
� 29 Ekim Cumhuriyet  Bayramı 
Coşkuyla Kutlandı

� TDU Masabaşı buluşması

� Berlin Türk Müsikisi Konservatuvarı 
BTMK 'den muhteşem 20. yıl balosu
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Hayalinizdeki eve en uygun koşullarda 
sahip olmanıza destek oluyor

� "türklâsik Korosu" merhum bestekâr 
Avni Anıl'ı unutulmaz besteleriyle andı

� Türkiyemspor 40. yılını 
Mine Koşan'la kutladı
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Merhabalar Sevgili SES Okurları, 

Kış aylarının yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde, sizlere sıcacık bir 
merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

Evet, kış kendini göstermeye başladı, fakat şunu da vurgulamak lazım ki, bu yıl Berlin’de 
ilkbahar, yaz ve sonbaharı tüm  güzellikleriyle yaşadık. Tatillerini Berlin’de geçiren 
vatandaşlar Türkiye’yi aratmayacak kadar sıcak günler yaşadılar. Böyledir Berlin’in havası. 
Bazı yıllar güney ülkeleri gibi sıcak yaz ayları yaşanırken, bazı yıllar da yaz kendini hiç 
göstermez. Bakalım şehrimiz Berlin‘de gelecek yazlar nasıl olacak.

Değerli SES  Okurları,
Günler haftaları, haftalar da ayları kovaladı ve 2018 yılının da sonlarına geldik. 
Birkaç hafta sonra bu yıl da geçip gidecek, tıpkı geçip giden diğer yıllar gibi. 
Biz istesek de istemesek de zaman geçiyor, fakat zamanı iyi değerlendirmek bizim elimizde. 
İstersek mesleğimizde daha iyi yerlere gelebiliriz, yeni bir meslek öğrenebiliriz veya boş 
zamanımızı daha anlamlı geçirmek için bir hobi edinebiliriz. Bu konularda yaşadığımız şehir 
Berlin bizlere çeşitli olanaklar sunuyor. Yeter ki biz isteyelim ve bir an önce hayalimizdeki işe 
başlayalım. 

Gelmekte olan yeni yıl bizler için bir başlangıç olabilir. Unutmamak gerekir ki, faydalı ve güzel 
işlerle meşgul olursak yaşam güzelleşir. Zaman, onunla bazı işler yaparsak değer kazanır. 
Yoksa biz anlamadan geçip gider yıllar. 

Değerli Okurlarımız,
Sizlerin de bildiği gibi, ekim ayı bizler için özel bir aydır. Ekim ayı coşku ayıdır, gurur ayıdır. 
Çünkü bu ayda Cumhuriyetimizin kuruluş yılını kutluyoruz. Bu yıl da bu  milli bayramımızı 
gerek yurt içinde, gerek yurt dışında coşkuyla kutladık. Bu yıl Cumhuriyet’in 95. yılıydı, 100. 
yıla 5 yıl kaldı. 
   
Cumhuriyet Bayramı, büyükelçiliğimiz ve konsolosluğumuzla birlikte başta Berlin olmak 
üzere Almanya’nın çeşitli kentlerinden gelen vatandaşlarla birlikte her yıl coşkuyla kutlanıyor. 
Ayrıca Berlin’deki çeşitli derneklerimiz ve sivil toplum kuruluşları Cumhuriyet’e yakışır 
kutlamalar düzenliyorlar. Dergimizde Cumhuriyet Bayramı ile ilgili, sizler için hazırladığımız 
haber ve fotoğraflarımız var.   

Değerli SES Okurları,
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dışında, Berlin’de gerçekleşen birçok sanat, spor ve 
cemiyet haberi de dergimize yansımıştır. Müzik, tiyatro ve spor dünyasındaki aktiviteler 
renkli görüntülerle birlikte sayfalarımızda yer aldı. Dergimizin yapraklarını çevirirken sizlere 
eğlenceli dakikalar diliyoruz. 
Bir dahaki sayıda buluşuncaya dek şen ve esen kalın.

Ahmet TUNGA

Editör
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Büyükelçilik'te Aşure Sofrası

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal 
Aydın ve eşi Berna Aydın, 

Almanya‘da faaliyet gösteren sivil 
toplum örgütlerinin temsilcilerini 
büyükelçilikteki `Aşure Sofrası´nda 
ağırladı. Aydın, Aṣure Sofrası nedeniyle 
yaptığı selâmlama konuşmasında, 
Avrupa‘da sözlü ırkçı saldırıların 
yerini şiddete bıraktığına işaret ederek, 
“Irkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığı 
gibi toplumumuzun geleceğini 
ilgilendiren temel konularda birlik ve 
beraberlik içerisinde hareket etmemiz 
gerekir. Bu noktada Alman toplumunun 
büyük çoğunluğunun da yanımızda 
olduğunu unutmamalı” dedi. 

Aydın “Avrupa çapında artan ırkçılık, 
yabancı ve İslam düşmanlığı mezhep, 
meşrep, etnik köken farkı tanımaksızın 
toplumumuzun her kesimini hedef 
almaktadır. Irkçılık, yabancı ve 
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İslam düşmanlığı günlük hayatta 
Müslümanlara yönelik hakaretlerden 
şiddet eylemlerine, çalışma hayatındaki 
ayrımcılıktan camilere yönelik 
saldırılara kadar geniş bir alanda 
rastlanmaktadır. Yabancı düşmanı 
ve ayrımcı uygulamalar ilköğretime 
kadar inebilmektedir. Türk toplumunun 
üyeleri olarak bizlerin de aramızdaki 
siyasi farklılıkları bir kenara bırakarak, 
ırkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığı 
gibi toplumumuzun geleceğini 
ilgilendiren temel konularda birlik ve 

beraberlik içerisinde hareket etmemiz 
gerekir". dedi. 

Alevi Bektaşi Kültür Evi‘nden Dede 
Haydar Soylu’nun, Aşure Gülbank’ı 
seslendirdiği Aṣure Sofrası’nda, Berlin 
Şehitlik Camii din görevlisi İmam 
Muhammed Güllüce Kur’an-ı Kerim 
ve mealini, Zakir Mustafa Aydın ise 
bağlaması eşliğinde Muharrem Ayına 
özgü mersiyeler seslendirdi. 

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Hüseyin İŞLEK ve 
Şükrü TOKAY

Aşure Sofrası’na Elçi Müsteşarı Ufuk Gezer, 
KKTC’nin Berlin Büyükelçisi Oktay Öztürk, 
Başkonsolos Mustafa Çelik, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türk-
men, Coburg Alevi Kültür Merkezi Başkanı Nu-
rettin Aydın, Aşık Kemteri mahlaslı Dede İbrahim 
Alkan, Türk-Alman İşverenler Birliği Başkanı Rem-
zi Kaplan, Türk Eğitim Derneği Başkanı Rüştü 
Kam, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve 
işadamları ile çok sayıda  davetli katıldı.  

� Büyükelçi Ali Kemal Aydın yaptığı selâmlama konuşmasında Almanya’da yaşayan 
Türk Toplumu‘nu ırkçılığa karşı uyararak,  “Alman toplumunun büyük çoğunluğunun da 

yanımızda olduğu unutulmamalı.“ dedi.

Toplum
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Avrupalı-Türk İşletmeler Ağı 
NETU, bu sene de üyeleri ile 

Steigenberger Hotel Berlin‘de bir 
araya geldi. 250 üyenin katıldığı 
Business-Brunch programında 
misa� rler kahvaltı ve müzik eşliğinde 
birbirleriyle muhabbet etme, iş 
bağlantıları kurma ve � kir alış-
verişinde bulunma fırsatı yakaladılar. 

Başkan Veli Karakaya buradaki 
konuşmasında NETU‘nun iki 

önemli hede� ni vurguladı. Karakaya 
öncelikle NETU‘nun yabancı 
işverenler konusunda bütün aktörler 
için bir numaralı adres olmasının 
hede� ediğini belirtti. Karakaya, 
“İsmimizden de anlaşıldığı gibi bizler 
bütün Avrupa‘da NETU ruhunun 
yaşanmasını ve paylaşılmasını 
hede� iyoruz. Bunun için avrupa 
çapında Balkanlar ve Hollanda, 
Almanya içinde ise Hamburg, 
Dortmund ve Hessen bölgelerinde 

NETU’dan 
Business 
Brunch 2018

Business-Brunch 2018 onbeş yeni üyenin ve sponsorların NETU ailesine katılan 
yeni isimler şöyle: Eren Karakaya: Mega Sonic GmbH, Eren Yıldırım: Handy 24 Berlin, 
Ertan Merter: Kfz Werkstatt Merter, İsmail Altan: Kfz Gutachten SPREE, İbrahim Keser: 
Reton-Toner, Muhammed Babur: BAHA GmbH., Maximillian Vierhaus: Vierhaus 
Lohnkostenmanagement GmbH., Mulla Biber: Medi Teppichcenter e.K., Sevim Ercan: AHI 
GmbH., Musa Bez: Bez & Türker, Sey�  Bozdağ: Ne� s Molkereiprodukte GmbH., Tarek Bae: 
Medienberater & Journalist, Yavuz Pederlioğlu: Pederli Lebensmittel und Großhandel 
GmbH., Christian Lieberam: La Berlina – Print ve Chris Gomez: Bricks Bildungsinstitut. 

Business-Brunch programı 15 yeni üyenin ve sponsorların onurlandırılmasıyla tamamlandı. 

Avrupalı Türk İşletmeler Ağı NETU 
her sene düzenlediği genç girişimcilik 
seminerini bu yıl da düzenledi. 

Seminere katılanlar girişimciliğin 
önemli konularıyla ilgili bilgi alma 
imkanına sahip oldular. Seminerin 
uzman konuşmacısı, NETU Yönetim 
kurulu üyesi Dilhan Görgün, işlettiği 
7 şirketinin tecrübelerini genç 
girişimciler ile paylaştı. Katılımcıların 

yoğun ilgisi ve bilgi-alış verişi 
sunulan büfe esnasında da devam 
etti. 

Ayrıca Almanya’nın en büyük 
girişimci fuarı olan DeGut Fuarı için 
biletler ve katılım serti� kaları özel 
olarak katılımcılara takdim edildi. 
Fuar 12 ile 13 Ekim arası düzenlenen 

NETU genç 
girişimcilere 

destek oluyor

fuarda NETU da işletmeler ağı olarak 
fuarda stand kurdu. Genç girişimcileri 
desteklemek adına kurulan NETU 
StartUp Komisyonu çerçevesinde 
gerçekleştirilen etkinlik, bu sene 6. 
kez düzenlenmektedir ve NETU‘nun 
kurumsal çalışmaları adına özellikle 
önem taşımaktadır.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

teşkilatlanma çalışmalarımız hızla 
devam etmekte." dedi. NETU Başkanı, 
amaçlarından birinin de üyelerinin 
cirosunu artırması ve daha fazla 
kazanç sağlaması olduğunu söyle. 
Karakaya, "Bu da aynı zamanda 
`NETU bana ne veriyor?´ sorusuna 
bir cevap niteliğini taşımaktadır" 
ifadesini kullandı.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
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TBB Sözcüsü Ayşe Demir

Berlin’e “Her Çocuk için Müzik” 
mottosuyla yola çıkan çok güzel ve 

keyi� i bir müzik atölyesi geldi. 

Bu program özellikle müziğe yeni 
başlayacak olanlara eğlenceli bir nota 
bilgisi yani solfej öğretmeyi amaçlıyor. 
Bunu renkli ziller aracılığı ile bimer 
üzerinden yayınladıkları eğlenceli 
videolarla pekiştiriyorlar. Alıştırma ve 
anlatımlarını da kitaplar üzerinden 
tekrarlıyorlar.

