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Merhabalar
Sevgili 
SES Okurları

Ses dergisi 10
ya‚ında.

Evet, geçen yılın
Aralık ayında SES
dergisi çalı‚anları
olarak dergimizin
10. yılını kutladık.

On yıl boyunca Berlin’deki vatanda‚larımıza spor,
sanat, cemiyet, e©lence, kısacası haberin her türlü-
sünü ula‚tırmaya çalı‚tık. Arkada‚larımız ya©mur
çamur demeden dergiyi Berlin’in her kö‚esine
da©ıttı. 

Dolu dolu geçen 10 yılın ardından insan ‚öyle bir
dü‚ünüyor: Dergiye ‚imdiye de©in kaç tane arka-
da‚ımız emek verdi, ilk yıllarda dergiyi çıkarmak
için kaç tane matbaa gezdik ve derginin kaç tane
geçici bürosu oldu. Yani ilk yıllarda bu maceralı yol-
culukta dergiyi çıkarırken birtakım sorunlarla da
sava‚ıyorduk.

Süreç içinde derginin birçok sorununu halledip bu
güne geldik. Bu gün SES dergisinin kendine ait bir
bürosu vardır ve basıldı©ı yer bellidir.

Dergicilik zor i‚. Bu i‚in maddi kazancı yok ama
manevi kazancı büyük. Zaten bizlere güç veren hep
manevi kazancımız olmu‚tur.

De©erli Okurlarımız 

Berlin’in en eski Türk i‚letmelerinden biri olan
Diyap Sakkal⁄, kalabalık bir davetli toplulu©unun
katılımıyla 25. yılını Û‚ hayat⁄n⁄ kutladı. 

Dergimiz yıllardır bu matbaa´da basılıyor, ayrıca
Concept Medienhaus dergimiz için her türlü
deste©i sa©lıyor, onlara te‚ekkür borçluyuz. 

Bir dahaki sayıda bulu‚uncaya dek, ‚en ve esen
kal⁄n⁄z.

Ahmet T UNGA
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Ba‚arılı Türk ö©rencileri, 
büyükelçilik tarafından ödüllendirdi

Türkiye'nin Berlin Büyükelçili©i tarafından ba‚latı-
lan ba‚arılı Türk ö©rencilerin ödüllendirilmesi
çerçevesinde Almanya'daki tüm misyonlarda ödül
töreni düzenlendi. 

Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıo©lu, ba‚kentte liseyi
en iyi not ortalaması ile bitirip 1.0 ile üniversiteye
hazırlanan Piran Engin A‚çı ve Yi©it Muk'u maka-
mında kabul edip, ba‚arılarından ötürü ödüllendir-
di. Büyükelçi Karslıo©lu, en iyi not ortalamasına
sahip A‚çı ve Muk'a birer ipad hediye etti. 

Ödül törenine Ba‚konsolos Ahmet Ba‚ar Íen,
Müste‚ar Ece Acarsoy, Müste‚ar Hidayet
Çilkoparan, Ba‚katip Eylem Tando©an, Ûkinci Katip
‚ükrü Güler ile ba‚arılı gençlerin anne ve babaları
katıldı. Gençlerin ba‚arı ve azimleriyle di©er genç-
lere örnek oldu©unu belirten Karslıo©lu,
''Ola©anüstü ba‚arınızdan ötürü gurur duyuyoruz.
Bu ödülü Almanya'daki çocuklarımızın e©itimine
verdi©imiz öneme dikkati çekmek için veriyoruz''
dedi.     

Karslıo©lu, Türkçe'ye, Türk kültürüne, kendi inanç
ve de©erlere sahip çıkarak Almanya ile daha yo©un
ve zengin bir temas içinde olunması gerekti©ine
i‚aret ederek, ''Almanya'daki Türk toplumunun
e©itimine verdi©imiz önemi vurgulamak, özellikle
'Gymnasium' düzeyinde e©itime ilgiyi te‚vik
etmek, ba‚arılı Türk ö©rencilerin ve velilerinin

görünürlüklerini artırmak amacıyla, Almanya'daki
Ba‚konsolosluklarımız tarafından görev bölge -
lerindeki en yüksek ortalamaya sahip Türk ve
Türkiye kökenli ba‚arılı ö©rencilere te‚vik ödülleri
verilmesi uygulaması geçti©imiz yıllarda ba‚latık''
diye konu‚tu.
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Berlin Ba‚konsolosu Íen,  Berlin  eyaletinin Ba‚bakanı Wowereit'i ziyaret etti 

Türkiye'nin Berlin Ba‚konsolosu Ba‚ar Íen, Berlin eyaletinin Ba‚bakanı Klaus Wowereit'i ziyaret etti.
Wowereit'ın, Berlin eyalet binasındaki makamında gerçekle‚en ziyaretin tanı‚ma amaçlı olarak ger -
çekle‚ti©i belirtildi. Görü‚me içeri©i hakkında bir açıklama yapılmazken, Íen, Wowereit'a Ûznik çinisi bir
tabak hediye etti.

Kai Wegner ile Sabine Toepfer-
Kataw´dan Berlin Türk Cemaati´de

Berlin Türk Cemaati vatanda‚lar⁄m⁄za daha iyi hiz-
met, daha sa©l⁄kl⁄ kat⁄l⁄m⁄ mümkün hale getirmek
için çe‚itli parti temsilcileri ve bürokratlarla
görü‚melerini sürdürmekte. Bu vesileyle CDU
Federal Milletvekili Kai Wegner beraberinde Berlin
Adalet Bakanl⁄©⁄nda Müste‚ar olarak görev yapan
Sabine Toepfer-Kataw ile birlikte Berlin Türk
Cemaatini Ziyaret etmi‚lerdir. 

Bu ziyarette kendileri Parti olarak özellikle Türk
Toplumuna yönelik çal⁄‚malar⁄nda büyük eksik -
liklerin oldu©unu, bunlar⁄n giderilmesi için birlikte
çal⁄‚maya haz⁄r olduklar⁄n⁄ dile getirdiler. Özellikle
Berlin´de ki baz⁄ problemlerin etnik kökene ba©l⁄
de©ilde, daha çok sosyal problemler oldugunu biz-
zat kendileride kabul ederek buna göre çözüm yol-
lar⁄n⁄n ara‚t⁄r⁄lmas⁄n⁄ dile getirdiler. Problemin
e©itime dayal⁄, yanl⁄‚ uygulamalardan kaynakl⁄
oldu©unu kendilerini ilettik. Ûnsanlar⁄n ortak pay-
dalarda bulu‚abilmesi için bulunduklar⁄ yerde ken-
dilerini rahat ve o toplumun parças⁄ olarak hisset-
meleri gerekti©ini kendilerine söyledik. 

Bunun için kültürel zenginliklerin kabul görmesi ve
ya‚anabilir ortam⁄n haz⁄rlanmas⁄, anadilin daha iyi
kullan⁄lmas⁄ için ‚artlar⁄n olu‚turulmas⁄ laz⁄m
geldi©ini ilettik. 

Art⁄k Berlin ve Almanyada uyum tart⁄‚malar⁄n⁄n
son bulmas⁄ ve insan⁄m⁄z⁄n her alanda e‚it ‚artlar-
da hayata kat⁄lmas⁄ gerekti©ine vurgu yapt⁄k. 

Bekir YILMAZ
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TDU Yönetimi yeni Berlin Ba‚kon -
solosu Ahmet Ba‚ar Íen’i ziyaret etti

TDU Yönetim Kurulu Üyeleri  Remzi Kaplan
ba‚kanlı©ında yeni atanan Ba‚konsolos A. Ba‚ar
Íen’i makamında ziyaret ederek, kendisine yeni
görevinde ba‚arılar dileyerek, kutladılar.

Görü‚meye katılan Yönetim Kurulu üyelerinin ken-
dilerini tanıtmalarından sonra, TDU Ba‚kanı Remzi
Kaplan TDU’nun yapısı, çalı‚maları ve hedefleri
konusunda bilgiler verdi. TDU’nun ba©ımsız, partil-
erüstü bir kurum oldu©unu vurgulayarak, bugüne
kadar yaptı©ı çalı‚malarla gerek Alman makamları
ve sivil toplum kurulu‚ları, gerekse Türk kökenli
toplumunda saygın bir yeri oldu©unu vurguladı. 

