinden kanunen daha önceliklidir. 
Mahkemelik durumlarda STIKO kararları baz 
alınmaktadır. Ameliyathanelerde huzurevlerinde 
muayenelerde muayenehanelerde toplu 
taşımalar da maske mecburiyeti bulunmaktadır. 
Biz sağlıkçıların doktorların tavsiyesi dar 
alanlarda kalabalık yerlerde yine maske 
kullanılması mecburiyet olmadığı halde dahi, 
tavsiye edilmektedir. 

Öte yandan  
Hastalığa kapılmış zor dönemler yaşayan 
vatandaşlar için immün deficid Covid hastaları 
na tedavi amaçla alternatif uygulamalar yanında 
Lagevrio  ve Paxlovid.adındaki yeni iki ilaç 
piyasaya sürülmüştür. Bu ilaçlar doktorları 
tarafından hastalarına gerektiğinde şartlar 
yerine geldiğinde, verilebilir durumundadır.

SES Dergisi’ndeki ilk yazılarımızda Covid 
aşısının senelik tazelenecek iyi düşünüldüğünü 
yazmışken aktüel verilerde maksimum altı ay 
mesafeyle tazelenmesi öngörülmektedir. Bu 
anlamda önceki yazdığımızda biraz düzeltme 
gerektirir.

Dr. Ahmet Tambağ 
Covid 19 üzerine yeni 

gelişmeleri yazdı

COVİD 19‘DA SON DURUM

�Sağlık



Berlin Kupası Türkiyemspor 
Kadın Futbol Takımı‘nın

İlk defa Berlin Kupası‘nda final maçı oynayan Türkiyemspor 
Kadınlar Futbol Takımı final karşılaşmasında kuvvetli rakibi 
Viktoria Berlin’i 2-0 Mağlup ederek Kupa Şampiyonu oldu.

ROHRREINIGUNG 
TOKAY 24/7
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İlkim ve Max gerçek
mutluluğa adım attılar
Türk-Alman İşverenler Birliği’nin büro görevlisi Yeşim Keleşoğlu’nun 
avukat yardımcısı kızı İlkim ile emlak işleriyle uğraşan Max Kippel’in 
5 yıl önceki tanışıklığı mutluluğa uzandı.

Alman baba ve Çek anneden, Berlin doğumlu Max ile cici kızımız 
İlkim, yıllar içinde birbirlerine saygı, sevgi ve hoşgörü ile yakınlaşmış; 
iki farklı kültürle büyümüş gençler ailelerinin de rızalarını alınca 
evlenmeye karar vermişler. 

Damat Max sanki bizden biri; düğününde kendi iradesiyle Türk 
geleneklerine uygun masa masa gezip el öptü ve herkese ‘Hoşgeldin’ 
diyerek; Harmandalı Zeybeği’ oynayıp herkesi şaşırtı. Bu Türk halk 
dansını YouTube da öğrendiğini söyleyen Max, düğününün Türk adet 
ve geleneklerine göre olmasını istemiş. Ve herşey; kız istemesinden, 
kına gecesi yapılmasına, müstakbel eşinin şalvar giymesinden, 
evden kız çıkartmadan, düğüne kadar herşey genç çiftin isteğine göre 
yapılmış. 

Ses Dergisi olarak onlara mutluluklar diliyor ve “Onlar ermiş 
muradına, biz çıkalım kerevetine” diyoruz. Allah genç çiftleri ömür 
boyu mutlu etsin.
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Hüsnü ÖZKANLI

Kenevir bitkisi, Almancası HANF, İngilizcesi Cannabis, 
Latincesi ise Cannabis Sativa L olarak tanınmaktadır. 
Kenevir bitkisinin içinde bulunan Cannabinonid 
maddesinin uyuşturucu özelliği nedeni ile bu kısmı 
dünyanın hemen her yerinde yasaklıdır. İlaç sanayinde 
de kullanılır. Kısaca THC olarak anılır. Kenevirin bizi 
ilgilendiren tarafı ise yasaklı olmayan ve çok sağlıklı 
olan C B D yağıdır. Kenevir bitkisi dünyanın en yararlı 
bitkilerinin başında yer alır. Yararları saymakla bitmez 

Kenevir bitkisi insan yaşamının her alanında yer alır. 
Buna karşılık yetiştirilmesi de bir o kadar kolay bitkidir. 
Yetiştirilirken hiçbir zirai ilaç istemez, gübre istemez. 
Ayrıca yetiştiği toprağı, çevresini ve bulunduğu yerdeki 
havayı da islah eder, erozyonu (toprak kayması) önler, 
doğal bir oksijen makinası gibidir. Bir hektar kenevir 
tarlası, 10 hektarlık orman ağacının verdiği miktarda 
oksijen üretir. Ayrıca böyle bir ormanın yetişip büyümesi 
10-20 yılda gerçekleşir. Ancak buna karşılık 1 hektarlık 
kenevir tarlası  sadece 4 ayda büyür ve gelişir, 6 metreye 
kadar boy atar. Kenevir yılda 3 defaya kadar ürün verebilir 
ve tamamıyla masrafsızdır. Kenevir tarlasını sürmeye, 
çapalamaya, diğer bakımları yapmaya gerek duymaz 
bu mucize bitkidir. Kenevir bitkisinin tepe filizleri çok 
değerlidirler, 1 gramı 100 dolara satılır THC adı altında ve 
ilaç sanayinde  kullanılır. Kenevirden esrar da elde edilir. 
Esrar  kullanımında biyolojik risk sıfırdır. Esrar kullanan 
kişiler kanserde olmazlar, şeker hastası da olmazlar. Esrar 
beyinde tahribat yapmaz. Eroin kullananların tedavisinde 
kullanılır.

Kenevir aynı zamanda bir kağıt fabrikasıdır. Bir dönüm 
kenevirden 4 dönümlük ağaca eş değerde kağıt elde edilir, 
hem de tarlasında hiçbir ilaç kullanmadan. Zamanında 
giysi için kullanılan kumaşların yüzde 80‘i, gemicilerin 
kullandığı sicimlerin, halatların yüzde 90‘ı kenevirden 
üretildi. Pamuktan yapılan yelkenler tuzlu deniz suyunda 
çürüyüp parçalandığı için, buna karşın kenevirden yapılan 
yelkenlere hiçbir şey olmuyor ve bu sektörde tercih 
ediliyordu. Textil ürünlerinde kenevir pamuktan 10 misli 
daha dayanıklı, daha sağlıklı ve maliyeti çok daha az olan 
bir bitkidir. Kenevir dünyanın en sağlıklı textil ürününü 
verir ve ipliği anti bakteriyeldir. Kenevir ayrıca çok 
önemli bir gıda maddesidir de. Bitkisine böcek gelmedği 
için ve her hangi bir ilaca gerek duymadığı için doğal 
ve besleyicidir. Kenevir tohumları dünyadaki en yüksek 
protein kaynaklarından biridir de. Almanya‘da özellikle 
Bio Süpermarketleri‘nde ‘HANFSAMEN‘ adı altında satılan, 
bir numaralı protein deposudur. Kenevir tohumlarındaki 
iki temel yağ asiti bedeni kötü kolestrollerden arındırır, bu 
iki yağ asiti doğada başka hiçbir yerde bulunmaz. Kenevir 
tohumu çok yüksek miktarda ‘Omega 3‘, ‘Omega 6‘ ve 
‘Omega 9‘ yağ asitleri içerir.

CBD yağı ve insan sağlığı için inanılmaz yararları
Bizim için önemli olan kısım ise halk tarafından 
tanınmakta ikinci sırada gelen Cannabinoid olan ve 
çok iyi, insan sağlığına çok yararları olan ve asla bir 
uyuşturucu olmayan ve satışı yasaklı olmayan CBD 
(Cannabidiol)‘dir. CBD de kenevirden elde edilmesine 
rağmen kesinlikle uyuşturucu değildir ve hiçbir 
uyuşturucu etkisi yoktur. CBD günümüzde medikal 
alanlarda kullanılan doğal bir ilaç haline gelmiştir ve 
ağrıların kesilmesi için kullanılmasından tutunda, 
cilt sorunlarında, güzellik alanında, iltihapların 
giderilmesinde ve tümör hastalıklarında kullanılmaktadır.