Bu programı Berlin’e 25 yıldır piyano 
öğretmenliği yapan Doç. Dr. Ayça 
Kocatürk getirdi. Aynı anda hem solfej 
hem enstrüman öğrenmek çocukları 
zorladığı için, müzik konusunda 
yeteneği olduğu halde bazı çocukların 
sıkılıp bırakmalarına sebep olan 
klâsik tarzdaki, enstrümana yaslı 
müzik eğitiminin dışında iddialı bir 

program sunuyor. Bu program solfeji 
kabus olmaktan çıkarıyor diyebiliriz. 
Ayrıca bu program Amerika’dan 
geldiği için İngilizce olarak sunuluyor. 
Çocuklar bir yandan da notaların 
isimlerini alfabedeki har� er (C-D-E-F-
G-A-B), solfej isimleri (do-re-mi-fa-sol-
la-ti) ortak dil, renkler ve değerleri de 
ingilizce olarak öğreniyorlar. 

Programı uygulayan Doç. Dr. Ayça 
Kocatürk, program hakkında şunları 
söyledi. “Şurası bir gerçek ki, küçük 
yaşta çocuk herşeye çok açık oluyor. 
Kulak da ne verirseniz hemen 
kapıyor ve gelişime de son derece 
açık oluyor. Bu program da tam da 
bunu yapıyor. Zaten o yüzden önemli 
çünkü öncelikli amaç enstrüman 
öğretmek değil, erken yaşta müzik 
kulağını geliştirmek ve dolayısıyla da 
çocuğu enstruman çalmaya hazır hale 

Her çocuk 
için müzik 

eğitim 
programı 

başladı
getirmek. Bana göre her çocuk müzik 
öğrenebilir ve yapabilir. Nasıl ki her 
çocuk doğduğu yörenin lehçesini 
ailesinden öğrendiği gibi birebir 
taklit edip konuşabiliyor; O halde 
müzik kulağı da eğitilebilir. Absolut 
dediğimiz mükemmel duyuma 
ulaşamasa da müzik yapabilecek 
seviyeye getirilebilir. Bu programı 
Almanya’da ilk kez bu kurslarda ben 
uygulanmaya başladım. Kayıtlarımız 
hala devam etmekte.“

Preschool Prodigies artık Berlin’de.
Program hakkında daha detaylı bilgi 
almak isteyenler ayca@aycakocaturk.
com adresine yazabilir ya da 0163-
1676136 ve 030 - 690 00 950 nolu 
telefonlardan bilgi alabilirler.

Haber: Hüseyin İŞLEK

Berlin-Brandenburg Türkiye 
Toplumu (TBB) IG Metall sendikası 
salonunda düzenlediği olağanüstü 
Genel Kurul da yeni yönetimini seçti. 
TBB sözcüsü Ayşe Demir kuruluşun 
son yıllarda giderek genişlediğini, 
8 proje de 30'dan fazla eleman 
çalıştığından hareketle dernek 
için çalışmalara daha fazla zaman 
ayırabilecek bir yönetim gerektiğini 
söyledi.

TBB yeni 
yönetimi 

seçti

 TBB'de yeni seçilen Yönetim Kurulu 
şöyle oluştu: Ayşe Demir, Prof. Dr. 
Zülfukar Çetin, Safter Çınar, Remzi 
Uyguner, Doğa Akyürek, Gökalp Özalp 
ve Friedrichshain -Kreuzberg eski 
Belediye Başkanı Cornelia Reinhauer. 
TBB’nin yeni Denetleme Kurulu’na ise 
Şemsi Bilgi, Kemal Büklü ve Mehmet 
Koç seçildiler.

Haber: Hüseyin İŞLEK
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TDU'dan Yılın Son Masabaşı Buluşması

Türk Alman İşverenler Birliği’nin (TDU) düzenlediği bu yılın son masabaşı 
buluşmasının uzman konukları Süreyya İnal (Steuerberaterin - Yatırım 

Danışmanı ve Yeminli Mali Müşavir) ile Esma Tekin (Bankkau� rau - Para 
transferi ve bankacılık konusunda uzman bankacı) oldu. Sunum yapan 
konuşmacılar ve konuklar, "Geldtransfer zwischen der Türkei und Deutschlad 
- Türkiye ve Almanya arasındaki para transferleri" ve "Geldwäschegesetz - 
Para aklama yasaları" konularını masaya yatırdılar.

TDU Başkanı Remzi Kaplan’ın yaptığı hoşgeldiniz ve açılış konuşmasından 
sonra toplantıya geçildi. Başkent Berlin’de uzun yıllardır vergi danışmanlığı 
ve muhasebecilik yapan TDU üyesi, TD-IHK Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD 
Danışmanı, Yatırım Danışmanı ve Yeminli Mali Müşavir, iş kadını Süreyya 
İnal ile Başkent Berlin’deki bir bankada görevli olan Esma Tekin konuların 
uzmanı olarak birer sunum yaptılar.

Sunumunda Türkiye ve Almanya’da emlâk, turizm, otelcilik ve gastronomi 
gibi değişik alanlarlarda yatırım yapanları ne gibi yükümlülükleri beklediğini 
ve Almanya’dan Türkiye’ye para transferine değinen İnal, bu durumda 
Türkiye tarafından herhangi bir sorun olmazken Almanya tarafı bu paranın 
nasıl kazanıldığını, miras kaynaklarını ve vergilerin nasıl verildiğini 
sorguladığının altını çizdi. 

Toplantının konuklarına yatırımlarda büyük miktarlar söz konusu olduğunda 
mutlaka bir avukat ve/veya muhasebeci yardımıyla başvuruda bulunulmasını 
öneren İnal, Almanya’da yatırımda bulunacak Türk � rmaları için çok 
büyük engeller bulunmadığını dile getirdi.  Esma Tekin ise konuşmasında 
Almanya’da "Para Aklama Yasası'nın" en hassas konuların başında geldiğini 
söyledi. Özelikle yurtdışına çıkacak olan paraların kontrolü Ba� n tarafından 
ehemmiyetle sıkı tutulduğunu belirten Tekin "Bankalar, banka memurları 
yüzde yüz sorumludur" dedi.   Toplantı daha sonra ikili görüşmelerle devam 
etti. 

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
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Berlin’de vergi danışmanlığı yapan TDU üyesi, TD-IHK 
Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD Danışmanı, Yatırım 
Danışmanı ve Yeminli Mali Müşavir, iş kadını Süreyya 

İnal ile Başkent Berlin’deki bir bankada görevli olan Esma Tekin 
konuların uzmanı olarak birer sunum yaptılar.
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Steuerklasse I: Sie gilt für ledige und geschiedene Arbeit-
nehmer, bei eingetragenen Lebenspartnerschaften sowie 
auch für verheiratete Angestellte, die von ihrem Ehepart-
ner dauernd getrennt leben. Verwitwete Arbeitnehmer 
gehören ebenfalls in diese Kategorie – allerdings erst ab 
dem zweiten Jahr nach dem Tod des Ehepartners. In die 
Steuerklasse I fallen auch Arbeitnehmer, die beschränkt 
einkommensteuerp� ichtig sind, weil sie zum Beispiel in 
Deutschland Einkommen erzielen, aber dauerhaft im Aus-
land leben.

Steuerklasse II: Dazu gehören alle in Steuerklasse I 
genannten Personen, sofern sie alleinerziehend sind. 
Voraussetzung ist, dass in Ihrem Haushalt mindestens 
ein Kind lebt, für das Sie einen Kinderfreibetrag oder Kin-
dergeld bekommen. Ist das Kind bei mehreren Personen 
gemeldet, steht der Entlastungsbetrag demjenigen zu, 
der das Kindergeld erhält. Lebt der Arbeitnehmer in 
einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft oder in einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft, gilt diese Regelung 
nicht. Wäre dies der Fall, müsste dies auf dem Formular 
„Versicherung zum Entlastungsbetrag für Alleinerziehende“ 
angegeben werden. 

Steuerklasse III: Sie gilt für verheiratete Arbeitnehmer 
und Lebenspartner, wenn beide im Inland wohnen, nicht 
dauernd getrennt leben und wenn der Ehepartner keinen 
Arbeitslohn bezieht – oder Arbeitslohn bezieht und in die 
Steuerklasse V eingeordnet wird. Verwitwete Arbeitnehmer 
gehören bis zum Ende des ersten Jahres nach dem Tod 
des Ehegatten in Steuerklasse III. Voraussetzung dafür 
ist, dass sie nicht dauernd getrennt gelebt haben und der 
Verstorbene uneingeschränkt einkommensteuerp� ichtig 
war. 

Steuerklasse IV: In diese Kategorie fallen verheiratete 
Arbeitnehmer, wenn beide Ehegatten Geld verdienen, im 
Inland wohnen und nicht dauernd getrennt leben.
Steuerklasse V: Ehegatten und Lebenspartner fallen an 
Stelle der Steuerklasse IV in diese Rubrik, wenn der andere 
Ehegatte in die Steuerklasse III eingeordnet wird.

Steuerklasse VI: Wer als Arbeitnehmer einen zweiten 
oder dritten Job antritt, landet automatisch in der 
Steuerklasse VI. Hier sind die Abzüge am höchsten, 
weil keinerlei Freibeträge berücksichtigt werden. 
Sie können aber selbst festlegen, für welche Ihrer 
Tätigkeiten die Steuerklasse VI angewendet werden 
soll.

Minijobber, also Arbeitnehmer mit maximal 450 Euro 
monatlichen Lohn, benötigen keine Steuerkarte.
 Der Vorteil des Ehegattensplittings
Wer verheiratet ist oder in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft lebt, kann vom sogenannten Ehegatten-
splitting bei der Zusammenveranlagung pro� tieren. 
In den meisten Fällen ist die zu zahlende Einkommen-
steuer niedriger als bei der Einzelveranlagung. Die Vor-
teile wirken sich allerdings erst nachträglich aus.

Grund: Die Lohnsteuer ist eine Vorauszahlung 
und wird zunächst getrennt von beiden Gehältern 
abgezogen. Das Finanzamt führt die Arbeitslöhne erst 
nach Ablauf des Jahres zusammen. Deshalb besteht 
bei der Steuerklassen-Kombination III/V die P� icht 
zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung. Erst 
danach ergibt sich die zutre� ende Jahressteuer und 
es kann zu Steuernachzahlungen oder -erstattungen 
kommen. Je größer die Di� erenz beim Einkommen der 
Ehepartner oder eingetragenen Partner, desto höher ist 
der � nanzielle Vorteil, der sich aus einer gemeinsamen 
Veranlagung im Vergleich zur Einzelveranlagung er-
gibt.

Das Finanzamt kann Einkommensteuervorauszahlun-
gen festsetzen, wenn damit zu rechnen ist, dass die 
Jahressteuerschuld mindestens 400 Euro höher ist 
als die einzubehaltende Lohnsteuer. Für die Wahl der 
günstigsten Steuerklasse prüfen Sie mit dem Lohn- und 
Einkommensrechner des Bundes� nanzministeriums, 
bei welcher Kombination sich in Ihrem Fall insgesamt 
der geringste Steuerabzug ergibt.

