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Merhabalar
Sevgili 
SES Okurları

Bahar havalarının
kendini iyice göster-
meye ba‚ladı©ı ‚u
günlerde yine dopdo-
lu bir dergi olu‚ -
turduk. Bahar sayı-
mızla sizlerin kar‚ı -
sına gururla çıkı -
yoruz, çünkü Berlin’de olan biteni bu zengin sayıya
oldukça kapsamlı yansıttık. Bu kentin nabzı bu dergide
atıyor.

De©erli Okurlar

Bu sayıda birçok habere ve foto©rafa yer vermekle bir-
likte, yine de ‚unu söyleyebiliriz ki, Ses’in bu sayısı  ti -
yatro a©ırlıklı oldu. 

Aslında tiyatroya her sayıda yer vermeye çalı‚ıyoruz.
Berlin’deki Türk tiyatrosunun 1970’lere kadar giden bir
tarihi var. O yıllarda i‚çi tiyatrolarıyla ba‚layıp, daha
sonra Türkiye’den gelen ünlü sanatçıların sahneye
koydu©u tanınmı‚ oyunlarla geli‚en ve nihayet
Berlin’de kalıcı bir tiyatronun olu‚masına kadar giden
bu yolda, her dönemdeki de©erli tiyaro oyunları bizlere
ya‚am sevinci vermi‚tir. 

Bu sayının a©ırlık noktasını, genç ve yetenekli tiyatrocu
ve Tiyatro 28’in kurucusu Ufuk Güldü ile yaptı©ımız
söyle‚i olu‚turuyor. Ufuk bey, tiyatroya bakı‚ıyla, ener-
jisiyle ve gençlere yönelik mesajlarıyla Berlin’e bir
soluk getirdi. Bu yazıyı ilgiyle okuyaca©ınızdan eminiz.
Yazıyı özellikle tiyatro sanatçısı olmak isteyen gençleri-
mize öneririz.

Sizlerin de bildi©i gibi Berlin’de yıllardır ‘23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’  (23 Nisan
Internationales Kinderfest) kutlanıyor. Bu bayram artık
Berlin’in ‘olmazsa olmaz’ı oldu. 23 Nisan’ın Berlin’de
en güzel ‚ekilde geçmesi için Konsoloslu©umuz ve der-
neklerimiz aylarca canla ba‚la çalı‚ıyor. Ses dergisi ola-
rak bizler de çocuk bayramı için elimizden geleni yapı -
yoruz. Berlin’de ya‚ayan tüm çocukların 23 Nisan bay-
ramını kutluyoruz.

Cemiyet haberlerinden spora, e©lenceden sanata kadar
olan zengin içeri©imizle sizlerin ‚u bahar günlerini key-
ifle ya‚amanıza katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize.

Bir dahaki sayımızda bulu‚uncaya dek ‚en ve esen
kalın.

Ahmet Tunga 
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Türk filmleri onuruna etkinlik

62. Berlin Film Festivali (Berlinale) kapsamında
Türkiye'nin Berlin Büyükelçili©i Kültür mü‚avirli©i
tarafından Türk filmleri ve film yapımcıları onuruna
bir etkinlik düzelendi.

Festivalde filmlerin gösterildi©i Berlinale Palast
yanında bulunan ''Sternberg Tiyatrosu/Spielbank
Berlin'' salonunda düzenlenen etkinli©e, Tür -
kiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıo©lu,
Berlin Ba‚konsolosu Mustafa Pulat, Kültür Ata‚esi
Gözde Íahin, bu yıl Berlinale'de Forum bölümünde
gösterilen ''Tepenin Ardı'' filminin yönetmeni Emin
Alper ve ''Generation 14plus'' bölümünde gösteri-
len ''Lal Gece'' filminin yönetmeni Reis Çelik ile bu
filmde rol alan oyuncular, çok sayıda davetli ve
sinemasever katıldı.

Karslıo©lu, burada yaptı©ı konu‚mada, Türkiye
dostları için düzenledikleri bu etkinli©i geleneksel
hale getirmek istediklerini belirterek, film sektö-
ründe i‚birli©inin artması dile©inde bulundu.

Lal Gece

Berlin'de düzenlenen 62. Berlin Film Festivali'nde
(Berlinale), yönetmenli©ini Reis Çelik'in yaptı©ı
''Lal Gece'' adlı filmin prömiyeri yapıldı.

''Generation 14plus'' bölümünde yer alan ve Haus
der Kulturen der Welt adlı salonda yapılan ilk
gösterimi, yönetmen Çelik'in yanı sıra oyuncular
Ûlyas Salman ve Dilan Aksüt de izledi.

Çelik, gazetecilere yaptı©ı açıklamada, ''Lal Gece''
filminin, aslında dünyanın yarası olan genç ya‚ta
evliliklerle ilgili bir film oldu©unu belirterek, ''Ama
filmin asıl konusu bu durumda olan bir erke©in
kendisini sorgulamasıyla ilgilidir. Bütün dünyayı,
erkek yapısını ilgilendiren bir filmdir. Sonunda bir
erke©in sorgulamasına dönen bir filmdir'' ‚eklinde
konu‚tu.

Berlinale'nin yarı‚ma bölümünde bu yıl bir Türk fil-
minin yer almadı©ının hatırlatılması üzerine de
Çelik, bu tür büyük festivallerin stratejileri oldu -
©unu ve buna saygı göstermek gerekti©ini belir-
terek, yılda 300 ila 400 arasında filmin seçildi©i bu
festivalde Türkiye'den 2 filmin yer almasının da çok
güzel oldu©unu kaydetti.

Oyuncu Ûlyas Salman ise, ''Lal Gece'' filminin
Berlinale'de ''Generation 14plus'' kategorisinde
gösterilmesini ele‚tirdi.

Bu konuda bir hata yapıldı©ına inandı©ını ifade
eden Salman, ''Jüri burada bizim Türk filmlerinin
alt metnini okumakta zorlanıyor. Bizim film
'Generation' kategorisinde gösteriliyor. Bir çocuk
oynuyor diye. 14 ya‚ üstü diye bir sınıflandırma

yapmak do©ru bir ‚ey de©il. Ûkincisi, sanatsal ko -
nularda zannediyorum bizim insanımızla Avru -
pa'nın sinemaya bakı‚ı arasında çok büyük farklı -
lıklar var. Bu farklılıkların temel nedeni toplumsal
dokuya farklı bakabilmekten kaynaklanıyor. Bura -
daki sanatsal de©erlendirmeyi çok insani bulmu -
yorum. Seçme konusunda hatalar yapılıyor''
görü‚ünü belirtti.
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Almanya Uyum Vakfı

Almanya Ba‚bakanı Angela Merkel, göçmenlerin
Alman toplumuna uyumuyla ilgili çalı‚malarda her
zaman iyi fikirlere açık olduklarını söyledi.

Ba‚bakan Merkel, üyelerinin Türk ve Almanlardan
olu‚tu©u Almanya Uyum Vakfının yeni yıl davetine
katılarak bir konu‚ma yaptı.

Merkel, konu‚masında, uyuma her zaman önem
verdiklerini, bu nedenle ba‚bakanlıkta bir uyum
bakanlı©ı olu‚turduklarını ve uyum zirveleri düzen-
lediklerini belirterek, ''Uyum konusunda iyi fikirle-
re her zaman açı©ız'' dedi.

Angela Merkel, ocak ayı sonunda düzenleyecekleri
yeni uyum zirvesinde federal düzeyde daha somut
uyum planları hazırlayacaklarını ifade ederek, dil
ö©renmenin uyum için çok önemli oldu©unu sıkça
vurguladıklarını, insanları dil ö©renme konusunda
cesaretlendirmek istediklerini ve sporun da uyuma
çok önemli katkısı oldu©unu vurguladı.

Uyuma katkı sa©layan Almanya Uyum Vakfına da
çalı‚malarından dolayı te‚ekkür eden Merkel,
uyumun insanların meraklı ve hareketli kaldı©ı
sürece ba‚arıya ula‚abilece©ini, Alman toplumu-
nun göçmenleri kabul etmeye hazır, göçmenlerin
de uyuma istekli olması gerekti©ini kaydetti.

Vakfın yönetim kurulu sözcüsü Wolfgang Fürstner
de göçmenlere Almanya'da yardımcı olmak ve göç-
menlerin kendilerini bu ülkede evinde gibi hisset-
mesi için çaba harcadıklarını belirterek, daha özgür
ve demokratik bir Almanya için toplum olarak göç-
menlere daha açık olmaları gerekti©ini söyledi.

Almanya Uyum Vakfının kuratoryum ba‚kanı olan
Alman Dergi Yayıncıları Birli©i (VDZ) Ba‚kanı
Hubert Burda da uyum için dil ö©renilmesinin
önemli oldu©unu, bunun yanı sıra spor ve ekonomi
alanındaki ba‚arılı göçmen kökenli insanların da
uyum için iyi bir örnek te‚kil etti©ini, bu tür örnek -
lere ihtiyaçları oldu©unu belirtti.

Yeni yıl davetine vakfın kuratoryum üyesi olan
Aydın Do©an ve vakfın yönetim kurulu üyesi olan
Bayern Münih Kulübünün ba‚kanı Uli Hoeness ile
Federal Meclis Üyesi Aydan Özo©uz, Berlin Eyalet
Meclisi Üyesi Özcan Mutlu, Türkiye'nin Berlin
Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıo©lu ve Berlin
Ba‚konsolosu Mustafa Pulat ile bazı i‚ adamları ve
dernek üyeleri de katıldı.
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Berlin`in Rudow, Lichtenrade, Mariendorf ve Marienfelde semtlerinde
4 Íube ile hizmet veren Aima Süpermarketler hizmetlerine Aima Back
F⁄r⁄n ve Pastahanesinin Mariendorfer Damm 337-339 in 12107 
adresinde aç⁄l⁄‚la yenilik katt⁄lar. 

Görkemli aç⁄l⁄‚ta mü‚terilere 
s⁄cak içecek ve pasta çe‚itleri ikram edildi. Aima Süpermarketler or -
taklar⁄ndan Murat Çelik, 2012 y⁄l⁄nda 2 tane daha Aima Süpermarket
ve 4 tane Aima F⁄r⁄n müjdesi verdi. 

Aima Back aç⁄l⁄‚ organizasyonu ise Berlin´in tan⁄nm⁄‚ Organizatörü
Muhte‚em Süleyman lakabl⁄ Süleyman Uzun ba‚ar⁄ ile yerine getirdi.
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Wedding semtindeki Alhambra sinemasında düzenlenen filmin galasına, Ata
Demirer'in yanı sıra, filmin oyuncuları Necati Bilgiç, Tarık Ünlüo©lu, Nihal
Yalçın, Özlem Türkad, Julia Dietze, yönetmen Hakan Algül, filmin di©er bazı
oyuncuları, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıo©lu ve e‚i
Gamze Karslıo©lu, oyuncular Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem, Berlin
Eyalet Meclisi üyeleri Emine Demirbüken-Wegner ile Özcan Mutlu ve çok
sayıda davetli katıldı.

Demirer burada yaptı©ı konu‚mada, Berlin Kaplanı filminde anlattı©ı hika -
yeyi kendisinin ya‚amadı©ını belirterek, ''Fakat o kadar çok akrabam var ki,
çocuklu©um bu hikaye ile geçti. Her yaz beklerdik gurbetten akrabalarımız
gelsin bize e‚ofmanlar getirsinler, çikolata getirsinler diye. Bin tane ‚ey
ya‚adım ve onlar birikti. 40 ya‚ıma gelince onları film yapmak nasip oldu.
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Arabistan sergisi 

Berlin'de Müzeler Adası'ndaki Bergama Müzesi
bünyesinde yer alan Berlin Ûslam Eserleri
Müzesi'nde ''Arabistan Yolları. Suudi Arabistan
Arkeolojik Hazineleri'' adlı sergi açıldı.

Paris, Barcelona ve St. Petersburg'dan sonra
Berlin'de de toplam 1300 metrekare alanda açılan
sergi, Suudi Arabistan, Berlin Devlet Müzeleri,
Berlin Devlet Kütüphanesi ve özel koleksiyonlar-
dan derlenerek bir araya getirilen 400 arkeolojik
buluntu ve eserden olu‚uyor.

Ûlk ça©, Antik Suudi Arabistan ve erken Ûslam
Dönemi eserlerini içeren sergide, Mekke ve
Medine'den getirilen eserlerin yanı sıra Kur'an-ı
Kerim ve Kabe kapısı da yer alıyor.

Bazı eserlerin Almanya'da ilk kez sergilendi©ine
dikkati çekiliyor.
Sergide, Suudi Arabistan'a giden tarihi ticaret ve
hac yolları da görsel bir ‚ekilde anlatılıyor.

Almanya eski Cumhurba‚kanı Christian Wulff ve
Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdul Aziz Es-
Suud himayesinde gerçekle‚ti.

Trafik puan sistemi de©i‚ecek.

Almanya'da trafik cezalarındaki puan sistemi de© i -
‚ecek -18 yerine 8 ceza puanı alanın ehliyeti elin-
den alınacak.

Almanya Ula‚tırma Bakanı Peter Ramsauer, ZDF
televizyonunda yayınlanan "Morgenmagazin"
prog ramında yaptı©ı konu‚mada, bugüne kadar
oldu©u gibi 18 de©il, sadece 8 ceza puanı alanın
ehliyetinin elinden alınaca©ını, buna kar‚ılık trafik
cezalarında daha dü‚ük ceza puanı verilece©ini
söyledi.

Bu yeni kararlarla ceza sisteminin basitle‚tirilmesi-
nin hedeflendi©ini ifade eden Ramsauer, bugüne
kadar a‚ırı hıza verilen 3 puanlık cezanın 1 puana
indirilece©ini, kırmızı ı‚ıkta geçenlere verilen 3 ila 7
puanlık cezanın da 3 puanla sınırlandırılaca©ını
kaydetti.

Ramsauer'e göre, gelecekte 1 puanlık cezalar 2
yılda, 2 puanlık cezalar da 3 yılda silinecek.
Bakan Ramsauer, 2013 yılında yürürlü©e girmesi
beklenen planlarıyla ilgili ayrıntılı açıklamayı bu
ayın sonunda yapaca©ını sözlerine ekledi.

Almanya'da ceza puanlarının toplandı©ı merkez,
ülkenin kuzeyindeki Flensburg kentinde bulu -
nuyor.

Berlin geçen yıl ziyaretçi rekoru kırdı

Berlin-Brandenburg Ûstatistik Dairesi tarafından
yapılan açıklamada, Berlin'i geçen yıl yakla‚ık 9,9
milyon turistin ziyaret etti©i ve otellerde 22,4 mil -
yon konaklama kaydedildi©i belirtildi.

Avrupa'daki borç krizinden dolayı rakamlar son
zamanlarda biraz azalmasına ra©men, geçen yıl
turist sayısında 2010 yılına göre yüzde 9, konakla-
ma sayısında da yüzde 7,5 oranında artı‚ kaydedil-
di©i ifade edildi.

Ûtalya, Portekiz ve Yunanistan'dan gelen turistlerin
sayısında azalma ya‚anırken, Rusya, Polonya,
Ûsrail ve Brezilya gibi ülkelerden gelenlerde ise
büyük ölçüde artı‚ oldu©u kaydedildi.

Berlin'in 2010 yılı rakamlarına göre otel konakla-
malarında Londra (48,7 milyon) ve Paris'in (35,8
milyon) ardından 3. sırada yer aldı©ı bildirildi.
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Berlin Büyükelçili©i'nin yeni yapılan
binası için çatı çatma töreni yapıldı

Geçen yıl temeli atılan Türkiye'nin Berlin
Büyükelçili©i binasının kaba in‚aatının tamamlan-
ması üzerine bir çatı çatma töreni düzenlendi.

Yeni Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıo©lu burada
yaptı©ı konu‚mada eme©i geçen herkese te‚ekkür
ederek, ''Yeni binamıza yıl sonuna do©ru ta‚ınmayı
planlıyoruz. Osmanlı döneminden kalan arsa üzeri-
ne yapılan binamız, Dı‚i‚leri Bakanlı©ının en büyük
in‚aat projesidir. Açılı‚ törenine Türkiye'den en
yüksek düzeyde katılım bekliyoruz'' dedi.

Ûn‚aat firması yetkilileri burada Karslıo©lu'na
büyük elçili©in in‚aatında çalı‚anların da bulun-
du©u bir foto©raf hediye etti.

E‚i Gamze Karslıo©lu ile birlikte törene katılan
Karslıo©lu'nun konu‚masını aksansız Almanca ile
yapması Almanların dikkatini çekti.

Tiergartenstrasse adlı cadde üzerinde in‚a edilen
büyükelçilik binasının temeli bir önceki Berlin
Büyükelçisi Ahmet Acet tarafından atılmı‚tı.

5 bin metrekare kullanım alanına sahip olaca©ı
ifade edilen büyükelçili©in zemin altında 2, üstün-
de de 3 kat olmak üzere 5 katlı bir bina olaca©ı
belirtildi.

Alman gelene©inde bulunan çatı çatma töreninde
kaba in‚aatı biten binalar üzerine çatı için son çivi
çakılıyor.
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Gloria Event´de düzenlenen bu güzel günde Fantazi
müzi©in güçlü sesi Hakan Altun hayranlar⁄n⁄ doyas⁄ya
e©lendirdi. Sevilen sanatç⁄ gecede en güzel ‚ark⁄lar⁄n⁄
seslendirirken müzik dolu ho‚ anlar ya‚att⁄. Ayr⁄ca
Berlin´in güçlü sesi Ard⁄ç´da sahne ald⁄.



Berlin Eyaleti Çalı‚ma, Uyum ve
Kadın Bakanı Kolat, a‚ırı sa©cı ve
tehdit içerikli mektup gönde rilen
Berlin Íehitlik Cami'sini ziyaret etti 

Kolat'ın, Cuma Namazı vaktinde yaptı©ı ziyarete,
eyaletin göç ve uyum sorumlusu Günter Piening,
eyaletin kültürden sorumlu müste‚arı Andre
Schmitz ve Berlin Muavin Konsolosu Zeynep
Yılmaz da katıldı.