Türkiye’de Siyasal Bilgiler Fakültesi  Uluslararası
Ûli‚kiler Bölümü mezunu olan  Ba‚konsolos Íen,
kendisinin 23 ya‚ında Stuttgart’a geldi©ini burada
Yüksek Lisans e©itimini tamamlayarak, daha önce
toplam 7 sene Almanya’da ya‚adı©ını dile getirdi.
Stuttgart’ta kaldı©ı sürece Almanca ö©retmenli©i
ve tercümanlık gibi çe‚itli i‚lerde çalı‚tı©ını kayde-
den Ba‚konsolos, sorunları yakinen tanıdı©ını ve
problemlerin çözümünde sivil toplum kurulu‚ları-
nın çok önemli bir yeri oldu©unu kaydetti. Sivil
toplum kurulu‚larının ortak hedefler arkasında
toplanmalarının önemine i‚aret etti.

2000-2003 yılları arasında Berlin Büyükelçili©i’nde
görevde bulunan  Ba‚konsolos Íen görevde
ba‚arılı omak için „Sadece ülkeyi tanımanın yeterli

olmadı©ını aynı zamanda ülkeyi sevmeninde de
gerekli oldu©unu, kendisinin hem Almanya’yı
hemde, Almanya’da ya‚ayan Türkleri sevdi©ini“
söyledi. Son olarak 2006-2012 yılları arasında New
York Büyükelçili©in’nde görev yapan Ba‚konsolos
özellikle Amerikan toplumunun göç ve göçmenlik
konusunda zengin deneyimleri oldu©unun altını
çizerek, „çalı‚maların oda©ında insana yardım“
bulunmalı dedi. Ba‚konsolos i‚veren örgütlerinin
e©itim, ö©retim, spor, kültür gibi dallarda büyük bir
sosyal sorumluluk duymaları gerekti©ini  ifade etti.

Sıcak ve samimi bir atmosfer içinde geçen
görü‚mede, TDU Ba‚kanı Kaplan  TDU’nun kurul-
du©undan beri Büyükelçilik ve Ba‚konsolosluk ile
her zaman çok iyi ili‚kiler içinde oldu©unu vurgu-
layarak, ileride de bu mü‚terek çalı‚maların deva-
mını arzu ettiklerini söyledi.  

Görü‚mede TDU Ba‚kanı Remzi Kaplan yanında
Ba‚kan Yardımcısı Erkan Nasay, Basın Sözcüsü
Bilinç Isparta, Sayman Ya‚ar Íahin, YK Üyeleri
Mustafa Bekiro©lu, Nesih Ero©lu ve Büro Yöneticisi
Mümtaz Ergün yer aldılar.
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Ba‚konsolos Íen, Kolat'ı ziyaret etti 

Türkiye’nin Berlin Ba‚konsolosu Ba‚ar Íen, Berlin
Eyaletinin Kadın, Uyum ve Çalı‚ma Bakanı Dilek
Kolat'ı ziyaret etti. 

Íen, görü‚meden önce yaptı©ı açıklamada, daha
önce Berlin’de görev yaptı©ı dönemde Kolat'ın mil-
letvekili oldu©unu, ‚imdi bakanlık yaptı©ı belir-
terek, ''Berlin'de bir senatörle Türkçe konu‚mak
benim için çok sevindirici. Sayın senatörle Berlinli
Türkleri yakından ilgilendiren çalı‚ma ve e©itim
konularını görü‚üce©iz'' dedi. 

Kolat da, Türkçe konu‚maktan büyük bir haz
aldı©ını belirterek, sadece okullarda ve kre‚lerde
de©il, kamu kurulu‚larında daha fazla göçmenin
kendi dillerini konu‚masını istedi©ini, bunun için
kamu alanında daha fazla göçmen istihdam etmek
için çalı‚tı©ını ifade etti. Konsolos Zeynep Yılmaz'ın
da katıldı©ı görü‚mede Berlin'de Türklerin durumu
ve ana dil konularının ele alındı©ı kaydedildi.

Berlin Ba‚konsolosu Ahmet Ba‚ar
Íen, Sa©lık Senatörü Czaja'yı ziyaret
etti

Türkiye'nin Berlin Ba‚konsolosu Ahmet Ba‚ar Íen,
Berlin Eyalet Sa©lık ve Sosyal Û‚ler Senatörü Mario
Czaja'ya makamında nezaket ziyaretinde bulundu. 

Berlin Eyalet Sa©lık Senatörlü©ü Müste‚arı Emine
Demirbüken-Wegner'nin de katıldı©ı ziyarette özel-
likle Almanya'da ya‚ayan birinci ku‚ak Türk göç-
menlerin ya‚landı©ı ve sa©lık ile sosyal hizmetler-
den faydalanma konularının görü‚üldü©ü ifade
edildi. 

Czaja Berlin'deki Türklerin sa©lık ve sosyal hizmet
imkanlarından tam yararlanmadı©ını belirterek bu
imkanlardan insanlar nasıl faydalanır onu
konu‚acaklarını belirtti. Czaja ayrıca ana dilde ver-
ile bakım hizmetleri kan ve organ ba©ı‚ı ile ba©ımlı
insanların sa©lı©ı konularında fikir alı‚veri‚inde
bulunacaklarını ifade etti. 

Ba‚konsolos Ahmet Ba‚ar ‚en ise Berlin'de yo©un
bir Türk toplumunun oldu©una i‚aret ederek, Türk
toplumunun sa©lık ve sosyal hizmetlerden yarar-
lanmasının çok önemli oldu©unu belirtti.
Almanya'da ya‚lanan bir Türk nüfusu oldu©unu
vurgulayan ‚en senatör ile nasıl bir i‚birli©i yapıla-
bilece©i konularının konu‚acaklarını kaydetti. 

Ba‚konsolos ‚en ayrıca Berlin Eyaleti Sa©lık
Senatörlü©ü Müste‚arı Emine Demirbüken'in kendi
partisi içinde çok ba‚arılı ve örnek te‚kil eden bir
hanımefendi oldu©unu sözlerine ekledi.
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Berlin'de Türkçe ö©retmenleriyle
isti‚are toplantısı 

Yunus Emre Berlin Türk Kültür Merkezi tarafından
Türkevi'nde düzenlenen toplantıya, Türkiye'nin
Berlin Ba‚konsolosu Ba‚ar Íen, Yunus Emre Berin
Türk Kültür Merkezi Ba‚kanı Yılmaz Bulut, Milli
E©itim Bakanlı©ı tarafından gönderilen ö©retmen-
ler ile Berlin E©itim Bakanlı©ı'nda ve çe‚itli e©itim
kurumlarında görev yapan Türkçe ö©retmenler
katıldı. 

Íen, Berlin'de Milli E©itim Bakanlı©ı tarafından
görevlendirilmi‚ Türkçe ve Türk kültürü ö©retmen-
leri ile Berlin E©itim Bakanlı©ı'na ba©lı okullarda
görev yapan ve Türkçe'nin ö©retilmesine katkıda
bulunan ö©retmenlerin bulu‚turma amacı ta‚ıyan
bu toplantıyı önemli buldu©unu ifade etti. 

Berlin'e ba‚konsolos atandı©ı kasımdan sonra ilk
ziyaret lerini Türkçe'nin önemini vurgulamak için
Türk çocuklarını yo©unlukta e©itim gördü©ü kur-
umlara yaptı©ını belirten Íen, burada ö©retmen -
lerinin kurdu©u yakın ili‚kilerden çok etkilendi©ini
kaydetti. 

Ba‚konsolosluk olarak Türk çocuklarının Alman
toplumuna her bakımdan katılmalarını ve bunun
için Almancayı çok iyi bir ‚ekilde ö©ren melerini
desteklediklerini ifade eden Íen, çocukların
ya‚adıkları ülkede e‚it ‚artlarda iyi e©itim alarak
toplumda hak ettikleri yere gelmelerini arzuladıkla-
rını, çocukların ana dili olan Türkçeyi do©ru bir

‚ekilde okuyup yazmalarına da önem verdiklerini
belirtti.

“Dil, kültürün en ba‚ta gelen aracıdır. Dile hakimiy-
et kültüre ba©lılık demektir'' diyen ‚en,
Almanya'daki Türk gençlerin ve gelece©in Türk
göçmen nesillerin iyi bir ‚ekilde Türkçe konu‚mala-
rının hiçbir zaman bir tehdit ya da uyumsuzluk
göstergesi olarak algılanmaması gerekti©ini kay-
detti. 

Gençlerin ana dili olan Türkçeyi ö©renmelerinin
Almanca e©itiminde daha yüksek ba‚arı, daha
mutlu bireyler ve daha barı‚çıl toplum anlamına
geldi©ini vurgulayan Íen, Berlin'de 135 okulda
yakla‚ık 4 bin çocu©a Türkçe ö©retildi©i ve Türk
kültürünün tanıtıldı©ını kaydetti. Bulut da, Yunus
Emre Berlin Türk Kültür Merkezi olarak ilk toplan-
tıyı ö©retmenlerle yaptı©ını belirterek, bunun da
Türkçe'ye ve ö©retmenlere gösterilen önemden
kaynaklandı©ını belirtti.