    Trennung und Scheidung
Sobald ein Paar dauernd getrennt lebt, müssten beide 
grundsätzlich in die Steuerklasse I. Im Jahr der Tren-
nung können beide Partner jedoch ihre Steuerklas-
se noch bis zum Jahresende behalten – egal, ob die 
Trennung am 1. Januar oder am 31. Dezember erfolgte. 
Ab dem 1. Januar des Folgejahres haben „dauernd ge-
trennt“ lebende Ehepartner de� nitiv die Steuerklasse 
I. Lebt ein Kind im Haushalt eines der beiden Getrenn-
ten, dann gilt die Steuerklasse II, sofern das Kind auch 
dort gemeldet ist.
Im Trennungsjahr kann noch gemeinsam veranlagt 
werden, wenn einer der Eheleute das verlangt, 
und seinem Ex-Partner den daraus entstehenden 
Steuernachteil ersetzt – allerdings erst ab dem 
Zeitpunkt der Trennung. 
(Info: https://www.� na nztip.de/lohnsteuer-steuerklas-
se/)

Makale

Wer gehört in welche 
Steuerklasse?
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Başta Berlin-Brandenburg Atatürk-
çü Düşünce Derneği (ADD-Berlin) 
olmak üzere çok sayıda sivil top-
lum kuruluşunun desteklediği 
Cumhuriyet Balosu’nda T.C. Berlin 
Büyükelçiliği Müşteşarı  Ali İhsan 
İzbul’un Cumhuriyet Bayramı ile 
ilgili kısa konuşmasının ardından 
balonun Türkiye’den gelen konuk 
konuşmacısı CHP  eski milletvekille-
rinden Barış Yarkadaş da; Mustafa Ke-
mâl’in 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya 
Köşkü’ndeki tarihi konuşmasından 
alıntı yaparak “Efendiler yarın Cum-
huriyet’i ilan edeceğiz” şeklinde 
başladığı konuşmasına “Mustafa 
Kemal Atatürk’ün en büyük mirası 
bilim ve akılcı düşüncedir.“ ifadesini 
kullandı. 

Konuşmaların genelinde, 1925 
yılında Atatürk’ ün isteği ile başlayan 
baloların cumhuriyet projelerinden 
biri olduğu, kadınların topluma 
katılmalarını sağlamak ve toplumu 
modernleştirmek için organize 
edildiği anlatıldı. 

Armağan Amcalar’ın yönettiği 
`Neşeli Günler Kumpanyası Müzik 
Grubu´ ve usta gitarist Engin Süelöz-
gen eşliğinde gecenin ilerleyen saat-
lerine kadar çoşkuyla dans eden 
konuklar, CHP Berlin Birliği’nin 
düzenlediği  29 Ekim Cumhuriyet 
Balosu’nu hep birlikte `10. Yıl ve 
İzmir Marşlarını´  söyleyerek bitir-
diler.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

CHP Berlin Birliği‘nin, Türkiye 
Cumhuriyeti‘nin kuruluşunun 95. 

Yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle 28 Ekim akşamı 
Sheraton Berlin Grand Hotel Esplana-
de’de düzenlediği baloda Cumhuriyet 
Coşkusu yaşandı. 

Dörtyüz civarında konuğun katıldığı 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlamasına, Almanya ve Berlin Eya-
let Parlamentosu’nun üyeleri, Ata-
türk‘e gönül vermiş misa� rler, Berlin 
Büyükelçiliği müsteşarı Ali İhsan 
İzbul, CHP İstanbul eski milletvekili 
ve Gerçek Gündem İnternet Gazetesi 
sahibi Barış Yarkadaş da katıldı.

CHP Berlin Birliği yönetiminden 
Ekrem Özdemir ve Zübeyde Kale 
Çağlar’ın birlikte sundukları prog - 
ram saygı duruşu ve İstiklâl Marşı 
ile başladı. Daha sonra balonun 
açılış konuşmasını yapan CHP Berlin 
Birliği Başkanı Kenan Kolat Osmanlı 
Devleti’nden örnekler vererek, 
“Kuruluşunun üzerinden 95 yıl geçti 
ama Cumhuriyet ile ilgili tartışmalar 
halâ devam ediyor. 

Cumhuriyet hepimizin sahip çıktığı 
bir sistem olup, lâiklikle birlikte 
vazgeçilmez bir yaşam biçimidir aynı 
zamanda. Genel Başkanımız Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun da hep söylediği gibi 
Cumhuriyetimizi demokratik, daha 
demokratik yapmak hepimizin ödevi 
ve görevidir. Cumhuriyet çağdaşlıktır, 
Cumhuriyet aydınlık düşüncedir, 
Cumhuriyet lâik toplumdur.” dedi.

BERLİN'DE CUMHURİYET COŞKUSU

Jahr ◆ Yıl 1510



Jahr ◆ Yıl 15 11Jahr ◆ Yıl 15 11

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal 
Aydın ve eşi Berna Aydın, 

29  Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlaması amacıyla Büyükelçilik’te 
bir resepsiyon verdi. Berlin 
Büyükelçiliği’nde düzenlenen 
resepsiyonda davetlileri Büyükelçi 
Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın, 
Elçi Müsteşarı Ufuk Gezer ve eşi 
Şebnem Seriver Gezer ile Berlin 
Büyükelçiliği Kara Kuvvetleri Ataşesi 
İstihkâm Albay Gürkan Çavuş ve eşi 
Vuslat Çavuş ve Berlin Başkonsolosu 
Mustafa Çelik  karşıladı.
 
Büyükelçilik balo salonundaki tören 
dört genç müzisyenin çaldıkları 
İstiklâl Marşı ve Alman Milli 
Marşı’nın çocuk ve gençlerden oluşan 
bir koro tarafından seslendirilmesi ile 
başlandı.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı 

dolayısıyla yayımladığı mesajın 
okunmasının ardından Almanya 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Walter Johannes Lindner konuştu. 
Konukları Türkçe selamlayan 
Lindner, Türk ve Alman milletlerinin 
ortak özelliklerinin benzediğini ve 
iki inatçı millet olduklarını söyledi. 
Lindner, arada yaşanan tüm siyasi 
gerginliklere rağmen ilişklerin her 
zaman ilerlediğini belirtti.
 
Büyükelçi Ali Kemal Aydın ise , “ 3,5 
milyonluk Türk toplumunu temsilen 
Berlin ve Almanya’nın dört bir 
köşesinden bugün resepsiyonumuza 
teşrif eden vatandaşlarımıza 
içtenlikle teşekkür ediyorum.” 
Şeklinde konuştu. Aydın Türkiye-
Almanya ilişkilerinin son senelerde 
zor süreçlerden geçtiğini hatırlatarak, 
Türkiye ile Almanya’nın ilişkilerinin 
bozulması için gayret edenler 
olduğunu söyledi. Büyükelçi  “Türk 

toplumu olarak bu kışkırtmalara 
prim vermeyeceklerini ve soğukkanlı 
kalmaya devam edeceklerini” dile 
getirdi.

Berlin Büyükelçisi  konuşmasında 
bundan sonra artık “entegrasyon” 
yerine “eşit katılım” kavramının 
kullanılamsı gerektiğinin altını 
çzidi. Aydın  “Bu tartışmalarda 
aidiyet ve sadakat yerine dışlanma 
ve kurumsal ırkçılıkla mücadelenin 
esas odak alanları olması gerekir” 
dedi. Büyükelçi Aydın demokratik 
ve hukuk devleti ilkelerinin geçerli 
olduğu yerlerde anayasa ve kanunlara 
bağlılığın ötesinde kimsenin eşit 
yurttaş olarak haklarının din ve 
kültür temelinde sorgulanmasına izin 
verilmemsi gerektiğini dile getirdi.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Hüseyin İŞLEK 
ve Şükrü TOKAY

Berlin'de Cumhuriyet Coşkusu
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TOPLUM

Kuruluşunun 20. yılını değişik 
etkinlikler düzenleyerek kutlayan 
Berlin Türk Musikisi Konservatuvarı 
(BTMK) kutlamaların � nalini 
muhteşem bir balo ile yaptı. Rahmetli 
ud virtüozu üstad Nuri Karademirli 
tarafından ilk adımları 1998 yılında 
atılarak kurulan Berlin Türk Musikisi 
Konservatuvarı’nın Sheraton Grand 
Esplanade de düzenlenen 20. Yıl 
balosuna Türkiye’den konuk TRT 

Sanatçısı Meral Azizoğlu ve özel 
orkestrası Grup Pandora katıldı.
Berlinli işverenlerin katıldığı baloda 
tanıdık simalarda vardı. Dernek, koro 
mensubu ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcilerinin katıldığı baloda en 
çok eğlenen ve 100 euroluk ödülü 
kazanan, Berlin Klâsik Türk Müziği 
`türkklâsik´ Derneği’nin saymanı 
Talip ve eşi Yaşariye Gözdereliler 
çifti oldu. Talip Bey ve eşi baloda tek 

kişilik özel juri tarafından gecenin en 
iyi eğlenen çifti olarak seçilerek, kısa 
bir süre önce açılan Baba Pirzola’nın 
verdiği ödülü (gutschrift) kazandı.
Balonun sunumunu Metropol FM‘de 
program hazırlayan ve sunan Serdar 
Semizoğlu ile Aslı Cankat yaptılar. 
Serdar ve Aslı konuklara BTMK’nın 
kısa bir tarihçesini anımsatarak 
sahneye Halime Karademirli’yi davet 
ettiler. 

Kuruluşu’nun 20. yılını değişik etkinliklerle kutlayan BTMK, finali muhteşem bir balo ile yaptı

Berlin Türk Musikisi Konservatuvarı 
BTMK‘dan muhteşem 20. Yıl balosu
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Rahmetli eşi Nuri 
Karademirli ile birlikte 
kurdukları konservatuvarın
20. yıla erişmesi ve bu geceyi 
birlikte kutlamayamadıkları 
için hüznü ve sevinci birarada yaşayan 
Halime Hanım`ın konuşma sırasında gözyaşlarına hakim 
olamadığı gözlendi. Halime Karademirli baloya katılan 
konuklarına kısa bir konuşma ile teşekkür etti.

Halime Hanım baloya katılan dostları ve konuklarına 
teşekkür ederek başladığı konuşmasına şöyle devam 
etti. “Bu günü hep beraber ve bu konservatuvarı 
aslında biz yalnız karıkoca kurmadık. Hep beraber 
kurduk, burada oturan herkesin ufacıkta olsa mutlaka 
bir katkısı vardır konservatuvara. Sizin enerjileriniz 
eğer bende olmasaydı ve bana yansımasaydı, ben bu 
başarıya ulaşamazdım. Bana bu mutluluğu yaşattığınız 
için sizlere teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bu 
konservatuvarı hep birlikte elbirliği ile daha da devam 
ettireceğimize inanıyorum. Ve benim bundan sonraki 
hede� m, burada hepinizin önünde söylüyorum, bizim 
artık konservatuvarı vakı� aştırmamız gerekiyor. Biz 
oraya doğru gidelim ki çocuklarımız, torunlarımız ve 
herkes bu konservatuvara devam etsinler, gelsinler; 
gelip geçiciyiz ama konservatuvar kalıcı olmalı diye 
düşünüyorum. Bu konuda hepinize de çok güveniyorum 
ve çok teşekkür ediyorum hepinize, iyiki varsınız, iyiki bu 
akşam buradasınız.“

Halime Hanımın konuşmasından sonra balonun 
müzik ve eğlence bölümüne geçildi. Serdar ve Aslı’nın 

anonsuyla sahneye gelen konuk müzik grubu Pandora 
son yıllara damgasını vuran Türk müziğinin en 

güzel enstrümental parçalarıyla konuklarını 
eğlendirdiler. Daha sonra Türkiye’den özel olarak 
bu konser için gelen Karademirli ailesinin yakın 

dostu konuk TRT Sanatçısı Meral Azizoğlu, özel 
orkestrası Grup Pandora eşliğinde pop müziği’nden 

arabesk’e, fantazi eserlerden, Türk sanat müziğine 
kadar seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle 
baloya katılan konukları Türk müziğine doyurdu. 