Íehitlik Cami Derne©i'nin Ba‚kanı Ender Çetin,
cami imamı Mehmet Tekin ve derne©in yönetim
kurulu üyesi Yasemin Ba©cı tarafından kar‚ılanan
Kolat, burada ırkçı mektubun vatanda‚lar tarafın-
dan nasıl kar‚ılandı©ı ve cemaat arasındaki hava-
nın nasıl oldu©u yönünde bilgi aldı, ardından da
camiye geçerek namaz kılanları izledi.

Kolat, camiyi dayanı‚ma göstermek için ziyaret
etti©ini belirterek, "Bu mektup ile korku olu‚tur-
ması hedefleniyor. Buna izin verilmemesi ve kar‚ı
çıkılması lazım. A‚ırı sa©cı, halkı kı‚kırtıcı ve ırkçı
içerikli mektup görmezden gelinemez. Bunu açık
bir ‚ekilde kınamak gerekiyor" dedi.

Tegel semtinde bulunan bir camiye de aynı yönde
bir mektubun gönderilmi‚ olmasının hatırlatılması
üzerine Kolat, bu tür giri‚imlerin artmaması için bu
konuları izlemek, bu tür giri‚imlere kar‚ı
dayanı‚ma içinde olarak toplumun bölünemeye-
ce©ini göstermek gerekti©ini kaydetti.

Kolat, "Biz hangi din olursa olsun Berlin toplumu -
yuz. Berlin de dünyaya açık ho‚görülü bir kent.
Buna Ûslam da aittir" ‚eklinde konu‚tu.

Berlin Íehitlik Cami'ye gönderilen 8 sayfalık mek-
tubun kendisini sarstı©ını belirten Kolat, buraya
cemaatin ne tür deste©e ihtiyacı oldu©unu ve
hükümetin bu konuda ne yapabilece©ini ö©renmek
için geldi©ini kaydetti.

Schmitz de, özellikle Almanya'daki ırkçı cinayetler-
den sonra güvenlik birimlerinin bu konuda daha
dikkatli oldu©unu ve bu konuda tedbirler alaca©ına
inandı©ını belirtti.

Piening, Íehitlik Cami'nin Ûslamofobi'ye kar‚ı çok
önemli çalı‚malar yaptı©ını, bu çalı‚malarla Ûsla-
miyet'i anla‚ılabilir hale getirdi©ini ifade etti.

Çetin de, ırkçı mektubu kendisinin açtı©ını ve oku-
duktan sonra hemen güvenlik birimlerine haber
verdi©ini belirterek, "Ûlk önce bunu kamuoyuna
duyurmak istemedik. Ancak daha sonra özellikle
bu tür bireysel olayların tehlikeli olabilece©ini
dü‚ündük. Almanya'da a‚ırı sa©cı terörden dolayı
hava iyi de©il. Norveç'teki saldırı da bireysel bir
olaydı. ‚ehitlik Cami'ye kar‚ı geçen yıl 4 kez
kundak lama giri‚imi oldu. Bundan dolayı da di©er
birimlere ilettik" dedi.

Berlin Eyaleti Ûçi‚leri Bakanı Frank Henkel'in de
kendisini aradı©ını ifade eden Çetin, Henkel'in, bu
olayı ara‚tıraca©ı sözünü verdi©ini kaydetti.

Bu olaylardan ve ülkedeki Ûslamofobi'den dolayı
endi‚e duyduklarını belirten Çetin, halkın büyük
bölümünün de kendilerine destek verdi©ini, bunu
çok olumlu bulduklarını sözlerine ekledi.
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Yeni hizmete aç⁄lmas⁄yla Berlinli gençlerin vazgeçemedi©i gözde mekan-
lardan biri olmay⁄ ba‚ard⁄. Ayr⁄ca DJ Zakriya ve DJ Morad e‚li©inde
muhte‚em e©lenceler tüm h⁄z⁄yla devam ediyor.
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Steuern

Der Gesetzgeber hat sich zum Ziel gesetzt, ein paar
Vereinfachungen im Steuerrecht umzusetzen. Mit dem
verabschiedeten Gesetz profitieren am 2012
Arbeitnehmer, Eltern und Vermieter von den
Erleichterungen.

So werden für Eltern die Absetzbarkeit von
Kinderbetreuungskosten für und der Bezug von
Kindergeld für ältere Kinder erleichtert. Der
Arbeitnehmerpauschbetrag wird auf 1.000 Euro ange-
hoben, ohne dass Arbeitnehmer dafür Kosten nachwei-
sen müssen. Der erhöhte Pauschbetrag darf sogar
bereits für die Steuererklärung für 2011 angesetzt wer-
den. Für Vermieter gibt es Vereinfachungen bei der
Vermietung an Angehörige. 

Nicht umgesetzt wurde hingegen der ursprüngliche
Plan, dass Arbeitnehmer künftig nur noch alle zwei
Jahre eine Steuererklärung abgeben müssen. Jeder
Steuerpflichtige muss nach wie vor bis Ende Mai die
Erklärung für das Vorjahr beim zuständigen Finanzamt
abgeben. 

Vereinfachung bei Kinderbetreuungskosten und
Kindergeld

Bisher war der Nachweis von Kinder betreuungskosten
in der Steuererklärung relativ kompliziert. Mit den
Steueränderungen können Eltern die Betreuungskosten
für ihre Kinder bis zum 14. Lebensjahr als
Sonderausgaben absetzen. Dabei ist der Anlass für die
Kinderbetreuung unerheblich, also ob die Kosten aus
beruflichen oder privaten Gründen entstehen. Eltern
müssen also in der Anlage Kind weniger ausfüllen. Wie
bisher auch können maximal zwei Drittel der Kosten von
maximal 6.000 Euro steuerlich abgesetzt werden.
Maximal sind als 4.000 Euro als Kinderbetreu -
ungsaufwand zu berücksichtigen. Allerdings muss der
Bundesfinanzhof abschließend klären, ob die
Begrenzung auf diese Höhe zulässig ist. 

Beim Kindergeld und Kinderfreibetrag gelten ab 2012
ebenfalls vereinfachte Regelungen. Bisher erhalten
Eltern nur steuerliche Vorteile, wenn der Nachwuchs in
Ausbildung maximal 8.004 Euro im Jahr verdient.
Künftig spielen die Einkünfte für Kinder in der ersten
Ausbildung keine Rolle mehr. Auszubildende dürfen so
viel hinzuverdienen, wie sie möchten, ohne dass der
Ausbildungsfreibetrag gekürzt wird. Eltern können also
in der Steuererklärung zusätzlich 924 Euro absetzen,
wenn ihr Nachwuchs nicht mehr zu Hause wohnt. Nur
bei Aufnahme einer zweiten Ausbildung gelten gewisse
Einschränkungen.

Steueränderung beim Arbeitnehmerpauschbetrag

Jeder Arbeitnehmer kann den Arbeitnehmer pausch
betrag als Werbungskosten von der Steuerlast abzie-

hen, ohne dass ein
gesonderter Nachweis für
die Aufwendungen
erbracht werden muss.
Bereits ab 2011 wird der
Pauschbetrag von 920
auf 1.000 Euro angeho-
ben. Beschäftigte erhal-
ten somit mit dem
Dezembergehalt mehr
Netto vom Brutto.
Dadurch verringert sich
die Lohnsteuer um bis zu 36 Euro. 

Allerdings ist der steuerliche Effekt für Arbeitnehmer in
den Folgejahren relativ gering, weil sich das zu versteu-
ernde Einkommen lediglich um 80 Euro verringert. Wer
Werbungskosten hat, die höher als 1.000 Euro sind, hat
sogar keinen Vorteil. Sie müssen weiterhin alle
Ausgaben durch Belege nachweisen. Jeder Steuerzahler
sollte Belege für Arbeitsaufwendungen sammeln und
zum Jahresende prüfen, ob der Pauschbetrag über-
schritten wird. 

Steueränderungen für Vermieter und Pendler

Das Steuervereinfachungsgesetz führt außerdem zu
Änderungen bei Vermietungen in der Familie und bei
Kapitalerträgen. Wenn eine Immobilie an nahe
Verwandte vermietet wird, entfallen ab 2012 die
Prognoserechnungen über die Gewinnerzielungsabsicht
für die nächsten 30 Jahre. Dazu muss die Miete minde-
stens 66 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete aus-
machen. Weitere Voraussetzung ist das Vorliegen eines
üblichen Mietvertrags. 

Anleger müssen in der Steuererklärung 2012 bereits
versteuerte Kapitalerträge nicht mehr aufführen. Bisher
war dies erforderlich, um außergewöhnliche
Belastungen abzurechnen. Für Berufspendler gelten ab
kommendem Jahr neue Regeln bei den
Werbungskosten. Der Wechsel zwischen den
Abrechnungsarten ist nicht mehr möglich. Entweder sie
entscheiden sich für den Ansatz der Pendlerpauschale
von 0,30 Euro je Kilometer oder für den Ansatz der
Kosten für Bus- und Bahntickets. Dadurch wird die
Abrechnung für Steuerzahler vereinfacht, allerdings
erhalten Pendler künftig weniger vom Finanzamt
zurück.

Info: Haufe Steuer Office

Ahmet TUNGA
(ahmet-tunga@gmx.de)



Ûtalyan vardı. Yabancı
i‚çilerin nüfusu 1910 yılın-
da        1260000’e ula‚ıyor.
Ruhr bölgesinde ya‚ayan
Polonyalı i‚çiler toplumla
kayna‚arak kendi ben -
liklerini unuttu. Bu gün
onları sadece soyadların-
dan tanıyor, Polonyalı
olduklarını anlıyoruz. 

1907’den sonra Almanya’nın yabancı i‚çilerle ikinci
büyük sınavı 1963’te Türk i‚çilerinin gelmeleriyle
ba‚ladı. 

Sa©duyu galip geldi©i sürece bizler de burada
Alman dostlarımızla mutlu bir ‚ekilde ya‚amaya
devam edece©iz. 

Hüdai ÜLKER

Almanya’daki Ya‚antımız

Türkler´in Almanya’da ya‚ad⁄©⁄ 50 yılı buldu. Yani
yarım asırdır buradayız. Ama 50 yıldır ‚u yabancı
dü‚manlı©ı pe‚imizi bırakmadı. Tam unutuyoruz ve
günlük ya‚ama dalıyoruz, bir de bakıyoruz bir yer-
lerde bir ‚eyler olmu‚ ve dü‚manlık gene hortla-
mı‚. 

Hemen ‚unu da söyleyelim ki, Alman toplumu için-
deki yabancı dü‚manları çok küçük bir grup. Ama
az olmasına kar‚ın gene de Almanya’daki 7 milyon
yabancıyı tedirgin edecek kadar önemli. 

Bu güne de©in burada kalmı‚ bir ‘yabancı’ artık
buralı olmaya karar vermi‚ demektir. Çocuklar
torunlar burada do©mu‚, ev bahçe satın alınmı‚, i‚
yerleri açılmı‚ ve birçok yabancı Alman
vatanda‚lı©ını elde etmi‚, yani yabancılar her
‚eyiyle kanıtlamı‚ burada ya‚amak istedi©ini.
Dolayısıyla kendisiyle ilgili canını sıkacak her hangi
bir haber duymak istemiyor artık. 

Yukarıda da söyledi©imiz gibi Alman toplumunun
ezici bir ço©unlu©u gerçekten de  bizleri seviyor,
kabul ediyor ve bizlerle birlikte ya‚amak istiyor. 

Ama o küçük azınlık, bizler a©zımızla ku‚ tutsak
gene de bizi sevmeyecek ve bizler hakkında ger -
çekle ilgisi olmayan birçok yalana ba‚vurup kötü
göstermeye çalı‚acak. 

Bizlerin buradaki ‘yabancılık süreci’ neden bu
kadar uzun sürdü.

Amerika´ya göç eden biri neredeyse daha ilk gün-
den ‘Amerikalı’ olarak kabul görüyor. Ûngiltere ve
Fransa’da da durum daha ba‚ka. Çünkü bu iki ülke
bir zamanlar sömürgecilikte ba‚ı çekiyorlardı. 

Almanya, Ûngiltere ve Fransa gibi sömürgesi olan
bir devlet de©ildi, olsa da o devletler kadar de©ildi.
Acaba Almanya böyle bir tarihi olmadı©ı için mi
yabancılık süreci uzun sürüyor. 
Elbette ki tarihinde sömürgecilik olmayan bir ülke
daha makbuldür. Ancak bir de madalyonun öteki
yüzü var. Sömürgeci ülkeler yüzyıllar önce yabancı-
larla ha‚ır ne‚ir olmaya ba‚lamı‚lar. Her kötü ola -
yın içinde iyi bir taraf vardır, dedikleri gibi, eski
sömürgeci ülkelerin yabancılarla yüzyıllar önce
tanı‚ıp bu süreci atlatmalarına bir ‘artı puan’ ola-
rak mı bakmak lazım. 

Almanya’ya ilk yabancı i‚çiler 1907 yılında
gelmi‚tir. Bu i‚çilerin ço©u Polonyalı, biraz da 
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ROMEO & JULÛET

"Yerkan Kahraman'ın yazdı©ı Romeo & Juliet"

William Shakespeare’in klasik eserlerinden biri olan Romeo & Juliet’te
gördü©ümüz büyük a‚kın bilinmeyen hikayesini günümüz mizah
anlayı‚ı ve Türkçele‚tirilmi‚ yönleri ile Rosaline’in gözünden anlatır.

Dünyanın en büyük a‚kı hiçte sandı©ınız gibi gerçekle‚medi.



Bilim Konseyi

Bakan Schavan, bakanlıkta düzenlenen ve TGD
Ba‚kanı Kenan Kolat'ın da katıldı©ı toplantıda
Bilim Konseyi üyelerinin önerilerini dinledi ve
çalı‚maları hakkında bilgi aldı.

Schavan, bir çocu©un üniversiteye gitmesinde,
ailesinin akademisyen bir aileden gelip gelme -
di©inin önemli olmaması gerekti©ini söyledi.

Çocukların, baba mesle©inin e©itim için önemli
olmadı©ı yönünde cesaretlendirilmesi gerekti©ini
de ifade eden Schavan, "Bu konuda sizler birer el -
çisiniz" dedi.

Bakan Schavan, tüm Almanya'da e©itim sisteminin
de©i‚meye ba‚ladı©ını ve üniversiteye gidenler
arasında da çe‚itlilik olaca©ını kaydetti.

Erken ya‚lardan itibaren dil ö©renilmesinin önemli
oldu©una i‚aret eden Schavan, ana dilin ek bir ka -
zanç oldu©unu ve bunun bir engel olarak algılan-
maması gerekti©ini belirtti.

Almanca ö©renilmesinin ihmal edilmesinin de zor-
luklara ve okulu yarıda bırakmalara neden
oldu©unu ifade eden Schavan ayrıca, toplumdaki
çe‚itlili©in bir zenginlik oldu©unu sözlerine ekledi.

Büyükelçi Karslıo©lu da, çocuklar için dil e©itiminin
çocuk yuvalarında ba‚latılması gerekti©ini söyledi.

Çocukların erken ya‚larda dili daha iyi bir ‚ekilde
ö©renebildi©ini ifade eden Karslıo©lu, çocuk yuva-
larında iki dil konu‚an e©itmen olması duru munda
çocukların iki dilli yeti‚ebilece©ini kaydetti.

Bu konuda çocuk yuvalarının desteklenmesi ve
cesaretlendirilmesi gerekti©ini belirten Karslıo©lu,
Türk toplumuna bunun anlatılması için çaba har-
cayaca©ını söyledi.

Fruit Logistica

Bu yıl Türkiye'nin partner ülke oldu©u Uluslararası
Sebze ve Meyve Lojistik Fuarı ''Fruit Logistica'',
Almanya'nın ba‚kenti Berlin'de açıldı.

Fuarın açılı‚ kurdelesini, Ekonomi Bakanı Zafer
Ça©layan ve Alman Gıda Tarım ve Tüketicileri
Koruma Bakanı Ilse Aigner birlikte kesti.

Açılı‚ın ardından Bakan Ça©layan, Alman mevki-
da‚ıyla stantları gezdi.

Ça©layan daha sonra KKTC standına giderek KKTC
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile görü‚tü.
Burada meyve yiyen Ça©layan, çevresindekilere de
ikramda bulundu. 

Akdeniz Ya‚ Meyve Sebze Ûhracatçıları Birli©i
Yönetim Kurulu Ba‚kanı ve Narenciye Tanıtım
Grubu Ba‚kanı Ali Kavak, Türkiye'nin bu yıl 9. kez
milli düzeyde katıldı©ı fuarda, taze meyve, sebze,
narenciye, organik meyve-sebze ve paketleme sek-
töründeki firmalarla temsil edildi©ini kaydetti.

Öte yandan fuar açılı‚ı öncesi Ça©layan Alman Gıda
Tarım ve Tüketicileri Koruma Bakanı Ilse Aigner'i
makamında ziyaret etti.

Türkiye'den 37 ‚irketin stant açtı©ı fuara, 2 bin
500'ün üzerinde firma katılıyor.
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Tolga Çevik'in hikayesini yazdı©ı ve ba‚rolde oynadı©ı "Sen kimsin"
adlı filmin galası Berlin'de yapıldı.

Wedding semtindeki Alhambra sinemasında düzenlenen galaya,
Çevik'in yanı sıra filmin oyuncuları Pelin Körmükçü, Köksal Engür,
Toprak Sergen ve Zeynep Özder ile çok sayıda sinemasever katıldı.
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Göller Bölgesi heyeti Berlin'de Türk
i‚ adamlarıyla bir araya geldi 

Burdur ve Isparta illerinde görev yapan 12 belediye
ba‚kanından olu‚an Göller Bölgesi heyeti,
Berlin'de Türk i‚ adamları ve sivil toplum örgütü
temsilcileriyle bir araya gelerek, Burdur ve
Isparta'ya yatırım yapılması ça©rısında bulundu.