Yunus Emre Enstitüsü'nün bir sinevizyon gösteri-
miyle tanıtıldı©ı toplantıda, Türkçe ö©retiminde
sorunlar, ö©retmenlerin Alman E©itim sistemindeki
sorunları, veli ve sivil toplum ili‚kileri ve Türkçe
e©itiminde çözüm yolları ele alındı.
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Ûnternet Sayfas⁄
Ûmbiss|Restaurant

Spätkauf ve Bäckerei´lar için
300 Euro

www.matbaaberlin.de
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Neuer Vorstand gewählt

Die außerordentliche Delegiertenversammlung
des TBB statt, auf der ein neuer Vorstand gewählt
wurde.

Folgende Kandidatinnen und Kandidaten wurden
mit folgenden Stimmen in den Vorstand gewählt:

Güray KÛÍMÛR : 79 (84,9%)
Hümeyra BAYKAN : 76 (81,7%) 
Hilmi Kaya TURAN : 70 (75,3%) 
Ay‚e DEMÛR : 65 (69,9%)
Mustafa DOÌANAY: 62 (66,7%)
Sevda POLAT : 59 (63,4%)
Ûlker DUYAN : 53 (57%)

Ersatzmitglied: 
Ali Sönmez : 48 (51,6%)

Zu Kassenprüfer/innen wurden folgende
Kandidat/innen gewählt:

Mehmet KOÇ : 62 (68,1%)
Güngör DEMÛRCÛ : 57 (62,6%)
Ye‚im ÖZDÛNÇER : 53 (58,2%)

Ressam Alper Emeklier Berlin'de

Ressam Alper Emeklier Berlin'de resim sergisi açtı.
Türkevi'nde yapılan serginin açılı‚ına, Türkiye'nin
Berlin Ba‚konsolosu Ba‚ar Íen, e‚i Birgit Íen,
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni
Karslıo©lu'nun e‚i Gamze Karslıo©lu ve çok sayıda
davetli katıldı. Berlin'de güzel sanatlar e©itimi alan
Emeklier, bir süre Fransa'da da e©itim aldıktan
sonra 2 yıl ABD'de ya‚adı ve ardından yeniden
Berlin'de döndü. Berlin'de Güzel Sanatlar
Akademisi'ni bitirdikten sonra bir süre heykeltıra‚
sanatını da icra etti©ini belirten Emeklier,
''Türkiye'de geçirdi©im çocukluklu©umdan,
Almanya, Fransa, Amerika'daki ya‚antım ve anıla-
rım, sanat e©itimim ve Kur'an'dan ö©rendiklerimi
bir ‚ekilde sanata yansıttım'' dedi.
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Berlin´li Türklerin yıllardır tanıdı©ı ve severek okudu©u SES dergisi
2012 yılının Aralık ayında 10. yılını kutladı. 

SES dergisi çalı‚anları ve ailelerinin katıldı©ı bu kutlamada, henüz
tanı‚ma fırsatı bulamamı‚ dergi yazarları birbiriyle tanı‚tı ve samimi bir
ortamda bol bol sohbet edildi.

Derginin birbirini uzun süredir görememi‚ emektar yazarları için ise 10.
yıl gecesi bir tekrar görü‚me gecesi oldu. 

Gece oldukça keyifli ve faydalı geçti. Yazarlar dergide yazmak istedikle-
ri konuları birbirlerine anlattı ve birbirlerinden fikir aldı. 

SES dergisi bulu‚masının faydalı ve keyifli geçmesi nedeniyle, bir
dahaki bulu‚ma için 10 yıl beklemek istemeyen dergi çalı‚anları, Genel
Yayın Yönetmeni Ahmet Tunga’dan bu toplantıların daha sık olmasını
istediler.

Berlin’de 10 yıl sürekli çıkabilen çok az dergiden biri olan SES dergisi,
bu yönüyle de vatanda‚lar arasında taktir topladı.  

SES dergisi 10. yılını kutladı
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Bülent Sharif

Bülent Sharif ist ein Schauspieler und Model
deutsch-türkischer Abstammung.

Bülent Sharif verbrachte seine Kindheit mit seinen
drei Geschwistern in Berlin-Kreuzberg. Neben der
Schule begann er als Model zu arbeiten. Nach sei-
nem Realschulabschluss folgte ein längerer
Aufenthalt in New York. Obwohl er keine
Schauspielausbildung besaß, wurde er für seine
erste Kino-Hauptrolle in Aprilkinder (1998, mit Inga
Busch) besetzt. 

Der Schauspieler engagiert sich sehr für das
Thema Antirassismus. Heute lebt Bülent Sharif
wieder in Berlin.

Filmografie
• 1998: Aprilkinder 
• 1999: Eine handvoll Gras 
• 2002: Status Yo 
• 2007: Maximum 
• 2008: Großgösen 
• 2008: Der Gelbe Satin 
• 2010: Die Hyänen 
• 2010: Der Polizist (Kurzfilm) 
• 2012: The Time on Earth TV (Auswahl)
• 1999: Abstich 
• 1999: Einer geht noch 
• 1999: Meine beste Feindin 
• 2000: Der Ermittler 
• 2001: Balko 
• 2001: Ein Fall für Zwei 
• 2002: Die Dickköpfe 
• 2002: Die Rote Meile 
• 2002: Alles getürkt 
• 2003 und 2006: Abschnitt 40 
• 2003: Eva Blond 
• 2004: Inspektor Rolle: Herz in Not 

• 2004: Einsatz in Hamburg 
• 2005: Blackout 
• 2005: KomA 
• 2006: P.O.V. 
• 2007–2008: 25 Folgen GSG 9 – 

Ihr Einsatz ist ihr Leben als Demir Aslan 
• 2007: Trau niemals deinem 

Schwiegersohn 
• 2007: Die Schatzinsel 
• 2009: KDD 
• 2009: Schatten der Gerechtigkeit 

( Schrift müsste jetzt blau sein...) 
• 2010: Ken Folletts Eisfieber 
• 2010: Im Angesicht des Verbrechens 
• 2010: Alarm für Cobra 11 
• 2010: Wilsberg 
• 2010: Traum aus Schokolade 
• 2010: short 
• 2010: Polizeiruf 110 
• 2010: Mörderischer Besuch 
• 2010: Wunschkind 
• 2011: Marco W. – 

247 Tage im türkischen Gefängnis 
• 2012: Der Letzte Bulle /Sat1 
• 2012: Freistunde Sat1 
• 2012: Lola Schön RtL 
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Çocuklarda konu‚ma bozuklukları
Konu‚mayı yeni ö©renen çocuklarımız bazen dil
geli‚imi süresi içersinde bir tak⁄m sorunlar
ya‚arlar.

Kimisi peltek konu‚ur, kimisi kekeler, kimisi geç
konu‚maya ba‚lar vs. Bu bahsetti©imiz sorunların
ço©u do©aldır ve birçok çocu©un ya‚ayabilece©i bir
durumdur. Önemli olan çocu©un bu süreci sıkıntı
ya‚amadan atlatabilmesidir.

Bu durumda anne ve babalara dü‚en en büyük
görev, bu süreci çocu©a yansıtmadan gözlemlemek
ve takip etmektir. E©er çocu©un konu‚ma ‚ekli
anne babayi endi‚elendiriyorsa mutlaka bir çocuk
doktoruna veya bir uzmana (Logopediste)
danı‚ılması gerekir .

Yukarıda belirtti©imiz konu‚ma sorunlarını ele alalım:

• Peltek konu‚mak;  dili üst ve alt di‚ aras⁄na
yerle‚tirerek konu‚mak anlamına gelir. Bu en çok
s,z,‚ harflerinde ortaya çıkar. Peltek konu‚manın
ba‚lıca sebeplerinden ikisi uzun bir süre
emzik/parmak emmek, bademcik ‚i‚mesinden
veya burun etinden dolayı a©ızdan nefes alıp ver-
mektir.

• Kekemelik konu‚ma akıcılı©ının bozuklu©udur.
Çocu©un normal dil geli‚imi sırasında ortaya çıkan
tekrarlamaları, kekemelik de©ildir.  2 ve 5 ya‚ ara-
sındaki cocukların %80‘i konu‚ma akıcılı©ıyla ilgili
sorun ya‚ar fakat bu sorunları zamanla atlatır. Bu
dönem içersinde olumsuz tepkiler vermeden,
çocu©unuzun dikkatini konu‚masina çekmeden
hareket etmelisiniz.