CBD yağının kullanıldığı alanlar
* Kronik ağrılarda, Fibromiyalgide, Arthritis‘de ve 
romatizmada
* Uyku rahatsızlıklarında ve uyku problemlerinde
* Korkularda, depresyonlarda ve iç huzursuzluklarında
* Psikolojik rahatsızlıklarda ve Posttraumatik Stres 
bozukluklarında
* Saldırganlıklarda (Aggressionen)
* Epilepsilerde
* Sinir sistemi hastalıklarında, örneğin Multiple 
Sklerose (MS) hastalığında
* Kalp sağlığı faydaları sağlar
* Kansere bağlı belirtileri hafifletmesi
* Cilt hastalıklarının iyileştirilmesi, örneğin akne ve 
sivilceler de
* Kusma ve bulantılarda
* Diyabet ve şeker hastalıklarında

Ayrıca CBD‘nin insanların bağışıklık sistemi üzerinde de 
pozitif etkileri olduğu tespit edilmiştir. CBD kullananlar 
diğer pozitif etkilerinin yanı sıra yatıştırıcı etkileri 
olduğunu da tespit etmişlerdir. CBD yağı özellikle 
organizmamızda oluşan dengesizlikleri azaltır ve 
vücudumuzu tekrar balanse edip dengeler. CBD piyasada 
yağ olarak, spray, kapsül, tablet olarak veya bakım yağı, 
kremi veya jölesi olarak dıştan da kullanılmak üzere satılır. 
CBD yağı alırken, gerçekten CBD olmasına dikkat ediniz 
ve en az yüzde 10‘luk, mümkünse yüzde 20 veya 30‘luk 
bir CBD yağı almalısınız. Yalnız prozenti arttıkça fiyatı da 
artar. Maalesef henüz pek ucuz olmayan bir üründür.

Dipl. -Kfm. Hüsnü Özkanlı 
Geschäftsführer

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

Mucizevi Bitki Kenevir

www.beo-vita.de
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�Etkinlik

Geçirdiği sağlık sorunlarından sonra konser ver-
meye başlayan İbrahim Tatlıses, yaklaşık 20 yıl ara-
dan sonra Başkent Berlin’de sevenlerinin karşısına 

çıktı. Son olarak Bodrum’da ağır bir trafik kazası 
geçiren İbrahim Tatlıses, kaza sonrası Türkiye ve 

yurt dışı konserlerine yeniden başlamıştı.

Af Media, Ali Fidan organizasyonuyla Mercedes 
Benz Arena’da gerçekleşen konseri yaklaşık 5 bin 

İbrahim Tatlıses hayranı seyirci izledi. İbrahim 
Tatlıses’i başkent Berlin’de yaşayan çok sayıda arap 

kökenli hayranları da izlemeye geldi.

Tatlıses, konserine ‘Yalan’ ve ‘Bir kulunu çok sevdim’ 
gibi en sevilen klasik şarkılarıyla başladı. Seyirciyi 

ayakta selamladıktan sonra konserine koltukta 
devam eden İbrahim Tatlıses,  şarkılarının arasında 

sevenlerine hitap ederek,  “Siz gurbetçilere çok şey 
borçluyum. Hep yanımdaydınız. Yıllar sonra yine 

karşınızdayım. Allahıma şükürler olsun.“ dedi.

İbrahim Tatlises’in konseri yaklaşık 2 saat sürdü. 
Konserinde Kürtçe şarkılar da seslendiren İbrahim 

Tatlıses, ‘Mavi mavi’ şarkısını söylerken ise Hülya 
Avsar’a gönderme yaptı: ‘Hülya duy beni. Burdan 

duy beni.’ diye seslendi.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

İbrahim Tatlısesİbrahim Tatlısesİbrahim Tatlıses

�Etkinlik

20 yıl sonra Berlin‘de
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Das Konzerthaus am Gendarmenmarkt: in Berlin-Mitte ist ein 
Meisterwerk klassizistischer Architektur und bildet mit dem 
Deutschen und Französischen Dom ein wunderschönes Ensem-
ble.In den Jahren 1818 bis 1821 von Karl Friedrich Schinkel er-
baut, im Zweiten Weltkrieg ausgebrannt, wurde es von 1976 bis 
1984 außen originalgetreu und innen in historisierender Form 
als Konzerthaus wiederhergestellt.

Das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus gehört zu den Gebäuden des 
Berliner Regierungsviertels und liegt direkt an der Spree. Wo 
heute das Gebäude steht, in dem sich unter anderem die Parla-
mentsbibliothek und das Parlamentsarchiv befindet, verlief 
einst die Berliner Mauer.

Das Schloss Charlottenburg ist ein Baudenkmal am Spandauer 
Damm. Es diente von 1701 bis 1888 als Sommerresidenz der 
preußischen Könige und ist als Museum zu besichtigen. Das 
Schloss wurde von 1695 bis 1791 in mehreren Abschnitten im 
Stil des Barocks, des Rokokos und des Klassizismus erbaut. Der 
an der Spree gelegene Park wurde ab 1697 als französischer 
Garten und ab 1819 als englischer Garten gestaltet. Die im 
Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Anlage wurde  original-
getreu wiederaufgebaut.

Die Folkart Towers durch die 
in Izmir ein neues Arbeits- und 
Lebenszentrum entstehen soll, 
bringen gleichzeitig Ästhetik 
und Komfort mit nach Izmir. 
Das auf einer Fläche von 2.700 
m2 erbaute Projekt besteht aus 
Zwillingstürmen mit jeweils 45 
Stockwerken bei einer Höhe von 
200m. Mit seiner individuellen 
Architektur erhebt es Anspruch 
darauf, zum neuen Zentrum der 
Stadt zu werden.

Mercedes Platz: Das neue Entertainmentviertel an der East Side 
Gallery. Modern, international und lebendig: Zwischen Ostbahn-
hof und Jannowitzbrücke ist eine Freizeitmeile für ein junges, 
durch und durch urbanes und aktives Publikum entstanden. Auf 
dem Areal an der Spree befinden sich nebst Freizeitangeboten 
wie Kino, Bowling Center, Event Arenen, Gastronomieangebote 
und Shops ebenfalls Büroflächen und Hotels.

Berlin‘in Gözde Mimari Yapıları - Fotoğraflar Stefan Schade - İnstagram: alphaberlinfotograf

Die Siegessäule wird von 1864 
bis 1873 ursprünglich auf dem 
Königsplatz vor dem Reichstag 
errichtet. Anlass zur Erbauungs-
ind sind 3 siegreiche Kiege von 
1864 bis 1871. An diese drei 
Siege - heute Einheitskriege ge-
nannt - sollten die ursprünglich 
drei Säulensegmente erinnern. 

Während des Nationalsozialis-
mus wird die Siegessäule um 
eine vierte Trommel erhöht, so 
dass sie heute eine Gesamthöhe 
von 67 Metern besitzt. 1938/39 
lässt man das Denkmal rund 1,6 
km nach Westen versetzen - auf 
den Großen Stern inmitten des 
Tiergartens, wo sie auch heute 
noch steht. 
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�Haber

Burhan Kul Uluslarası Türk Müziği 
Akademisi 2. Dönem Türk Halk 
Müziği atölye çalışmaları başladı

Burhan Kul Uluslararası Türk Müziği Akademisi’nin (BKUT-
MA) Mart ayında Berlin’de başlattığı Türk Halk Müziği atölye 
çalışmalarının, 2. dönem yeni sezonu akademisyen bağlama 
sanatçısı Alper Oflaz yönetiminde start aldı.

Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu salonlarında başlayan 
çalışmalar için Halk Müziği kültürümüzü yaşatmak  adına 
yapılan bu tür çalışmaların çok önemli olduğunu ifade eden 
Oflaz, “Katılımcılar arasında çok özel sesler var, onların bilgi 
dağarcıklarına yeni bir şeyler katabilmek beni de çok mut-
lu edecek. Ayrıca çalışmalarımıza katılmak isteyen herkese 
kapılarımız sonuna kadar açık. Cumhuriyet`in 100. yılında 
Berlin veya Hamburg’ta 2023 yılının Mayıs ayında vermeyi 
planladığımız konserimizde ülkemizin her bölgesinden 
türküleri repertuvarımıza aldık, konsere gelen yurttaşlarımız 
türkülerimizi birlikte söyleyebilecekler” şeklinde konuştu.

Oflaz, “Türkiye’de akademisyen büyüğüm, yıllardır birlikte 
çalıştığımız Burhan Kul hocamız akademinin Türk Halk  
Müziği bacağı oluşturmak istedi. Bunu camiamızda yapa-
bilecek çok fazla sanatçı dostları varken, benim akademik 
yönümün de olması sebebiyle, bu sorumluğu bana vermek 
istediğini söyledi. Bana „İnsanlara repertuar öğretirken, 
belli bir ideolojiye sabitlenmeden, ülkemizin bütün zengin-
liklerini öğretebileceğimiz, sizinde istediğiniz gibi bilgi de 

aktarabileceğiniz bir yapı kurmak istiyorum, bunu da seninle 
yapmak istiyorum“ deyince; bu da benim kafamdaki yapı 
olduğu için bende kabul ettim. Beni heyecanlandırmayan 
bir proje olduğunda kazancı ne olursa olsun katılmayı 
düşünmedim bu yaşıma kadar.“ diyerek sözlerine şöyle devam 
etti:

“Mart ayındaki ilk dönemde Hamburg ve Berlin sınıflarımız 
vardı, bu dönemde ise Hannover ve Mannheim sınıflarımızda 
oluştu. Şu anda 4 sınıfta toplamda 60 kadar öğrencimizle 
derslerimize devam ediyoruz. Hedefimiz ülkemizin geleneksel 
kadim müziğini belli bir ideolojiye saplanmadan, Denizlisi’ni 
de, Erzincan’ını da göstererek, karadenizden, marmarasına 
kadar her bölgesini tanıtmak ve sonunda bir güzel konserle 
taçlandırmak. Bunu da kısmet olursa Cumhuriyetimizin 100. 
yılında, 19 Mayıs’ın civarında bir tarihte yapmayı planlıyoruz.