Göller Bölgesi belediyelerinin sözcüsü Hüseyin
Akıncı, toplantıda yaptı©ı konu‚mada, 21 ‚ubat'ta
Polonya'da temaslara ba‚ladıklarını, burada
Var‚ova Ticaret Borsası ve çe‚itli belediye ba‚kan-
larıyla görü‚tüklerini ve çok olumlu görü‚meler
yaptıklarını belirterek, görü‚tükleri belediye
ba‚kanlarının sosyal, ekonomik, kültürel ve turizm
alanlarında i‚birli©i yapmak istediklerini ifade etti.

Polonya Meclisi Ba‚kan Yardımcısı ve Polonya
Meclisi Dı‚i‚leri Komisyonu Ba‚kanı ile görü‚me
fırsatı bulduklarını kaydeden Akıncı, görü‚meler-
de, 2014 yılının, Polonya ve Türkiye için iki ülke ara-
sındaki ili‚kilerin 100. yılı olması sebebiyle çok
önemli bir yıl oldu©unun dile getirildi©ini söyledi.

Akıncı, Ostrow belediyesi ile Göller Bölgesi bele-
diyeleri arasında bir i‚birli©i protokolü
imzalandı©ını, bu anla‚ma ile Polonya ve Türkiye
arasında kültür, ekonomi, ticaret, bilim ve sanat
alanında i‚birli©i ve ikili projeler yapılmasının
öngörüldü©ünü sözlerine ekledi.

Göller Bölgesi'nin koordinatörlü©ünü sa©layan
Avrupa Türk Û‚adamları Konseyi (AT�K) Ba‚kanı
Aziz Íahin de temaslarda Türkiye'deki i‚ adamları-
nın vize konusunda ya‚adı©ı sıkıntıların da dile
getirildi©ini söyledi.

Berlin'de yapılan toplantıda ayrıca, Göller Bölgesi
belediye ba‚kanları, bölgelerini tanıtarak, buralar-
daki önemli i‚ imkanları hakkında bilgi verdi.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun,
Berlin'deki Türk i‚adamı derneklerini
ziyaret etti 

Berlin'deki Ya‚ Meyva ve Sebze Fuarı "Fruit
Logistica" kapsamında Berlin'de bulunan KKTC
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Müstakil
Sanayici ve Û‚adamları Derne©i MÜSÛAD Berlin'i ve
Berlin-Brandenburg Türk-Alman Û‚adamları Der -
ne©ini (TDU) ayrı ayrı ziyaret etti.

Atun, MÜSÛAD Berlin Ba‚kanı Veli Karakaya ve TDU
Ba‚kanı Remzi Kaplan ve dernek üyeleriyle
görü‚tü.

KKTC'nin ekonomisindeki geli‚meler hakkında
bilgi veren ‚irketler için önemli vergi avantajları
sa©landı©ını belirten Atun, artık KKTC vatanda‚ıyla
ortak olmadan firma açma imkanının da
bulundu©unu, bu uygulamaya 2011 yılı ba‚larında
geçildi©ini hatırlattı.

Türkiye'deki olumlu geli‚melerin KKTC'ye de olum-
lu yansıdı©ını vurgulayan Atun, KKTC'de, Türkiye
ile yapılan ortak çalı‚malar do©rultusunda önemli
yatırım imkanları bulundu©unu, özellikle
Almanya'da ya‚ayan Türk i‚adamlarının bu fırsat-
ları de©erlendirebilece©ini ifade etti.

KKTC'nin sa©lam ve gelece©e olumlu bakan bir
ekonomiye sahip oldu©unu kaydeden Atun,
KKTC'ye uygulanan ambargonun ekonomiyi olum-
suz yönde etkilemesine ra©men, bunu bir bahane
olarak öne sürmediklerini, büyümeye devam ede-
ceklerini, büyük bir ekonomik güce sahip olan
Türkiye'nin ve Türk i‚adamlarının potansiyelinden
yararlanmak istediklerini söyledi.

Karakaya ve Kaplan da, kendi dernekleri ve
Berlin'deki ekonomik durum hakkında Bakan
Atun'a bilgi verdi.
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Berlin'de Mehter Takımı

Berlin'de 21 yıldan bu yana kurulu bulunan Berlin
Mehter Takımı etkinliklerini tüm hızıyla sürdü -
rüyor.

Berlin Mehter Takımını 1991 yılından bu yana yöne-
ten Mehteran Ba‚ı Ûsmet Yeiç, yaptı©ı açıklamada,
sünnet dü©ünleri, cami açılı‚ları, yürüyü‚ler müzik
topluluklarının katıldı©ı geçitler gibi çok sayıda
etkinli©e katıldıklarını belirterek, buradaki amacın
Türk kültürünü ya‚atmak, ecdat yadigarı olan bu
‚aheseri Almanya'da tanıtmak ve gençlere aktar-
mak oldu©unu söyledi.

Berlin Senfoni Orkestrası ile ortak program yap -
tıklarını, Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki
41. zırhlı tugayın fahri bandosu ilan edildiklerini,
Berlin Emniyet Müdürlü©üyle yakın ili‚kiler içinde
olduklarını ifade eden Yeiç, "Yabancılar sizi nasıl
kar‚ılıyor?" sorusuna kar‚ılık da, "Çok güzel
kar‚ılıyorlar. Osmanlıyı ya‚ıyor bu insanlar bizleri
görünce. Osmanlı geldi diye. Müzi©e, yürüyü‚e
büyük itibar gösteriliyor. Balkonlardan bazen çiçek
atıyorlar ba‚ımıza, güzel oluyor" dedi.

Türklerin de kendilerini büyük bir co‚kuyla kar‚ıla-
dıklarını kaydeden Yeiç, "Her taraftan güzel itibar
var. Ûhti‚am var, müzik güzel. Eskiyi ya‚ayınca
insan, kendi kültürü de olunca çok güzel" ‚eklinde
konu‚tu.

Yeiç, Berlin Mehter Takımı'nın Berlin dı‚ında
Avusturya, Hollanda, Fransa gibi çok sayıda Avrupa
ülkesinde de gösteri yaptı©ını ve çok sayıda genci
de yeti‚tirdi©ini belirterek, "Yüzde 80'i genç arka-
da‚lar. Kendi kültürlerine sahip çıkıyorlar.
Muazzam katılım var. Kapasitemiz dolu. Gençler
çabuk kapıyor. Bu i‚i 20 ya da 30 yıl daha götüre-
cek gençler var" dedi.

Mehter Takımı bünyesinde 2 buçuk yıldan beri
Zeybek çalı‚masını yürüten Süreyya Çetin de,
Zeybek oyunları çalı‚masına bir arkada‚ın
dü©ününde tek ba‚ına sergiledi©i bir oyundan
sonra büyüklerinin deste©iyle ba‚ladı©ını ifade
ederek, "Ate‚i biz yaktık, oksijeni onlar verdi. Türk
kültürünü, Ege kültürünü, Anadolu kültürünü tanıt-
maya çalılıyoruz" diye konu‚tu.

Zeybek ekibinin 5'i profesyonel 10 ki‚iyle
çalı‚maları sürdürdü©ünü kaydeden Çetin, de©i‚ik
etkinliklerde hizmet verdiklerini söyledi.
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Turizm Fuar⁄´na ilgi büyüktü

Fuarın gözde ülkelerinden Türkiye, 5 günlük etkinli©e güzel bir Organizeyle
ba‚ladı.

Kültür ve Turizm Bakanlı©ı ile Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden
TUI, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'den, Türkiye'ye turist getirme 
Mısır'ın partner ülke oldu©u fuarın gözde ülkelerinden biri de Türkiye.
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MÜSÛAD Almanya, Büyükelçi Hüseyin
Avni Karslıo©lu'nu ziyaret etti 

Müstakil Sanayici Û‚ adamları (MÜSÛAD) Almanya
Yönetim Kurulu Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi
Hüseyin Avni Karslıo©lu'nu makamında ziyaret etti.

MÜSÛAD'tan yapılan açıklamada yönetim kurulu
üyelerinin Büyükelçi Karslıo©lu ile yakından
tanı‚ma fırsatı buldukları ifade edildi.

MÜSÛAD Almanya'nın kurumsal yapısı ve
Almanya'daki bölgeleri hakkında Büyükelçiye bilgi
verdikleri belirtilen açıklamada MÜSÛAD
Almanya'nın faaliyetleri, gerçekle‚ecek projeleri ve
hedefledikleri çalı‚ma programlarının Büyükelçi
Karslıo©lu'na sundukları ifade edildi.

Açıklamada ''Almanya'daki i‚verenlerin problem-
leri, gençlerin e©itim durumu ve Türkiye ile
Almanya'daki meslek e©itim imkanları, ticari ve
ekonomik i‚birli©i gereklili©i, Almanya’da ya‚ayan
Türk i‚verenlerin iki ülke ekonomisine hangi katkı-
lar sa©layaca©ı ve hangi i‚ alanlarında kolektif pro-
jeler ve hedefler üretece©i gibi konular üzerinde
bilgi alı‚veri‚i yapıldı'' denildi.

Orpedo Orthopedics

Der Berliner Unternehmer Dilhan Görgün ist mit
seinen Firmen in die neuen Büroräume umgezo-
gen. Die Firmen, die in diversen Branchen erfolg-
reich am Markt tätig sind, haben nun den neuen
Hauptsitz in der Lietzenburger Str. 75. Seit 12
Jahren ist Dilhan Görgün am attraktiven Ku‘damm
tätig und setzt somit ein Symbol für erfolgreiche
türkische Unternehmer in Deutschland. Durch die
sehr gute Lage an der Ecke Uhlandstraße ist der
Firmensitz mit 350 m2 sehr gut erreichbar. Dilhan
Görgün, produziert und vertreibt eine weitere
Firma orthopädische Produkte und Hilfsmittel.
Dabei können einige seiner Firmen auf eine lang-
jährige Tradition von 20 Jahren zurückblicken.
Derzeit arbeiten viele Menschen am Erfolg der
Firmengruppen mit und unterstützen dabei insbe-
sondere die erfolgreiche Expansion von Orpedo
auf dem europäischen Markt. Eine Vielzahl von
Partnern, Unternehmern sowie weiteren Gästen
waren bei der Einweihung der neuen
Firmenzentrale durch den Türkischen
Generalkonsul Mustafa Pulat, dem Botschaftsrat
Hakan Karaçay sowie dem Bezirksbürgermeister
von Charlottenburg-Wilmersdorf Reinhard Nau -
mann anwesend. 
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Binnur ve Aygün çiftinin mut-
luluklar⁄ ve heyecanlar⁄ göz-
lerinden okunuyordu.

Bu genç çifti mutlu ve özel
günlerinde sevdikleri yaln⁄z
b⁄rakmad⁄.
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Manisa Salihli heyetinden TDU'ya
ziyaret 

Uluslararası Berlin Ye‚il Hafta Fuarı'nda sergilenen
gıda, tarım, hayvancılık ve bahçecilik sektöründeki
teknolojik geli‚meleri incelemek ve yeni yöntemler
hakkında bilgi almak üzere Berlin'e gelen Manisa
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, Türk-Alman
Û‚adamları Birli©i'ni (TDU) ziyaret etti.

Salihli Kaymakamı Ertan Peynircio©lu, ziyaret sıra-
sında yaptı©ı açıklamada, tarım, hayvancılık,
turizm ve gıda sektörüne yatırım yapmak isteyen
Berlinli i‚adamlarını Salihli'ye davet etti.

Avrupa'da ‚irket sahibi olmanın kolay olmadı©ını,
bundan dolayı Avrupa'daki Türk i‚adamlarıyla
gurur duyduklarını ifade eden Peynircio©lu, burada
ya‚ayan Türk giri‚imcilerin ticaretin ötesinde birer
gönül elçisi olduklarını kaydetti.

Almanya'daki i‚adamlarının birlik ve beraberlik
içinde hareket ederek güçlü lobi olu‚turmalarını
isteyen Peynircio©lu, tarım, hayvancılık, turizm ve
gıda sektörüne yatırım yapmak isteyen Berlinli
i‚adamlarını Salihli'ye davet etti.

Tarihi ve kültürel mirası zengin olan ilçelerinin yatı-
rım açısından cazibeli oldu©una dikkati çeken
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Ba‚kanı Ahmet Özba‚ ise, giri‚imcilerin turizmin
pek çok alanında Salihli ve civarında faaliyet
gösterebileceklerini kaydetti.

Berlin Türk Û‚adamları Birli©i Ba‚kanı Remzi Kaplan
da, TDU'nun çalı‚maları ve Almanya'daki Türk
i‚adamlarının ekonomik yapısı ile sa©ladıkları
istihdam ve ekonomik katkı hakkında heyete bilgi
verdi.

TDU üyeleri arasında Türkiye'nin de©i‚ik bölgeler-
inden giri‚imcilerin bulundu©unu ifade eden
Kaplan, Türkiye'deki i‚adamları ile ili‚kilerin
geli‚tirilmesini istediklerini belirtti.

DÛTÛB Almanca uyum kursu

Diyanet Û‚leri Türk Ûslam Birli©i (DÛTÛB) E©itim ve
Kültür Müdürlü©ü tarafından düzenlenen Almanca
uyum kurslarını ba‚arıyla tamamlayan 17 kursiyere
sertifikaları törenle verildi.

Törende DÛTÛB E©itim ve Kültür Müdürü I‚ık U©urlu
kurslar hakkında bilgi verdi.

Konu‚masında Alman Göç Yasası'na de©inen
U©urlu, yasa gere©i yeterli düzeyde Almancası
olmayanların bu kurslara katılmak zorunda
oldu©unu vurgulayarak, ''Düzenlenen kurslar
sonunda yapılan sınavlarda, katılımcılara Uyum
Kursları Bitirme Sertifikası (DTZ) verilmektedir. Bu
sertifikalar göçmenlerden i‚ ararken, oturma izni
verilirken, Alman vatanda‚lı©ına müracaat edilir-
ken ve i‚sizlik yardımı alırken istenmektedir.
Burada bugün kursa di©er milletlerden de katılan
17 kursiyerin 14'üne B1, di©er üç ki‚iye ise A2
düzeyinde sertifika verildi'' dedi.

Kursiyerleri tek tek tebrik eden DÛTÛB Genel
Ba‚kanı Prof. Dr. Ali Dere de, Almanca ve yabancı
dil ö©renmenin önemine de©indi.

Kursları tamamlayarak hem kendi gelecekleri, hem
de gelecek nesiller için en iyi yatırımı yaptıklarını
ifade eden Dere, ''Almanca kurslarını önemsiyoruz.
Kursları bitirerek DÛTÛB ile ba©ınızı koparmayın,
di©er hizmetlerimizden istifade edin. Burada
ö©rendiklerinizin üzerine bilgiler takviye ederek,
Almancayı geli‚tirerek ancak o zaman toplumda
daha iyi bir yere gelinebilir'' diye konu‚tu.

Dere, konu‚masının ardından kursiyerleri tebrik
ederek, sertifikalarını da©ıttı.
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Duygu ve Ümit Ebru
Event Center´de bu özel
günde,  sevdikleriyle
e©lenerek mutluluklar⁄n⁄
payla‚t⁄lar.
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"Der EU Beitritt der Türkei und die
Rolle der Türkei im Nahen Osten"

Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des
Bundestages Ruprecht Polenz sprach in der TDU
„Die Türkei sollte in Angelegenheiten der politi-
schen Entwicklung in ihren Nachbarländern nicht
allein gelassen werden. Sie trägt eine große
Verantwortung und spielt eine wachsende Rolle"
Der MdB der CDU und Vorsitzender des
Auswärtigen Ausschusses des Bundestages
Ruprecht Polenz hielt auf der Veranstaltung in der
TDU eine Rede über den EU-Beitritt der Türkei und
ihre Rolle im Nahen Osten.

Polenz ging in seiner Rede nicht auf die techni-
schen Details der EU Mitgliedschaft der Türkei ein.
Er sprach vorrangig über die politischen
Entwicklungen, das so genannte Arabellion in der
arabischen Welt, von Tunesien über Libyen, Ägyp-
ten, Syrien bis zum Irak und nicht zuletzt über den
Iran mit seiner Bestrebung als neue Atommacht. Er
erwähnte, dass die Türkei einen größeren Einfluss
auf diese Länder in der Region habe und sogar für
manche Regierungen wie tunesische als Vorbild
stünde.

Aufgrund dieser Entwicklungen der Länder im
nahen Osten nehme die Verantwortung der Türkei
stark zu und die Türkei sei nicht in der Lage diese
Verantwortung komplett auf sich zu ziehen und zu
tragen. Da Syrien, Irak und der Iran an die Türkei
geografisch grenzen, sei ihre Verantwortung für
diese Länder automatisch größer und sie unter-
scheidet sich in der Hinsicht von den anderen
Ländern aus dem nahen Osten. „Diese politische
Änderungen in der Region betreffen die Türkei
unmittelbar" sagte Polenz. Er unterstrich, die
Türkei solle in dieser Sache keinesfalls allein
gelassen werden und man solle mit ihr kooperie-
ren.

Polenz verwies auf Vermittlerrolle der Türkei zwi-
schen Israel und Syrien vor nicht längerer Zeit. Die
Bestrebung vom Iran als Atommacht sei sehr
gefährlich für die Sicherheit der anderen Länder in
der Region. Der Besitz von Iran an Atomwaffen
würde ein nukleares Wettrüsten in der Region aus-
lösen. .
„Die Eröffnung weiterer Kapitel ist aufgrund des
nicht gelösten Zypernkonflikts ins Stocken gera-
ten."

Polenz sagte in Hinblick auf die Mitgliedschaft
Türkei an die Europäische Union: „Der Grund für
die nicht Eröffnung der weiteren Kapitels ist der
Zypernkonflikt." Der Vorsitzende des Auswärtigen
Ausschusses vertrat die Meinung, die Türkei solle
Zypern anerkennen, weitere Schritte für die Lösung
tätigen. Des Weiteren solle die Türkei die
Reformpolitik nicht verzögern. Diese sei aus ver-
schiedenen Gründen hin und wieder zur Stockung
geraten, „das darf nicht sein" sagte der Politiker.
Im Rahmen der Anpassung an die Europäische
Union dürfe dieser Prozess nicht unterbrechen.