E©er çocu©unuz bu tekrarlamalardan dolayı
konu‚maktan çekiniyorsa, konu‚ma iste©i azalıy-
orsa o zaman bunu dikkate alıp bir uzmana danıs-
maniz gerekir, aksi taktirde do©al olan bu aksama-
lar kekemelige dönü‚ebilir.
• 18. aydan itibaren çocuklar  cümleler kurmaya
ba‚lar (örn.:“anne gel!“). Bu geli‚imin dı‚ında
kalan bazı çocuklar kontrol edilmelidir. Konu‚ma
yetisinin geli‚memesi demek zekasınında olması
gerekti©i gibi geli‚memesi demektir. Fakat bazı
çocuklar hiç bir bedensel problemi olmamasına
ra©men geç konu‚urlar. Yinede anneler ve babalar
mutlaka konu‚mayan çocuklarını bir uzmana
götürmelidirler.

Sema GEDÛMAN

Praxis für Logopädie
Tel. 030 / 33 85 49 94
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Ba‚konsolosu Íen Arda E©itim ve
Danı‚manlık kurumunun stajerlerini
kabul etti

Berlin Ba‚konsolos’u Ahmet Ba‚ar ‚en Arda
Beratung und Bildung’un ev sahipli©inde
 gerçekle‚tirlen ’’Güvenlik Sistemleri’’ konusunda
Berlin’de staj yapan 22 Samsun’lu ö©renci ve 4
ö©retmeni makamında kabul etti.

Arda Danı‚manlık ve E©itim kurumunun, Econ
E©itim Proje Danı‚malı©ı ve TUV Reinland i‚birli©i
çerçevesinde 1 aylık sürede’’Güvenlık sistemleri
konusunda’’ gerçekle‚tirilen staj programında yer
alan 22 lise ö©rencisi ve 4 ö©retmen Berlin Ba‚kon-
slosu Ahmet Ba‚ar Íen ile görü‚tü.

Berlin Ba‚konsolosu Íen stajer gençlerle uzun bir
süre makamında sohbet ederek, gençlerin
Berlin’de yapmı‚ oldukları staj ve izlenimleri hak-
kında sorular sordu. ’’Kendisini hayranlıka dinley-
en gençlere çok çalı‚maları, kararlı ve azimli olma-
ları durumunda hayatta ula‚amayacakları hiç bir
‚eyin olamayaca©ını’’ belirten Íen, Arda E©itim ve
Danı‚manlık Kurumunun gençlerinin Almanya’da
edinmi‚ oldukları bilgi ve tecrübelerle mesleki ve
ki‚isel olarak Türkiye’ye daha güçlü ve kendilerin-
den daha emin dönmelerini sa©lamasından
duymu‚ oldu©u memnuniyeti dile getiridi.

Berlin’de 1 aylık süre içerisinde gençlere  Avrupa
Birli©i Hareketlilik Programı Leonardo da Vinci
Projesi çerçevesinde, Güvenlik sistemlerinin yanın-
da, Almanya´nın e©itim sistemi, parlamenter yapı-
sı, Avrupa Birli©i, kültürler ve dinler arası dialoglar
üzerine bilgi alı‚veri‚inde bulunmaları sa©lan -
mı‚tır’’ diyen, Arda Danı‚manlık ve E©itim kurumu-
nun yönetici asistalarından Serap Korkmaz ’’Arda
Danı‚malık ve E©itim ‘in filozofisinin insan ve
e©itim merkezli oldu©una vurgu yaparak uluslar
arası çalı‚malarının sürdürülce©inin’’ altını çizdi. 

Proje Yönetici Kordinatorü ve Murat �lde‚ bundan
önce 3 farklı ülkede çe‚itli projelerin idarecili©ini
yapmı‚ oldu©unu söyleyerek, ’’Arda ve Econ kur-
umları ile uygulamı‚ oldukları bu projede mesleki
ve kulturel olarak ilk kez tam olarak bir ba‚arının
sa©landı©ını belirtti. �lda‚ gençelerimizin Berlin’e
gelmesiyle mesleki bilgi ve becerileri artarken,
ba‚ka kültürleride daha yakından tanıma imkanı
buldular. Çocuklarımızın hem gelecek için misyon-
ları hemde vizyonları daha geni‚ledi. Bugün gurub-
umuzda pek çok çocuk Almanya’da e©itim almak
istiyorlar’’ dedi. 

’’Stajer gençlerin Türkiye Dı‚i‚leri Bakanı Ahmet
Davuto©lu’ndan sonra Almanya’nın güvenlik
sistemleri alanında en büyük firması olan
Telenotun güvenlik merkezlerini gezerek, tanıyan
ilk grup olmasının gençleri çok heycanlandırdı©ını
söyleyen grubun sorumlu ö©retmenlerinden Sezai
O©ulluk gençlerimiz bu staj programlarıyla bilgi ve
becerilerini dahada peki‚dirmi‚lerdir’’ dedi.

Samsun Atakum Endüstri Meslek Lisesi Elektrik,
Elektronik Alanı Güvenlik Sistemleri dalı 11. ve 12.
sınıftan 16 ö©renci ile Çar‚amba ve Bafra ilçelerin-
den gelen 3er ö©renci ile toplam 22 ö©rencinin
katıldı©ı toplantı bir bu‚uk saat sürdü.

Berlin´deki 4 haftalık staja e‚lik eden ö©retmenler:
Abdurrahman Yıldız, Kamil Bilir, Sezai O©ulluk ve
Murat Ûlde‚ Berlin´de 4 haftalık staja katılan ö©ren-
ciler: Rü‚tü Anıl Metinta‚, O©uzhan Tekin, Ali Íen-
türk, Süleyman Talha Dalkılıç, Furkan Bilal Koca,
Mustafa O©uzhan Öztürk, Mustafa Çınar, Mustafa
Hüseyin Tülü, Onurhan Tuncel, Furkan Günay,
Alican Vural, Ferhat Akan, O©uzhan Uzun, Hüseyin
Karaca, Ali Ko‚ar, Erdem ‚engün, Yunus Yılmaz,
Beytullah Büyükba‚, Tayfur Bekta‚, Olcay
Sırtıkara, Samet Öztürk ve Turan Akcay.

Serap KORKMAZ
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Haydar Íelçuk`un geçti©imiz aylarda birincisini düzenledi©i
Anadolu`dan Esintiler ad⁄ndaki türkü konserinin ikincisi düzenlendi.

Atze Musik Theater`de düzenlenen Anadolu`dan Esintiler 2`ye
Türkiye`den gelen Ûsmail Altunsaray, Muharrem Temiz, Cengiz Özkan
ve Hüseyin Korkankorkmaz gibi saz ustalar⁄ hem sazlar⁄ ile hem 
yorumlar⁄ ile izlemeye gelenleri adeta mest ettiler. 
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Mehr Geld für Minijobber
Die Bundesregierung hat in einer Pressemitteilung
vom 23.11.2012 bekanntgegeben, dass die vorge-
sehene Erhöhung der Verdienstgrenzen für
Minijobber von 400 EUR auf 450 EUR und für
Midijobber (Gleitzone) von 800 EUR auf 850 EUR
stattfindet. Ab 01.01.2013 kommen die neuen
Verdienstgrenzen zur Anwendung; Minijobber sind
jedoch auch verpflichtet, in die gesetzliche
Rentenversicherung einzuzahlen. Auf Antrag kann
von der Rentenversicherung befreit werden. Die
bereits vorläufig bekanntgegebenen Beitrags -
bemessungsgrenzen wurden durch den Bundesrat
gebilligt, so dass auch diese ab 2013 zur Anwen -
dung kommen.

Bemessungsgrenzen, Rentenbeitrag
Die neue Beitragsbemessungsgrenze in der allge-
meinen Rentenversicherung steigt um 200 EUR auf
5.800 EUR an. Die Beitragsbemessungsgrenze
(Ost) steigt auf 4.900 EUR im Monat. Zudem wurde
beschlossen, dass der Rentenbeitrag auf 18,9 %
festgesetzt wird.
Ab 01.01.2013 sinkt damit der Beitragssatz in der
gesetzlichen Rentenversicherung um 0,7 %.

Betreuungsgeld wird eingeführt
Ab August 2013 erhalten Eltern finanzielle
Unterstützung, wenn ihre Kleinkinder im privaten
Umfeld betreut werden. Der Bundestag hat die
Einführung des Betreuungsgeldes beschlossen.
Die gesetzlichen Leistungen kommen allen Kindern
zugute, die ab dem 01.08.2012 geboren wurden. In
Anspruch nehmen können dies Eltern, die für ihre
ein- und zweijährigen Kinder keinen oder kaum
Gebrauch von staatlich geförderten Betreuungs -
angeboten machen. Das Betreuungsgeld beträgt
bis Juli 2014 monatlich 100,00 EUR; danach werden

150,00 EUR pro Monat
gezahlt. 
Das Betreuungs geld
schließt sich nahtlos an
das Elterngeld an und
wird für 22 Monate
gezahlt. 