Bu oluşumun Berlin koordinatörü Mehmet Kıratlı da, uzun 
yıllardır yurt dışında Berlin Klasik Türk Müziği Derneği 
olarak yaptıkları çalışmalar ile değişik anlamlar taşıyan 
konserleri başarıyla gerçekleştirdiklerini söyleyerek; “Burhan 
Kul Uluslarası Türk Müziği Akedemisi’nin kurucusu Bur-
hal Kul ile uzun yıllara dayalı beraberliğimiz var. Türk Halk 
Müziğimizi de ülkemizin önemli müzik insanları ile çalışıp, 
karşılığı olan emeklerimizi düzenlenecek konserde en güzel 
bir şekilde müzikseverlerin beğenisine sunacağız” dedi.

Hüseyin İŞLEK



IHK Berlin bir ilke imza attı
Başkent Berlin’de Türkiye kökenli kadın girişimciler ve iş sahipleri için 
ilk defa bir toplantı ve iş yemeği düzenlendi

Yaklaşık 2,5 yıldır Berlin Ticaret ve Sanayi Odası‘nda (IHK Berlin) 
turizm ve gastronomi meslek dalları alanında yönetici (Branchenmana-
gerin) olarak görev yapan Dilara Erdem’in düzenlediği iş yemeğinde 
Berlin’de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Türkiye kökenli yaklaşık 
40 kadın girişimci bir araya geldi.

Günlük çalışmalarında çok sayıda işveren ile bir araya gelen Er-
dem, IHK Berlin‘de etkinliklerin düzenlenmesinden sorumlu proje 
yöneticisi Gamze İşçi ile birlikte geliştirdiği bir networking programı 
kapsamında IHK Berlin‘in üyelerine sunduğu hizmetlerı tanıttı. Etkinlik, 
katılımcıların kendilerini ‘Say Hello’ adlı kısa bir sunumla tanıtmaları 
ile başladı. İş yemeğine katılan konuklardan bazıları bugüne kadar IHK 
Berlin‘den aldıkları hizmetleri ve dileklerini de paylaştılar.

Mukaddes Kaya, ithalat ve ihracat hakkında IHK Berlin‘in sağladığı 
bilgileri dile getirirken, pandemi sürecinde IHK Berlin‘in üyeleri-
ne sunduğu ‘Corona Newsletter‘dan çok faydalandığını belirtti. 
Yurtdışından gelen kalifiye elemanların diplomalarının denkleştirilmesi 
sürecinde IHK’dan büyük destek gören avukat Dr. Hayriye Yerlikaya da 
konuklarla tecrübelerini paylaştı. Sevilay Karahan, sağlık sektöründe 
çalıştığını, 25 senedir meslek eğitimi sunduğunu ve bu konuda IHK 
Berlin’den büyük destek aldığını belirtti. Psikolog Ayşe  Dayı ise ‘Orca 
Dreams - Farkındalıkla Yaşam Platforumu‘ adlı bir platform kurduğunu 
söyleyerek, herkesi “en azından bir kere de olsa misafirim olun“ diye-
rek; farkındalık ve bireysel danışmanlık etkinliğine davet etti.

Dilara Erdem, bunlara ek olarak, farklı sektörleri etkileyebilecek 
ticari kanun değişikleri hakkında üyeleri bilgilendirdiğini ve hukuki 
danışmanlık imkanı sağladığını vurguladı. IHK Berlin‘in bunlara ek 
olarak devletin sunduğu korona yardımlarıyla ilgili bilgilendirmelerde 
bulunduğunu, yakın zamanda da enerji kriziyle ilgili sunulan devlet 
destekleri hakkında bilgilendirme yapacağını katılımcılarla paylaştı. 
Güncel teşvik programlarını da tanıtan Dilara Erdem, konuşmasında 
dijitalleşme yada daha büyük yatırımlar planlayan iş veya şirket 
sahipleri için Berlin Eyalet Senatosu‘nun sunduğu teşvik program-
lardan da bahsederek; “Finanse etmek istediğiniz yatırımlar için 
devletin sunduğu teşvik programlarından yararlanmak istiyorsanız 
IHK Berlin’deki finansman ve teşvik danışmanlarıyla iletişime geçebi-
lirsiniz, yardım alabilirsiniz.“ dedi. Toplantıda sıklıkla değinilen ve IHK 
Berlin’in öne gelen değerlerinden birisi “Üyelere Yakın Olmak”. Siz de 
üyeliğinizden daha fazla faydalanıp, bu hizmetlerden yararlanmak 
istiyorsanız Erdem ile irtibata geçebilirsiniz.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Jahr ◆ Yıl 19 63
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Gestern, heute, morgen: Vergangenheit und Zukunft Vieles von dem, was in Berlin 
passiert, hat Auswirkungen auf die Welt. Und vieles von dem, was in der Welt passiert, 
betrifft auch die Hauptstadt Berlin. Die im vergangenen Jahr eröffnete Ausstellung 
“BERLIN GLOBAL” zeigt auf 4.000 m2 im Humboldt-Forum, wie die Stadt und ihre 
Menschen mit der Welt verbunden sind. Der Raum des Nachdenkens über die Welt 
empfängt die Besucher, während der Raum der Berliner Bilder sie in die Themen der 
Ausstellung einführt. Daran schließen sich weitere Räume an, die nach verschiedenen 
Themen organisiert sind. Revolution, Freiraum, Grenzen, Vergnügen, Krieg, Mode, 
Krieg, Revolution und die Verflechtung Berlins mit der Welt durch die Menschen, die 
hier leben und in deren Biographien andere Länder eine zentrale Rolle spielen. Die The-
men der Ausstellung sind auch in anderen Metropolen wichtig aber in Berlin sind sie in 
dieser Kombinationen einzigartig.

Die immer wieder überraschenden, großflächigen Objekte und stimmungsvollen 
Inszenierungen entführen in unterschiedliche Themenwelten, die die Vielfalt Berlins 
widerspiegeln. Diejenigen, die sich auskennen, dürfen mitreden. Die Menschen, die hier 
leben, Experten, Künstler, Initiativen und Vereine: Ihre Geschichten, Erfahrungen und 
Perspektiven erwecken die Ausstellung zum Leben.

Der Bereich “Glaube” hingegen ist optisch recht einfach gehalten. Auf drei Projektions-
flächen sind drei lebensgroße Frauen zu sehen, von denen abwechslend eine spricht, 
während die beiden anderen zuhören. Die Videoaufnahmen sind Ausschnitte aus einem 
Gespräch über Toleranz und Diskriminierung auf dem Dach des Humboldt-Forums 
- im Hintergrund sind die Kuppel über dem Westportal und die Kuppeln und Türme 
anderer Berliner Kirchen zu sehen. Ruthe Zuntz, eine in Israel geborene Jüdin, zog vor 
dreißig Jahren nach Berlin, in das Land, aus dem ihre Familie einst vertrieben worden war. 

Dorothea Schulz-Ngomane, Pfarrerin in Berlin-Weißensee, hatte bereits begonnen, 
für Freiräume in Ostdeutschland zu kämpfen. Gülhanım Karaduman-Circassian kam 
als Kind aus der Türkei hierher und trägt seit einigen Jahren ein Kopftuch. Das Trio 
entwickelte auch eine Alternative zum umstrittenen Kreuz auf der Kuppel des Hum-
boldt-Forums, von dem ein Modell in der Ausstellung zu sehen ist: Die Symbole der 
drei monotheistischen Religionen - die Menora, die Mondsichel und das Kreuz - sind in 
einer neuen Form in einer Kaffeetasse vereint. Die Tasse steht für das Zusammenkom-
men und das gegenseitige Zuhören, das Gespräch auf Augenhöhe.

Blumen und Kriegsmaschinen, Benin-Masken und Tintenfässer, aus denen blutrote 
Spritzer spritzen: Das Wandbild der New Yorker Künstler How und Nosm im ersten 
Raum der Ausstellung in Berlin ist Dekoration und Programm zugleich. Anstelle einer 
Geschichte zeigt er eine Art Bewusstseinsstrom. Der Arbeitstitel dieses Programms lau-
tete früher “Welt/Stadt/Berlin”. Dies führte zu der Befürchtung, dass sich Berlin wieder 
wie eine Weltstadt verhalten würde. Jetzt heißt die Ausstellung “Berlin Global” und ihr 
Thema ist nicht Berlin, sondern die Verbindung Berlins mit der Welt.