Uzun zamandır böyle eğlenmediklerini söyleyen ve 
pisten ayrılmayan müzikseverler gecenin ilerleyen 

saatlerine kadar gönüllerince eğlenip bol bol dans 
ederek, göbek attılar. Müzikseverlerin Meral 
Azizoğlu’ndan son bir istekleri daha vardı. 

Azizoğlu, programının son şarkısı olarak üstad 
Amir Ateş‘in güzel bestesi `Bir kızıl goncaya benzer 

dudağın´ adlı bestesini seslendirdi.

BTMK’nın kuruluşunun 20. yılını kutlama 
balosu, Halime Karademirli ve kızı Sinem 

Karademirli Özyavuz’un Berlin Türk Musikisi 
konservatuvarı için özel olarak hazırlanan 

pastayı keserek konuklara 
ikramı ile sona erdi. 

Haber - Hüseyin İŞLEK, 
Fotoğraf: Hüseyin İŞLEK, 

Şükrü TOKAY

Halime Hanımın konuşmasından sonra balonun 
müzik ve eğlence bölümüne geçildi. Serdar ve Aslı’nın 

anonsuyla sahneye gelen konuk müzik grubu Pandora 
son yıllara damgasını vuran Türk müziğinin en 

güzel enstrümental parçalarıyla konuklarını 
eğlendirdiler. Daha sonra Türkiye’den özel olarak 
bu konser için gelen Karademirli ailesinin yakın 

dostu konuk TRT Sanatçısı Meral Azizoğlu, özel 
orkestrası Grup Pandora eşliğinde pop müziği’nden 

arabesk’e, fantazi eserlerden, Türk sanat müziğine 
kadar seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle 
baloya katılan konukları Türk müziğine doyurdu. 

Uzun zamandır böyle eğlenmediklerini söyleyen ve 
pisten ayrılmayan müzikseverler gecenin ilerleyen 

saatlerine kadar gönüllerince eğlenip bol bol dans 
ederek, göbek attılar. Müzikseverlerin Meral 
Azizoğlu’ndan son bir istekleri daha vardı. 

Azizoğlu, programının son şarkısı olarak üstad 
Amir Ateş‘in güzel bestesi `Bir kızıl goncaya benzer 

BTMK’nın kuruluşunun 20. yılını kutlama 
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Üç ay önce yeni bir Türk Sanat Müziği Korosu kuran Berlin 
Eski Dostlar Korosu gelecek yıl düzenlemeyi düşündükleri 

konserlerine hazırlanıyor. Kısa bir süre önce koro çalışmalarına beni 
de davet etti.

Müzik yönetmenliğini Berlinli kemani Mustafa İşmen‘in üstlendiği 
ve 12 arkadaşıyla koro çalışmalarını devam ettiren Ergün Sivil, “Bu 
yılın Temmuz ayında 7-8 arkadaşla yola çıkarak bir koro kurduk. 
Bunların hepsi eski arkadaşlar, eski korolardan tanıştığımız dostlardı. 
Ben uzun yıllardır Berlin’deyim ve 1997 yılından bu yana Klâsik Türk 
Müziği‘nin içindeyim, yöneticilik ve koro çalışmalarım var. Çalışma 
yerimizi bulduktan sonra dernekleşme çalışmalarımızı başlattık. 
Provaları yapacağımız bir yer de bulduktan sonra çalışmalarımıza 
başladık. Ve bu arada biz eski dostlar koromuzun adını `Berlin Eski 
Dostlar Korosu´ olarak benimseyerek bu ismi aldık.“ diyor.

Ziyaretimiz sırasında eski dost, Metropol FM program yapımcısı 
gazeteci aydın Ulun’da oradaydı. Arada verilen çay ve yemek 
molasından yararlanarak sorularımızı sorma fırsatı bulduk yeni koro 
üzerine Sivil‘e. Bazı eksiklerini giderdikten, tüzük ve dernekleşme 
çalışmalarını tamamladıktan sonra en kısa zamanda konser tarihini 
belirleyip Berlinli müzikseverlerle paylaşacaklarını söyleyen Ergün 
Sivil, “Berlin 300 bin civarında Türk kökenlinin yaşadığı büyük bir 
şehir. Kültürel açıdan bu kente bizimde bir faydamız dokunsun 
istedik. Koromuz Şu anda 12 kişi ama herkese açık; dileyen gelip 
bizim çalışmalarımıza da katılabilir.“ şeklinde konuştu.

Kuruldukları andan itibaren Başkonsolos Mustafa Çelik ve çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini söyleyen Sivil, “Biz Berlin’deki 
tüm korolarla dostça ilişkiler içine ve onlarla birlikte çalışmaya 
açığız, hiç kimse ile bir sorunumuz yok, olmayacakta, herkese 
başarılar dilerim.

Berlin Eski Dostlar Korosu’nun çalışma yeri, adresi ve irtibat bilgileri 
de şöyle:  Berlin 13351, Otawistr. 46’de, Salı ve Pazar günü akşamları 
18.00-21.00 arasında çalışmalarını sürdüren koronun başkanı Ergün 
Sivil’e 0178 - 415 24 01 numaralı telefondan veya berlineskidostlar@
gmail.com mail adresinden ulaşabilirsiniz.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Berlin Eski Dostlar Korosu
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Yazdığı çocuk oyunları yıllarca Devlet Tiyatroları’nda, İstanbul Şehir 
Tiyatroları’nda ve özel tiyatrolarda oynanmış Zerrin Akdenizli‘nin. 
Yayınlanan TV dizileri, radyo oyunları, çeşitli dergilerde yayınlanmış 
pek çok makalesi olan Doç. Dr. Zerrin Akdenizli, 2005-2011 yılları 
arasında Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda da görev yapmış bir usta 
bir yönetmen senaryo yazarlığı dışında.

Tiyatro28’de için yazdığı çocuk oyunu `Bir elin nesi var, iki elin sesi´ 
Akdenizli’nin hikayesini yazdığı en son oyunu. Akdenizli, “Çocukları 
çok seviyorum. Onlar için bir şeyler kaleme ve yeni hikayeler 
üretmek çok güzel, yeni çocuk oyunları yolda” diyor.

Gençlerle ve çocuklarla çalışmanın heyecan verici olduğunu söyleyen 
Mesut Güngör yönetmiş oyunu ama kendisine Fatoş Uysal’da bu 
oyunda asistanlık yapmış. Oyunun oyuncuları ise Ali Emre Yüksekol, 
Tuana Boyraz, Kerim Ediz Güngör, Ege Çelebi, Nihal Houssein. Dilay 
Çakmak, Sude Arı, Ece Çelebi, Irmak Yıldız, Eray Yılmaz, Irmak 
Su Yüksekol, Yada Salihoğlu, Çağan Şahin, Duygu Güneş, Tuana 
Mercanlı, Ecem Çetin, Sude Deniz Güngör, Seray Özgül, Rengin 
Boyraz.

Yaklaşık birbuçuk saat süren ve dört ayrı hikayeden oluşan oyun 
heyecanlı, eğlendirici bir güldürü. Bir o kadar da düşündürücü 
`Bir elin nesi var, iki elin sesi var´ adlı oyun. 4 yaşından itibaren 
çocukların kolayca algılayabileceği ve iyi şeyler öğreneceği güzel bir 
oyun. 

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Tiyatro28’de çocuk 
oyunu `Bir elin nesi var, 
iki elin sesi var´
Tiyatro28’de için yazdığı çocuk oyunu `Bir elin nesi var, iki elin 
sesi´ Akdenizli’nin hikayesini yazdığı en son oyunu. Akdenizli, 
“Çocukları çok seviyorum. Onlar için bir şeyler kaleme ve yeni 
hikayeler üretmek çok güzel, yeni çocuk oyunları yolda” diyor.
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HYPRO FINANCE ne yapar? 

HYPRO FINANCE gayrimenkul alımlarında kişiye özel 
� nansman çözümleri üretir. Müşterilerime danışmanlık 
hizmeti veriyor ve ister yatırım, ister kendi kullanımları 
için olsun, hayallerindeki gayrimenkule en iyi hangi 
koşullarla, nasıl kavuşacakları konusunda yol gösteri-
yorum. Gayrimenkul satın almak, tadilat yapmak için 
olduğu kadar, müşterilerimin mevcut gayrimenkul 
kredilerinin yapılandırılmasında da onlara destek oluyo-
rum. Bunun yanında apartman, konut inşaatı ve ticari 
projelerin � nansmanı alanlarında da hizmet veriyorum. 
Özellikle son zamanda bu tür projeler için yurt dışından 
yabancı müşterilerden çok başvuru alıyorum.

Kendi markanızla yola çıkma � kri nasıl oluştu? 

20 yıldan uzun süredir � nans hizmeti sektöründe 
deneyim kazandıktan sonra kendime kişisel bir hedef 
koydum; 40. yaşımda yeni bir rotaya dümen kırma 
kararı aldım.  Böylece 2017 başında Berlin’de Check24’te 
Konut Finansmanı departmanındaki yöneticilik işimden 
ayrılıp, kendi hayalimin peşine düştüm: müşterilerimle 
daha yoğun ilgilenebilmek ve onlara daha iyi hizmet 
sunabilmek için kendi işletmemi kurdum. 

Peki bunu başarabildiniz mi? 

Tam bir yıldır HYPRO FINANCE markasıyla sekt-
ördeyim ve müşterilerimden çok olumlu dönüşler 
alıyorum. Danışman olarak şe� a� ık, tam hizmet ka-
litesi, tarafsızlık ve uzun vadeli müşteri hizmeti gibi 
ilkelere çok önem veriyorum ve müşterilerim de bunu 
fazlasıyla takdir ediyorlar. Danışmanlık verdikten 
sonra müşterilerimden hizmet kalitemi farklı kanallar 
üzerinden değerlendirmelerini istiyorum ve aldığım 
sonuçlar açıkçası göğsümü kabartıyor. Her müşteri ve � -
nansman tasarısı kendine özgüdür; bu birbirinden farklı 
istek ve hayallerin gerçekleşmelerine yardımcı olmak 
beni çok mutlu ediyor. Bütün bunlara bakarak, sorunuza 
gönül rahatlığıyla „evet“ diye cevap verebilirim.   

Piyasada her türlü � nans ürünü sunan bu kadar çok 
banka varken, müşterilerin sizinle çalışmalarında 
avantajları nedir? 

Benim sunduğum hizmetin temelinde aslında tam da bu 
dediğiniz şey yatıyor: Almanya’da 300 üzerinde banka ve 
� nans kurumu var, bunların her biri de farklı gayrimen-
kul � nansman ürünleri sunuyor. Müşterilerin kısa süre-
ler içerisinde bunları araştırması ve kendine en uygun 

ürünü bulması mümkün değil. Bu kadar çok ürünün belli 
bir süre içerisinde ve objektif bir şekilde değerlendirilip 
karşılaştırılması işinin altından çoğu zaman kalkamıyorlar. 
Benim sunduğum katma değer, üç yüzün üzerinde banka ve 
� nansman platformuyla doğrudan bağlantıda olmam ve çok 
az veriyle bile her müşteriye, kendi durumlarına en uygun 
güncel faiz koşullarını kıyaslayabilmemde yatıyor. Müşteri 
bankadan bankaya dolaşmadan, tüm � nans piyasasını 
kapsayan şe� af ve tarafsız bir değerlendirmeye kavuşuyor. 
Yaklaşımım ise, müşterinin tam kendi istek ve hede� erine 
uygun, kişiye özel bir � nansman planı oluşturmak. Bundan 
sadece en uygun faiz oranlarını kastetmiyorum; tüm olası 

Ahmet AKIN; Hayalinizdeki eve en uygun 
koşullarda sahip olmanıza destek oluyor...
Ahmet AKIN – Finansman Uzmanınız: 030 – 60 50 80 62
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masra� arı ve kişinin çeşitli hayat 
aşamalarındaki ödeme koşullarını da 
kapsayan, bütüncül bir yaklaşım uy-
guluyorum. Parametreler müşterinin 
neyi nasıl satın almak istediğine, 
mesleki durumuna veya sosyal güven-
ce koşullarına göre büyük değişiklik 
gösterebiliyor.
  