HINWEIS:
Neben dem weiteren
Ausbau von Kinder -
betreu ungs plätzen sollen nach Aussage der
Bundes regierung auch Väter und Mütter gefördert
werden, die selbst für die Betreuung ihrer
Kleinkinder sorgen möchten. 

Pauschalsteuer auf Aufmerksamkeiten
Die Finanzverwaltung überdenkt eine
Vereinfachungsrege lung zur Pauschalie rung der
Ein kommen steuer bei Sach zu wendungen. Es soll
die für Sachbezüge für Arbeitnehmer unter 40 EUR
geltende Begüns ti gung auch für Zuwendungen des
Steuer pflich tigen an Dritte gelten. Mit einer Rund -
verfügung vom 10.10.2012 schafft die OFD Frank -
furt so eine deutliche Erleichterung für die Praxis.
Bei Arbeitnehmern sind bloße Aufmerksamkeiten,
deren Wert 40 EUR brutto nicht übersteigen und
aus besonderem Anlass überreicht werden, nicht
in die Be messungs grundlage der Pauschalsteuer
einzubeziehen. Damit entfallen künftig bei der
Ausübung des Wahlrechts die Kosten für die
Pauschalsteuer bei Kleinstgeschenken, wie bei-
spielsweise Blu men sträußen, die ein Unternehmer
einer Vielzahl von Kunden zu deren Geburtstagen
schenkt. 

Ahmet TUNGA
(ahmet-tunga@gmx.de)
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yeniden ya‚amak soka-
kların ya©murda kaybol-
masını bile unutturuyor
insana.

Kı‚ aylarına özgü sıcak
salep, yanına bir de Ûzmir
gevre©i, inanın tadına
doyum olmuyor bunların.
Sonra kömür ate‚inde kız-
artılmı‚ kestane, ekmek
ayvası, lokantalarda leziz kı‚ yemekleri, kahveha-
nede sıcak çay içerken dı‚arda ya©an ya©muru izle-
mek...Û‚te bunlar da Ûzmir’in güzelliklerinden bazı-
larıydı. 

Biz gurbetçiler yıllardır iznimizi yaz aylarında kulla-
nıyoruz ve ülkemizin yaz güzelliklerini tadabiliyo-
ruz. 

Yıllar sonra kı‚ aylarında Ûzmir’i görmek ve bu ayla-
rı bu ‚ehirde doyasıya ya‚amak her ‚eye de©er
do©rusu. Ya©an güçlü ya©murlar bile Ûzmir’in bu
güzelliklerini götüremiyordu.

Hüdai ÜLKER

Ûzmir’in ya©murları ve kı‚ 
aylarının güzellikleri

Bir ‚ehrin caddeleri o ‚ehrin hüviyeti gibidirler.
Íehrin caddeleri yaz aylarında tertemiz ise, kı‚
aylarında da su ve çamur tutmuyorsa, o ‚ehrin alt -
yapısı güzel, belediyesi de iyi çalı‚ıyor demektir. 

Bizler Berlin’de geni‚ ve temiz caddelere alı‚ık
oldu©umuzdan ba‚ka yerlerdeki caddeleri  kolay
kolay  be©enmeyiz. 

Berlin’in cetvel gibi düz ve alabildi©ine geni‚ cad-
delerini bir göz önüne getirin. Mesela Berlin’in
‘Kurfürstendamm’, ‘Bismarckstraße’, ‘Unter den
Linden’, ‘Karl-Marx-Allee’ gibi devasa caddelerini
dü‚ünün. Bu tür yollar dünyada çok az vardır. 

Ûnsan böylesine büyük ve bakımlı caddeleri görün-
ce, hatta buralarda ya‚ayınca, haliyle ba‚ka ‚ehir-
lerin caddeleri  bu caddelerin gerisinde kalıyor. 
Berlin’in bu caddelerine hayran kalan gezginler,
burada gördüklerini yazdıkları kitaplarda dile getir-
mi‚lerdir. 

19. ve 20.  Yüzyılda Berlin’i ziyaret eden Türk yazar-
ları ve gazetecileri de yazdıkları kitaplarda Berlin’in
güzelliklerini uzun uzun anlatmı‚lardır.

Íu sıralarda Ûzmir’deki ya©murlu günlerde Berlin’in
bu caddelerini dü‚ünüyorum. 

Evet, bu yılın ocak ‚ubat aylarında yolum Ûzmir’e
dü‚tü. Ûzmir’de kaldı©ım bir ay içinde burada sade-
ce ya©murlu günler gördüm. Ama ne ya©murlar,
yollarda yürümenin imkanı yoktu ve en kaliteli
‚emsiyeler bile kuvvetli ya©murlara dayanamıyor-
du. Kanalizasyonlar yetmedi©i için ya©mur suları
yollardan akıyordu.  

Ûnsan böyle ya©murlu günlerde altyapının ne kadar
yetersiz oldu©unu görüyor ve ya‚ıyor. 

Buradaki arkada‚lara, ‘‚u ya©murlar Berlin’de
ya©sa yarım saat sonra yollar gene tertemizdir’
dedim, ‘Biraz abartmıyor musun, yarım saat sonra
bu sular nasıl çekilir’ diye yanıt verdiler. Berlin’in
altyapısını bilselerdi bana hak verirlerdi herhalde.

Ûzmir’de ya©ı‚lı havalar vardı ama, bunlar  bir tara-
fa, bir de Ûzmir’de kı‚ aylarının güzellikleri vardı. 

Yıllar yıllar önce, Ûzmir’den henüz ayrılmadı©ımız
zamanlarda burada ya‚adı©ımız kı‚ güzelliklerini

19
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78. Ye‚il Hafta Fuarı Berlin

Berlin'de tarım, gıda ve bahçecilik alanında dün -
yanın en önemli fuarlarından olan 78. Ye‚il Hafta
Fuarı. Bu yıl Hollanda'nın konuk ülke oldu©u fuara
67 ülkeden bin 630 ‚irket katılıd⁄. 

Sudan ve Kosova'nın ilk kez yer aldı©ı fuarda çe‚itli
etkin liklerin yanı sıra, sektörü yakından ilgilen -
diren çok sayıda konferans da gerçekle‚ti. 

Almanya Ba‚bakanı Angela Merkel, Federal Tarım
Bakanı Ilse Aigner ve Berlin eyaletinin Ba‚bakanı
Wowereit fuardaki bazı stantları ziyaret etti. 

Fuara Tulum Gıda, Malatya Kultur, Çaykur,
Ottoman GmbH, Tugay Trockenfrüchte ve Sultan
Palace adlı 6 Türk ‚irketi katıldı. 

Sultan Palace ‚irketinin sahibi Turgay Eren, bu yıl
Ye‚il Hafta Fuarı'na 14. kez katıldı©ını belirterek,
fuara katılan Türk ‚irketleri ile Türkiye'yi temsil
etmek istediklerini ifade etti. 

Ottoman GmbH ‚irketinin sahibi Ali Ûleri de 12. kez
fuara katıldı©ını belirterek, burada Türk ürünlerini
tanıtmaya çalı‚tı©ını ifade etti. 
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''Kelebe©in Rüyası''

Berlin'de Cinemaxx sinemasında yapılan galaya,
Yılmaz Erdo©an'ın yanı sıra oyuncular Kıvanç
Tatlıtu©, Belçim Bilgin ve Mert Fırat, kırmızı halıda
yürüyerek geldi ve hayranlarının yo©un ilgisiyle
kar‚ıla‚tı. Kıvanç Tatlıtu©, yo©un ilgi dolayısıyla
zaman zaman zor anlar ya‚adı. 

Berlinale Film Festivali'ne ev sahipli©i yapan
Cinemaxx'ta gösterilen filmin yakla‚ık 75. dakika-
sında 2 dakika boyunca ses kesildi. Filmin görüntü-
sü devam etmesine ra©men ses gelmeyince Yılmaz
Erdo©an, Ûngilizce ''durdurun'', ''durdurun'' diye
ba©ırdı. Kısa süre sonra ses problemi düzeltildi
ancak bu sefer de filmin bitimine 20 dakika kala
yakla‚ık 5 dakika boyunca görüntü gitti. Bazı seyir-
ciler filmin bitti©ini zannederek salonu terk etti.
Daha sonra sorun giderildi ve film yine kaldı©ı yer-
den tekrar gösterildi. 