Auf der anderen Seite sei aber nicht zu übersehen,
dass der Verhandlungsprozess über den EU-
Beitritt für das Land einen wirtschaftlichen
Vorsprung mit sich gebracht habe. Mit dem Beginn
des Verhandlungsprozesses sei der Jahresbetrag
von ausländischen Investitionen von 1,5 Milliarden
Dollar auf 20 Milliarden Dollar gestiegen. Ab dem
Zeitpunkt der Verhandlungen sei die Türkei in der
Businesswelt als vertrauenswürdig und stabil
angesehen. Aus diesem Grund stieg der
Kapitalfluss in die Türkei.

Nach seiner Rede beantwortete der Vorsitzende
des Auswärtigen Ausschusses zu dem noch viele
weitere Fragen, seitens der Teilnehmer Bezüglich
einer Frage sprach er, dass die EU die derzeitige
Finanzkrise gut bewältigen und verstärkt aus der
Krise rausgehen werde.

INFO: TDU
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Tiyatro 28’in 
kurucusu Ufuk Güldü
ile söyle‚i

Ufuk Güldü: Berlin’deki genç-
lerimize sahip çıkalım

Tiyatro 28, 2010 yılında Berlin’de kuruldu. Bu kuru-
lu‚ Berlin seyircilerine çok güzel oyunlar sunan bir
tiyatro grubu olmakla birlikte, aynı zamanda oyun-
cu yeti‚tiren bir okul ve bir atölyedir.

Tiyatro 28’in ünü kısa sürede Berlin sınırlarını a‚tı.
Oyunlar kapalı gi‚e oynuyor ve tiyatro bünyesinde
yeni yetenekler yeti‚iyor. 

Kısacası Tiyatro 28 Berlin’e bir canlılık getirdi. 

Bu ba‚arının sırrını ö©renmek için tiyatronun kuru-
cusu Ufuk Güldü  ile konu‚tuk.

-Ufuk bey, bize kendinizden ve Tiyatro 28’den söz
eder misiniz?

-Benim adım Ufuk Güldü, 36 ya‚ındayım, tiyatro-
cuyum. Tiyatro Pedagojisi e©itimi gördüm, ardın-
dan Berlin’e gelip tiyatro okulu kurdum. Bu tiyatro
devlet tarafından tanınan bir okuldur. Íu anda
okulumuzda 30’un üzerinde ö©rencimiz vardır. Bu
ö©rencilerimiz isterlerse okulumuzda e©itimlerini
tamamlayıp oyunculuk mesle©ini edinebilirler ve
devlet tarafından tanınan sertifikalarını alabilirler. 
Bunun yanı sıra Tiyatro 28, Berlin’li tiyatroseverle-
re oyunlar sunuyor. Berlin’de iki yıl içinde dört tane
oyun yönettim. Bunların ilki, ‘Karımdan Nasıl
Kurtulurum’, ikincisi ‘Çanakkale’, üçüncüsü
‘Atatürk’ dördüncüsü de ‘Romeo ve Juliet’ bu dört

oyunu kalabalık bir seyirci kitlesine oynadık.
Admiralspalast’ın geni‚ salonunda oyun sunduk ve
burayı birçok kez doldurduk. Spandau’daki açıkha-
va tiyatrosunda, ya©murlu bir gün olmasına kar‚ın
400 ki‚iye oyun sunduk. Wedding’te Atze
Musiktheater’de, Glaskasten’de, Tiyatrom’da,
Werkstatt der Kulturen’de, yani Berlin’in her yerin-
de oyunlarımızı sergiliyoruz. Íimdiye kadarki
gösterilerimizden, gerek oyuncularımız gerek reji-
sör olarak ben çok memnunuz, çünkü gerçekten de
hep kalabalık seyirci kitlesine oynadık. 

-Ben sizin tiyatronun  adını merak ettim. Neden
Tiyatro 28 ?

-Íimdi, biliyorsunuz ki ‘8’ sayısını yatırdınız mı son-
suzluk anlamına geliyor. 8 sayısının içinde oldu©u
birçok ‚ekil denedim sonunda 28’de karar kıldım.

-Tiyatro 28, bir okul mudur, atölye midir, siz ken-
dinizi nasıl görüyorsunuz?

-Biz bir okuluz. Neden okuluz, onu da izah edeyim:
Burada e©itimi sadece ben vermiyorum. Burada
bizim dans hocamız var, yoga hocamız var, ses
hocamız var, artı Türkiye’den tanınmı‚ oyuncular
da geliyorlar ve burada ders veriyorlar, tiyatronun
her dersi burada veriliyor.

-Yani buraya hiç ön bilgisi olmayan biri gelse dört
dörtlük tiyatro e©itimi alabilir. 

-Tabi. Yalnız buraya gelen bir adayın tiyatro yete-
ne©i var mı ona bakıyoruz, bu yetene©e sahip bir
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ö©renci bizim okulumuzu bitirdikten sonra
Avrupa çapında tanınan bir sertifika sahibi ola-
bilir.

-Bize son olarak ne söylemek istersiniz, genç-
lere ve ailelere bir mesajınız olacak mı?

-Buradan Berlin’de ya‚ayan genç karde‚lerime
seslenmek istiyorum. Gelsinler hep beraber
tiyat ro yapalım, birbirimize yardımcı olalım.
Tiyatroyla u©ra‚an bir insan kötü alı‚kanlıklar-
dan korunur, kendisine güven gelir ve usta bir
oyuncu olabilir.

Berlin’de ya‚ayan Türk gençleri, gençli©in de
verdi©i enerjiyle, istemeyerek te olsa bazen
yanlı‚ yollara yönelebilirler. Aileler bu enerji
dolu çocuklara yeti‚emeyebilirler. Oysa bu
çocuklar sanatla u©ra‚tıkları taktirde bu sıkıntılı
dönemi kolaylıkla atlatabilirler. Tiyatro sayesin-
de genç karde‚lerimiz ileti‚imi ö©renip kendi -
lerini daha iyi ifade edebilir ve  böylelikle sa©lam
bir ki‚ilik kazanırlar. 

Tiyatromuzun kapıları tüm gençlerimize açıktır.
Ben bir ö©retmen oldu©um gibi, gençlerimize
a©abeylik de yapıyorum. Û‚te benim mesajım
budur.  

-Ufuk bey, bu söyle‚i için SES dergisi adına
te‚ekkür ederim. 

-Ben de te‚ekkür ederim.
Hüdai ÜLKER

Ûstanbul dünyanın 58'inci pahalı
Íehri

Ûstanbul, 140 ‚ehrin sıralandı©ı "dünyanın ya‚am
maliyeti en yüksek ‚ehirleri" arasında 58'inci sıra-
da yer aldı.

Merkezi Ûngiltere'nin ba‚kenti Londra'da bulunan
ve ekonomi ile i‚ alanlarında ara‚tırmalar ve ana-
lizler yapan "Economist Intelligence Unit"in (EIU)
raporuna göre, Ûstanbul'da ya‚amak Miami,
Bangkok, Lizbon ve Pekin gibi ‚ehirlerde ya‚amak-
tan daha pahalı, Atina, Bogota, Washington ve
Manchester gibi ‚ehirlerde ya‚amaktan ise daha
ucuz.

Avro bölgesindeki krizle birlikte, Ûsviçre Frangının
de©er kazandı©ının vurgulandı©ı raporda, ilk sırada 

Ûsviçre'nin Zürih kenti, son sırada ise Pakistan'ın
Karaçi ‚ehri yer aldı.

Her yıl yayımlanan rapor, 93 ülkede 140 ‚ehirde
160 ürün ve servisin fiyatlarının kar‚ıla‚tırılmasının
ardından kaleme alınıyor.

Geçen yıl listede 28'inci sırada yer alan Ûstanbul'-
un, kur farkından dolayı 30 sıra gerileyerek bu yıl
58'inci sırada yer aldı©ı belirtildi.

Rapora göre dünyanın en pahalı ilk 10 ‚ehri ‚öyle:
Zürih, Tokyo, Cenevre, Osaka, Oslo, Paris, Sydney,
Melbourne, Singapur ve Frankfurt.

Dünyanın en ucuz 10 ‚ehri ise ‚öyle: Karaçi,
Mumbai, Tahran, Yeni Delhi, Cidde, Panama City,
Katmandu, Cezayir, Dakka ve Muskat.
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Sigorta Nedir? Türleri Nelerdir?
Ani ve beklenmedik risklere kar‚ı, önceden ödenen
prim kar‚ılı©ında olası riskin sigorta ‚irketine
transferini kapsayan iki taraflı sözle‚meye sigorta
denir.

Hayat ve Hayat Dı‚ı Sigortalar olmak üzere iki ana
gruba ayrılmaktadır. Hayat Dı‚ı Sigortalar ba‚lıca
a‚a©ıda belirtilen bran‚larda hizmet verir;

Yangın Sigortaları
Bireyin sahip oldu©u konut, i‚yeri ve muhteviyatı
için düzenlenen ve Do©al Afetleri de içeren poliçe -
lerdir. 

Oto Kaza Sigortaları
Karayolunda kullanılabilen motorlu motor-
suz ta‚ıtların u©rayaca©ı maddi zararları
kar‚ılar

Oto Sorumluluk Sigortaları
Motorlu aracın i‚letilmesi sırasında bir kim-
senin ölümüne veya yaralanmasına veya bir
‚eyin zarara u©ramasına sebebiyet vermi‚
olmasından dolayı i‚letene dü‚en hukuki
sorumlulukları tazmin eder.
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Sigorta Yaptırmanın Avantajları
Nelerdir?

• Özellikle i‚letmelerde firmanın olası risklerini
sigor ta ettirmesi, i‚letmenin gelecekteki faaliyet -
lerini sürdürmesi açısından oldukça önemlidir. 

• Olu‚an bir hasar sonrasında firmalar zararlarını
sigorta ‚irketlerinden kar‚ılayarak kendi öz ser-
mayelerini tüketmezler.

• Faaliyetlerini sürdürmek için ek sermaye ihtiyacı-
na gerek duymaksızın sigorta ‚irketlerinden ala -
cakları tazminat ile faaliyetlerine devam ederler.

• Û‚letmelerin teminat altına aldıkları varlıklarının
bedeli ile kar‚ıla‚tırıldı©ında ödenen primlerin çok
dü‚ük oldu©u görülür. 

• Û‚letmeler gelece©e yönelik taahhütlerini yerine
getirirken, sigorta yaptırarak dolaylı olarak bu
taahhütlerini de garanti altına alırlar. 
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Sabriye ile Kadir 
Grand Gala´da muhte‚em bir 
dü©ünle dünya evine girdiler.
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
Ba‚kanı Habipo©lu, TGD Ba‚kanı
Kolat'ı ziyaret etti

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF)
Ba‚kanı Halit Habipo©lu, Almanya Türk Toplumu
(TGD) Ba‚kanı Kenan Kolat'ı ziyaret etti.

TGD salonlarında gerçekle‚en, Almanya'daki
Türklerin ve azınlıkların sorunlarının konu‚uldu©u
ziyarete ABTTF Ba‚kan Yardımcısı Cengiz Ûsmail ile
ABTTF Genel Müdürü Kurtulu‚ Engin Soyyılmaz da
katıldı.

Yunanistan'da azınlık statüsünde ve bundan kay-
naklanan haklara sahip olduklarını anlatan
Habipo©lu, Türk derneklerinin ortak sorunlarından
olan Türkçe dersinin okullarda okutulmasının
önemli oldu©unu ve Türkçe'nin muhafaza edilmesi
gerekti©ini belirtti.

Kolat da, Türkçe'nin Almanya'da ö©renilmesi için
her türlü çabanın harcanması gerekti©ini, Alman -
ya'da ırkçılı©a, Türk, Ûslam, Türkiye ve yabancı
dü‚manlı©ına kar‚ı birlikte durma ve kar‚ılıklı
deneyimlerin payla‚ılması konusunda birlikte
çalı‚malar yapılabilece©ini ifade etti.

TGD'nin buradaki göçmenlerin azınlık hakları de©il,
e‚it haklar kazanmaları yönünde çalı‚malar yap -
tıklarını belirten Kolat, ABTTF yöneticilerini, Mart
ayı sonunda yapılacak TGD Genel Kuruluna davet
etti.

Emekli maa‚ları arttırılacak

Almanya'da emekli maa‚larının 1 Temmuz 2012
tarihinden itibaren arttırılaca©ı bildirildi.

Almanya Çalı‚ma ve Sosyal Û‚ler Bakanı Ursula von
der Leyen, Hannover kentinde yaptı©ı açıklamada,
emekli maa‚larının batı eyaletlerinde yüzde 2,18,
do©u eyaletlerinde de yüzde 2,26 oranında arttırı-
laca©ını ifade etti.

Bu kararla eski Do©u Almanya (DDR) sınırları içinde
bulunan yeni eyaletlerdeki emekli maa‚ı oranının
arttırılarak, batıdaki eyaletler ile olan emekli maa‚ı
farkının azaltılması amaçlanıyor.

Almanya'daki 20 milyon emekli için geçen yıl yüzde
0,99 oranında maa‚ artı‚ı yapılmı‚tı.

Kaynak: BZ



48

Funda ile Osman 
Villa Müzikhol´de  muhte‚em
bir dü©ünle dünya evine 
girdiler.
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Irkç⁄ Cinayetleri

Almanya'da ırkçı cinayetlerin kurbanlarını anma
törenine katılan ve Berlin'de bazı temaslarda bulu-
nan TBMM Ûnsan Haklarını Ûnceleme Komisyonu
Ba‚kanı Ayhan Sefer Üstün, temasları hakkında
bilgi verdi.

Üstün, komisyon üyeleri Nevzat Pakdil, Mustafa
Erdem, Malik Ecder Özdemir ve Türkiye'nin Berlin
Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıo©lu ile düzenledi©i
basın toplantısında, Almanya'da ve Avrupa'da
geli‚en Ûslamofobi, ırkçılık ve Türk dü‚manlı©ı üze-
rine komisyonda bu eylemleri izleme dosyası açtı-
klarını, bu dosyanın açılması için hazırlık çalı‚ması
ba‚latırken Almanya'daki olayın ortaya çıktı©ını
belirtti.

Almanya'daki e©itim sisteminde de acı bir tablo
oldu©unu ifade eden Üstün, "Türk toplumunun ve
yabancıların kısa vadede e©itimsiz bırakılmaları
belki birileri için kazanç gibi görülebilir. Ancak
uzun vadede e©itimsiz kalan bu toplum Alman
toplumuna sorun olur. Meseleleri geni‚ dü‚ünme-
niz lazım" dedi.

Almanya'da ya‚ayan yabancılarla ilgili politikaların
gözden geçirilmesi gerekti©ini belirten Üstün,
"Çifte vatanda‚lı©a neden kar‚ısınız? Ne hedefle-
niyor? Gizli hedef varsa buna ula‚mak mümkün
de©il. Öyleyse bu insanları alalım, güven içinde
kendi bulundukları ülkeye hizmet etsinler" diye
konu‚tu.

Politikacıların daha cesur olması gerekti©ini ifade
eden Üstün, "Vize ve aile birle‚imi konusu tama-
men insan hakkı ihlalidir. Ûnsanlar evlilik yapmı‚lar
bir araya getirmemek için bin bir engel konulmu‚.
Bu kabul edilemez bir durumdur, orta ça©da kalmı‚
bir anlayı‚tır" dedi.
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Foto Pamukkale´nin sahi-
bi Salih Kurbet´in biricik
o©lu Mustafa Orient
Festsaal´de muhte‚em
bir sünnet dü©ünüyle
sevdi©i arkada‚lar⁄ ve
yak⁄nlar⁄yla e©lenceli bir
ak‚am geçirdi.
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TDU Neujahrsempfang 

Über 500 Gäste aus Wirtschaft sowie Vertreter aus
Politik, Medien, Kunst und Sport folgten der
Einladung der TDU zum Neujahrsempfang im
Grand Hotel Esplanade Berlin. Die TDU Mitglieder
konnten gemeinsam mit der Berliner Prominenz
auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken und auf
das Neue anstoßen.

Bei dem Empfang waren unter anderem vertreten:
Senatorin für Arbeit, Integration und Frauen, Dilek
Kolat, Botschafter der Türkei Hüseyin Avni
Karsl⁄o©lu, Bundesvorsitzender der Bündnis
90/die Grünen, Cem Özdemir, stellv. Präsidentin
des Berliner Abgeordnetenhauses Anja Schill -
haneck, türkischstämmige Berliner Abgeordnete
Özcan Mutlu (Grüne) und Erol Özkaraca (SPD),
Ülker Radzwill (SPD), Hakan Ta‚ (die Linke),
Berliner Abgeordnete, Kurt Wansner (CDU), Rainer
Lehmann (FDP), Carsten Schalz (Die Linke), IHK
stellv. Geschäftsführer, Christian Wiesenhütter,
Gesandter der USA, Delawie Greg, Generalkonsul
Mustafa Pulat, Bezirksbürgermeister von Fried -
richhain-Kreuzberg, Dr. Frank Schulz, Vorsitzender
der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Kenan
Kolat, Migration und Integrationsbeauftragter von
Berlin, Günter Piening, Vorsitzender der Tür -
kischen Gemeinde zu Berlin Bekir Y⁄lmaz.

Botschafter Karsl⁄o©lu

„Wir müssen für unsere Zukunft gemeinsam mehr
arbeiten" Der neue türkische Botschafter Hüseyin
Avni Karsl⁄o©lu hob in seiner Rede die Bedeutung
der türkischen Community und sagte „man solle
nicht auf die Unterschiede sondern auf das
Gemeinsame aufbauen." Er werde sich für die
Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen
zwischen der Türkei und Deutschland einsetzen
sowie für das Vorantreiben der Integration arbei-
ten.