Sunduğum bir diğer katkı da şu: Uzun 
yıllara dayanan deneyimlerim ve 
bankalardaki karar verici konumund-
aki kişilere yakınlığımdan dolayı 
koşulları optimize edebiliyorum. 
Tüm danışmanlık ve kredi başvuru 
incelemesini ben üstlendiğimden, 
bankaların emek ve masraf yükünü 
azaltıyorum; böylece çoğu zaman 
sizin bankaya veya şubeye doğrudan 
yapacağınız başvurulardan daha iyi 
sonuçlar elde ediyorum.  Bunların 
yanı sıra, kredi ödemesi yapılana 
kadar müşterilerime her aşamada 
destek olmaya devam ediyorum. 
Esnek çalışma saatlerimden dolayı 
mesai saatleri dışında da erişilebilir 
haldeyim ve çok kısa sürelerde ha-
rekete geçebiliyorum. Nihayetinde 
müşterilerimin hayallerindeki gayri-
menkul söz konusu, bu durumda bazı 
sorular beklemeye gelmez! 

Bu bir yıl içerisinde geriye dönüp 
baktığınızda, özellikle hatırladığınız, 
sizi mutlu eden deneyimler var mı? 

Her müşteri benim için özeldir ve 
bu süreçte onlara eşlik etmek bana 
müthiş keyif veriyor. Her birinin 
kendine ait bir hikayesi var. Elbette 

bunların arasında öne çıkan bazıları 
oldu. Örneğin beni internetten bulan 
ve benden teklif isteyen Stuttgartlı 
bir ailenin hikayesi bunlardan 
biri. Biz bu aileyle online canlı 
danışmanlık aracımız üzerinden, 
uzaktan yoğun bir iletişime geçtik. 
Kendi bankalarından halihazırda 
aldıkları bir teklif vardı; fakat ailenin 
dikkate alınması gereken birtakım 
özel koşulları söz konusuydu. Ben 
oradaki bankalarla müzakereler-
de bulunarak %0,24 daha ucuz faiz 
veren bir banka buldum; böylece 
aile faizden binlerce Euro tasarruf 
etmiş oldu. Her müşterinin bankaya 
sunulması gereken kendine özgü bir 
hikayesi var, bunların da kredinin 
gerçekleşebilirliğine ve koşullarına 
etkisi var.     

Demin canlı online danışmanlıktan 
bahsettiniz, bunu biraz açabilir misi-
niz? Tam olarak ne demek bu? 

K onuşmamızın başında şe� a� ığın 
benim ve müşterilerim için ne kadar 

önemli olduğundan bahsetmiştim. 
Bu canlı online danışmanlık hizme-
ti sayesinde, yüz yüze görüşmeye 
gelmeye zamanı veya imkanı olmay-
an müşterilerimle evlerinde ekran 
üzerinden görüşüyorum. Internet 
tarayıcıları üzerinden, herhangi bir 
program indirmeden güvenli bir 
şekilde benimle bağlantı kurabiliyor-
lar. Ekranda müşteriyle aynı görüntü-
leri görebiliyoruz, böylece kendilerine 
özel � nansman çözümünü birlikte 
araştırabiliyoruz.

HYPRO FINANCE ile � nansman süreci 
nasıl işliyor? 

Ücretsiz ve çok az bilgiyle bizden 
konut � nansmanı sorgulaması 
istiyorsunuz. En fazla 24 saat içinde 
sizinle iletişime geçiyorum. Bazı bil-
gilerin karşılaştırılması ve kapsamlı 
bireysel danışmanlıktan sonra, size 
özel � nansman konseptine kavuşuy-
orsunuz. Kararınızı verdiniz mi? O 
zaman bize � nansman ortağınızın 
talep ettiği bütün evrakı kontrol için 
posta veya e-posta ile gönderiyor-
sunuz.  Artık sizin için seçtiğimiz 
avantajlı koşulları rezerve edebiliriz 
demektir. Bütün gerekli evraklar 
onaylandıktan sonra, � nansman 
çözümünüz sözleşme şeklinde elinize 
ulaşıyor. Finansman tutarınız ödeme 
şartları yerine getirildiğinde size hızlı 
ve sorunsuz ödeniyor.
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� Sunduğum bir diğer 
katkı da şu: Uzun yıllara 
dayanan deneyimlerim ve 
bankalardaki karar ver-
ici konumundaki kişilere 
yakınlığımdan dolayı 
koşulları optimize edebili-
yorum. 
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Makale

erimesi ile binalara ve bodrum 
katlarına gelen suyun vereceği 
zararları kapsamı altına alır bu 
sigorta.

Örneğin; gayrimenkulün yanma 
durumunda genelde taksitle 
aldığımız, gözümüz gibi baktığımız 
evimiz ve hayallerimiz kül olabilir. 
Bu sebepten, mal canın yorgasıdır 
unutmayalım. Bu durumda Sigorta 
tarafından onarım giderleri 
sağlanarak, konut sahibinin acısına 
bir üzüntü daha katmadan normal 
yaşamını ek bir gideri olmadan 
devam ettirmesine ve hayattaki 
� yaskolara karşı kendini koruması 
için çok önemlidir. 
- Su borusu patlağında, sigorta 
şirketlerinin birlikte çalıştığı her 
şehirde ayrı kurumlar hasarın tespiti 
için evinize gelip, bu işlemlerde sizin 
elinizden tutarak sıkıntılı günlerinizi 
sorunsuz geçirmenizde, yardımcı 
olurlar. 

- Kendi başımıza gelen bir hasardan 
bahsetmek istiyorum size; evimizi 
2007 de yeni yaptırmış ve 5 aydan 
beri içinde oturuyorduk. O gün 

Wohngebäude Versicherung 
(Gayrimenkul hasar sigortası) 
Türkiye’de bu sigorta sadece depreme 
karşı zorunlu yapılıyor iyiki. 

Yoksa halkımız bilinçlendirilmezse, 
Türkiye’de maalesef sıkça meydana 
gelen depremlerde evsiz kalıyorlar. 
Almanya da böyle bir sıkıntı 
olmamasına rağmen, biz yine 
de evlerimizi olası yangın, su 
borusu patlaması, fırtına ve doluya 
karşı, ayrıca isteğe bağlı olarak 
eklenebilecek, doğal afet sigortası. 

Doğal afet; aşırı yağmur yağmasından 
dolayı veya çok yoğun yağan karın 

Gayrimenkul Sigortası 

Demet ODAĞ
LVM Versicherung

LVM Versicherung

Fikret ODAĞ 

Buschkrugallee 94 
12359 Berlin

030/668 69436 Tel
030/668 69435 Fax
� kret.odag@me.com

evimde arkadaşlarımla güzel bir gün 
geçireceğime sevinirken, yoğun bir 
yağmurun ardından, çıkan fırtınada 
bizim bahçemizde bulunan ağaç 
evimizin çatısı, uçtu ve komşumuzun 
çatısını kırdı, bizim ağaç evimiz 
kendi sigortamız üzerinden ödendi 
ve komşumuzun hasarı da kendi 
sigortası tarafından tamir edildi. 
Bu sigortanın özelliği; doğal afetler 
hep kendi sigortamız tarafından 
karşılanır. 

Sigortanızı yaptırırken lütfen 
uzmanınızın tavsiyelerini göz ardı 
etmeyin ki, ihtiyaç durumunda 
eksiksiz ve dertsiz kalın. 
Size hasarsız ve sıkıntısız bir hayat 
dilerim. 
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"Ferdi und die Feuerwehr" adlı müzikal ayakta alkışlandı
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P F L E G E T E A M

n

EVDE BAKIM
ÖZDE BAKIM
Sizin Hasta Bakım Servisiniz!

Net Pfelegeteam

Silbersteinstr. 6
12051 Berlin

Büro saatlerimiz

Pazartesi – Cuma
Saat 08.00 – 16.00

24 saat ula‚ım 

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

Kendi hakkımızda

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

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

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

Sosyal danısmanlık

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

Kültüre yönelik

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

Birinci nesil insanlarımızın bulun-
dukları özel durumu yakından 
tanıyoruz.

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

Organizasyon ve iletisimde 

yardım

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

Hizmetlerimiz

Temel Bakım

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

Güncel ev ihtiyaçları

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

Ev Bakımı

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

Bakım kontrolü

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

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

www.net-pflegeteam.de

Hastalık ve bakımın dışında gün-

lük yaşamınızda karşılaştığınız 

sorunlara kişisel bilgilendirme 

ve destekle çözüm buluyor ve 

yardımcı oluyoruz.

,

,

Ünü Almanya sınırlarını aşan Ensemble Olivinn’in solist ve sopranosu 
Begüm Tüzemen’in ATZE Musiktheater’de, 3 önemli başrolünden birini 
paylaştığı ve 3 ayrı karakteri canlandırdığı "Ferdi und die Feuerwehr" 
adlı çocuk oyunu ayakta alkışlandı.

Prömiyerini aileleriyle birlikte yaklaşık 400 çocuğun izlediği oyunu 
Thomas Sutter yazmış. Yönetmenliğini Matthias Schönfeldt’in, 
Kareogra� sini Katja Richter‘in üstlendiği oyunun müzik düzenlemeleri 
ile aranjmanlarını ise Sinem Altan hazırlamış. Oyunun şarkılarını 
Thomas Sutter yazarken, kompozisyonlarını yine Sinem Altan ve 
Thomas Sutter birlikte yapmışlar. 

Oyun sonrası tüm ekibin katıldığı bir resepsiyon verildi fuayede. Ben de 
bu arada Begüm’le kısa bir söyleşi yaptım: “Aslında benim İstanbul‘da 
Konservatuvar da aldığım esas eğitimim müzikal oyunculuk üzerineydi. 
Buraya geldiğimden beri de yani yaklaşık 10 yıldır çeşitli müzikli oyun ve 
operalarda yer almışlığım var ama göze çarpmamış herhalde. Berlin‘de 
oyunculuğa ilk olarak Neuköllner Oper’de usta oyuncular Vedat Erincin 
ve Sesede Terziyan gibi profesyonel sanatçılarla sahneyi paylaştığım 
`Türkisch für Liebhaber´ ve gişe rekoru kıran `Tangotürk´ ile başladım.

En son olarak 2015’de Theater Freiburg’da Sinem Altan‘ın bestelediği 
350 kişilik Opera eserinde de başrol oynadım. Yani solist ve sopranoluk 
dışında aslında hep bu işteydim ben. Fakat son 3 yıldır konserlerimizin 
yoğunluğundan yeni bir projede yer alamadım. Şimdi bu oyun ile hem 
dans, hem şarkı söyleme, hem de rolüme odaklanma hepsini bir arada 
yürütmeye çalışıyorum. Çok uzun günde 12 saat süren provalardan ve 
8 haftalık süreçten yorgun ama inanılmaz mutlu çıktım. Bana 
desteklerinizden dolayı sana ve SES Dergisi‘ne çok teşekkür ederim.“

Begüm Tüzemen, Alessandro Nanja Pacino ve Hans-Georg Pachmann’ın 
dışında, Mathieu Pelletier, Ilja Pletner, Hauke Renken, Markus Schmidt 
ve Jörg Vollerthun’un diğer rolleri paylaştığı `Ferdi und die Feuerwehr´ 
adlı oyun ATZE Musiktheater’de 1 Aralık, 29 ve 30 Aralık günleri saat 
16.00 da tekrarlanacak. Bu oyunu çocuklarınızla birlikte izlemenizi 
öneririm. Hem güldüren, hem eğlendiren, hem düşündüren güzel 
bir oyun olmuş `Ferdi ve İtfaiye´. Yeni yılda da tekrarlanacak oyun 
hakkında daha geniş bilgi için başvuracağınız adres ise şöyle: www.
atzeberlin.de/ferdi

Haber ve Fotoğraf: Hüseyin İŞLEK

Haber
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EVDE BAKIM
ÖZDE BAKIM
Sizin Hasta Bakım Servisiniz!