Anstatt die Geschichte Berlins zu erzählen, organisierte er die Ausstellung nach Themen 
wie “Krieg”, “Vergnügen” oder “Revolution”. Er lässt nur das aus, was uns vertraut ist. 
Die Ausstellung erzählt nicht die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, sondern die des 
Kolonialismus, und nicht die der Berliner Mauer, sondern die der Zeit nach dem Fall 
der Mauer. Dies sind vorerst alle Informationen über die Ausstellung, Sie werden beim 
Besuch der Ausstellung mehr erfahren. Kommen Sie, lassen Sie uns gemeinsam die Aus-
stellung besuchen, ja?

*Berlin Ausstellung im Humboldt Forum - Schlossplatz, 10178 Berlin
*Zugang über Portal II (Breite Straße) oder Portal IV (Museumsinsel)
*S-Bahn: Alexanderplatz, Hackescher Markt
*U-Bahn: (U5): Rotes Rathaus, Museumsinsel
*Bus: (100, 300, N5, 147): Lustgarten, Berliner Schloss

Berlin ist der Treffpunkt der Welt: 
Ausstellung im Humboldt Forum Geht Weiter!
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�Haber

Dün, bugün, yarın: geçmiş ve gelecek Berlin’de olup bitenlerin çoğu dünyayı etki-
lemektedir. Ve dünyada olup bitenlerin çoğu başkent Berlin’i de etkiliyor. Geçen 
yıl açılan “BERLIN GLOBAL” sergisi, Humboldt Forum’da 4.000 m2’lik bir alanda 
şehrin ve insanlarının dünyayla nasıl bağlantılı olduğunu gösteriyor. ‘Dünya Üzerine 
Düşünceler Odası’ ziyaretçileri karşılarken, ‘Berlin İmgeleri Odası’ da onları ser-
ginin temalarıyla tanıştırıyor. Bunu, farklı temalara göre düzenlenmiş diğer odalar 
takip ediyor. Devrim, Serbest Alan, Sınırlar, Eğlence, Savaş, Moda ve Bağlantılar 
odaları, Berlin’in burada yaşayan ve biyografilerinde diğer ülkelerin merkezi bir rol 
oynadığı insanlar aracılığıyla dünyayla iç içe geçiyor. Serginin temaları diğer 
metropollerde de önemlidir, ancak Berlin’de bu kombinasyon benzersizdir.

Her zaman şaşırtıcı olan büyük ölçekli objeler ve atmosferik sahnelemeler, ziyaretçi-
leri Berlin’in çeşitliliğini yansıtan farklı tematik dünyalara taşıyor. Konuları bilenle-
rin objeler üzerine konuşmasına izin veriliyor. Burada yaşayan insanlar, uzmanlar, 
sanatçılar, inisiyatifler ve dernekler: Onların hikayeleri, deneyimleri ve bakış açıları 
sergiye hayat veriyor.

Öte yandan, ‘İnanç’ bölümü görsel olarak oldukça sade tutulmuş. Üç değişik 
projeksiyon ekranında üç gerçek boyutlu kadın görülebiliyor ve bunlardan biri 
dönüşümlü olarak konuşurken diğer ikisi dinliyor. Video kayıtları, bunlar Humboldt 
Forumu’nun çatısında hoşgörü ve ayrımcılık üzerine yapılan bir sohbetten alıntılar, 
ayrıca batı geçidinin üzerindeki kubbe ve arka planda diğer Berlin kiliselerinin kub-
beleri ve kuleleri görülebilir. 

İsrail doğumlu Yahudi bir kadın olan Ruthe Zuntz, otuz yıl önce Berlin’e, ailesinin 
bir zamanlar sürgün edildiği ülkeye taşındı. Berlin-Weißensee’de bir papaz olan 
Dorothea Schulz-Ngomane, Doğu Almanya’da özgür alanlar için mücadele etmeye 
başlamıştı bile. Gülhanım Karaduman-Circassian Türkiye’den buraya çocukken 
gelmiş ve birkaç yıldır başörtüsü takıyor. Üçlü ayrıca Humboldt Forumu’nun 
kubbesindeki tartışmalı haça bir alternatif geliştirdi; sergide bunun modeli görü-
lebilir: üç tek tanrılı dinin sembolleri - menora, hilal ve haç - bir kahve fincanında 
yeni bir formda birleştirildi. Fincan, bir araya gelmeyi ve birbirimizi dinlemeyi, göz 
hizasında konuşmayı temsil eder.

Çiçekler ve savaş makineleri, Benin maskeleri ve kan kırmızısının sıçradığı mü-
rekkep hokkaları: New Yorklu sanatçılar How ve Nosm’un Berlin’deki serginin ilk 
odasında yer alan duvar resmi hem dekorasyon hem de program niteliği taşıyor. 
Bir hikaye yerine, bir tür bilinç akışı gösteriyor. Bu programın çalışma başlığı 
eskiden ‘Dünya/Şehir/Berlin’ idi. Bu da Berlin’in yeniden kozmopolit bir şehir gibi 
davranacağı korkusuna yol açtı. Bu nedenle serginin adı ‘Berlin Global’ ve teması 
Berlin değil, Berlin’in dünya ile bağlantısı.

Sergi Berlin’in hikayesini anlatmak yerine ‘savaş’, ‘zevk’ veya ‘devrim’ gibi temal-
ara göre düzenlendi. Sadece bize tanıdık gelen şeyleri sizlere sunduk. Sergi, İkinci 
Dünya Savaşı’nı değil, sömürgeciliği; Berlin Duvarı’nı değil, duvar’ın yıkılmasından 
sonraki dönemi anlatıyor. Sergi hakkında şimdilik bu kadar bilgi verelim, daha 
fazlasını sergiyi ziyaret ettiğinizde öğreneceksiniz. Gelin, sergiyi birlikte gezelim, 
olur mu?

Humboldt Forum - Schlossplatz, 10178 Berlin adresindeki * Berlin Sergisi.
*Portal II (Breite Straße) veya Portal IV (Museumsinsel) üzerinden erişim.
*S-Bahn: Alexanderplatz, Hackescher Markt
*U-Bahn: (U5): Rotes Rathaus, Museumsinsel
*Otobüs: (100, 300, N5, 147): Lustgarten, Berlin Sarayı

Berlin Dünyanın Buluşma Noktası:
 Humboldt Forumu’ndaki Sergi Devam Ediyor!
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Berlin Türk Sağlık Elemanları Derneği (BGTM e.V.) ‚‘17. 
Disiplinlerarası Bilimsel Konferansı‘nı (Interdisziplinare 
Tagund) Sparkasse’nin Wannsee’deki tesislerinde gerçek-
leştirdi.

Açılış konuşmasını, 17. Bilimsel Konferansı yöneten 
BGTM’nin Yönetim Kurulu Başkanı PD DR. med. Erdal 
Şafak yaptı. Konuklarını selamlayan ve katılımları için 
teşekkür eden Şafak’ın ardından söz alan Berlin Tabip-
ler Odası’nın Başkanı PD DR. Peter Bobbert, etkinliği 
düzenleyenlere teşekkür ederek; BGTM Başkanı Dr. Şafak 
ve Başkan Yardımcısı Dr. Yunus Ayral ile daha önce birlikte 
çalıştıklarını, kendilerini yakından tanıdığını söyledi. 
Bobbert konuk doktorlara selamlama konuşması yaptıktan 
sonra BGTM doktor üyelerini, Berlin Tabibler Odası’nın 
çatısı altında daha fazla teşebbüsde bulunmaya ve faaliyet 
göstermeye davet etti.

17. Bilimsel Bilgilendirme Toplantısı’nın ‘Ameliyat sonrası 
hipoparatiroidizm - hafife alınan bir sorun mu?’ konulu ilk 
sunumunu Humboldt Hastahanesi’nin Endokrin Cerrahı 
Bölümü’nde Başhekim olarak çalışan ve Berlin Tabibler 
Odası’nın yönetim kurulu üyesi olan Dr. Yüksel König 
yaptı. Dr. König sunumunda Tiroid ameliyatı sonrası olu-
şabilen hipoparatiroidizm tehlikesi, önlenmesi, teşhisi ve 
tedavisi üzerine konuştu.

Daha sonra Magdeburg Tıp Fakültesi Sinir Cerrahı Bölü-
mü Direktörü Prof. Dr. I. Erol Sandalcıoğlu güncel öneriler 
ışığında beyin tümörlerinin teşhis ve modern tedavisi’ 
üzerine çok alkışlanan bir konuşma yaptı.