Cem Özdemir; 

„Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg in der Politik"
Der Bundesvorsitzende der Grünen Cem Özdemir
wies in seiner Rede auf die Erfolge der türkisch-
stämmigen Unternehmer hin. Die türkischen
Unternehmer seien heute zunehmend in allen
Branchen tätig. In Anspielung auf die Thesen des
früheren Berliner Finanzsenators fügte er zu, es
stimme längst nicht mehr, dass die Türken und
Araber nur Obst- und Gemüsehändler seien. „Die

Bandbreite der Unternehmen in der
Bundesrepublik hat sich auch da positioniert"
sagte er. Als Politiker sollte man öfter diesen Erfolg
erwähnen, damit „mehr Menschen mit
Migrationshintergrund dieses Land als ihre
Heimat, dieses Land als ihr Land betrachten" sagte
er.

Remzi Kaplan: „Wir sind stolz auf unsere
Leistung" In seiner Begrüßungsrede betonte TDU
Vorsitzender Remzi Kaplan die Erfolge der
Unternehmer mit türkischen Wurzeln in Berlin.
„Wir haben als TDU mit unserer Vereinsarbeit und
das Engagement unserer Mitglieder der Berliner
Wirtschaft viel beigetragen. Wir werden immer im
Dienst der Wirtschaft sein. Wir sind stolz auf unse-
re Leistung. Wir sind an Erfolg, Freude und Leid
dieser Gesellschaft beteiligt. " sagte er.

INFO: TDU
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Yetenekli Gençlerimiz

Tolga Da©’ın on parma©ında on marifet var

Almanya’nın ba‚kenti Berlin’in,Türkler´in Avrupa
çapında en yo©un ya‚adı©ı bir ‚ehir oldu©unu hepi-
miz biliyoruz. Gerek Berlin’de, gerek di©er ‚ehirler-
de yeni nesil gençlerimiz harika bir ‚ekilde
yeti‚iyor. 

Berlin’de yeti‚en harika gençlerimizden biri de, on
parma©ında on marifet olan Tolga Da©’dır Aslen
Erzincan’lı olan Tolga Da© Berlin do©umlu ve henüz
19 ya‚ında. 

Tolga Da©, tahsil hayatını tamamladıktan sonra
bo‚ durmamı‚ sanata yönelik çalı‚malarına a©ırlık
vermi‚tir. Tolga, bir yandan keman dersleri alıyor,
di©er yandan televizyon dizilerinde ufak tefek rol -
lerde oynuyor ve giyim reklamlarında poz veriyor. 

Tolga’nın marifetleri bunlarla bitmiyor, onun bir de
karakalem çalı‚maları var. Tolga Da©, bu konuda
hiç kurs görmemi‚, karakalem çizimlerinde kendi
kendini yeti‚itirmi‚ ve usta bir çizer olmu‚. Tolga
Da©, insan dı‚ında her ‚eyi çizdi©ini söylerken,
çizim dünyasında dinlendi©ini de belirtiyor. 

Tolga, tüm bu i‚lerden sonra kalan vakitlerinde bir
de boks sporuyla u©ra‚ıyor. Eski profesyonel bok-
sör ve dünya ‚ampiyonu Ali Yıldırım’ın salonunda
boks çalı‚maları yapan Tolga, hocasının uygun
gördü©ü yakın bir tarihte ringe çıkacak. Tolga’nın
hedefi boksta önemli dereceler elde etmek. 

Tolga Da©, ba‚arı konusunda SES dergisine ‚u
açık lamada bulundu: Almanya’da, özellikle de
Almanya’nın büyük ‚ehirlerinde geni‚ imkanlar
var, ya‚ıtlarım bu imkanlardan yararlansınlar ve
istedikleri bir konuda ba‚arıyı yakalasınlar. 

Ahmet TUNGA
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Berlin'de Ye‚il Hafta 2012 fuarı…

Berlin'de Ye‚il Hafta fuara, aralarında Türkiye'nin
de bulundu©u 59 ülkeden 1624 ‚irket katılıyor.

Fuarın resmi açılı‚ını yapan Almanya Tarım ve
Tüketicileri Koruma Bakanı Ilse Aigner, Berlin
Eyaleti Ba‚bakanı Klaus Wowereit ile birlikte bazı
stantları dola‚tı.

Aigner ile Wowereit, fuarın partner katering ‚irketi
olan TurCulina'nın standını da ziyaret etti. 

Íirketin sahibi Seçkin Gülseçkin ve e‚i Hülya
Karanlık Gülseçkin, yaptı©ı açıklamada, 2 yıl önce
kurdukları ‚irket ile gelecek yıl 1000 metrekarelik
bir alanda stant kurmayı ve Türkiye'den de ‚irket-
lere bu stantta yer vermeyi planladıklarını söyledi. 

Kendi stant alanları içinde bu yıl Baktat ve
Eurogıda ‚irketlerine de yer veren Gülseçkin çifti,
Türkiye'nin bu yıl partner ülke oldu©u ve ‚ubat
ayında düzenlenecek Fruit Logistica fuarında da
her gün 1000 ki‚iye döner vereceklerini kaydetti.

Íirket adına çalı‚an ödüllü a‚çı Mehmet Yalçınkaya
da fuarda her gün ayrı bir menü çıkartacaklarını
belirterek, özellikle Anadolu'da kaybolmaya yüz
tutmu‚ yemekleri ve modern Türk mutfa©ını tanıt-
mayı amaçladıklarını söyledi.

Anadolu yemeklerini geleneksel reçeteleri
de©i‚tirilmeden modernize ettiklerini ifade eden
Yalçınkaya, sadece Türkiye'de yapılan yemeklerle
yeni ürünler yarattıklarını kaydetti.

Fuara 14. kez Malatya'dan katılan Ali Uçba©lar da
Malatya'yı, kayısı ba‚ta olmak üzere incir ve üzüm-
den yapılan ürünlerle temsil etti©ini belirterek,
satı‚ların iyi, "Tugay Trockenfrüchte" (Tugay kuru
meyveler) adlı ‚irketinin standına ilginin de yo©un
oldu©unu söyledi.
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Burgerbude nicht nur in Schöneberg, jetzt auch in Moabit
Früher musste man eventuell eine längere Fahrt in Kauf nehmen. 
Nun heißt es für diese Personen: AB NACH MOABIT! 
Nach dem Erfolg mit der Burgerbude in der Hauptstraße 30, 
10827 Berlin wurde am 30.03.2012 die zweite Burgerbude in der
Waldstraße 1 / Ecke Turmstraße, 10551 Berlin eröffnet.
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Çi©dem ile Íelçuk
Elegance Center´de bu
özel günde,  sevdikleriyle
e©lenerek mutluluklar⁄n⁄
payla‚t⁄lar.
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Ergin Ûnan resim sergisi

Berlin'de düzenlenen, ''46. Uluslararası Turizm
Borsası Fuarı (ITB)''na katılan Kültür ve Turizm
Bakanı Ertu©rul Günay, Ergin Ûnan'⁄n resim sergisi-
nin açılı‚ına katıldı.

Bakan Günay, serginin yapıldı©ı galeriye geli‚inde
bir Alman kadın davetlinin bebe©ini kuca©ına ala-
rak, bir süre sevdi. Bakan Günay, ''Defne'' adlı
küçük Türk kızını da severek bir süre sohbet etti.

Günay, burada yaptı©ı konu‚mada, yurt dı‚ında 10.
yılını dolduran bir galerinin kendileri için her zaman
önem ta‚ıdı©ını, Ûnan'ın da önemli sanatçılardan
biri oldu©unu belirterek, bu nedenle ITB çerçeve-
sinde böyle bir serginin açılı‚ına katılmaktan
büyük mutluluk duydu©unu ifade etti.

Sanatçının do©ayla ilgili resimlerinin de kendisine
do©anın korunmasına ne kadar büyük önem ver-
meleri gerekti©ini hatırlattı©ını vurgulayan Günay,
2 yıl önce de aynı galeride sanatçı Hüsamettin
Koçan'ın bir sergisine katıldı©ını hatırlattı.

Sanatçı Ergin Ûnan da insan yüzlerinden her türlü
duygunun okunabildi©ini, bu nedenle yüzlerin ken-
disi için çok ‚ey ifade etti©ini, sergisine de
''Yüzler'' adını verdi©ini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertu©rul Günay, yarın fuar
alanında bir basın toplantısı yapacak, ardından
''Türcksche Cammer'' adlı sergiyi gezmek üzere
Berlin'den Dresden kentine gidecek.

Berlin Büyükelçisi Bild Gazetesi'nde 

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild,
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni
Karslıo©lu'nu tanıttı.

Bild gazetesi muhabiri Hildburg Bruns ile Berlin
sokaklarını gezen Büyükelçi Karslıo©lu, foto©raf
merakı ve Almanya'nın Türklere çifte vatanda‚lık
vermemesi gibi konularda açıklamalarda bulundu.

Karslıo©lu'nun uzun saçlı, küpe takan ve akıcı
Almanca konu‚an ilk Berlin Büyükelçisi oldu©unun
vurgulandı©ı haberde, büyükelçinin bir müzik gru-
bunun üyesi olup olmadı©ı yönünde sorularla
kar‚ıla‚tı©ı ifade edildi.

Karslıo©lu'nun çalı‚ma ofisinde Cumhurba‚kanı
Abdullah Gül ve Almanya eski Cumhurba‚kanı
Christian Wulff ile birlikte çekilmi‚ foto©raflarının
bulundu©unun belirtildi©i haberde, büyükelçinin
doktor babası ve ailesiyle 60'lı yıllarda Almanya'da
ya‚adı©ı hatırlatıldı.

Haberde, Karslıo©lu Almanya'ya gelmeden önce,
basında saçını kestirip kestirmeyece©inin
tartı‚ıldı©ı belirtilirken, büyükelçinin eski kıyafet
yönetmeli©inin katı ve kısıtlayıcı oldu©unu, ancak
saçını kısa kestirmeyi dü‚ünmedi©ini ifade etti©i
kaydedildi.

Bild'in haberinde, Karslıo©lu'nun çocuklu©unda
izledi©i ''Mainzelmaennchen'' karakterlerine ait
figürleri ve okka takımını masasında bulun -
durdu©u, ayrıca hat sanatını icra etti©i de ifade
edildi.

Habere göre Karslıo©lu, Almanya'nın Türkler için
çifte vatanda‚lık konusunu bir daha dü‚ünmesi
gerekti©ine dikkati çekerek, ''Nasıl bir Polonyalı ya
da Yunan çifte vatanda‚ olabiliyorsa, di©er insan -
lara da bu ya da ‚u vatanda‚lık diye zorlama yapıl-
maması gerekiyor'' dedi.
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A©aç kütüphanesine

Berlin'de Prenzlauerberg semtindeki Sredzki -
strasse ve Kollwitzstrasse adlı sokakların kesi‚ti©i
meydanda kurulan ''a©aç kütüphanesi'' yo©un ilgi
görüyor.

Ba‚kentteki Grunewald ormanından getirilen 5
a©aç, içlerinde bölmeler olu‚turularak bir daire
olu‚turacak ‚ekilde yaya geçidine yerle‚tirildi ve
bir kütüphaneye dönü‚türüldü.

Adı geçen sokaklardan geçen kitapseverler,
a©açlarda olu‚turulan bölmelerden geri getirmek
‚artıyla ücretsiz olarak kitap alabiliyor ya da
kütüphanelerinden getirdikleri ihtiyaç duymadık -
ları kitapları bölmelere yerle‚tirerek ba‚kalarının
da okumalarını sa©lıyor.

''A©aç kütüphanesinden'' yararlanan bir kent saki-
ni, kütüphanenin güzel bir proje oldu©ununu belir-
terek, ''Ben de yararlanıyorum. Buradan kitap alı -
yorum veya ben de kitap koyuyorum. 
Kitaplar atılmaz'' dedi.

E©itim ve Ara‚tırma Bakanlı©ı'nın deste©iyle
Baufachfrau adlı dernek tarafından kurulan ''a©aç
kütüphanesinde'', romanlardan teknik kitaplara
kadar çe‚itli türlerde kitaplar bulunuyor.

TDU Rezeption für ITB Teilnehmer

Die Gouverneure der vier Großstädte der Türkei
nahmen an der Rezeption der TDU anlässlich der
ITB teil. Die TDU empfing die Gouverneure aus den
Provinzen vom ägäischen Raum der Türkei aus
Manisa, Ûbrahim Dasöz, aus Kütahya, Kenan Çiftci,
aus Nev‚ehir, Abdurrahman Savaç und aus Ayd⁄n,
Kerem Al sowie die Delegationen, die mit
Unternehmern und hochrangigen Persönlichkeiten
aus den Provinzverwaltungen zusammengesetzt
waren. Der renommierte Unternehmer von Sahin
Holding, Kemal Íahin und Europaabgeordnete der
SPD, Ûsmail Altu© waren ebenfalls anwesend.

Die Gouverneure gaben in ihren Reden kurze
Informationen über die Struktur der Städte und
luden die anwesenden Unternehmer zur
Investitionen, insbesondere an touristischen
Projekten ein. Die Provinz Manisa , die mit ihren
industriellen Stärken besonders hervortritt, wurde
unter anderem von der Zeitschrift „Financiel
Times" drei Jahre hintereinander zum einen der
besten Investitionstandsorte der Welt gekürt.
"Mehr als von 200 ausländischen Groß unter -
nehmen der Welt haben heute in der Stadt
Investitionen getätigt", betonte der Gouverneur
Dasöz. Die Stadt besitze historisch und kulturell
ein großes Potenzial, das bekannt gemacht werden
soll. Der Gouverneur der Provinz Nevsehir Savas
unterstrich, Nevsehir stelle mit ihrem einmaligen
Weltwunder „Kapodokien" eine Ausnahme dar.
Die Welt kenne zwar Kapadokien, aber nicht die
Stadt Nev‚ehir.

Der Europarlamentarier Ûsmail Altug (SPD), der als
Mitglied der Europäischen Kommission für Verkehr
und Tourismus neulich in der Türkei war, sagte,
dass die touristische Kapazität der Türkei viel grö-
ßer als derzeit sei. Mit Investitionen und besseren
Auslastung könnte die Türkei in Zukunft jährlich
100 Millionen ausländische Gäste empfangen.

Info: TDU
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Mitten in Deutschland 

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni
Karslıo©lu da tüm siyasi parti liderlerine ziyaretler-
de bulundu©unu belirterek, iki ülkenin ortak ilgi
alanları ve Almanya'da ya‚ayan Türk kökenlilerin
durumlarını konu‚tu©unu ifade etti.

Almanya'da Cem Özdemir gibi siyasetçilerin parti
lideri olmasından gurur duydu©unu belirten
Karslıo©lu, "Çok güzel bir duygu, insan gurur duyu -
yor. Öbür taraftan ABD ve Avustralya'da ya‚ayan
yeni jenerasyonun anneleri babaları da yurt
dı‚ından gelmi‚. Cem Bey'in durumu Almanya için
‚a‚ırtıcı ama di©er ülkeler için de©il. Cem bey gibi
Türk kökenli siyasetçilerin artmasını diliyorum.
Bunun Almanya'ya farklı perspektifler getirece©ini
dü‚ünüyorum. Dolayısıyla Almanya gurur duymalı.
Bu durumun daha da ileriye gitmesi gerekiyor"
dedi.

Karslıo©lu, kendisinin de daha önce bir süre
Almanya'da ya‚amı‚ oldu©u hatırlatılarak sorulan
bir soruya espriyle verdi©i kar‚ılıkta da, "kendisi-
nin geçmi‚te Almanya'da kalması durumunda
muhtemelen siyasetçi olmak isteyece©ini" söyledi.

Cem Özdemir, ziyaret sonunda Wolfgang Schuster
ile birlikte kaleme aldı©ı Almanya'nın ortasında
(Mitten In Deutschland) kitabını Büyükelçi
Karslıo©lu'na hediye etti.

14 Mart Tıp Bayramı

Sa©lık Bakanlı©ı'nın organizasyonuyla Berlin
Büyükelçili©i rezidansında düzenlenen kutlamaya
Berlin'de görev yapan Türk doktorlar katıldı.

Burada Türk doktorların bayramını kutlayan
Büyükelçi Karslıo©lu Almanya'daki Türk doktorla-
rın Türklere, Alman dostlara ve insanlı©a yapılan
hizmetlerini takdir ettiklerini belirterek, ''Bunu
yürekten söyleyebiliyorum. Babam da doktor. O da
Türkiye'den geldi burada görev yaptı. Yeni nesiller
yeti‚ti. Burada yeti‚en doktorlarımızla gurur duyu -
yoruz. Daha önce gelmi‚ olan ve emeklerini vermi‚
olan doktorlarımıza da te‚ekkür ediyoruz.
Yaptıkları hizmet vatanda‚larımıza ilk yıllarda o
zamanki Gastarbeiterlerimize büyük katkı sa©ladı.
Onların rahatlamalarına onların sıkıntılarını daha
rahat anlatmaları için vesile olmu‚tu sizlerin bura-
da bulunmanız'' dedi.

Karslıo©lu babasının anestezi doktoru oldu©unu
ifade ederek, ''Doktorluk mesle©inin zorlu©unu
güçlü©ünü fedakarlı©ını biliyorum. Çok günler bili-
rim ki gece yalnız kaldım. Babamı nöbete ameliya-
ta ça©ırırlardı'' diye konu‚tu.

Kutlamayı organize eden Sa©lık Bakanlı©ı Dı‚
Ûli‚kiler ve Avrupa Birli©i Genel Müdürü Dr. Öner
Güner ise Tıp Bayramının Türk doktorları tarafın-
dan kutlanan bir bayram oldu©unu belirterek kısa-
ca tarihini anlattı.

Güner, kutlamanın sadece Türkiye ile sınırlı kalma-
masını istediklerini ve bu amaçla Somali ve
Berlin'e canlı yayın sistemi kurduklarını belirtti.