Net Pfelegeteam

Silbersteinstr. 6
12051 Berlin

Büro saatlerimiz

Pazartesi – Cuma
Saat 08.00 – 16.00

24 saat ula‚ım 

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

Kendi hakkımızda

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

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

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

Sosyal danısmanlık

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

Kültüre yönelik

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

Birinci nesil insanlarımızın bulun-
dukları özel durumu yakından 
tanıyoruz.

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

Organizasyon ve iletisimde 

yardım

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

Hizmetlerimiz

Temel Bakım

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

Güncel ev ihtiyaçları

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

Ev Bakımı

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

Bakım kontrolü

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

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

www.net-pflegeteam.de

Hastalık ve bakımın dışında gün-

lük yaşamınızda karşılaştığınız 

sorunlara kişisel bilgilendirme 

ve destekle çözüm buluyor ve 

yardımcı oluyoruz.

,

,



Jahr ◆ Yıl 1522

Sağlık

Jahr ◆ Yıl 1522

Schlosspark-Klinik
Abt. Chirurgie
Chefarzt Dr. Thomas Rost
Heubnerweg 2
14059 Berlin
Telefon (030) 3264-0
Telefon Sekretariat (030) 3264-1201
info@schlosspark-klinik.de
www.schlosspark-klinik.de
 
Sprechstunde Oberarzt Dr. Arslan
in deutscher und türkischer Sprache:
Freitag, 11.00 – 13.00 Uhr
Anmeldung (030) 3264-1562

Was sind Krampfadern?

Blut gelangt über Arterien in die Bei-
ne, Venen transportieren das Blut zu-
rück zum Herzen. Die Venen verlau-
fen wie zwei Einbahnstraßen: als tiefe 
Beinvenen zwischen den Muskeln und 
als ober� ächliche Straße direkt unter 
der Haut. Beide Transportwege stehen 
über kleine Querstraßen (Perforansve-
nen) miteinander in Verbindung. Spe-
ziell in den ober� ächlichen aber auch 
in den Perforansvenen be� nden sich 
Klappen (Ventile), die beim stehenden 
und sitzenden Menschen verhindern, 
dass das Blut der Schwerkraft folgend 
zum Fuß zurück läuft.

Sind die Venenklappen beschädigt, 
kommt es jedoch zum Rück� uss und 
die ober� ächlichen Venen weiten sich 
zunehmend auf. Als dicke geschlän-
gelte Adern sind sie dann durch die 
Haut zu erkennen. Krampfadern füh-
ren häu� g zu Beschwerden. Schwe-
re Beine, nächtliche Wadenkrämpfe, 
Schwellungen der Beine, Hautverfär-
bungen und Entzündungen sind die 
häu� gsten Symptome. In schlimmen 
Fällen bilden sich Geschwüre, die so-
genannten o� enen Beine. Krampf-
adern sollten daher untersucht und 
behandelt werden.

Genaue Untersuchung

Die erste Untersuchung erfolgt meist 
durch den Hausarzt. Mit verschiede-
nen ambulanten Verfahren kann fest-

gestellt werden, wo die Krampfadern 
ursächlich entstehen. Zum Einsatz 
kommt die Doppler-Ultraschall-Diag-
nostik (Goldstandard) sowie in einigen 
wenigen Fällen eine Röntgenuntersu-
chung mit Kontrastmittel (Phlebogra-
� e). Abhängig vom Ultraschall- und 
Untersuchungsbefund wird das Aus-
maß der Erkrankung ermittelt und ge-
klärt, ob eine nichtoperative Therapie 
ausreicht oder besser operiert werden 
sollte.

Die Operation

Die Operation erfolgt in der Regel 
ambulant. Unter bestimmten Voraus-
setzungen kann der Eingri�   auch sta-
tionär durchgeführt werden. Da der 
Eingri�  in der Regel in Vollnarkose 
vorgenommen wird, dürfen Patien-
ten nach 23 Uhr des Vorabends nicht 
mehr essen und trinken. Vor der Ope-
ration werden die krankhaften Venen-
abschnitte dargestellt und mit einem 
Filzstift markiert. Bei der Operation 
wird, wenn notwendig, die Stamm-
krampfader ganz oder teilweise mit 
einer Sonde herausgezogen. Aufgrund 
der vorher durchgeführten Diagnostik 
können nun an bestimmten Stellen 
über kleinste Hautschnitte größere 
Seitenäste entfernt und undichte Ver-
bindungsvenen zwischen dem tiefen 
und ober� ächlichen Venensystem 
unterbunden werden. 

Nach der Operation

 Im Anschluss an die Operation wird 
das Bein mit elastischen Binden fest 
gewickelt. Nach der Operation können 
die Patienten bereits aufstehen, am 
nächsten Tag auch schon gut laufen. 
Es bestehen in der Regel nur noch we-
nige Beschwerden. Weil Sitzen und 
Stehen zu Stauung und Beinschwel-
lung führen, ist die Empfehlung in den 
ersten Tagen vorwiegend liegen oder 
zu laufen. Da bei der Operation die 
Krampfadern herausgezogen bzw. zer-
stört werden, entstehen je nach Aus-
prägung der Erkrankung mehr oder 
weniger ausgedehnte Blutergüsse. Sie 
lösen sich innerhalb weniger Tage 
und verschwinden im Laufe von weni-
gen Wochen ganz. Äußerst selten tre-
ten Gefühlsstörungen im Bereich der 
Hautschnitte bzw. eine länger andau-

ernde Schwellneigung des Fußes auf. 
Am Tag nach der Operation wird die 
elastische Binde entfernt und durch 
einen Kompressionsstrumpf oder 
Stützstrumpf ersetzt, den die Patien-
ten zwei bis vier Wochen lang konse-
quent tagsüber tragen sollten. 

Häu� g kann der Eingri�  ambulant 
durchgeführt werden. Ansonsten kön-
nen die Patienten meist schon am ers-
ten oder zweiten Tag nach der Opera-
tion entlassen werden.

Die Fäden der Hautnähte lösen sich 
selbstständig auf und müssen nicht 
entfernt werden. Die Wundheilung 
sollte durch den Hausarzt kontrolliert 
werden. Durch die gezielte Diagnostik 
vor dem Eingri�  und die angepasste 
Operation selbst, werden nur die er-
krankten Abschnitte operiert. Um ein 
gutes kosmetisches Ergebnis zu erzie-
len, werden über kleinste Hautschnit-
te auch Seitenäste entfernt. Sollten 
trotzdem kleinere Seitenäste bleiben, 
können diese einfach beim nieder-
gelassenen Arzt verödet werden. Da 
in vielen Fällen eine vererbte Venen-
wandschwäche für die Krampfadern 
verantwortlich ist, kann es bei einem 
kleinen Teil der Patienten nach etwa 
10 Jahren vorkommen, dass sich er-
neut Krampfadern bilden. Allerdings 
sind diese dann weniger ausgedehnt.

Krampfadern
Oberarzt Dr. Tamer ARSLAN

„Demans‘ı yaşanabilir kılmak itinalı bir sağlık bakım hizmetinden geçer.“

❤ Ev arkadaşlarınızla hoşça vakit geçirebileceğiniz bir ortam

❤ Bakımda istek ve arzularınızın dikkate alındığı kişiye özel bakım planları

❤ Akraba ve yakınlarınızın sizi her zaman ziyaret edebilecekleri samimi atmosfer

❤ Ev sakinlerini ihtiyaç olduğunda doktorlar, ergoterapistler, fizyoterapistler ve
 logopistlere getirip götürme 

❤ 24 saat sağlık hizmetinin dışında aliacare‘nin takip ve organize ettiği tüm sosyal 
 faaliyetlerden de faydalanma imkanı. (konser, sinema, tiyatro ve çeşitli geziler)

OYE „Ortak Yaşam Evlerı̇“

Ulaşım:
Sesenheimer Str. 14    10627 Berlin

Telefon 030-323 01 55-0    Fax 030-323 01 55-29
 info@aliacare.de
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Eğitim

Kreuzberg Meslek Eğitim Merkezi 
(BWK) Berlin’deki devlet daireleri 
ile polis teşkilatına göçmen kökenli 
memur adayı yetiştirme hazırlık 
kurslarına devam ediyor. 

Yaklaşık 10 yıldan bu yana Berlin 
veya Almanya doğumlu olsun 
olmasın, 16 ile 45 yaşı arasındaki 
mesleksiz göçmen kökenlileri polislik 
ve memurluk giriş sınavlarına 
hazırlayan BWK’nın, 6-8 ay süren 
mesleğe hazırlık kursları programına 
katılan göçmen kökenliler, polis 
okulu, mahkeme ve kamu kuruluşları 
için açılan meslek eğitimi giriş 
sınavlarını kolaylıkla başarıyorlar.

BWK’nın 20 Ağustos’ta başlayan ve 
Nisan 2019’a kadar devam edecek 
olan hazırlık kurslarına 14 ülkeden 
(Türkiye, Polonya, Mozambik, 
Ukrayna, Macaristan, Bulgaristan, 
Tayland, Vietman, Lübnan, 
Kazakistan, İsrail/Lübnan, Güney 
Kore, Kolombiya, Bosna & Hersek) 44  
göçmen kökenli katılıyor. 

BWK’da bir önceki dönem 
düzenlenen meslek eğitimi giriş 
sınavları hazırlık kurslarını 
başarı ile tamamlayan göçmen 

kökenliler serti� kalarını Berlin 
Eyalet Meclisi‘nin Sol Partili Uyum, 
Çalışma ve Sosyal İşler Senatörü 
Elke Breitenbach, Berlin Eyalet 
Emniyet Genel Müdürü Dr. Barbara 
Slowik, Adalet ve Hukuk Senatörlüğü 
Müsteşarı Martina Gerlach, BWK’nin 
bu Proje Sorumlu Müdürü Frank 
Schülein, BWK’nın sınıf öğretmen 
ve eğitmeni Verena David ve BWK 
Müdürü Nihat Sorgeç’in elinden 
aldılar. 

Tören dolayısıyla konuşan 
Breitenbach, Dr. Slowik, Martina 
Gerlach, Frank Schülein, Verena 
David ve BWK Müdürü Nihat Sorgeç 
geçmiş dönem kursiyerlerinin 
serti� kalarını verirken, yeni başlayan 
göçmen kökenli kursiyerlere başarılar 
dileyerek kısa birer konuşma yaptılar. 

Senatorin Breitenbach, Berlin 
eyaletinin çok kültürlü bir kent 
olduğunu anımsattığı konuşmasında, 
hükümet olarak kent için kali� ye 
elemanların yetişmesi için ellerinden 
gelecekleri yapacaklarını ve meslek 
eğitimini artıracaklarını söyledi. 
Eyalet Emniyet Genel Müdürü Dr. 
Barbara Slowik ise göçmen kökenli 
kursiyerlere, polis ve memur 
adaylarına seslenerek, “Gelin 
kentimiz için birlikte çalışalım. 
Özellikle emniyet içinde kadınların 
artması çok sevindirici. Onların bu 
mesleğe ilgisi ve cesaretini sevinçle 
karşıladım.“ dedi.