Üçüncü ve son sunumun konusu, ‘Geriatrik hasta, KOAH 
gibi multimorbiditede bir zorluk, Atriyal fibrilasyon, kardi-
yak ve renal yetmezlik tartışması’ydı. Berlin Evangelisches 
Geriatriezentrum’da başhekim olarak çalışan Dr. Aykaç, 
sunumunda yaşlanmaya bağlı olan, kas kaybı ve kırılganlık 
fenomenine odaklandı. Yaşlanmanın 35 yaşından sonra 
başladığını ve yaşlanmayı yavaşlatmak için ne yapılmasını 
anlatarak sözlerini sonlandırdı.

Bilimsel bölümden sonra geleneksel Türk yemeklerinin 
sunulduğu açık büfe akşam yemeğine geçildi. Çok rahat 
ve samimi bir atmosferde gerçekleşen 17. Bilimsel Toplan-
tı’nın yemek bölümünde küçük guruplar halinde ikili üçlü 
sohbetlerin yapıldığı sosyal bölüm başladı. BGTM üyeleri 
ve misafirler organizasyonu çok beğendiklerini söyleyerek, 
etkinliği düzenleyelere teşekkür ettiler.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

BGTM 17. Disiplinlerarası Bilimsel Konferansını 
Sparkasse’nin Wannsee’de gerçekleştirdi

�Haber
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�Toplum

Açılışta konuşan Rüştü Kam, Hikmet Kütüphanesi’nin 
bu güne gelene kadar zorlu bir süreçten geçtiğini belirte-
rek şunları söyledi: “Hem Türkiye, hem de Alman resmi 
makamlarına yazdık. Onlardan da sadece tavsiyeler aldık, 
aferin dediler, sırtımızı sıvadılar ama biz yılmadık, bugüne 
kadar geldik. Bu kütüphane fevkalade büyük bir kültürel 
zenginliktir.”

Kam, ‘Hikmet Kütühanesi’nin 2007 yılında Türk Eğitim 
Derneği bünyesinde kurulduğunu ama açılışının bu güne 
kadar çeşitli nedenlerden dolayı yapılamadığını söyleyerek 
kütüphanede yer alan yaklaşık 12 bin civarında Türkçe, 
Almanca ve diğer dillerdeki kitapların bir bölümünün üye-
lerin bağışlarıyla toplandığını belirtti. Kam, bunların bildik 
dünya görüşlerinden herhangi birine eğilim göstermediği, 
her görüşe eşit uzaklıkta olan okunmaya değer görülen tüm 
kitapların burada mevcut olduğunu belirtti.

Rüştü  Kam, kitap tanıtımı ve kitap okuma alışkanlığını 
geliştirmek için her hafta pazartesi günleri rutin okumalar 
gerçekleştireceklerini söyledi. Kütüphanede Der Spiegel 
dergisinin 1962-2005 yılları arasındaki tüm sayıları da arşiv 
olarak yer alıyor. Ağırlıklı olarak Türkçe kitapların yer aldığı 
kütüphanede Almanca, İngilizce ve diğer dillerde kitaplar da 
yer alıyor. Kitaplar, felsefe, din, toplum, edebiyat, tarih olmak 
üzere bölümlere ayrılmış.

Açılışa Berlin Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Emre Gençtuğ, 
Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, Berlin 
Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hasan Kocabıyık, Berlin Eğitim 
Müşaviri Vekili, Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi 
Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Berlin Yunus Emre Enstitüsü 
Başkanı Feyzullah Bahçı, Würzburg’tan tarihi yazar Latif Çe-
lik, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Berlinli yerel 
medya mensupları ile vatandaşlar katıldı. Açılış nedeniyle 
kütüphanenin kapısında sembolik olarak kurdele kesilirken 
etkinliğin açılışına katılan Ozan Şah Turna ve Ozan Şiar ile 
Şair Mehmet Özata kütüphaneye kitaplarını bağışladılar.
 
Başkonsolos Yücekök’te açılışta bir konuşma yaparak, emeği 
geçenleri kutladı ve “Güzel bir irfan yuvası oluşturmuş bu 
ekibi canı gönülden tebrik ediyorum. Şimdi diyeceğiz ki, 
Türkiye’ye giden herkes birer ikişer kitap getirsin ve buraya 
bağışlasın“ dedi. Würzburg’dan gelerek açılışa katılan tarihçi 
yazar Latif Çelik de böyle geniş kapsamlı bir kütüphanenin 
açılmasından dolayı Rüştü Kam’ı tebrik ederek, “Kültür 
varlığın temelidir. Kütüphaneler, kültürün meyvelerinin 
toplandığı bahçeleri. Fikirlerin süzgeci konumundaki kü-
tüphaneleri harekete geçirebilmeniz için kültür âşığı olmak 
gerekir.” şeklinde konuştu.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Almanya’nın ilk Türk Kütüphanesi başkent Berlin’de açıldı
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�Portre

Sermiyan Midyat, Berlinlileri kahkahaya boğdu
Yazar, yönetmen ve oyuncu, ünlü komedyen Sermiyan Midyat ‘Sermiyan Midnight’ adını verdiği tek kişilik 

stand-up gösterisini izlemeye gelen Berlinli tiyatroseverleri doyasıya güldürdü

ATZE Müzikal Tiyatro salonunda düzenlenen ve organizasyonunu ‘Tiyatro Yüz Yüze’ kurucuları Armağan ve 
Volkan Uzunöner çiftinin üstlendiği Avrupa organizesinin Berlin ayağında hayranlarıyla bir araya gelen ünlü 
oyuncu Sermiyan Midyat, gösterisinin birinci bölümünde çocukluğundan bugüne yaşadığı hayattan kesitleri, 

çektiği filmlerdeki kamera önünde ve arkasında yaşadığı tuhaf ve komik anılarını, hayatına dair olayları 
kendine has bir dille anlattı.

Gösterinin ikinci bölümünde yazıp yönettiği ve başrolünde kendi oynadığı ‘Hükümet Kadın 1’ ve ‘Hükümet 
Kadın 2’ filmlerindeki anılarını da seyircileri ile paylaşan Midyat, ‘Hükümet Kadın 2’ filmindeki kız isteme 

sahnesini seyircilerin arasından seçtiği konuklarına kısa bir canlandırmasını yaptırdı. İki  
bölümlü Sermiyan Midyat stand-up gösterisini izlemeye gelenler, hem güzel vakit 

geçirdi, hem de gülmeye doydular.
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Berlin-Brandenburg Türkiye Toplu-
mu (TBB) korona nedeni ile birkaç 
kez ertelediği genel kurul seçimini, 
dernekler masasının onayı alınarak, 
16 Ekim 2022 Pazar günü Ballhaus 
Prinzenallee’de gerçekleştirdi.

Açılış ve selamlama konuşmasını 
TBB’nin sözcüsü Ayşe Demir’in yaptığı genel kurulda Tür-
kiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosu R. Olgun Yücekök, 
Berlin Eyalet Parlamentosu’nun Uyum, Çalışma ve Sosyal 
İşler Müsteşarı Wenke Christoph ile Berlin Eyalet Parlament-
osu’ndaki siyasi partilerin uyum politikaları sözcüleri Elif Er-
alp (Sol Parti) ve Jian Omar (Yeşiller Partisi) birer konuşma 
yaptılar. Parti toplantısı nedeni ile genel kurula katılamayan 
Sosyal Demokrat Parti (SPD) Uyum Politikaları Sözcüsü Or-
kan Özdemir’in mesajla gönderdiği konuşma metnini TBB 
Sözcüsü Safter Çınar Okudu.

Ardından Berlin eski Uyum Görevlisi Andreas Germershau-
sen bir konuşma yaparak TBB ile müşterek yapılan uyum 
politikaları konusundaki çalışmalardan bahsetti. Konuşma 
sonrası Ayşe Demir  ve Safter Çınar Germershausen’a 
teşekkür ederek kendisine TBB adına bir hediye vererek ve 
çiçek sundular. Yeni dönemde, halen devam etmekte olan 
COVID-19 korona pandemisi ve çevre sağlığı ile iklim 
koruması üzerine yapılan çalışmalara ağırlık verileceğinin 
belirtildiği toplantıda Deutsche Stammzellspender Datei 
(DSD) adına Dr. Dirk Tröndle’de bir konuşma yaptı.

İki bölümden oluşan toplantı ve genel kurulun birinci bölü-
münde yapılan konuşmalardan sonra, yeni yönetim kurulu 
seçimine geçilmeden önce kısa bir ara verildi. Aradan sonra 
Hilmi Kaya Turan, Gülsüm Kaya-Müller ve Lale Yıldırım’ın 
Divan Kurulu’na seçilmesi ile başlayan yönetim kurulunu 
seçimleri aşamasında eski yönetimin aklanmasına geçildi. 
Bu bölümde TBB Sözcüsü Ayşe Demir yaklaşık 150 sayfalık 
Yönetim Kurulu Raporu’nu, Remzi Uyguner Mali Raporu ve 
Şemsi Bilgi Denetim Kurulu Raporu’nu sundular. Raporlar 
üzerindeki tartışmalardan sonra Yönetim Kurulu yapılan 
açık oylamada, oy birliği ile aklandı.

Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine TBB Tüzüğü’nün amaç 
maddelerine çevre sağlığı ve iklim koruması maddeleri 
eklendi ve Yönetim Kurulu’nun görev süresi 2 yıldan 3 yıla 
çıkarıldı. Yönetim Kurulu’nun aklanmasından ve tüzük 
üzerine yapılan konuşmalarla oylamalardan sonra yeni 
kurulların seçimlerine gidildi.

Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu şöyle oluştu:
Ayşe Demir, Prof. Dr. Zülfukar Çetin, Safter Çınar, Remzi 
Uyguner, Cornelia Reinauer, Şemsi Bilgi ve Ümit Akyüz yeni 
yönetim kuruluna seçilirken; Denetim Kurulu’na seçilen 
üyeler Mehmet Koç, Gülsüm Kaya-Müller ve Kemal Büklü 
oldu.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

TBB Yeni 
Yönetimi 

Seçti
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Yılın iki haftası Berlin’in gökyüzü ve tarihi binaları birbirinden renkli 
ışıklar ile aydınlanır. Her Ekim ayında olduğu gibi Berlin, bu sene de tam 
bir görsel şölen olan Festival of Lights’a ev sahipliği yaptı. Dünyanın dört 
yanından ziyaretçiler, yetenekli birçok sanatçının tasarımlarını şehrin 
ikonik anıtları üzerine yansıtılmış olarak görmek için başkente akın etti-
ler. Aydınlatılan binaların çoğu şehir merkezinin etrafında yer aldı ve en 
rağbet görenlerin başında Brandenburg Kapısı, Berlin Dom ve Berlin’in 
Televizyon Kulesi (Fernsehturm) vardı.

Festival of Lights fikri ve markası Birgit Zander ve ajansı Zander & Part-
ner Event-Marketing tarafından Ekim 2004’te oluşturulmuştur. Amacı 
ilk günden beri uluslararası ve yerel sanatçıların çalışmalarıyla şehrin 
tarihini birleştiren bir açık hava sergisi olmaktı ve de bunu seneler 
içinde başardı. Uluslararası alanda kazanılan olumlu itibar sayesinde 
artık farklı ülkelerde ve birçok şehirde Festival of Lights etkinliği 
düzenlenmekte.

Her sene farklı temalara sahip olan Festival of Lights’ın 2022 yılı kon-
septi, “Geleceğimizin Vizyonu” oldu. Geleceğimiz nasıl olacak? sorunun 
cevabını merak edenler için Festival of Lights, sıra dışı ve ilham verici 
çalışmalar ile geleceğe ufak da olsa bir pencere araladı. Geçtiğimiz 
yılların aksine bu sene Berliner Dom’a projeksiyon ile yansıtma 
yapılmak yerine, ön cephesinde bulunan yeşillik alanda devasa ışıklı 
balonlar uçuruldu. Çok az elektriğe ihtiyaç duyan bu balonlar, tüm 
Avrupa ülkelerinin gündeminde olan enerji tasarrufuna dikkat çekti. 
Rusya ile batı ülkeleri arasındaki siyasi gerilimler ve yaşanan enerji 
krizinin gölgesinde başlayan festival, eleştirmenler tarafından iptal 
edilmeye zorlandı. Fakat organizatörler, büyük ölçüde LED ampuller 
içeren ve daha az iddialı tasarımlar kullanarak, beklenen enerji tüke-

timini geçen yıla göre yüzde 75 oranında azaltmayı başaracaklarını ve 
ışıkları tamamen yenilenebilir kaynaklardan çalıştıracaklarını garanti 
ettiler. Bunun yanı sıra, ışıkları gece yarısı yerine saat 23:00’a kadar 
açık tutacaklarının sözünü vermeleri üzerine, şehir klasikleşmiş bu 
festivalden mahrum kalmamış oldu.

Festivale hafta içi nispeten daha sakin bir günde katılmaya karar vermiş 
olmama rağmen, gözümün görebildiği en uzak noktaya kadar yayılmış 
yoğun bir ziyaretçi katılımıyla karşılaştım, gösterilen ilgiye hayran 
kalmak elde değildi. Yürüyüşüme Brandenburg Kapısı’nda başlayarak 
Müzeler Adası’na doğru ilerlerken, şehrin duvarlarına yansıtılan sanat 
eserlerinin yanı sıra, genç ve yaşlı birçok insanın elindeki ışıklı balon 
ve aksesuarlar yol boyu bana eşlik etti. Hotel de Rome’un bulunduğu 
Bebelplatz’a geldiğimde ise dört bir tarafı aydınlatılmış bu meydanda 
bulunan görsel çalışmaların detaylarını incelerken zamanın nasıl 
geçtiğini anlayamadım. Berliner Dom tarafına döndüğümde, tüm 
ihtişamı ile Televizyon Kulesi bana yön gösteriyordu adeta ve gösterdiği 
yol beni dev boyuttaki uçan balonlara getirmişti. Balonların her biri, 
dört veya beş kişi tarafından yönetiliyor ve ahenk ile gökyüzünde dans 
edercesine süzülüyorlardı.

2022 Festival of Lights’ın konsepti hem geleceğimize ışık tuttu hem 
de bir çoğumuzu çocukluk yıllarına  geri götürdü. Enerji krizi nasıl 
sonuçlanır bilinmez fakat ben gelecek bize alternatif ve doğa dostu 
enerji üretim sistemleriyle daha nice Festival of Lights getireceğe 
benziyor.

Haber ve Fotograf: Sarp BOYACIOĞLU

Festival of Lights 2022Festival of Lights 2022Festival of Lights 2022

�Haber
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Onlar erdi 
muradına…
T.C. Berlin Büyükelçiliği ve 
Başkonsolosluğu’nda uzun 
yıllardır görev yapan Çiğdem 
Gündüzoğlu ile Mehmet 
Gündüzoğlu çiftinin güzeller 
güzeli kızları inşaat ve enerji 
mühendisi Ezgi Sinem, üniver-
siteden bölüm arkadaşı Bünya-
min ile muhteşem bir düğünle 
mutluluklarını taçlandırdılar.

Çok zarif, incelikle hazırlanmış 
düğüne Almanya’nın T.C. 
Berlin Büyükelçisi  A. Başar 
Şen, Berlin Başkonsolosu R. 
Olgun Yücekök’ün eşi Büyük-
elçilik Müsteşarı Fulya Yüce-
kök de katılarak genç çifti 
onurlandırdılar. Gündüzoğlu 
çiftinin büyükelçilik ve kon-
soloslukta uzun yıllar birlikte 

görev yaptıkları iş arkadaşları, 
yakın dostları ve akrabaları bu 
güzel düğünde hazır bulundu.

Berlin Süryani Cemaati’nin 
ruhani lideri Abuna Murat 
Üzel, Berlinli iş insanları Celal 
İrgi ve eşi, başkentin tanınmış 
doktorları Dr. Ufuk Şentürk, 
Dr. Vedat Özkan, Dr. Murat 
Gördük, Gül Kazancıoğlu, 
Metin Ataş ve Kamil Kaya da 
konuklar arasındaydı. Sade ve 
duru güzelliği ile dikkat çeken 
gelin Ezgi Sinem ve Samsun’un 
geniş nüfusa sahip Kaya 
ailesinin oğulları Bünyamin’in  
mutlulukları tüm misafirlere 
yansıdı. Biz de SES Dergisi ola-
rak Gündüzoğlu ve Kaya ailesi-
ni tebrik ediyouz. Mutlulukları 
daim olsun.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

Ezgi Sinem Bünyamin
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Büyükelçilik Kapalı Salon Turnuvası Kupası eyalet 
başkentine geri döndü. Pandemi nedeniyle iki yıl ara-
dan sonra, Almanya’da akredite diplomatik misyonların 
uluslararası kapalı salon futbolu turnuvası bir kez daha 
Potsdam’da gerçekleştirildi. Yedi ülkeden diplomatların 
yanı sıra Berlin Dışişleri Bakanlığı ve Brandenburg Eyalet 
Parlamentosu’ndan ekipler 4 Eylül Pazar günü 
Heinrich-Mann-Allee’deki spor salonunda bir araya geldi. 
Bu yıl 19. kez düzenlenen geleneksel turnuvaya ayrıca 
Türkiye Büyükelçiliği, Azerbaycan, Kosova, Fas, Polonya, 
Danimarka ve ABD’nin Berlin Büyükelçiliği ile Türkiye 
Başkonsolosluğu takımları katıldılar. 