Film sona erdikten sonra sahneye çıkan Yılmaz
Erdo©an, Ûngilizce olarak ''No problem, teknikçi
arkada‚lar sizi seviyoruz te‚ekkür ederiz'' dedi.
Erdo©an, Berlin'den seyircilere umut ve ‚iir bırakıp
gittiklerini söyledi. 

Kıvanç Tatlıtu© ise teknik aksaklı©ın kendilerini
biraz üzdü©ünü belirterek, en kısa zamanda tekrar
Berlin'de hayranlarıyla bulu‚mayı istedi©ini ifade
etti.

Belçim Bilgin, bu olayla, teknik aksaklıkların sade-
ce Türkiye'de olmadı©ını ö©rendiklerini ifade ede-
rek, ''En azından 'bizde olmuyormu‚' deyip
Türkiye'ye dönece©iz. Berlin'de olmaktan mutluy-
uz, seyirciye çok te‚ekkürler'' dedi.

Mert Fırat da Berlin'de kendilerini yalnız bırakmay-
an seyirciye te‚ekkür ederek, ''Bu iki ‚airi bize
Yılmaz Erdo©an hatırlattı. Onun için kendisine
te‚ekkür ediyoruz. Filmimize sahip çıkın,
Almanya'da filmi size emanet ediyoruz'' diye
konu‚tu.
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Türk genç müzisyenler Tiyatrom´da

Türkü düzenlemelerinden klasik müzi©e, poptan
caza uzanan de©i‚ik tarzlarda müzikler, Berlin
izleyicisi ile bulu‚tu. Seren Akyolda‚ ve Onur
Nev‚ehir, Henry Mancini'nin klasi©i Moon River'⁄,
Fahir Atako©lu'nun ⁄stanbul'u, ve A‚⁄k Veysel'in
Mecnunum Leylam⁄ Gördüm türküsünün kendileri-
ne has caz t⁄n⁄lar⁄ ile seyirci kar‚⁄s⁄ndayd⁄. Ezgi
Arslan piyanoda Kaan Bay⁄r e‚li©inde Hayk⁄racak
Nefesim'i seslendirdi . Gecenin aç⁄l⁄‚⁄ ise türkülerin
çok sesli koral düzenlemeleri ve ça©da‚ eserlerle
Bo©aziçi Üniversitesi Klasik Müzik Korosu
taraf⁄ndan gerçekle‚ti. 

Konserin ikinci yar⁄s⁄nda ise Faz⁄l Say eserleri ile A
Capella Bo©aziçi sahnedeydi. 
Kendileri bu say⁄m⁄z⁄n konu©u.  

SES: Berlin'e ho‚ geldiniz. Konseriniz için çok
te‚ekkür ediyoruz. Grubunuzu kısaca tanıyabilir
miyiz?

RECEP GÜL (Bariton): 2002 yılında Bo©aziçi Üni-
versitesi Müzik Kulübü çatısı altında kurulduk.
Hepimiz korolarda söylüyorduk. Swingle Singers
ve Real Group gibi bir grup olabilir miyiz acaba diye
hayal ederken, kendimizi Bo©aziçi Singers grubu-
nu kurmu‚ halde bulduk. Amatör kayıt yapıp
10'uncu Uluslararası �stanbul Caz Festivali Genç
Caz projesine gönderdik, jürinin bizi seçmesiyle
grubumuzun önü açıldı. Yapısal bir de©i‚iklik geçi-
rerek 2004'te A Capella Bo©aziçi adını aldık. 

SEREN AKYOLDAÍ (Soprano): Grubun talihi sevgili
Kerem Görsev'in bize albüm yapma kararı oldu.
2005 yılında ilk albümümüzü DMC etiketiyle çıkar-
dık. Kayıtlarımız Uluslararası �stanbul Festivali
CD’sinde ve DMC Jazz Label karma albümünde de
yer almayı ba‚ardı. 12. ve 13. Uluslararası Antalya
Piyano Festivali, �KSV 10.11. ve 12. Uluslararası
Ûstanbul Caz Festivalleri, Korofest 2012', ODTÜ
Mart Fest 2, Alem Jazz Park Project, Eski‚ehir Caz
Festivali, , 6. Bodrum Caz Günleri, Bo©aziçi Caz
Günleri gibi pek çok önemli festivale katıldık.
Aksanat, �zmir Sanat, Ankara ÇSM, Lütfi Kırdar
Kongre Sergi ve Sarayı, Nardis Jazz Club gibi pek
çok önemli mekanda konser verdik. ‚imdi de Fazıl
Say ‚arkıları ile yeni albüm hazırlı©ındayız.

SES: Yurt dı‚ında ilk konseriniz miydi Berlin?

ALÛ GÖKTÜRK (Bas): Her ne kadar gruptaki arka-
da‚larımın bireysel olarak yurt dı‚ında de©i‚ik kon-

ser tecrübeleri olsa da, grup olarak da bu konser
yurt dı‚ındaki ilk konserimizdi. Benim de ilk yurt
dı‚ı konserimdi. 2013 yılı için oldukça yo©un bir
konser takvimimiz var, yurt dı‚ı konserleri de bu
konserlerin önemli bir bölümünü te‚kil ediyor. Ama
elbette, ilkler unutulmaz, Berlin'in yeri bizde hep
özel kalacaktır. Bizlere bu imkanı tanıdı©ı için
Tiyatrom'a te‚ekkür ediyoruz.

SES: Ne güzel... Ba‚arılar dileriz. Bu konserlerde
neler seslendireceksiniz? Yurt içi ve yurt dı‚ı kon-
serlerinizde repertuvarınız farklılık gösteriyor
mu?

EZGÛ ARSLAN (Alto): Yeni albümümüzün repertu-
varı olan Fazıl Say ‚arkıları a©ırlıklı olacak yine pro-
gram. Berlin'de de seslendirmi‚ oldu©umuz Fazıl
Say'ın caz aranjmanları Paganini Jazz, Mozart alla
turca ve Summertime; Fazıl Say'ın eserleri
�stanbul'u Dinliyorum, 3 ballad ve Bodrum. Berlin
konserinde dinledi©iniz, Recep'in aranjmanı olan
Kürdilihicazkar Longa gibi hem caz tınlayan hem de
kendi kimli©imizi ortaya koyan eserler söylemeyi
planlıyoruz. 

Kaan Bayır (Tenor): Uzun zamandır Fazıl Say proje-
si üzerinde çalı‚ıp yo©un bir ‚ekilde sıfırdan üyeni
repertuvar düzenlemesi yaptı©ımızdan dolayı
‚imdilik bu tek repertuvar üzerinde yo©unla‚tık.
Ancak kısa zaman içerisinde repertuvarımız türkü-
ler, caz ve pop eserleri ile zenginle‚tikçe tabii ki
yurt içi ve yurt dı‚ı arasında bir farklılık zamanla
olu‚acaktır.

SES: Fazıl Say ile nasıl kesi‚ti yollarınız?

SEREN AKYOLDAÍ (Soprano): 
Klasik müzi©e gönül vermi‚ her Türk genci gibi,
Fazıl Say'ın dehasına, ba‚arılarına hep hayranlık
besledim, bundan on yıl önce Fazıl Say size destek
olacak deseler, ancak bunun güzel bir rüya
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olaca©ını dü‚ünürdüm. Rüyalar gerçek oldu saye-
sinde. Bu yolların kesi‚mesi hikayesi, 3 yıl önce
Müzik ve ‚ehir ba‚lıklı bir konferans için kendisine
Ûstanbul Senfonisi hakkında beni aydınlatması
talebiyle gönderdi©im bir e-maile uzanıyor. O
kadar yo©unlu©unun içerisinde, olumlu cevap
vermi‚ti. Konferans sunumu hazırlıklarım sayesin-
de, Milano'da konser kulisinde ilk olarak tanı‚mı‚
olduk. Zaman içerisinde idol Fazıl Say, dost ve idol
Fazıl Say oldu benim için. Hem de öyle bir dost ki,
kendi çılgın temposuna ra©men sizi desteklemeyi
asla ihmal etmeyen cinsinden. Kendisine sonsuz
müte‚ekkirim. Fazıl Say müziklerini duo partnerim
piyanist Gülru Ensari ile seslendirmemiz konusun-
daki deste©i; ardından Antalya Piyano Festivali
Açılı‚ Partisi'nde Cazova ve A Capella Bo©aziçi
grubu ile sahne almamızdan albüme denk uzanan
bir hikayeden söz etmek mümkün. Spesifik olarak
A Capella Bo©aziçi-Fazıl Say ‚arkıları projesinin ilk
tohumu yine �talya'da atıldı. Geçti©imiz Nisan'da,
Fazıl Say Cremona'da bir konserinde “bis” olarak,
BBC sipari‚i ile besteledi©i piyano-çello sonatının
son bölümü Bodrum'u çalmı‚tı. Konser sonrasında
da “Sizin vokal grup ile Bodrum'u bir yapsanıza!”
demi‚ti. Üzerinden 2 ay geçtikten sonra konu
tekrar gündeme geldi, eserin a capella aranjmanla-
rını yapması için notaları benim Recep'e Ann
Arbor'a yollamam, ‚ans eseri, onun müsait olması,
3 prova ile Fazıl'a Bodrum'u Temmuz'da dinletme-
miz ile proje start aldı. Eserlerin düzenlemelerini
yapmak için önce Recep sıkı bir kampa girdi, onun
elinden aranjmanlar çıktıkça da grubun geri kalanı
ile çok yo©un provalar ba‚ladı. Bu projeyle ilk kon-
serimizi 25 A©ustos 2012'de Korofest açılı‚ında
gerçekle‚tirdik. Mart sonunda albüm kayıtlarımızı
yapıyoruz, 2013 yaz ba‚ı gibi de albümümüz umuy-
oruz raflarda yerini alacak. 