BWK Müdürü Nihat Sorgeç tören 
sonrası SES Dergisi’ne, “Genellikle 
devlet dairelerinde, memur, polis 
ve adliye görevlisi sıkıntısı var. 
Ve göçmenlerin, yabancı kökenli 
insanların bu gibi göreve başvurması 
oldukça zor. Zira korkuları var" 
dedi. Sorgeç, "BWK olarak bunun 
karşısında durmak, iki ayrı toplum 
oluşumu ortadan kaldırmak için bu 
eğitim sistemini gündeme getirdik" 
ifadesini kullandı. .

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

BWK polis ve memur adayına kurs veriyor

BWK Müdürü Nihat Sorgeç
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Berlin’de geçtiğimiz 
günlerde yeni bir 

muayenehane daha açıldı. 
Kentimizde yaşayan 
tüm herkese özellikle 
Türk kökenli hastalara 
kendi dillerinde hizmet 
vererek daha faydalı 

olacağına inandığımız 
genç doktorlarımızın 

sayıları giderek artıyor. 

Bunlardan biri de uzmanlık 
eğitimine Aachen Üniversitesi Eğitim Hastahanesi`nde 
başlayan ve Berlin’de tamamlayan Düsseldorf Üniversitesi 
Tıp Fakültesi mezunu Dr. Melahat Saklak. Dr. Saklak ile Ses 
Dergisi okurları için bir söyleşi yaptık. 

Ses: Dr. Melahat Saklak, önümüz kış. Hastalarınıza bu 
mevsim için neler önerirsiniz?

Dr. Saklak: Sonbahar hastalıkları çok hızlı bulaşıyor 
ve insanları çok sarsıyor. Hastalıklardan korunmak 
için alacağınız birkaç önlem ise bu mevsimi keyi� e 
geçirmenizi sağlıyor.

Öncelikle doğru Kıyafet seçimi
Bu mevsimde gün içerisinde farklı sıcaklıklara maruz 
kalacaksınız. Hava; gündüzleri sıcak, öğlen yağmurlu, 
akşam soğuk olabilir. Üst üste olarak tabir edilen tişört 
üstü hırka veya trençkot giyim tarzını tercih etmelisiniz. 
Böylece sıcak olduğunda tişörtle, soğuk olduğunda 
hırkanızla rahatça günü geçirebilirsiniz.

Aşı
Soğuk algınlıklarından korunmak için sonbahar 
aylarının başında doktor kontrolünde grip ve zatüre aşısı 
olabilirsiniz.

Vitamin desteği
Sonbahar özellikle nezle, grip ayları olarak bilinir. Bu 
zamanlarda vitaminli meyveler, sebzeler tüketmeniz 
gerekiyor. Uzmanlar bol miktarda, iyi yıkanmış mürdüm 

eriği, incir, ıspanak, turp gibi meyve ve sebzeleri tavsiye 
ediyorum. Doktor kontrolünde vitamin ilaçları da 
kullanılabilir.

Organik beslenme
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için zence� l, çörek otu 
yağı, keçiboynuzu pekmezi gibi organik besinler tercih 
edilmeli. Mevsim sebzeleri ve protein (et, tavuk, balık) 
dengeli miktarda tüketilmeli.

Temiz hava
Havaların soğumasıyla kapalı ortamlarda vakit geçirme 
süreleri de uzuyor. Uzun süre aynı ortamda durmak 
adeta bulaşıcı hastalıklara davetiye sunuyor. Korunmak 
için sık sık ortam değişikliği yapılmalı veya ortam 
havalandırılmalı.

Uyku düzeni
Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için bu mevsimde 
uyku düzeninize de çok dikkat etmelisiniz. Yetişkinlerin, 
gürültüsüz bir ortamda ortalama 7-8 saat, çocukların ise 
9-10 saat uykuya ihtiyacı var

Bol su tüketimi
Su tüketimi vücut ısınızı dengede tutar, vücuttan zararlı 
toksinleri uzaklaştırır. Böylece soğuk algınlığını minimize 
eder. Bu anlamda bol su tüketimi hem hastalıklardan 
korur hem de soğuyan havalarla birlikte cildinizin de nem 
dengesini sağlar.

Zinde kalmak için spor
Egzersiz yapmak vücudun hastalıklara karşı direncini 
artıran en önemli aktivitelerden biri. İlaç kullanımınızı en 
aza indirmek için mutlaka düzenli spor yapmalısınız.

Kişisel bakım
Sonbahar hastalıklarından korunmanın en iyi yolu sık sık 
elleri yıkamak, kişisel temizliğe özen göstermek, hasta 
kişilerle temastan kaçınmaktır. (Söyleşinin devamını 
gelecek sayımızda bulabilirsiniz.)

Söyleşi: Hüseyin İŞLEK

Dr. Melahat Saklak muayenehane açtı
Sağlık
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Yazının başlığına aldığım bu deyim 
bir zamanlar çok kullanılırdı. 

Kuşkusuz yeri geldi mi şimdilerde de 
kullanılıyordur.

‘Kök salmak’ deyimi hem bitkiler için, 
hem insanlar için kullanılır. Fakat 
bilindiği gibi ‘kök’ dediğimiz zaman, 
bu kavramın gerçek anlamından 
bitkilerin kökleri anlaşılır, insanlar 
için mecazi anlamda kullanılır.
 
Bir bitki toprağa kök saldı mı artık 
o yaşamını garanti altına almış 
demektir. Tabi bitkilerin zaman 
zaman sulanması da gerekir. Büyük 
ağaçlar, ihtiyaçları olan suyu kökleri 
vasıtası ile topraktan temin ederler. 
İyi kök salmış bir ağaç, mesela bir 
çınar ağacı yüzlerce yıl yaşayabilir. 
Fakat bir ağacın köküne zarar 
verildi mi, o ağacın sonu gelir. O 
nedenle ağaçların yanında kazma 
kürekle çalışmalar yapılırken, ‘Sakın 
ağacın köküne zarar vermeyin’ diye 
çalışanlar uyarılır. 
Bir yere yerleşen, orada tutunan bir 
insan oraya kök salmış demektir. 
İnsan bir yere kök saldı mı, onun 
yaşamı daha bir anlam kazanır. Göç 
eden bir insan, köklerinin büyük 
bölümünü terk ettiği ülkede veya 
şehirde bırakmıştır. Geldiği yerde 
köklerini yeniden oluşturması gerekir, 
fakat bunu tekrar başarabilmek 
uzun bir süreyi alır. Hatta başka bir 
ülkede yeniden kök salmak hiç kolay 
olmayabilir.
 
Başka dili konuşan bir ülkede yeniden 

kök salabilmek için önce o ülkede 
konuşulan dili çok iyi öğrenmek 
gerekir.  Gurbet acısı, vatandan 
uzak kalma acısı ancak bulunulan 
yerde konuşulan dili öğrenmekle 
azaltılabilir. 

Şimdilerde Berlin’e İngilizce ve 
İspanyolca konuşulan ülkelerden çok 
sayıda genç insan geliyor. Bunların 
çoğu Almanca bilmiyor. İngilizce her 
ne kadar dünya dili olsa da, Almanca 
bilmedikleri için onların yaşadıkları 
zorluklar yüzlerine yansıyor, tıpkı 
bizlerin ilk yıllarda yaşadığı gibi. 
Dil dünyasının kendi yasası vardır. 
Kimseyi a� etmiyor, kimseye iltimas 
geçmiyor. Çarşıya, pazara, insan 
topluluklarının içine girdin mi, 
orada konuşulan dili bileceksin, 
öğreneceksin, yoksa zorluk çekersin.

Bazı felsefeciler dili ve evi eşit 
tutmuşlardır. Bir insan dilini inşa 
ettiği oranda evini inşa eder. Yeni bir 
ülkeye gelmişsin ve orada tutunmaya 
uğraşıyorsun. Tutunduktan 
sonra da orada kendini kabul 
ettirmeye, kendini gerçekleştirmeye 
çalışıyorsun. İşte bütün bunlar ancak 

iyi bir dille olabilir. Kendimizi ifade 
etmenin ve başkalarını anlamanın 
başka yolu yoktur. 

Fakat, bunları bir kenara bırakıp, 
insanların bir yerlere göç etmesine 
başka bir yönden de bakabiliriz. 
Aslında insan yaşam boyu bir yurt 
arayışı içindedir. Belki sığınacak 
bir yer arıyordur. Kendisine sahip 
çıkacak, daha fazla şe� at ve sevgi 
duygusunu tadabileceği bir yer... 
Ekmeğini kazanmak için başka 
diyarlara gidenler olduğu gibi, 
böyle bir derdi olmayıp yukarıda 
bahsettiğim duygular nedeniyle 
bir yerden bir yere göç edenler de 
az değildir. Bu insanlar kendi iç 
dünyasına hitap edecek, daha güzel 
bir ev bulabilme düşüncesiyle bu 
dünyada gezip dururlar, ta ki bir 
yere vücudu ve ruhuyla bağlılık hissi 
duyuncaya dek.  Fakat bu insanlar bir 
yerde kök salmadan yaşayabilirler mi, 
o da başka mesele. 

Evet, göç konusu, bir yere kök salmak 
konusu biz göçmenleri sürekli olarak 
ilgilendiren bir konudur.  

Bundan 60 yıl kadar önce Almanya’ya 
veya diğer Batı Avrupa ülkelerine 
gelen gurbetçiler kökünden 
koparılmışlık duygusunu derinden 
yaşadılar. İnsanın kendini evinde 
hissetmemesi köklerinden 
koparılmışlığın bir nişanesiydi. 
Onların geldikleri yeni vatana 
alışamamaları, buradaki yaşamdan 
tad almalarını da geciktirmiştir. 
Burada ömür boyu yaşayacaksak, 
ki durum birçoğumuz için onu 
gösteriyor, o zaman buradaki yaşamı 
hem`de Türkiye’deki yaşamı daha 
yaşanası, daha güzel bir duruma 
getirmeliyiz, diye düşünüyorum. 
 
Almanya’ya 40 küsur yıl önce 
geldiğimiz arkadaşlarımla ara 
sıra gurbet ve vatan konularını 
konuşuyoruz. Bu tür kısa denemeler 
yazmamda  onların da teşviki oluyor.  
Belki yaza yaza ‘gurbette’ daha iyi 
yaşamasını öğreneceğiz.

Kök Salmak
� Bundan 60 yıl kadar önce 
Almanya’ya veya diğer Batı 
Avrupa ülkelerine gelen 
gurbetçiler kökünden kopa-
rılmışlık duygusunu derinden 
yaşadılar.  

Makale



Jahr ◆ Yıl 15 27



Jahr ◆ Yıl 1528 Jahr ◆ Yıl 1528

Berlin Türk Musikisi 
Konservatuvarı (BTMK) - Meşk 

Grubu, Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
3. Berlin Dini İnançlararası Kültür, 
Müzik ve Tanz Festivali’ne katıldı. 
BTMK’nın Meşk Grubu Ufa Fabrik’te 
düzenlenen festivalde konservatuvarı 
başarıyla temsil ederek büyük alkış 
aldı.

Udi Enver Mete Aslan’ın yönettiği 

mini konserde Aslan’ın Meşk Grubu 
hem çaldı ve hem söyledi. 

Festivale katılan meşk grubu 
hanendeleri Alara Bağrıaçık, Ahmet 
Tunga, Meltem Ece Poyraz, Hakan 
Erkaraman ve Hülya Bayram 
`Koklasam saçlarını, Güzel bir göz 
beni attı bu derin sevdaya, Kimseye 
etmem şikayet ağlarım ben halime, 

BTMK Meşk Grubu 3. Berlin Dini inançlararası 
Kültür, Müzik ve Tanz Festivali’ne katıldı

Okul öncesi çocuklar için, dil ve 
uyum uzman eğitmeni yazar 

Nergiz Karakuş iki şiir kitabından 
sonra, Almanya‘da yetişen çok dilli 
çocuklar için Türkçe ve Almanca 
hikaye kitabı yazdı.