Kazanan Türkiye
Potsdam’da yaklaşık 250 futbolseverin izlediği 19. Ulus-
lararası Büyükelçilikler Kapalı Salon Turnuvası‘nın en 
güçlüsü Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği takımı turnuva 
tarihinde ilk kez kupayı kazandı. Bu, Challenge Kupa-
sı‘nın bir yıl süreyle Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği‘ne 
ait olacağı anlamına geliyor. 2019’daki son turnuvanın 
şampiyonu Peru Cumhuriyeti Büyükelçiliği olurken, 
Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosluğu bir önceki yıl 
turnuvayı kazanmış, ABD ise 2017’deki turnuvadan zaferle 
ayrılmıştı. Potsdam’da düzenlenen turnuvada ayrıca, 
oyunların organizatörü olan ‘Embassy- Cup e. V.’ derneği 
her yıl, en centilmen takıma ‘Fair Play’ kupası veriyor.

Belediye Başkanı Mike Schubert‘in himayesinde diplomat-
lar, büyükelçiliklerin personeli ve Brandenburg eyaletin-
den 10 takım 19. kez düzenlenen turnuvada ‘Büyükelçilik 
Kupası‘ için yarıştı. T.C. Berlin Büyükelçiliği Takımı’nın 
şampiyonu olurken, ikinciliği Federal Almanya Dışiş-
leri Bakanlığı, üçüncülüğü Fas Krallığı Büyükelçiliği ve 
dördüncülüğü Brandenburg Eyalet Parlamentosu takımı 
kazandı. Bu yılın Fair Play 2022 kupasına ise Polonya 

Cumhuriyeti Büyükelçiliği takımı layık görüldü.

2 gurup halinde başlayan turnuvanın yarı finallerinde 
Brandenburg Eyalet Parlamentosu ile Federal Almanya 
Dışişleri Bakanlığı takımları karşı karşıya geldi. Bu maçı 
3-0 kazanan Dışişleri Bakanlığı takımı, finalde Türkiye 
Büyükelçiliği takımı ile final karşılaşmasına çıktı. Finalde 
Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı takımına karşı karşı-
laşmayı 4-2 kazanan Türk takımı 19. Uluslararası 
Büyükelçilikler Kapalı Salon Turnuvası‘nın şampiyo-
nu oldu. Turnuvanın ikincisi Federal Almanya Dışişleri 
Bakanlığı takımı olurken; üçüncülük kupasını ise Bran-
denburg Eyalet Parlamentosu takımını 5-1 mağlup eden 
Fas Krallığı Büyükelçiliği takımı kazandı. Turnuvayı ‘Barış 
Elçisi’ olarak destekleyen Brandenburg Eyalet Başkanı Dr. 
Dietmar Woidke, finalde yaptığı konuşmada, “Barış, ulus-
lararası anlayış ve kültürel çeşitlilik için harika bir vitrin. 
Oyuncular ve seyirciler, maç içinde oyunun kaybedilebi-
leceğini, ancak adalet ve hoşgörü ile sonunda herkesin 
kazanacağını görüyor ve kabul ediyor.” dedi. Schubert 
konuşmasının sonunda bu güne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da turnuvayı desteklemeye devam edeceğini söy-
ledi. Turnuvaları başlatan ve günümüze kadar başarıyla 
sürdüren Türk Büyükelçiliği görevlisi Hikmet Güvenç ve 
organizasyona destek veren diğer görevliler tüm katılım-
cı takımlara, Potsdam şehrine, sponsorlara, gönüllülere 
ve Embassy Cup organizatörlerine teşekkür etti. 2023‘te 
20.‘si düzenlenecek olan Uluslararası Büyükelçilik Salon 
Futbolu Turnuvası‘nda katılacak takımlara SES Dergisi 
olarak şimdiden başarılar diliyoruz.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

19. Uluslararası Büyükelçilikler Kapalı Salon Turnuvası‘nın 
En Güçlü Takımı TÜRKİYE
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Türkiyemspor II, kupa maçında FSV 
Berolina Stralau II takımını eledi 
Türkiyemspor’un ikinci takımı, kupa maçında bir üst ligde oynayan 
FSV Stralau II takımını son dakika golü ile yenerek kupadan eledi.

Ümit Toraman ve Muhammed Atalay hocaların çalıştırdığı Türkiyem-
spor’un ikinci takımı oynadığı kupa maçında bir üst ligden (beziksliga-
bölgesel lig) gelen rakibini 2-1’le geçerek kupadan eledi. 

Maça 2 takımda kontrollü başladı. Her iki takımda ilk yarıda ciddi bir gol 
pozisyonu bulamasa da, Türkiyemspor müdafaasının yaptığı tek hata ile 
ilk yarı rakibin 1-0 üstünlüğü ile bitti. 2 yarı oyuncu değişikliği ile başladı. 
Tarık Demir’in yerine, oyuna Kaan Atik girdi. Türkiyemspor ikinci yarıya 
iyi başladı ve gol pozisyonları bularak, rakip takıma bu yarıda pozisyon 
vermedi İkinci yarının 72. dakikasında Kaan Atik ile beraberlik golü geldi 
ve durum 1-1 oldu. Türkiyemspor 90+3 attığı golle turu geçti.

Türkiyemspor bu karşılaşmayı Ferhat Ömür, Enes Gedek, Murat Can 
Biçici, Emil Trapp, Eray Akdeli, Ali Abou-Saleh, Joseph Okoli-Onumazi, 
Tarık Demir (Kaan Atik), Burak Çil (Abdullah) ve İbrahim İnal’lı kadrosu 
ile oynadı.

Haber ve Fotograf. Hüseyin İŞLEK

2022 Karate Liginin fi-
nalleri 4 bayan ve 4 erkek 
takımlarıyla Ludwigs-
burg’ta yapıldı
 
Gizem Buğur, Seden Buğur, Fortesa Orana 
ve Selin Işık’tan oluşan Banzai bayan takımı 
yarı final maçında Hamburg Bölgesi’nin Saiko 
takımını 2:1 yenerek finale kaldı. Final müca-
delelerinde Bushido Waltershausen takımını da 
2:0 yenerek 2022 yılının Karate Lig Şampiyonu 
oldu ve bayanlar Bundesliga takımı şampiyonu 
olmayı başardı.

Banzai Karate Kulübü sporcuları 2021 de elde 
ettikleri üçüncülükten sonra bu sene; Ber-
lin’de şu ana kadar bir bayan takımının elde 
edemediği şampiyonluğa ulaşarak büyük bir 
başarıya imza attılar. Bu sene büyüklerde de Al-
manya şampiyonu olan Gizem ve Seden Buğur 
adlı kız kardeşler böylece bu yıl çifte şampiyon 
olmayı başararak; eski Dünya Şampiyonu 
babaları Veysel Buğur’a büyük bir gurur 
yaşattılar. Ayrıca aynı gün yapılan 21 yaşaltı 50 
kg bayanlarda karşılaşmalarında Seden Buğur 
favori olarak girdiği yarışmada büyüklerdeki 
Almanya Şampiyonluğu’na bir de 21 yaşaltı 
Almanya Şampiyonluğu ekledi. 
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: SC Banzai
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Türkiyemspor gençleri kupa maçında 
BSC Kickers’i 7-0 mağlup ederek bir üst 
tura yükseldi
Berlin’deki, kupa haftasında Türkiyemspor’un U 12 genç yetenekleri 
sahasında konuk ettiği BSC Kickers U 12 takımını 7-0 gibi farklı bir 
skorla mağlup etti.

Maça istekli başlayan ev sahibi ekip maçın 10. dakikasında Yasin’in 
atmış olduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golden hemen iki dakika sonra 
korner atışından gelen topu mükemmel bir vuruşla gole çeviren 
Çağdaş skoru 2-0’a getirdi. Bu gollerden sonra daha özgüvenle 
oynayan Çil’in talebeleri 25. dakikada Haydar ve 30. dakikada 
Çağdaş’la skoru 4-0 yaparak ilk yarının sonucunu belirlediler.

İkinci yarıya kaldığı yerden devam eden Türkiyemsporlu gençler 40. 
dakika Haydar, 50. dakika Çağdaş ve 60. dakikada yine Haydar’ın 
kaydettiği golle maçın skorunu belirleyerek maçı 7-0 kazandılar. 
Türkiyemsporlu gençler bu sonuçla Berlin Kupası’nda bir üst tura 
yükseldiler. Türkiyemspor Berlin bu karşılaşmayı; Elian (kaleci), 
Taha, Alperen, Yasin, Eren, Çağdaş, Volkan Ü., Haydar, Volkan G., 
Emirhan, Kenan ve Furkan’dan kurulu kadro ile oynadılar.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Türkiyemspor

Türkiyemspor U 14 hari-
ka, puan maçında Berli-
ner TSC’ya bir düzine gol 
attılar
Berlin’de liglerin başlamasıyla Türkiyem-
spor Berlin’in U 14 genç takımı U 14 kendi 
sahasında ağırladığı Berliner TSC’u adeta 
gol yağmuruna tuttu. Türkiyemspor’un genç 
yıldızları, rakip takıma bir düzine gol atarak 
karşılaşmayı 12-1 kazandı.