SES: Albümünüzü merakla bekliyoruz. Hedef -
leriniz ve gelecek hayalleriniz diyecek olsam...

RECEP GÜL (Bariton): Öncelikle yurtdı‚ındaki
önemli müzik festivallerine katılıp adımızı duyur-
mak, daha sonra hızlı bir yeni repertuvar çalı‚ması
ile Türk müzi©inin etkileriyle olu‚turdu©umuz
müzikleri dünya a capella literatürünun bir parçası
haline getirmek ve insanların ilgisini mümkün
oldu©unca buraya çekebilmek Ayrıca mümkün
oldu©unca farklı enstrümantal, vokal gruplar ve
orkestralar ile beraber çalı‚arak yeni ve farklı pro-
jeler üretmek istiyoruz. 

EZGÛ ARSLAN (Alto): A Capella Bo©aziçi'nin i‚birli©i
projelerinin ilk denemesini Nardis'te geçti©imiz
Eylül ayında Cazova ile yaptık. �ki projemiz daha
var 2013'te gerçekle‚ecek olan. Bunlardan ilki
2002'de Murat Berk tarafından kurulmu‚
Çellistanbul'la. Efsanevi caz piyanisti Bill Mays ile
birlikte konser verecek olmamız da bizi çok heye-
canlandırıyor açıkçası. 

SES: Son olarak “Okurlarımız A Capella Bo©aziçi
aktivitelerini takip etmek için ne yapmalılar?”
diye sizlere soraca©ım.

KAAN BAYIR (Tenor): Sanal ortamda dinleyicileri-
mizin bizlere ula‚abilece©i pek çok mecra mevcut.
Resmi web sitemiz: www.acapellabogazici.com
Elbette Facebook ve Twitter da hesaplarımızdan da
her türlü payla‚ıma ula‚mak mümkün. Konser
foto©raflarımız, konser takvimimiz, videolarımız.
Düzenli olarak güncelliyoruz bu sayfaları. 

www.facebook.com/acapellabogazici 
ve www.twitter.com/ACapellaBogazic 
bizlere ula‚ılabilecek adresler. 
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Italya’da 15 senedir kendi markalar⁄ olan ⁄‚⁄l ⁄‚⁄l rengarenk deri cantalar⁄n⁄
üretip Roma’da ve Toscana’da bulunan ma©azalar⁄nda toptanc⁄ fiyat⁄na,
bütün dünyadan gelen mü‚terilerine, sat⁄‚a sunan T-Nobile, Berlin-Mitte,
Tucholskystr. 50’de „TuttoNaturale“ ad⁄ alt⁄nda açt⁄©⁄ magazas⁄nda 
ürünlerini Berlin’lilerede sat⁄‚a sunmaya ba‚lad⁄. 
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Berlin-Brandenburg 
Türk-Alman Û‚adamları
Derne©i, ilkbahar 
resepsiyonu verdi
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A©lamak-Gülmek-Evlenmek 
Evlenmek adl⁄ tiyatro gösterisi Berlin’de sahnelendi Almanya’n⁄n ba‚kenti
Berlin’de  ‘’A©lamak-Gülmek-Evlenmek’’ adl⁄ tiyatro gösterisi sahnelendi.

Sindelfingen Bürgerstiftung’un (Vatanda‚ Vakf⁄)  ‘’Eski Bavullar-Yeni rüya-
lar’’ adl⁄ 3. Ku‚ak Türk-Alman projesi kapsam⁄nda gerçekle‚tirilen ve Berlin
Tiyatrom salonunda sahnelenen gösteriyi çok say⁄da sanatsever izledi.

Anke Marx  ve Annette von der Mülbe taraf⁄ndan yönetilen ve çok say⁄da
Türk ve Alman oyuncular⁄n⁄n yer ald⁄©⁄ oyunda, Türk ve Alman toplumun
birbirini tan⁄ma sorunlar⁄n⁄ ve günümüze nas⁄l gelindi©ini, birbiriyle evlene-
cek olan bir Türk k⁄z⁄ ile bir Alman gencinin dü©ün öncesi düzenlenen k⁄na
gecesindeki hikayelerle anlat⁄l⁄yor.
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ITB 2013´e yine her sene
oldu©u gibi bu senede 
rengarenk ve e©lenceli
geçti.
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Ba‚kent Berlin’in tanınmı‚ i‚adamlarından Diyap Sakallı, 
53. ya‚ gününü yakla‚ık 300 davetlinin katılımıyla Concept
Medienhaus’un Bülowstr.’deki baskı tesislerinde kutladı.

Berlin ünlü isimlerini biraya getiren ya‚ gününde kısa bir
konu‚ma yapan Diyap Sakallı, „Hem 53. ya‚ günümü, hem de
meslek hayatımın 25. yılını böylesine görkemli dostlarla birlikte
kutlamak benim için çok anlamlıydı, ya‚ günüme gelen, 
gelemeyen herkese çok te‚ekkür ederim“ dedi.

Hüseyin ÛÍLEK
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Anadolu Ajansı  Almanya temsilcili©inde uzun yıllar çalı‚an ve Berlin
bürosunda görevini tamamlayan emektar gazeteci Evren Aydemir için
gazeteci dostları bir veda gecesi düzenledi.

Berlinlilerin vazgeçilmez geleneksel ‘‘Zaman Tüneli‘‘ adl⁄ partide Evren
Aydemir,  gazeteci dostları Mehmet Za©lı, Hüseyin Û‚lek, Sefa Do©anay,
Orhan Onaldı, Ahmet Tunga, Erhan Merttürk, Erbil Basay, Cüneyt
Karada©, Murat Tosun, Mahmut Tosun, ve Halime Merdler ile doyasıya
eylenip  emeklili©ini kutladılar ve  genç ya‚da emekli olan Evren
Aydemir’e  gazeteci dostları Berlin hatırası bir Ayı biblo hediye ederek
veda ettiler.
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Ebru ve Ûlhan´na
bir ömür Boyu Mutlulukler dileriz…

Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄ 
sevdikleriyle payla‚d⁄lar...
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Ebru ve Murat´a
bir ömür Boyu Mutlulukler dileriz…

Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄ 
sevdikleriyle payla‚d⁄lar...
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Emine ve Niyazi´ye
bir ömür Boyu Mutlulukler dileriz…

Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄ 
sevdikleriyle payla‚d⁄lar...
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Funda ve Bar⁄‚´a
bir ömür Boyu Mutlulukler dileriz…

Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄ 
sevdikleriyle payla‚d⁄lar...
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Gülcan ve Alper´e
bir ömür Boyu Mutlulukler dileriz…

Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄ 
sevdikleriyle payla‚d⁄lar...
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Info 030 - 62 00 84 84
0177 - 65 15 787

Íube
Hermannplatz 1 | 10961 Berlin

(Karstadt içinde)

Merkez
Kottbusser Damm 65

10967 Berlin
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Seher ve Bekir´e
bir ömür Boyu Mutlulukler dileriz…

Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄ 
sevdikleriyle payla‚d⁄lar...
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Ebru ve Ayhan´a
bir ömür Boyu Mutlulukler dileriz…

Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄ 
sevdikleriyle payla‚d⁄lar...
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THY Avrupa Basketbol Ligi'nde Top 16 (E) Grubu 10.
maçında deplasmanda Alba Berlin'i 91-86 yenen
Anadolu Efes'te, antrenör Oktay Mahmuti, ''Alba Berlin
agresif oynadı, biz de buna kar‚ılık verdik'' dedi.
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Wasserfreunde Spandau 04: 8 -
Galatasaray: 11

Sutopunda Avrupa Íampiyon-
lar Ligi grup maçında
Galatasaray, deplasmanda
Alman ekibi Wasserfreunde
Spandau 04'ü 11-8 ma©lup
etti. Berlin'deki Schöneberg
havuzunda oynanan maçın ilk
çeyre©i 2-2 berabere tamam-
landı. Ûkinci çeyrekte baskıyı
artıran Galatasaray, devreyi 5-3 önde kapattı. 