Güner, Sa©lık Bakanlı©ı'nın ve Türk devletinin yurt
dı‚ında görev yapan Türk doktorların yanlarında
oldu©unun bilinmesini istedi©i için Almanya'ya
gelerek Tıp Bayramı kutlama etkinli©i düzenledik -
lerini ifade ederek bu imkanı kendilerine sunan
Büyükelçi Karslıo©lu'na te‚ekkür etti.
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1 milyar

Almanya'daki McDonalds restorantlarında geçen
yıl ilk kez 1 milyardan fazla ki‚inin yemek yedi©i bil -
dirildi.

McDonalds Almanya Ba‚kanı Bane Knezevic bugün
Münih'te yaptı©ı açıklamada, geçen yıl rakiplerine
göre daha ba‚arılı olduklarını belirterek, ilk kez 1
milyar mü‚teri sayısını a‚tıklarını söyledi.

Almanya'da bulunan 1415 McDonalds restorantının
mü‚teri sayısını geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde
2,7 oranında arttırdıklarını ifade eden Knezevic, net
gelirin de yüzde 5,9 oranında yükselerek yakla‚ık
3,2 milyar avroya ula‚tı©ını, çalı‚anların sayısının
ise 2 bin ki‚i artarak 64 bin oldu©unu kaydetti.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Berlin Türkiye Kadınlar Birli©i (BTKB) tarafından,
kurulu‚unun 37. yılında Dünya Kadınlar Günü
etkinli©i düzenlendi.

Berlin'de düzenlenen ve geçen yıl vefat eden eski
dernek ba‚kanı Meral Uygun'un da anıldı©ı etkin-
li©e Berlin Eyaleti Çalı‚ma, Uyum ve Kadın Bakanı
Dilek Kolat, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal
Meclis Üyesi Mechtild Rawert, Berlin eyaletinin e‚it
muamele sorumlusu Eren Ünsal ve Türk-Alman
Müzik Akademisi yöneticisi Adil Arslan ile çok sa -
yıda Türk ve Alman kadın katıldı.

Bakan Kolat, burada yaptı©ı konu‚mada, 1 Ni -
san'dan itibaren Almanya dı‚ında alınan diploma-
ların da bu ülkede kabul edilmeye ba‚la naca©ını
belirterek, bu konunun çok önemli oldu©unu,
çünkü yıllar boyunca diploması Al manya'da denk -
le‚tirilmedi©i için birçok e©itimli göçmenin potan-
siyelinden faydalanılamadı©ını söyledi.

Kamu kurulu‚larına da daha fazla göçmen kökenli
insanın alınması gerekti©ini ifade eden Kolat, tüm
Almanya'da oldu©u gibi Berlin eyaletinde de
e©itimli insanlara ihtiyaçları oldu©unu, bu nedenle
insanlara daha fazla imkan sa©lanması için çaba
harcayaca©ını kaydetti.

Osmanlı eserleri sergisi

Kültür ve Turizm Bakanı Ertu©rul Günay, Almanya
temasları çerçevesinde Dresden kentindeki
Rezidans Sarayı'nda sergilenen Osmanlı eserlerini
gezdi.

Türkische Kammer (Türk Odası) adlı sergiyi gezen
Günay burada yaptı©ı açıklamada Dresden'in
önemli tarihi ‚ehir oldu©unu ve UNESCO koruması
altında tutuldu©unu belirterek, ''Burada çok sayı-
da, yılda bir milyondan fazla insanın gelip gördü©ü
tarihi yapı ya da eser var. Bunlar arasında bir Türk
bölümünün olması ve 1600'lü yıllardan bu yana
17'inci yüzyıldan bu yana çe‚itli vesilelerle toplan-
mı‚ olan eserlerin özenli biçimde sergilenmesi
bizim için de son derece güzel. Bir anlamda bütün
bu alanı gezenler Osmanlı'ya ve Türkiye'ye dönük
bir merak duygusuna kapılıyorlar ve onun bize
dönük bir yansıması var'' dedi.

Günay, sergiyi hazırlayanlara te‚ekkür ederek,
''Çok ba‚arılı bir sergi. Kutluyorum. Bu serginin
Almanya'da olması son derece önemli'' diye
konu‚tu.

Öte yandan Bakan Günay Berlin kentinde para‚üt,
tank çadırı ve Airbus uçaklarına yalıtım malzemesi
üreten Spekon firmasının sahibi Íenol Ye©in'i kut-
ladı.

Ye©in'in bugün Van Depremi için Dresden'den
uyku tulumu yüklü son kamyonu Türkiye'ye gön-
derdi©ini vurgulayan Günay, ''Bugün Dresden ken-
tinden son uyku tulumu kamyonu yola çıktı.
Maalesef biz yeti‚emedik. Ancak Íenol Ye©in'i
insanlarımız adına kutluyorum'' dedi.
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Íanl⁄urfa ITB´de 

Turizm sektörünün aynası konumundaki Ulus -
lararası Berlin Turizm Fuarına katılan Íanlıurfa,
yine fuarın en ilgi çekici standı oldu.

Dünyanın en eski yerle‚im yeri olan, 12 bin yıllık
tarihi geçmi‚e sahip Göbeklitepe’nin a©ırlık olarak
tanıtıldı©ı Íanlıurfa standı, yine ziyaretçilerin en
çok ziyaret etti©i stantlar arasında yerini aldı.

Íanlıurfa Vali Yardımcısı Íaban Erdo©an, Belediye
Ba‚kanı Dr. Ahmet E‚ref Fakıbaba, Belediye
Ba‚kan Yardımcıları Emin Ûzol, Mehmet Fevzi
Yücetepe, Ûl Özel Ûdaresi Genel Sekreteri U©ur
Büyükhatipo©lu, Íanlıurfa Valili©i Ûl Kültür ve
Turizm Müdürü Selami Yıldız, Belediye Kültür ve
Sosyal Û‚ler Müdürü Necmi Karada©, ÍUTSO
Yönetim Kurulu Üyesi Cem Göncü, Karacada©
Kalkınma Ajansı’ndan Ay‚egül Özbek, Göbeklitepe
Kazı Ba‚kanı Prof. Klaus Schmidt ve E‚i Çi©dem
Schmidt’in hazır bulundu©u standı gezen konukla-
ra Íanlıurfa hakkında önemli bilgiler aktarılırken
kentin tanıtımı sa©layan kitap, bro‚ür ve cd´lerden
olu‚an hediyeler takdim edildi.

Menderes SÛNGÛN

Unmut – Busse der BVG werden
behindertenfeindlich rückgebaut

Die Seniorenvertretung für Charlottenburg-
Wilmersdorf findet es unverständlich, dass jahre-
lang bewährte Hilfen für Menschen mit Be -
hinderung  - automatisches Absenken des Mittel -
einstiegs bei Bussen – abgeschafft werden.

Der Senat als Dienstherr der BVG vernachlässigt
grob seine Dienstaufsichtspflicht und übergeht die
Einsprüche der für Menschen mit Behinderung
zuständigen Institutionen.

Der Rückbau trifft nicht nur eine Personengruppe.
Senioren mit Rollatoren und Mütter mit Kinder -
wagen sind ebenso auf die Einstiegshilfen ange-
wiesen.

Wie vereinbart der Senat die Abschaffung der
Einstiegshilfe mit seiner Vorbildhaltung „Berlin,
barrierefrei“ ? 

Ute Becker, Frau Lampante, Feride Yonar, Ingo
Weigmann, Hülya Prätzel-Elmasoglu
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Türkiye'ye yatırım

Ba‚bakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı, Almanya'nın ba‚kenti Berlin'de düzenledi©i
bir basın toplantısıyla Alman i‚adamlarına
Türkiye'ye yaptırım yapmaları ça©rısında bulundu
ve bu amaçla Almanya'da danı‚man olarak görev-
lendirdikleri tanınmı‚ ki‚ileri tanıttı.

Berlin'deki Türkevi'nde Türk ve Alman gazeteciler
için düzenlenen basın toplantısında Almanca
konu‚an Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni
Karslıo©lu, Türkiye'deki geli‚melere dikkat
çekerek, Türkiye ve Almanya arasındaki yakın
ili‚kilerin en önemli noktasını ekonominin
olu‚turdu©unu, her iki ülke için de çok önemli
oldu©u için bu alandaki i‚birli©inin güçlendirilmesi-
ni istediklerini söyledi.

Türkiye ve Almanya'nın, özgürlük, demokrasi ve
insan hakları gibi ortak de©erleri payla‚tı©ına
i‚aret eden Karslıo©lu, Avrupa'nın Türkiye ile bir
anlam kazanaca©ını, Türkiye'nin ortak de©erlerin
korunmasına ve ekonomik ili‚kilerin geli‚tirilmesi-
ne önemli katkı sa©layaca©ını belirtti.

Almanya'daki ya‚lanan nüfus nedeniyle bu
i‚birli©inin geli‚tirilmesinin tam da zamanı
oldu©unu ifade eden Karslıo©lu, Türkiye'deki
geli‚melerden dolayı gelecekte Türk halkının AB'ye
girip girmeme konusunda dü‚ünebilece©ini,
de©i‚en dünyada Türkiye'nin de güçlenerek
de©i‚ti©ini kaydetti.

Karslıo©lu, Türkiye'nin gittikçe daha fazla teknolo-
jiye yatırım yaptı©ını, gelecek 5 ila 10 yıl içinde bu
alanda daha da fazla yatırım yapaca©ını, bu güç ve
potansiyelden Avrupa'daki ülkelerin, özellikle
Almanya'nın da faydalanmasını istediklerini, böy-
lece birlikte güçleneceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Ba‚kanı
Ûlker Aycı da, Ûngilizce yaptı©ı konu‚masında,
Türkiye'deki geli‚meleri anlatarak, Türkiye'nin
dünyanın 16. büyük ekonomisi haline geldi©ini,
ülkede, aralarında Bosch ve Siemens gibi tanınmı‚
‚irketlerin de yer aldı©ı 5 binden fazla Alman ‚irke-
tinin bulundu©unu belirtti.

Türkiye'de i‚gücü masrafının dü‚ük, kalitenin ise
çok yüksek oldu©unu söyleyen Aycı, özellikle son 8
yıldaki büyümeden dolayı Türkiye'nin dünyadaki
en cazip yatırım ülkeleri arasında da 13. sırada yer
aldı©ını ifade ederek, OECD'nin bir raporunda
Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en fazla büyüy-

en ülke oldu©unun ve bu durumun gelecek 6 yıl
süreyle de böyle kalaca©ının belirtildi©ine dikkat
çekti.

"Bu nedenle Alman ‚irketlerini Türkiye'ye davet
ediyor ve birlikte büyümeye ça©ırıyoruz" ‚eklinde
konu‚an Aycı, do©rudan ba‚bakanlı©a ba©lı oldu-
kları ve sadece ba‚bakanlı©a rapor verdikleri için
rahatça ve büyük bir esneklikle çalı‚abildiklerini,
özellikle Avrupa'daki kriz döneminde birlikte
çalı‚arak çok büyük ba‚arılı çalı‚malar yapabile -
ceklerini kaydetti.
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Bilgi Üçgeni

Türkiye ve Türk bilim adamlarının Avrupa bilimine
yaptıkları katkıların vurgulandı©ı toplantıya, Ûngil -
tere'nin Berlin Büyükelçisi Simon McDonald ve
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni
Karslıo©lu ile Türkiye'den bazı bilimadamları ve
çok sayıda Ûngiliz ile Alman davetli katıldı.

Büyükelçi McDonald, burada yaptı©ı konu‚mada,
Türkiye'deki ekonomik büyümeye ve bilimsel
geli‚melere dikkat çekerek, "Türkiye ile gelecekte
büyük i‚birli©i potansiyeli görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nden sonra en
büyük ekonomik büyümeyi yakaladı©ını ve böylece
stratejik açıdan çok önemli bir ülke haline geldi©ini
belirten McDonald, Türkiye'nin son yıllarda bilim
ve teknoloji alanında da büyük geli‚meler
sa©ladı©ını, bu nedenle bu alanda da ili‚kilerin
geli‚tirilmesi gerekti©ini söyledi.

McDonald, Ûngiltere'nin, çe‚itli kültürlerden insan-
ların ya‚adı©ı bir ülke oldu©unu ve kendilerinin
bundan olumlu yönde faydalandı©ını sözlerine
ekledi.

Büyükelçi Karslıo©lu da, Türkiye'de son yıllarda
teknoloji ve bilim alanında büyük geli‚meler
sa©landı©ını, bütçeden bilimsel ara‚tırmalara ayrı-
lan paranın arttırıldı©ını belirterek, Türkiye'nin
bilimsel ara‚tırmalar konusunda Avrupa'nın en
hızlı geli‚en ülkelerinden biri oldu©unu ifade etti.

TÜBÛTAK'ın ve Türk bilim adamlarının çalı‚maları-
nın taktirle kar‚ılandı©ını belirten Karslıo©lu,
Türkiye'nin bu alandaki çabalarını sürdürece©ini,
bilim ve teknolojinin, ekonomik büyümenin ve
rekabet gücünün temelini olu‚turdu©unu kaydetti.

AB ile demokrasi, özgürlük ve insan hakları gibi
ortak de©erleri payla‚tıklarını belirten Karslıo©lu,
zaman zaman kesintiye u©ramı‚ bile olsa
Türkiye'de uzun bir geçmi‚e dayanan demokrasi
gelene©i oldu©unu ifade etti.
Karslıo©lu, McDonald'a ve Ûngiliz hükümetine de,
konuya stratejik ve ileri görü‚lü bir bakı‚ açısıyla
yakla‚tı©ı için te‚ekkür etti.

Alman Humboldt Üniversitesi Vakfı Genel Sekreteri
Enno Aufderheide, bilimsel alanda Ûngiltere ve
Türkiye'nin kendileri için en önemli ortak oldu©unu
belirterek, Türk hükümetinin bilimsel çalı‚maları
büyük ölçüde te‚vik etti©ini, 2002-2007 yılları ara-

sında bütçeden bilimsel çalı‚malara ayrılan para-
nın ikiye katladı©ını söyledi.

Türk bilimadamlarının günümüzde daha çok
ABD'yi tercih etti©ini, bu ülkeye giden bilimadam-
larının sayısı artarken, Ûngiltere ve Almanya'da
çalı‚an Türk bilimadamlarının sayısının azaldı©ını
da ifade eden Aufderheide, Türk bilimadamlarının
Almanya'ya ilgisinin artırılması için Türkiye'yi iyi
tanıyan ve Türkiye ile yakınlı©ı bulunan insanları
kendilerine yardım etmeye ça©ırdı. 

Ûngiliz Lordlar Kamarasının Türk kökenli üyesi
Meral Hussein-Ece de, kendisinin bir Kıbrıs Türk'ü
oldu©unu, di©er birçok Kıbrıslı Türk gibi Kıbrıs ihti-
lafı sırasında �ngiltere'ye yerle‚ti©ini belirterek,
tüm sorunlara ra©men çok kültürlülü©ü destekle-
di©ini, sorunların e©itim ve kar‚ılıklı saygıyla
sa©lanabilece©ini ifade etti.

Hussein-Ece, ırkçılı©a ve �slamofobi'ye kar‚ı da
mücadele edilmesi gerekti©ini, ancak henüz gidile-
cek uzun bir yolları oldu©unu kaydetti.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker
de, Türkiye'deki geli‚meler ve bilimsel ara‚tırma-
larda günümüzde ula‚ılan nokta hakkında bilgiler
verdi.

Türkiye'nin ve bu çerçevede Sabancı Üniversitesi'-
nin de bilimsel ara‚tırmalara büyük önem verdi©ini
belirten Berker, bu alanda Harvard Üniversitesi'yle
bile yarı‚tıklarını, bu alanda Türkiye'de gelecek yıl-
larda devlet bütçesinden ayrılan paranın daha da
artaca©ını söyledi.

Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Murat
Erdo©an da, "Göç Politikalarının Üçlü Gelece©i"
konulu yaptı©ı sunumda, Türkiye, Almanya ve
Ûngiltere'deki göç politikalarının, gelecekte bu
ülkeler arasında yapılacak i‚birli©indeki önemine
vurgu yaptı.
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Betin Güne‚ Berlin'de

Besteci, orkestra ‚efi ve piyanist Betin Güne‚,
Berlin'deki Konzerthaus'ta konser verdi.

Forum für Ûnterkulturellen Diyalog (FÛD) derne©i
tarafından düzenlenen konsere, Türkiye'nin Berlin
Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıo©lu, Ye‚iller Partisi
E‚ba‚kanı Cem Özdemir ve çok sayıda Türk ve
Alman müziksever katıldı.

Wolfgang Amadeus Mozart, Ali Ekber Çiçek, Bela
Bartok, Cemal Re‚it Rey ve kendi eserlerini piyano-
da icra eden Güne‚, kendi bestesi olan ''Orkestra
V'' adlı eseri bu konserde ilk kez seslendirdi.

Güne‚'e kemanda Ûrina Semakova, flütte Step -
hanie Gokus ve viyolonselde Ludmila Witzel e‚lik
etti.

FÛD Ba‚kanı Ercan Karakoyun, konser öncesinde
yaptı©ı konu‚mada, müzi©in kültürlerarası diyalog
için önemine de©inerek, bu etkinlikle söz konusu
diyalo©a katkı sa©lamayı ümit ettiklerini kaydetti.

Dilek Kolat MUSIAD´da

Berlin Eyaleti Çal⁄‚ma, Uyum ve Kad⁄n Bakan⁄ Dilek
Kolat, Mustakil Sanayici ve Û‚adamlar⁄ Derne©i
(MUSIAD) Berlin´i  ziyaret etti.

MUSIAD Berlin´de düzenlenen toplant⁄ya Kolat´⁄n
yan⁄ s⁄ra Berlin Ba‚konsolosu Mustafa Pulat ile
Berlin Eyalet Meclisi üyeleri Özcan Mutlu, Ûlkin
Öz⁄‚⁄k, Hakan Ta‚, Tur©ut Altu© ve MUSIAD Berlin
üyeleri kat⁄ld⁄.
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Berlin’e Ho‚geldin Yata‚ 

Yata‚, yatak konusunda uzun deneyimi olan bir fir-
madır ve bu konuda Türkiye’nin en tanınmı‚ mar-
kasıdır. 