Büyük sahada ilk defa 11’e 11 sahaya çıkan 
Çil’in öğrencileri 12. dakikada Joel ile 1 - 0 
öne geçtikleri ilk yarıyı 5 - 1 önde kapattı.

İkinci yarı tek kale oynayan Çil’in talebeleri 
karşılaşmanın 40., 45., 47. dakikalarında 
Ousman, 50., 53. dakikada Omar ve 60. 
ile 70. dakikalarda Burak’ın atmış olduğu 
gollerle maçı 12 - 1 kazanarak lige üç puanla 
başladılar.

Türkiyemspor Berlin U 14 bu karşılaşmayı; 
Ege (kaleci), Elian, Batu, Devrim, Joel, Ke-
rem, Kemal, Can, Burak S., Joseph, Ousman, 
Omar, Suphi, Shahin ve Burak kadrosuyla 
oynadı.

Jahr Jahr Jahr ◆◆◆ Yıl 19 Yıl 19 Yıl 19 75
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17. Uluslararası 
Banzai Kupası’na 
1211 sporcu katıldı
Berlin’de Banzai Spor Kulübü’nün ev 
sahipliğinde 3 ve 4 Eylül tarihlerinde Horst-
Korber-Sportzentrum’da düzenlenen 17. 
Uluslararası Banzai Kupası Turnuvası’na 
31 Ülkeden 1211 sporcu katıldı. Turnuvaya 
Danimarka, İsveç, Slovakya ve İskoçya takım 
sporcularını gönderdi. Turnuvada Türkme-
nistan da çok iyi ve seçkin 54 kişilik sporcu 
kafilesiyle temsil edildi.
Banzai Karate Kulübü Başkanı ve hocası Veysel 
Buğur’un eski koçu Bernd Herrmann’ın vefatı 
nedeniyle yapılan saygı duruşu ile başlayan 
turnuvada Banzai Spor Kulübü’nden 57 kilo 
miniklerde Can Paul Cebeci gümüş, gençlerde 
61 kiloda Fatih Aktaş ve büyüklerde 67 kiloda 
Amine Boulares bronz madalya kazandı.

17. Uluslararası Banzai Kupası Turnuvası’nda 
derece alan sporculara, kupa ve madalyaları 
turnuvaya konuk olarak katılan Berlin 
Başkonsolosu R. Olgun Yücekök tarafından 
takdim edildi.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Banzai Spor kulübü

Banzai Karate Kulübü sporcuları ile 75 
ülkeden 1105 sporcunun katıldığı Seri A 
Turnuvası Kocaeli’de yapıldı
Berlin Banzai Karate Kulübü gençlerinin Alman Milli Takımı adına 
yarıştığı ve 75 ülkeden 1105 sporcunun katıldığı Seri A Karate Turnuvası 
Kocaeli’nin Şehit Recep Topaloğlu spor salonunda yapıldı. 

Banzai Karate Kulübü’nden Gizem Buğur, Alman Milli Takımı adına 
dövüştüğü turnuvada; Türkiye Milli Takımı’ndan Esra Karabağ’a karşı 
yaptığı dövüşleri kazandı ve ardından sonraki turlarda Polonyalı, İranlı, 
Bosnalı ve Ukraynalı  rakipleri ile yarı finalde ise Türkiye’den bir sonraki 
dövüşçü Damla Ocak ile karşılaştı. Final maçı 2:5 sona erdi ve Gizem 
böylesine büyük bir turnuvada hak ettiği gümüş madalyayı kazandı. 
Amine Boulares ilk maçını Polonyalı rakibine karşı kazandı, ardından 
Kazakistanlı rakibi ile karşılaştığı final dövüşünde kaybetti. Teselli tu-
runa çıkan Amina İngiliz rakibine karşı ilk maçını kazandı, bir sonraki 
maçında Çinli rakibi Tai Peh’e karşı kaybederek 9. oldu. Zelal ilk maçını 
bir Cezayirli’ye karşı kazandı ancak Çinli Tai Peh’e karşı ikinci raunt-
ta kaybetti. Selin ise ilk maçını İranlıya karşı 9:1 gibi üstün bir skorla 
kazandı ancak sakatlığı nedeniyle dövüşe devam edemedi. Madalya 
sıralamasında Mısır birinciliği alırken, onu Türkiye ve İran takip etti. 
Almanya ise ulusal sıralamada 12. sırada yer aldı.
Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Banzai Karate Kulübü
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Türkiyemsporlu 
kadınların rüyası 
erken bitti
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) 
Kupası 1. Tur karşılaşmasında Hamburg 
Bölgesi’nden Eimsbütteler TV Kadınlar 
Futbol Takımını 6:1 yenerek, ikinci 
tura yükselen Türkiyemspor’un Kadın 
Futbol takımı, kendi sahasında oynadığı 
karşılaşmada RB Leipzip’e 6-0 yenilerek 
kupadan elendi.

Katzbach Stadyumu’nda yaklaşık 200 
futbolseverin izlediği maçta Laetitia 
Scheunemann (kaleci), Lutricia Michal-
ke, Chrisytin Janitzki, Alezandra Alma-
salme, Marta Schrey, Angelina Lübcke, 
Erika Szuh, Leyla Aydın, Julie Illmann, 
Maria-Pia Zander-Zeidam ve Senanur 
Yavuz’dan kadrosuyla sahaya çıkan 
Türkiyemspor Kadınlar Futbol Takımı 
kuvvetli rakibi RB Leipzip’e 6-0 yenilerek 
mağlup oldu ve kupaya ikinci turda veda 
etti. Bu sonuçla RB Leipzig Kadınlar 
Takımı da bir üst tura yükseldi.
İlk yarısında Türkiyemspror’un 3-0 
geriye düştüğü karşılaşmada, RB 
Leipzig’de Anessa Fudalla sakatlanarak 
sahayı terk etmek zorunda kaldı. İkinci 
yarıda oyuna giren Larissa Schreiber, 63. 
dakikada ofsayt düdüğünün ardından 
topu kaleye doğru gönderdiği için sarı 
kart gördü. Maçın son bölümlerinde Fu-
dalla ayağından sakatlanarak oyundan 
çıkmak zorunda kalınca, RB sahada kısa 
süreliğine dokuz oyuncuya düştü.

Türkiyemspor Berlin karşısında 6:0 
(3:0) galip gelen RB Leipzig’in golleri-
ni Vanessa Fudalla (11.), Jenny Hipp 
(22./48.), Barbara Brecht (45.) ve Larissa 
Schreiber (50.) attı. Karşılaşmanın 6. Ve 
son golü maçın 76. dakikada Medina 
Desic tarafından kaydedildi. Türkiyem-
sporlu oyuncuları maç sonrası tebrik 
eden RB Leipzip’in Türk hocası Şaban 
Uzun’un takımı son 16 turuna yükselir-
ken; Uzun, “İlk yarıda çok telaşlıydık ve 
çok fazla top kaybettik. Moladan sonra 
daha iyi pozisyon aldık ve oyunu daha 
üstün sürdürdük. Genel olarak galibiyet 
net ve hakkımızdı.” şeklinde konuştu.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY
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Julia Urzynicok, 
Pflegeleitung Herzkatheterlabor

Oberarzt Dr. Florian Pape, 
Leiter Herzkatheterlabor

Prof. Dr. Cemil Özcelik, 
Chefarzt Klinik für Kardiologie 

Das Herzkatheterlabor (HKL) am Helios Klinikum Emil von Behring in Berlin-Zehlendorf sucht 
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) zur Vorbereitung, Assistenz und Nachbereitung 
aller Untersuchungen und Behandlungen im HKL.

www.helios-gesundheit.deKlinikum Emil von Behring

 Senin yerin burası: 

Wir freuen uns auf dich

Basit bir başvuru veya sorgular için daha fazla bilgi ve bir e-posta adresi:
www.helios-gesundheit.de/berlin-behring/herzschlag
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Humboldt Forum’da 
Berlin Sergisi

Ziyaret gün ve saatleri:
Pt, Ça, Pe, Pa: saat 10 – 20
Cu, Ct: saat 10 – 22
Sa: kapalı

Türkçe herkese açık tur:  
BERLİN GLOBAL 90 dakikada 
Her ayın birinci pazar günü, saat 17 de
ücretsiz (tur ve sergiye giriş)

BERLIN GLOBAL
Berlin Ausstellung im Humboldt Forum 
Schlossplatz, 10178 Berlin

    Alexanderplatz
  Rotes Rathaus
  Berliner Schloss 

  Schlossplatz

� berlin.global 
� berlinglobal.exhibition
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