Dengeli geçen üçüncü çeyre©i de 8-6 önde tamam-
layan Galatasaray, kar‚ıla‚madan 11-8 galip ayrı -
larak gruptan çıkmayı garantiledi. 

Galatasaray'ın antrenör yardımcısı Ûbrahim
Avcıo©lu, maçın ardından yaptı©ı açıklamada,
güçlü rakip kar‚ısında deplasmanda çok iyi müca-
dele gösterdiklerini belirtti. 

Takımın kaptanı Oytun Okman da  Partizan Belgrad
takımını da yenerek belki de grubu 2. sırada
tamamlayabileceklerini ifade etti ve kendilerine
destek veren taraftarlara te‚ekkür etti. 

Kar‚ıla‚mayı Berlin eyaletinin Ûçi‚leri Bakanı Frank
Henkel'in yanı sıra çok sayıda Türk ve Alman
 taraftar izledi.

Temren ELMASOÌLU
SES Spor sorumlusu
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TSM Futbol Akdemisindan farkl⁄ gali-
biyet Tiergarten U19 - TSM U 17 1:5

Berlin Türk Spor Merkezinin hayata geçirdi©i TSM
Futbol Akdemisi U 17 tak⁄m⁄ ilk haz⁄rl⁄k maç⁄nda
Landesliga da mücadele eden SPVVG Tiergarten A
Genç tak⁄m⁄n⁄ farkl⁄ yendi.

Neues Ufer da oynanan ve son derece centilmence
gecen müsabakada TSM Futbol Akdemisi 5:1 galip
gelerek oynadi©i güzel futbolu ile büyük be©en
kazand⁄.

Fatih Hatipo©lu (20.dak), Soner Demiryürek
(25.dak), Evren Biçen (38.dak) att⁄©⁄ goller ile ilk
yar⁄y⁄ 3:0l⁄k skorla üstün kapatan k⁄rm⁄z⁄
beyazl⁄lar, ikinci yar⁄da da golleri Muhammed Mert
(49.dak) ve Kubilay I‚⁄kda©l⁄o©lu (63.dak) kaydetti.
53.dakikada ise rakip tak⁄m⁄n golüne engel ola-
mad⁄ TSM nin 73. Ve 78. Dakika da att⁄©⁄ goller ise
hakem tarafindan ofsayt nedeni ile verilmedi.

Hedef 25.03 Antalya kamp⁄
Maçtan sonra bir aç⁄klama da bulunan A-Lisansl⁄
Antrenör Ahmet Ezelsoy: „ tak⁄m⁄z ilk maç⁄
olmas⁄na ra©men güzel futbol sergilediler. Ûlk 20
dakikada çok heyecanl⁄ idiler ve ma©lup duruma
dü‚ebilirdik. Daha sonra kendilerini toparlayarak
istedi©imiz futbolu oynad⁄lar. Ancak çok eksi©imiz
var, bunlar⁄ Antalya kamp⁄na kadar tamamlamak
istiyor ve haz⁄r bir ‚ekilde kamp⁄ ba‚ar⁄ ile tamam-
lamak istiyoruz.

Dostluk Köprüsü 
Maç öncesi iki tak⁄m⁄n birbirine s⁄cak kar‚⁄lamas⁄
ve çicek vermesi müsabakaya ayr⁄ bir renk katt⁄.
Tiergarten kulübü ile birlikte önemli çal⁄‚malarda
bulunan TSM Futbol Akademisi, k⁄‚ sezonunda
salon antremanlar⁄n⁄ beraber yürüterek önemli
 birlik ve beraberlik mesaji verdiler.

Taylan (Eray), Ismail, Ilker, Mehmet (Eray
Altunkemer), Evren (Ali Kaan), Soner (Ali), Ali,
Cenk, Volkan, Kubilay, Fatih (Muhammed)

Antrenör Ahmet Ezelsoy
Ûstedi©imiz futbolu oynayamad⁄k ama 3-0l⁄k net bir
skor elde ettik. Gençlerimizin kondisyon ve kuvvet
eksikli©i var, bunlar⁄ tamamlamaya çal⁄‚⁄yoruz.
Haftada bir kere de olsa, bunlar⁄ gidermeye çal⁄‚⁄p,
daha ba‚ar⁄l⁄ olmak istiyoruz. 
3 haftam⁄z kald⁄, Tennis Borussia ve Tasmania ile
maç yapaca©⁄z ve Türkiye kamp⁄ öncesi haz⁄r olup
olmad⁄©⁄m⁄z⁄ görece©iz. 
Futbolcular⁄m⁄ yinede kutluyorum, disiplin ve iste-
kleri görülmeye de©er.

Antrenör Thomas Plohmann 
Bizim için güzel bir özel maç oldu. TSM Futbol
Akademisi bizden daha iyi oynad⁄, ne yaz⁄k ki fazla
etkili olamad⁄k.
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Schiedsrichter Hüseyin Özkaya

Hüseyin Özkaya ist 28 Jahre alt und ist Verheiratet.
Er hat 2 Kinder ein Sohn und eine Tochter. Er ist
seit August 2008 Schiedsrichter im Berliner
Fussball Verband. Er hat eine steile Karriere hinge-
legt in dem er innerhalb von 4 Jahren in der
Landesliga angekommen ist. Er selbst hat zuletzt
bei Alem./90 Wacker in der Berlin Liga aktiv als
Stürmer gespielt. Da er irgendwann keine Zeit
mehr in sein Hobby investieren konnte entschloss
er sich nachdem mehrere Schiedsrichter Freunde
ihn ansprachen das er es versuchen solle als
Schiedsrichter den Anfänger Lehrgang zu
 besuchen. 

Wieso bist du Schiedsrichter geworden? 
Weil ich keine Zeit mehr hatte Aktiv selber zu spie-
len. Ich wollte es besser als die Schiedsrichter
machen die mich gepfiffen haben. Ich merkte aber
es ist nicht so einfach. Man muss innerhalb von
Sekunden eine Entscheidung treffen. Und das wird
manchmal schwer wenn dann noch alle drumhe-
rum brüllen. 

Ab Wieviel Jahren darf man Schiedsrichter werden?
14 Jahre.

Wie hast du es so schnell in die Landesliga
geschafft?
Ich hatte ein Ziel vor Augen und den bin ich gegan-
gen, ich habe mich nach jedem Spiel weiterentwik-
kelt. Ich bin Kritikfähig man muss wenn man Fehler
macht dazu stehen so erarbeitet sich man auch
Respekt auf dem Feld. Da ich auch selbst Aktiv
gespielt habe war es leichter die Foulspiele zu
bewerten. Das sahen auch die Beobachter so und
bewerteten es mit Guten Noten.

Wie oft wird man Beobachtet in einer Saison?
Kommt drauf an, Drei bis Viermal Auf jeden fall.
Wenn man dann oben auf der Rankingliste steht
dann kommen noch Zwei drauf. 

Wer ist dein Vorbild als Schiedsrichter? 
Ich habe 2 die mich Inspierieren. Manuel Gräfe und
Felix Zwayer die z.zt. in der 1. Bundesliga Pfeifen
bewundere ich schon etwas. Gräfe ist ein sehr
Ruhiger und entspannter Schiedsrichter und
Zwayer ist ein Sehr guter Spielleiter der auch die
Ruhe bewahrt und sehr Konzentriert zu werke
geht. 

Wie ist deine Einstellung zu jedem Spiel? 
Versuche gegenüber jeden Spieler Fair zu sein egal
was mal war .Jedes Spiel beginnt bei null also auch
alle Vorurteile auf null stellen und jedem Spieler
eine Chance geben .Auch wenn er dich mal belei-
digt hat oder sich daneben benommen hat .Mein
Ziel ist am Ende eines Spieles immer das ich 22
Freunde habe und nicht 22 Feinde. Leider wollen
die Spieler meistens uns die Schuld geben. Aber
ich bin nicht derjenige der vor dem Tor steht und
das leere Tor nicht trifft.
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1.FC Schöneberg 

Berliner Meister

1.F Jugend
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