Ûnsanlar günlük ya‚amının üçte birini yatakta geçi-
riyor, o nedenle yatak bir insan için önemlidir. 

Yata‚ firması sa©lıklı yatak konusunda dünyadaki
en modern teknolojileri takip etmi‚ ve bunları
kendi firmasına getirmi‚tir. 

Bu gün insanlar sa©lıklı ve ba‚arılı bir ya‚amın,
bilimsel ara‚tırmalar sonucu üretilmi‚ sa©lıklı
yatak larda yatarak mümkün olabilece©ini biliyor.

Berlin’de ya‚ayan gerek vatanda‚larımız, gerek
Almanlar, gerekse de©i‚ik kültürlerden insanlar ve
uzun süredir Yata‚ ürünlerini medyadaki reklam-
lardan izliyordu ancak bu kaliteli ürünlere
ula‚amıyorlardı.

Ve ‚imdi Yata‚ Berlin’e geldi. 

Berlin’in köklü firması H&V Möbelland’ın sahipleri
Hasan Öztürk ve Veli Tüfekçi Yata‚ firması ile
gerek li anla‚maları yaparak, Yata‚ Bedding ismiyle
Wedding ve Schöneberg’te iki ma©aza açtılar. 
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Neslihan ile Muhammed
Lux Event Center´de
muhte‚em bir dü©ünle
dünya evine girdiler.
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Mustafa Sarıgül Berlin´de

Berlin'de bulunan Íi‚li Belediye Ba‚kanı Mustafa
Sarıgül, Berlin Eyaleti Ba‚bakanı ve Belediye
Ba‚kanı Klaus Wowereit ile görü‚tü.

Sarıgül, Wowereit'ın aynı zamanda Sosyal
Demokrat Parti (SPD) Genel Ba‚kan Yardımcısı
olması sebebiyle SPD Genel Merkezinde düzenle-
nen görü‚meden sonra gazetecilere yaptı©ı açıkla-
mada, ‚ehirlerin geli‚mesi ve siyaset üzerine soh-
bet ettiklerini ifade etti.

Íehirlerin zaman içinde kimlik de©i‚tirmesi, tarihi
ve kültürel dokusunun korunması üzerine
görü‚tüklerini belirten Sarıgül, Berlin'in özellikle
Kudamm caddesinin Íi‚li ile benzerlikler göster -
di©ini, buralarda neler yapılabilece©i konusunda
görü‚ alı‚ veri‚inde bulunduklarını kaydetti.

SPD'nin tüzü©ünü ve programını çok önemsedi©ini
ifade eden Sarıgül, ''Bir siyasi partinin anayasası, o
partinin tüzü©üdür. Tüzü©ün demokratik olması
gerekti©i konusu üzerinde durduk. Türkiye'de
barajların yüzde 10 ile çok yüksek oldu©u üzerine
durduk. Dolayısıyla da barajlar yüksek olunca her
dü‚ünce parlamentoda temsil edilemiyor'' ‚eklin-
de konu‚tu.

SPD'nin milletvekili seçimleri konusu üzerinde dur-
duklarını da belirten Sarıgül, ''Milletvekillerini mut-
laka genel merkezler de©il de, partiye kayıtlı üyele-
rin seçmesinin daha demokratik olaca©ı ve mutla-
ka Türkiye'de dar bölge ve tercihli oy sisteminin
uygulanması gerekti©i konusu üzerinde sohbetleri-
miz oldu'' dedi.

Sarıgül, görü‚mede bu yıl Íi‚li Belediyesi ve Íi‚li
Vakfı olarak ba‚latacakları ve her yıl geleneksel
olarak düzenleyecekleri ''Prof. Erdal �nönü Barı‚
Ödülü'ne'' Wowereit'i aday göstermeyi de arzu
ettiklerini ilettiklerini kaydetti.

Der Energie und Wirtschaftsminister
der Türkischen Republik Nordzypern
KKTC, Sunat Atun, besuchte die TDU

„ Wir versuchen die Embargos zu überwinden". 

Der Energie und Wirtschaftsminister der
Türkischen Republik Nordzypern Sunat Atun
besuchte mit einer Gruppe Nordzypriotischer
Geschäftsleute, die an der frischen Gemüse und
Obstmesse „ Fruit Logistica" teilnahmen, die TDU .
Bei dem Gespräch in der TDU, an dem auch mehre-
re TDU Mitglieder zugegen waren, rief der Minister
die türkischen Geschäftsleute auf, in Nordzypern
zu investieren.

In seiner Rede schilderte er zuerst die
Wirtschaftsstruktur der Nordzyprischen Republik.
Danach stelle ein Großteil der Wirtschaft des
Landes der Tourismus und das Bildungssektor mit
Universitäten. In den letzten Jahren wuchse auch
der Export an Zitrusfrüchte an. Laut Minister Sunat
Atun „stieg der Export von Kartoffeln und
Zitrusfrüchten in letzten drei Jahren um das
Zweifache an". „Bei der Entwicklungi spiele die
Beziehung unserer Geschäftsleute im Ausland eine
große Rolle. Wir sind hier, um unsere
Geschäftsleute zu unterstützen" sagte Atun.

Der Wirtschaftsminister betonte, das Embargo der
Europäischen Union halte weiterhin an. Die
Ignoranz gegen den Annan Plan sei weiterhin aktiv,
„deshalb versuchen wir diese Embargos auf ver-
schiedenen Wegen und mit Förderungen umzuge-
hen" unterstrich er.

Der Wirtschaftsminister teilte zum Schluss seiner
Rede mit, dass er sich freuen würde, die
Geschäftsleute der TDU in Nordzypern zu sehen. 

Info: TDU
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Berlin Lalesi ödülleri

Berlin Eyaleti Çalı‚ma, Uyum ve Kadın Bakanı Dilek
Kolat, Almanya'da �slamofobi'nin tehlikeli bir bo -
yut kazanmaya ba‚ladı©ını söyledi.

Bakan Kolat, Berlin'de Türkler ile Almanlar arasın-
da birlikte ya‚ama katkı sa©layan proje ve derne-
klere verilen "Berlin Lalesi" ödülleri için dün
ak‚am düzenlenen törende bir konu‚ma yaptı.

Metropol FM radyosu, Kreuzberg E©itim Merkezi
(BWK), Berlin Eyaleti Ba‚bakanlı©ı, "Kültürler
Atölyesi" (Werkstatt der Kulturen) ve BEYS ‚irketi
tarafından Berlin Belediye Sarayında (Rotes
Rathaus) 6. kez düzenlenen törende Berlin Lalesi
ödülleri, Kolat ile toplam 10 bin avroluk para ödül-
lerini veren Körber Vakfı'nın Ba‚kanı Lothar
Dittmer tarafından da©ıtıldı.

Bakan Kolat, ödül töreninde yaptı©ı konu‚mada,
a‚ırı sa©cı cinayetlerin yanı sıra ırkçılı©ın ve yaban-
cı dü‚manlı©ının toplumunda yayılmaya ba‚la -
dı©ını belirterek, "slamofobi tehlikeli bir boyut
kaza  nıyor" dedi.

Berlin'de ya‚ayan insanların yakla‚ık dörtte birinin
göçmen kökenli olmasına ra©men, yapılan bir
ara‚tırmaya göre, Alman halkının yakla‚ık yarısı-
nın, Türklerin oturdu©u binalarda oturmak isteme-
di©ini ortaya koydu©unu ifade eden Kolat, ba‚ı
örtülü kadınların Almanya'da çe‚itli zorluklarla
kar‚ıla‚tı©ını kaydetti.

Bu nedenle bazı eyaletler tarafından ba‚latılan ve
ırkçı suçların cezalarının daha da artırılmasını
öngören bir giri‚ime kendisinin de katıldı©ını belir-
ten Kolat, herkesi yabancı dü‚manlı©ına ve ırkçılı©a
kar‚ı mücadele etmeye ça©ırdı.

Kolat, bunun yanı sıra memnuniyet verici
geli‚melerin de ya‚andı©ını, birçok insanın soka-
klara dökülerek a‚ırı sa©cılara kar‚ı protesto
gösterilerine katıldı©ını, ara‚tırmalara göre ‚irket-
lerin göçmenlere gittikçe daha fazla ihtiyaç
duydu©unu ifade ederek, Berlin'in genel olarak
dünyaya açık, ho‚görülü ve uluslararası bir kent
oldu©unu, Berlin Lalesi ödüllerinin de bunun böyle
olmasına katkı sa©ladı©ını sözlerine ekledi.

Berlin Lalesi ödülünün jüri üyeli©ini yapan Sosyal
Demokrat Parti (SPD) Genel Ba‚kan Yardımcısı
Aydan Özo©uz, Berlin Lalesi gibi ödüllerin, insanla-

rı, ba‚ka insanlara yönelik çaba harcaması amacıy-
la te‚vik etmesi için, her zaman var olması gerek-
ti©ini söyledi.

BWK Müdürü Nihat Sorgeç ile BEYS yöneticisi
Burhan Gözüakça da ödüllerin her zaman gerekli
oldu©unu vurgularken, Metropol FM'nin Müdürü
Tamer Ergün de Alman kamuoyunda seslerini daha
iyi duyurabilmek için Alman partnerlerin gerekli
oldu©una dikkati çekti.

Berlin Lalesi birincilik ödülünü, yazar Hatice
Akyün'ün tanıttı©ı "Heroes" adlı projeyle namus
cinayetlerine kar‚ı çıkan ve ço©u Türk gençlerden
olu‚an "Strohhalm" adlı dernek alırken, ikincilik
ödülü de Müslümanların sorunları için kurulan yar-
dım hattı MuTeS ile Diyanet Û‚leri Türk Ûslam Birli©i
(DÛTÛB) ‚ehitlik Cami Derne©ine verildi. "Cesaret
için dü©meye bas kampanyası" adlı projeyle
"Kiezboom" adlı dernek de üçüncülük ödülünü
aldı.

Görevinden Haziran ayı sonunda ayrılacak olan
Berlin eyaletinin yabancılar sorumlusu Günter
Piening tarafından sunulan ödül töreni programına
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni
Karslıo©lu, e‚i Gamze Karslıo©lu, Berlin Ba‚konso-
losu Mustafa Pulat, Berlin Eyalet Meclisi üyeleri
Canan Bayram ve Hakan Ta‚ ile çok sayıda Türk ve
Alman davetli katıldı. 
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Robert Bosch Vakfı ile Radyo
Metropol FM'den e©itim kampanyası

Almanya'da Robert Bosch Vakfı ile 24 saat Türkçe
yayın yapan Metropol FM radyosu, Türklere yönelik
''Lernen macht stark'' (Ö©renmek güçlendirir) adlı
e©itim kampanyasını ba‚latacak.

Metropol FM'den yapılan açıklamada, kampanya
kapsamında Türk ailelerin, okul dı‚ındaki e©itim
imkanları konularında bilgilendirilece©i ifade edil-
di.

Metropol FM'in 10 haftayı a‚an bir süre içinde
yapaca©ı yayınlarda müze pedagojisi, do©al bilim-
lere yönelik ara‚tırma veya medya yeterlili©i gibi
konularda ö©rencileri bilgilendirece©i belirtilen
açık  lamada, ö©retmenlerin, psikologların ve pe -
dagogların, çocuklarla yaptıkları çalı‚maları akta -
raca©ı, tavsiyelerde bulunaca©ı ve bilgiler verece©i
kaydedildi.

Metropol FM Genel Müdürü Tamer Ergün, söz ko -
nusu kampanya ile Türk ailelerin okul dı‚ındaki
e©itim olanaklarından da yararlanmalarını sa© -
lamak istediklerini ifade etti.

Ergün, ailelere, bo‚ zaman etkinliklerini daha
anlamlı kullanarak, çocukların okullardaki ba‚arı-
larını sa©lamada önemli bir rol oynayabilece©ini
göstermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Robert Bosch Vakfı Genel Müdürü Ingrid Hamm da
çocukların kökeni ne olursa olsun e©itimdeki fırsat
e‚itli©inin hayati bir önem ta‚ıdı©ını belirterek,
e©itim konusunda velilerin deste©ine ihtiyaç duy-
duklarını ifade etti.

Hamm, Türk velilerin Alman e©itim sistemini yakın-
dan tanıma fırsatı bulduklarında çocuklarını
destek leyebilece©ini, bundan dolayı ''Lernen
macht stark'' kampanyasını desteklediklerini söy-
ledi.

Açıklamada, Radyo Metropol FM'in geçen yıl
Okuma Vakfı ve Robert Bosch Vakfı ile ''Lesen

macht Spass'' (Ö©renmek zevk verir) adlı kampan -
yayı gerçekle‚tirdi©ini ve yakla‚ık 150 bin Türk din-
leyicinin okuma kampanyasına katılarak i‚lenen
konulardan yararlanma fırsatı buldu©u belirtildi.

Bu yılki kampanyanın a©ırlık noktasının okuma
olaca©ı ifade edilen açıklamada, okumanın, çocuk -
ların merakını ve hayal gücünü artırdı©ı kaydedildi.
Açıklamada, kampanya kapsamında tanınmı‚ göç-
men kökenli insanların, Türk ailelerini ziyaret
edece©i ve çocuklara sevdikleri kitapları okuyaca©ı
belirtildi.

Kampanya ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenle-
rin "www.lernenmachtstark.de" adlı internet say-
fasından faydalanabilece©i bildirildi.
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18 Mart Íehitler Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi

Türkiye'nin Berlin Ba‚konsoloslu©u Deniz Ata‚esi
Kurmay Yarbay Mete Atay, "Çanakkale Zaferimiz,
hiç ku‚kusuz sonuçları itibarıyla Türk milletinin
kaderini ve zamanın akı‚ını de©i‚tiren çok önemli
ve tarihi bir olaydır" dedi.

18 Mart ‚ehitler Günü ve Çanakkale Deniz
Zaferi'nin 97. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'nin
Berlin Ba‚konsoloslu©u'nda düzenlenen törene,
Ba‚konsolos Mustafa Pulat, Silahlı Kuvvetler ve
Kara Ata‚esi Kurmay Albay Cihat Erdo©an, Hava
Ata‚esi Kurmay Yarbay Ahmet Murat Tutucu, Deniz
Ata‚esi Kurmay Yarbay Mete Atay ile çok sayıda
vatanda‚ın da hazır bulundu.

Íehitler için bir dakikalık saygı duru‚u ve okunan
Ûstiklal Mar‚ı'nın ardandın konu‚an Kurmay Yarbay
Atay, 1. Dünya Sava‚ı'nı sonuçlandırmak ve Os -
manlı Ûmparatorlu©u'nun kalbine ula‚mak isteyen
güçlü Ûngiliz ve Fransız armadasının Çanakkale
Bo©azı'nı geçemedi©ini, daha sonra karadan ülke
içine girmeye çalı‚an itilaf devletlerinin bu çabala-
rında da ba‚arısız kaldı©ını hatırlatarak, "Dünya
kamu oyunun Gelibolu seferi olarak tanımladı©ı
Çanakkale Zaferimiz, hiç ku‚kusuz sonuçları itiba-
rıyla Türk milletinin kaderini ve zamanın akı‚ını
de©i‚tiren çok önemli ve tarihi bir olaydır" diye
konu‚tu.

Türk ulusunun bu zaferle, arka arkaya gelen acı
olayların etkisiyle kaybetti©i öz güvenini yeniden
kazandı©ını, bu zaferin aynı zamanda Gelibolu kah-
ramanı Mustafa Kemal'i Türk milletine arma©an
etti©ini söyleyen Atay, "Türk tarihinde niceleri
bulunan bu tür zaferleri kutlamanın temel felsefesi,
büyük önder Atatürk'ün de söyledi©i gibi atalarımı-
zı tanımak ve onları tanıdıkça daha büyük i‚ler yap-
mak için gerekli kuvveti hissetmektir" dedi.

Türkler´in günümüzde de destan yazabilece©ini,
Anadolu'nun her kö‚esinde ve tüm dünyada barı‚
ve insanlık için destanlar yazmaya, ‚ehitler ver-
meye devam etti©ini kaydeden Atay, "Onlar ‚ehit
oldular, ama zaman bizim için dimdik ayakta kalma
zamanıdır. ‚ehitlerin kanının hakkını vermek zam-
anıdır. Kurdu©umuz devleti bir daha yok olma nok-
tasına getirmeme zamanıdır. Okumak, ö©renmek
ve dünyayı anlamak zamanıdır. Bilmek zamanıdır.
Bilgiyi üretmek ve sahip çıkmak zamanıdır. ‚ehit-
lerimizin dökülen kanının üstüne alın terimizi dök-
mek zamanıdır. Ancak bu ‚ekilde yeni Çanakkale

Zaferlerine, Sakarya'lara gerek kalmadan milleti-
mizin varlı©ı sürdürülebilir" ‚eklinde konu‚tu.

Dünyanın her bir yerinde hayatlarını feda eden
‚ehitleri rahmetle, gazileri de ‚ükranla andı©ını
ifade eden Atay, sözlerini "Sizi topra©a de©il,
yüre©imize gömdük" diyerek noktaladı.

Anma programı çerçevesinde Dilan Çilda‚ adlı
ö©renci, Çanakkale ‚ehitleri'ni, Furkan Yıldırım adlı
ö©renci ise "Dur Yolcu" ‚iirini, Tu©ba Tüfekçi adlı
kız ö©renci de Ûstiklal Mar‚ı'nın tüm dizelerini ezbe-
re okudu. Ûstiklal Mar‚ı sonrasında Tu©ba
Tüfekçi'nin küçük bir Türk bayra©ını vatanda‚lara
göstermesi, duygulu anların ya‚anmasına neden
oldu. Bir grup ö©renci de Çanakkale Türküsü'nü
söyledi.



79



80

Ûmza Kampanyası

Berlin Türk Cemaati (TGB), çifte vatanda‚lık için
imza kampanyası ba‚lattı.

TGB salonlarında düzenlenen bir basın toplantısıy-
la ba‚latılan imza kampanyasında, ilk imzaları
Ye‚iller Partisi Federal Meclis Üyesi Mehmet Kılıç,
TGB Ba‚kanı Bekir Yılmaz ve TGB Yönetim Kurulu
Üyesi avukat Mehtap Ayhan attı.

Yılmaz, bir çatı derne©i olarak amaçlarının Türk
toplumu olarak toplumun geneli ile bir birlik
olu‚turarak, gelecek nesillere kendi hayatlarını
rahat bir ‚ekilde sürdürme olana©ının verilmesi
oldu©unu, bunun için farklı projeler gerçekle‚tir -
diklerini belirtti.

Çifte vatanda‚lık konusunun son yıllarda Federal
Meclis'te iki kez görü‚üldü©ünü, son olarak
Ye‚iller Partisi'nin insiyatifi ile parlamentoya
geldi©ini, ancak iktidar partileri tarafından redde-
dildi©ini ifade eden Yılmaz, "Biz istiyoruz ki parla-
mentoda bu konu siyasiler tarafından malzeme
konusu olmasın" dedi.

Bu konuyu bir sivil toplum kurulu‚unun insiyatifi
ile ba‚latılmı‚ olmasını amaçladıklarını belirten
Yılmaz, imza toplayarak konunun Federal Meclis
Dilekçe Komisyonunun gündemine gelmesini
sa©lamak, daha sonra da parlamentoya ta‚ıyarak
insiyatifin öncülü©ünü yapmak istediklerini kay-
detti.

Kampanya çerçevesinde Almanya genelinde 50
binin üzerinde imza toplamayı hedeflediklerini
ifade eden Yılmaz, "Kapı kapı, cami cami, kahve
kahve dola‚arak bu imzaları toplayaca©ız" diye
konu‚tu.

Vatanda‚lık yasasının hukuki yönlerini anlatan
avukat Ayhan da Almanya'da Vatanda‚lık
Yasası'nın 1913 yılında hazırlandı©ını, daha sonraki

süreçlerde bazı de©i‚ikliklere u©radı©ını, en önem-
li de©i‚ikli©in 2000 yılında, vatanda‚lı©ın ülkede
do©anlara verilmesinin öngörülmesi oldu©unu söy-
ledi.

Kılıç da Alman vatanda‚lı©ına geçi‚in çok önemli
oldu©unu belirterek, "Irkçılıkla mücadelenin çok
yöntemleri vardır. En önemlilerden birisi de vatan-
da‚ olmaktır" dedi.

TGB'ye böyle bir kampanya ba‚latmasından dolayı
te‚ekkür eden Kılıç, kendisinin de dilekçe komisyo-
nu üyesi oldu©unu, 50 bin imza toplanması durum-
unda dilekçe komisyonunda konunun kamuoyun-
da açık bir ‚ekilde tartı‚maya açılaca©ını kaydetti.

Almanya -Avrupa Parlamentosu
Ba‚kanı Schulz, Almanya Türk
Toplumu'nu ziyaret etti 

Avrupa Parlamentosu Ba‚kanı Martin Schulz, mer-
kezi Berlin'de bulunan Almanya Türk Toplumu'nu
(TGD) ziyaret etti.

Schulz, ziyareti sırasında düzenledi©i basın toplan-
tısında, Almanya'da Neonaziler tarafından vah‚ice
i‚lenen cinayetlerden dolayı dayanı‚ma gösterme-
nin, kendisi için bir görev oldu©unu belirterek,
Avrupa Parlamentosu Ba‚kanı olarak bu cinayetle-
ri kınadıklarının altını çizmek ve kurbanların aileleri
ile dayanı‚ma içinde olduklarını söylemek
istedi©ini ifade etti.

TGD'ye yaptı©⁄ ziyaret sırasında Türkiye-AB
ili‚kilerini de görü‚tüklerini belirten Schulz, kendi-
sinin Türkiye-AB ve Türkiye-Almanya ili‚kileri ko -
nusunda yo©un bir ‚ekilde çalı‚mı‚ bir ki‚i
oldu©unu, Gümrük Birli©i anla‚masının yapıldı©ı
dönemde rapor hazırlayan 3 raportörden biri
oldu©unu hatırlattı.
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Türkiyemspor Berlin Türkiye´de 

Avrupa´n⁄n en ba‚ar⁄l⁄ göçmenleri taraf⁄ndan kurul-
mu‚ olan ve Almanya´da sportif ve sosyal alanlar-
da isim yapan  futbol kulübü Türkiyemspor Ber -
lin’in U19 ve U17 tak⁄mlar⁄ haz⁄rl⁄k kamp⁄ için
Antalya´ya gitti. Berlin’den pazar günü Antalya´ya
uçan Türkiyemspor´un genç kadrosu 30  ki‚iden
olu‚uyor. 

Ûrfan Demir (U19) ve Rahmi Duman’⁄n (U17) yönet-
ti©i tak⁄mlar bir haftal⁄k kamp⁄ Antalya´daki ünlü
Bellek beldesinde yer alan Limak Arcadia Golf ve
Spor Resort otelinde geçirecekler. Kamp süresinde
Antalyaspor’un A2 tak⁄m⁄ ile haz⁄rl⁄k maç⁄ plan -
layan Berlin kulübü U19 ve U17 tak⁄mlar⁄yla
Almanya’n⁄n 2.ligin olarak adland⁄r⁄lan Regionalig’
de top ko‚turuyorlar. 

Türkiyemspor Berlin kulübü çok s⁄k⁄nt⁄l⁄ günler
geçiriyor. Maddi kriz yüzünden iflas süreci i‚liyor
ve A tak⁄m⁄ paras⁄zl⁄ktan dolay⁄ kulüp tarihinde ilk
defa ligden çekilmek zorunda kald⁄. U19 ve U17
tak⁄mlar⁄ ve toplam 400’e yak⁄n genç futbolcunun
gelece©i için e©itim veren  spor kulübünde, genç
bölümü kurtar⁄p bu yolla ç⁄k⁄‚⁄ bulup iflas sürecinin
böylelikle  atlat⁄lmas⁄ hedefleniyor. Destek ça© -
r⁄s⁄n⁄ takip eden futbolcular⁄n velileri kulübe ve
tak⁄mlara sahip ç⁄karak bir haftal⁄k haz⁄rl⁄k kamp⁄n⁄
finanse ettiler. 

“Türkiyemspor´umuzu ya‚atmak için kurulu -
‚umuzu gençlere yönelik organize ediyoruz.
Burada ‚u an gördü©ümüz destekten dolay⁄ mem-
nunuz. Umar⁄z ki maddi sorunlar⁄m⁄z⁄ d⁄‚ar⁄dan
gelen yard⁄m ile çözeriz ve Türkiyemspor’u tekrar
hak etti©i yere ta‚⁄r⁄z.” 

Harald Aumeier 
(Mediateam Türkiyemspor)

Berlin'de Fenerbahçe taraftarların-
dan Aziz Yıldırım'a destek

Berlin'de bir grup Fenerbahçe taraftarı, "Futbolda
‚ike davasında" ilk duru‚maya çıkan Aziz Yıl -
dırım'a destek vermek amacıyla biraraya geldi.

Kreuzberg semtindeki Kottbusser Tor meydanında
toplanan taraftarlar, ellerinde sarı-lacivert flama ve
bayraklarla Yıldırım'ın lehine tezahürat yaptı.

Gösteriye katılan Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi
Íenol Çörekçi, Aziz Yıldırım'ın yanında olduklarını
göstermek için toplandıklarını belirterek, "Ba‚ -
kanımızın yanındayız. Burada Fenerbahçe taraftar-
larının bir bütün olması lazım" dedi.

Bu konunun Ak Parti hükümeti ve Fenerbahçeli
olan Ba‚bakan Recep Tayyip Erdo©an ile bir ilgisi
olmadı©ını ifade eden Çörekçi, Berlin'li Fenerbah -
çeliler olarak mahkeme süresince bu tür eylemlere
devam edeceklerini kaydetti.

Taraftarlardan Halil Sürücüo©lu da, Aziz Yıldırım'a,
dünyanın neresine giderse gitsin destek vere -
ceklerini söyledi.
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BAK´dan Adanaspor´a

Ahmet Dereli wechselt in die Türkei

Der ganze Berliner AK 07 ist froh und glücklich, das
eines Ihrer Talente in der 1.Lig in der Türkei zum
Einsatz kommen wird.

Der erst 18 jährige Ahmet Dereli wird ab sofort für
Adanaspor Kulübü auflaufen. Nach bestandenen
medizinischen Test und den letzten Vertrags -
regelungen wurde letzte Woche der Wechsel zwi-
schen dem BAK 07 und dem türkischen 2.Ligisten
vor Ort in der Türkei unterzeichnet.

Adanaspor ist dreimaliger Teilnehmer am UEFA
Cup, spielte insgesamt 15 Jahre in der SüperLig
und der aktuelle DFB Trainer Joachim Löw trainier-
te die Mannschaft im Jahre
2001.

Ahmet Dereli hat in der A-Jugend des Berliner
Vereines gespielt bis er in der letzten Winterpause
zu den 1.Herren aufgerückt ist. Dort spielte er
sowohl in der Oberliga als auch in der Regionalliga
im Sturm.

„Dies ist ein weiterer Beweis der Nachhaltigkeit bei
unserem Verein. Wir setzen auf Berliner Fußball
Jungs und vor allem auch auf die eigene Jugend.
Unsere Jugendabteilung hat sich in den letzten
zwei Jahren schon enorm entwickelt, diesen Trend
wollen wir mitnehmen und werden unsere diese
Abteilung ganz gezielt verstärken und auch finan-
ziell mehr unterstützen“, so die Stimmen aus dem
Präsidium des Berliner AK 07.

Trainingslager U 19 Lichterfelder FC

Die U 19 vom LFC Berlin flog vom 29.1-05.02.2012
ins Trainingslager in die Türkei genauer gesagt
nach Side/Sorgun.

Im Hotel Sueno Beach konnten wir uns auf
Hoteleigenen Rasenplätze Optimal auf die
Rückrunde vorbereiten. Neben der guten Ver -
pflegung und eine tollen Anlage die alle unsere
Erwartungen übertraf, fanden auch soziale
Aktivitäten auf dem Programm. Wir wurden von
dem zuständigen Sportsminister von Alanya emp-
fangen und zu einem Tee eingeladen. Bei diesem
Besuch konnten wir auch unsere mitgebrachte
Fußballklamotten und sonstige Sachen an die
Verantwortlichen übergeben die an die Be -
dürftigen Jugendlichen weiter verschenkt wurden.

Neben tw drei Trainingseinheiten konnten wir auch
zwei Freundschaftspiele gegen Alanyaspor U 21
und Frederikstad (Norwegen) austragen.

Mit jede Menge positiven Erlebnissen und einer
rundherum zufriedene Woche im Gepäck landeten
wir am 5.2.12 in verschneitem Flughafen  Berlin
Tegel. Wichtig war auch dass alle wieder gesund zu
Hause ankamen…Freuen uns auf die nächsten
Punktspiele auf dem Weg nach oben…… Hasan Keskin
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Tunay Torun

Hertha Berlin'de oynayan milli futbolcu Torun:
''Amacım her zaman ilk onbirde oynamak'' 

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Hertha Berlin takı-
mında oynayan milli futbolcu Tunay Torun, her
zaman ilk onbirde olmayı hedefledi©ini söyledi.

Tunay, Hertha Berlin-Werder Bremen maçından
sonra yaptı©ı açıklamada, kar‚ıla‚madan galip
ayrıldıkları için memnun oldu©unu belirterek,
''Amacım her zaman ilk onbirde oynamak. Bugün
oynadı©ım ve yendi©imiz için de çok mutluyum.
Ûn‚allah böyle devam eder'' ifadesini kullandı.

Werder Bremen'e kar‚ı galibiyet almak için sahaya
çıktıklarını ifade eden genç futbolcu, bu maçtan
istedikleri sonucu aldıklarını, gelecek hafta da
bunun devamının gelmesi gerekti©ini belirtti.

Teknik direktör olarak tecrübeli bir isim olan Otto
Rehhagel'in takımın ba‚ına gelmesini olumlu
bulan Tunay, ''Otto Rehhagel gibi bir hoca birisinin
hocası olursa tabii ki yeni bir motivasyon oluyor ve
takıma katkı sa©lıyor. Hepimiz çok mutluyuz'' dedi.

Milli Takım'daki de©i‚imi de de©erlendiren Tunay,
''Abdullah Avcı hocanın yaptı©ı çok iyi bir ‚ey.
Ûn‚allah Dünya ‚ampiyonası'na katılırız'' diye
konu‚tu.

Milli Takım'da çok genç ve yetenekli oyuncuların
bulundu©una dikkati çeken Tunay, takım olarak iyi
yerlere geleceklerine inandı©ını kaydetti.

Hertha Berlin'in sahasında Werder Bremen'i 1-0
ma©lup etti©i maçta Tunay Torun 90 dakika forma
giydi.

Uyum Ödülü SV Genç Osman´⁄n

Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) 5 yıldan beri
geleneksel olarak verdi©i ''Uyum Ödülü'' için
bugün ba‚kent Berlin'de düzenlenen törene
Ba‚bakan Angela Merkel de katıldı.

Berlin'deki Interconti Oteli'nde düzenlenen törene,
Merkel'in yanı sıra Göç ve Uyumdan Sorumlu
Devlet Bakanı Maria Böhmer, DFB Ba‚kanı Theo
Zwanziger, Alman Milli Takımı Menajeri Oliver
Bierhoff, DFB Genel Sekreteri Wolfgang Niersbach,
DFB Uyum Sorumlusu Gül Keskinler, Berlin Futbol
Federasyonu Uyum Sorumlusu Mehmet Matur,
Almanya Türk Toplumu (TGD) Genel Ba‚kanı Kenan
Kolat, DFB'nin uyum elçisi olan Türk hakem Sinem
Turaç, DFB yöneticileri, siyasetçiler ve çok sayıda
davetli katıldı.

Törende, Duisburg'da gençlere yönelik çalı‚malar
yapan ''SV Genç Osman'' derne©i, kulüp kategori-
sinde ikinci oldu ve 10 bin avroluk para ödülünü
aldı.

Ba‚bakan Merkel, törende yaptı©ı konu‚mada,
uyum konusunun ülkesinde gittikçe daha büyük
bir önem kazandı©ını ve göçmenlerin topluma
uyumunun sa©lanmasının çok önemli bir görev
oldu©unu belirtti.

Merkel ayrıca, Mesut Özil, Sami Khedira ve Lukas
Podolski'nin yer aldı©ı Alman milli takımını
''ya‚ayan entegrasyon örne©i'' olarak gösterdi.

DFB Ba‚kanı Zwanziger de, entegrasyon çalı‚mala-
rını sürekli bir görev olarak nitelendirerek, bu alan-
da çalı‚ma yapan herkese te‚ekkür etti.

Konu‚maların ardından ödüllerin verildi©i törende,
"SV Genç Osman" derne©inin ba‚kanı Mustafa
Palabıyık, 2. ba‚kan Erkan Üstünay ve dernek
üyesi Georg Hanna kulüp dalında ikincilik ödülünü
ve 10 bin avroluk çeki aldı.
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Die Mannschaft „JC Sonnetreff“ entstand im Jahre 2008 und spielt seitdem in der Berliner Kirchenliga. Der
Name Sonnetreff kommt von einem Jugendclub in Berlin-Mariendorf.  Auch wenn die Mannschaft aus ver-
schiedenen Nationalitäten besteht, wird Kameradschaft und Respekt großgeschrieben. Die Heimspiele
bestreiten sie in der Markgrafenstr. Berlin-Tempelhof
Hinten: Arsal Kale (Star von Morgen), Resul Kale (Trainer und Betreuer), Onur Karaarslan, David
Herrmann, Max Woßmann, Abdulselam Bulut, Omar Dib, Robert Liersch, Hakan Eryi©it, Ferhat Akman,
Arkada‚ Y⁄ld⁄z und Rahmi Özgündüz
Vorne: Christian Weitbrecht, Azad Güngör, Ömer Kaban und Baran Topbas und Torwart Selehattin Ayd⁄n

JC Sonnetreff
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23 Nisan Uluslararası Çocuk Íenli©i

Berlin'de 20-23 Nisan 2012 tarihleri arasında
düzenlenecek etkinlikler kapsamında Ba‚ bakan -
lı©ın önüne 2 a©aç dikilece©i bildirildi.

Çevre derne©i GAÛA'nın Ba‚kanı Ûlyas Bublis,
''Hayat a©acı'' adı altında düzenlenen etkinlikler
çerçevesinde, 23 Nisan 2012 tarihinde Uluslararası
23 Nisan Derne©i'nin sponsorlu©unda iki a©aç diki-
lece©ini belirtti.

Bublis, a©açlara üzerinde ''23 Nisan' ve ''demok -
rasi'' yazan plaketler çakılaca©ını kaydetti.

23 Nisan Uluslararası Çocuk Bayramı Derne©i
Ba‚kanı Rıza ‚ahin, bu yıl düzenlenecek olan 23
Nisan kutlamalarında iki yenilik olarak, a©aç dik-
menin yanı sıra toplam 92 çocu©un Avrupa
Parlamentosu'nda çocuk parlamentosunu olu‚tur-
mak için 25 Nisan'da Brüksel'e götürülece©ini
belirtti.

Íahin, Federal Meclis'te 23 Nisan'da düzenlenecek
etkinlikte de çocuk parlamentosunun olu‚turula-
ca©ını, TBMM'nin kurulu‚unun 92. yılı olması sebe-
biyle bu etkinli©e de 92 çocu©un katılaca©ını kay-
detti.

Tarihi Brandenburg Kapısı (Brandenburger Tor)
önünde ve ''17 Haziran'' caddesinin bir bölümünde
21-22 Nisan tarihlerinde ‚enlik yapılaca©ını belir-
ten ‚ahin, burada kurulacak sahnede müzik ve
spor gösterilerinin yapılaca©ını belirtti.

Íahin, kutlama kapsamında resim yarı‚ması,
çocuk olimpiyatları, kız ve erkek futbol turnuvası
ve çocuk maratonunun da düzenlenece©ini sözleri-
ne ekledi.
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