Yeni çocuk hikaye kitabının hem 
Türkiye’de, hem Almanya‘da Türkçe 
ve Almanca olarak piyasaya çıktığını 
belirten yazar Nergis Karakuş’la 
telefonla kısa bir söyleşi yaptık. 

Karakuş, “Tüm çocukların iki 
dilde aynı anda öğrenme sistemini 
düşünürek yazdığım ilk hikaye 
kitabım çok dilli yetişmek bir 
avantaj ve zenginliktir." dedi. 
Hikayelerin içeriğinin çocukların 
gökkuşağı renklerini iki dilde 
öğrenmenin yanı sıra kendilerini 
yalnız hissettiklerinde, arkadaş 
olmak istediklerinde nasıl bir yol 
izleyebileceklerini anlattığını belirten 
Karakuş "Çocuklar hikayeler yoluyla 
ve fantezi � gürler ile gerçek yaşamla 
bağlantı kurmasını öğrenirler" dedi.

Bu kitabı 0-7 yaş gurubu ve tüm 
okumayı seven çocuk ve yetişkinleri 
de düşünerek yazdığını belirten 
Karakuş "Okuma rituallerini düzenli 
olarak yaşayan çocuklarda özgüven 
duyguları yüksek, kelime hazineleri 
daha zengin ve diyalog kurma arzusu 
ve hayali hikayeler anlatma ve gerçek 
yaşam ile bağ kurma becerileri 
intizamlı gelişmektedir" şeklind 
ekonuştu. 

Almanya yetişen çocuklar için dil 
gelişimlerini destekleyecek bir 
hikaye kitabı yazmak istediğini 
anlatan Karakuş "Kitabın çizimleri 
kızım Yağmur Dönmez’e, hikaye ise 
bana aittir. Bu kitap çocuklarınız 
ve torunlarınıza iki dilde Türkçe ve 
Almanca okuyacağınız bir hikaye 
kitabıdır. Ayrıca bir kitap değerli, 
zengin kaynaklı bir entstrümandır 
ve çocukların sosyal becerileri, görüş 
açılarını yaşamda anlama ve bunları 
yenme yetenekleri de gelişir." dedi.

Haber: Hüseyin İŞLEK

Nergiz Karakuş’un iki dilli çocuk hikaye kitabı çıktı

Nergiz Karakuş iki şiir kitabından sonra, 
Almanya‘da yetişen çok dilli çocuklar için 
Türkçe ve Almanca hikaye kitabı yazdı.

Gönlümle oturdum da hüzünlendim´ 
adlı eserleri seslendirirlerken, onlara 
sazlarıyla eşlik eden Enver Mete 
Aslan (ud), Cengizhan Özmen (ud), 
Enes Nusahoğlu (keman) ve Ömer 
Kaan Özdağ (kanun) programlarını bir 
longa çalarak bitirdiler.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

Konser
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Başkent Berlin‘de her yıl düzenlenen 
Avrupa’nın en büyük Uluslararası Elektro-

nik ve İletişim Fuarı‘nda (IFA) 6 gün boyunca 
teknolojinin en yeni ürünlerinin tanıtımı 
yapıldı. Yaklaşık 150 bin metrekarelik bir 
alana kurulu olan fuarda aralarında BEKO, 
Grundıg, Arçelik, Vestel ve Teknosa gibi Türk 
� rmalarının üretimleri de görücüye çıktı. 
VESTEL bu yıla kadar 58 kez düzenlenen  IFA 
Fuarı’na 28. kez  katıldı.

IFA 2018, akılı telefonlardan buzdolabına 
kadar en son teknoloji ürünlerini ziyaretçilere 
sunmak için kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bu 
yılın ilk ayında yüzde 1 büyüyerek 438 milyar 
dolara ulaşan tüketici elektroniği pazarının, 
yıl sonunda 998 milyar dolara ulaşması 
bekleniyor. Bu yıl 58. düzenlenen IFA 2018, 
ziyaretçilerini 31 Ağustos - 5 Eylül tarihleri 
arasında ağırladı. Bin 814 � rmanın yeni tek-
noloji ürünlerini sergilediği fuarı onbinlerce 
kişi ziyaret etti.

Kreuzbergli Uzun kardeşler (BEKO & SILTEM) 
fuara bu yıl yine tüm ekip katıldılar
Kreuzberg’teki mağazalarında değişik Türk 
markalarının Berlin ve Almanya temsilciliğini 
yapan Uzun kardeşler de IFA’yı gezenler 
arasındaydı. Hikmet, Faruk ve Halis Uzun kar-
deşler mağazanın satış elemanlarıyla birlikte 

IFA 2018’de bu yıl BEKO’nun Sağlıklı, Hızlı 
ve Yenilikçi Teknolojileri hayli ilgi çekti

BEKO, Grundig, Vestel ve Arçelik gibi Türk firmaları 
IFA 2018‘de yine büyük ilgi topladı       

başta BEKO, Arçelik, Vestel ve Grundıg başta 
olmak üzere tüm ünlü markaların standlarını 
gezerek, tüketiciler için piyasaya yeni çıkan 
ürünleri fuarda incelediler. 
IFA’daki yeniliklerin Ekim ayı başından 
itibaren Kreuzberg’teki mağazalarında satışa 
sunulduğunu söyleyen Hikmet Uzun, “Bu 
seneki IFA Fuarı’nda BEKO, Miele, Bosch, 
Siemens, Grundıg, Beko başta olmak üzere 
bütün markaların standlarını gezdik, yeni 
çıkan ürünleri yerinde inceledik. Teknolojinin 
en yeni ve en son ürünlerini Kreuzberg’teki 
mağazamızda bulabilirsiniz” dedi. 
BEKO ve Grundıg’ın Almanya temsilciliği’nde 
17 yıl görev yaptıktan sonra kendi isteğiyle 
ayrılan Almanya eski Bölge Müdürü Sühel Se-
merci’nin yerine aynı göreve getirilen Mario 
Vogl’i fuar süresince Berlin’de ağırlayan Uzun 
kardeşler, kendisi ile iş ilişkilerini daha iyi bir 
noktaya taşımak için anlaştıklarını söylediler. 
Fuar süresince Vogl ile buluşan Hikmet Uzun, 
“Sayın Mario Vogl, çok anlayışlı ve çalışkan 
bir müdür, kendisi ile çok iyi anlaştık. Vogl’i 
bir gece Baba Angora Restoranda misa� r 
ettik. Türkiye’yi ve Türkleri yakından tanıyor. 
Türk yemeklerini de pek seviyor” şeklinde 
konuştu.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
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Merhaba, benim adım Gül Altinok
 

Sosyal Sigorta uzmanıyım ve Alman 
Sağlık Kasası AOK’nın `Çok Dilli 
Enternasyonal Ekibi´nde yer alıyorum. 
Sizi Ses Dergisi‘nde düzenli olarak 
sağlık ve hukuki değişiklikler üzerine 
bilgilendiriyor ve imkanlar sunuyorum.

Bir tatil sezonu sona erdi ve eğitim zamanı geldi.

Öncelikle çok sayıda gencimiz henüz meslek eğitim yeri bulamadı veya daha 
henüz kararsız bunu biliyoruz.
Diğer yandan işverenler çalışan, meslek eğitimi icin öğrenci ve stajyer 
aramaktalar, bu da hepimizce malum.
AOK Wegbereiter öncü olarak ortak bir platformda bunu mümkün kılıyor!

Geleceğiniz için yeni fırsatlar.
Eğitim, çalışma ve sosyal taahhüt için sıçrama tahtası.

İş için çok şey önemlidir.
Eğitiminize başladığınızda, kendi sağlık sigortanıza ihtiyacınız olacaktır.
AOK Nordost, kapsamlı hizmetleri ve mükemmel servisi ile doğru seçimdir.

Hala iş mi bakıyorsunuz? 
Henüz bir eğitim yeri bulamadınız mı?

Yeni bir yol deneyin!
AOK Wegbereiter size bu konuda yardımcı olabilir.

Berlin, Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern‘de 100 000‘den fazla şirket, 
çalışanlarının sağlığı için ortak olarak bize güveniyor. Böylece onlar AOK 
Nordost’a daima çok yakınlar.
Www.aok-wegbereiter.de/nordost adresinden AOK Wegbereiter‘e 
ulaşabilirsiniz.

Eğitimdeki sağlık sigortası hakkında birçok bilginin yanı sıra bölgesel � rmalar 
da boş pozisyonlar sunmaktadır. Ücretsiz kayıt işleminden sonra tüm işlevler 
kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.
Daha ne bekliyorsunuz ?

Şimdi doğrudan hayalinizdeki işe başlayın. Farklı aramaları aktive etme 
seçeneğine sahipsiniz:
- Mezuniyet sonrası
- Şirket içi eğitim veya ikili eğitim türlerine göre
- İlgi alanına göre - Hizmetten Bilgisayar bilimci ve donanım geliştirici‘den 
çevreye, seçim kriterleri   
  mevcuttur
- Doğrudan devlet veya posta kodu ile tekli� er.
 
Kendinizi en iyi şekilde ikna edin.
Www.aok-wegbereiter.de/dordost adresinden link alın ve kayıt olun. Başlamak 
için sizce zamanı gelmedi mi?
 
Mit freundlichen Grüßen
Gül Altinok

Özel

Gül ALTINOK

AOK Nordost 
Die Gesundheitskasse

International Service Sales 
Our services, your language
Warschauer Str. 5
10243 Berlin

Telefon: 
0800 265080 - 27 143 
(kostenfreie Rufnummer -
Ücretsiz Telefon hattı) 

Fax: 
0800 265080 - 827 143 

Mobil:   
0152 - 01570069

E-Mail: 
guelistan.altinok@nordost.aok.de

Geleceğiniz için yeni fırsatlar

aok.de/nordostGesundheit in besten Händen

AOK-StarterBonus
Das Vorteilspaket für Azubis, Studierende und 
Berufsstarter

AOK-Bonus-Wahltarif: Der Einsteigertarif
 

AOK-
FitMit AOK App: Die App, die dich bewegt

Gesundheitskonto: bis zu 270 Euro 

�A�O�K�-�S�t�a�r�t�e�r�B�o�n�u�s�_�A�5�h�_�R�a�d�e

�D�i�e�n�s�t�a�g�,� �5�.� �S�e�p�t�e�m�b�e�r� �2�0�1�7� �0�9�:�5�4�:�2�5
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Berlin’de yıllar önce öğretmenlik 
yapan Bedelcigil ailesi çok sevdikleri 

öğrencileri ve çocuklar için öğretmenlik 
dışında yazar olarakta onların iyi birer 
insan olarak yetişmesi için hizmet 
etmeye devam ediyor. 2006-2011 
yılları arasında başkentte Türkçe ve 
Türk Kültürü dersleri öğretmenliği 
yapan Sultan ve Mehmet Bedelcigil 
ailesi Türkiye’ye döndükten sonra 
memleketleri Malatya’ya yerleştiler. 
Bedelcigil‘ler boş zamanlarında kitap 
yazıyor, radyolarda program yapıyor 
ve bölgedeki okullarda değişik masal 
projelerine imza atıyorlar.

Sultan İliş Bedelcigil’in yayınladığı 
3 kitabı var. Malatya’nın Doğanşehir 
ilçesinde doğan ve 1989 yılında Atatürk 
Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim 
Fakültesi Almanca Bölümü’nden mezun 
olan Sultan İliş Bedencigil 1989-1992 
yılları arasında çeşitli özel öğretim 
kurslarında Almanca dersi verdi ve 
yanı sıra yeminli tercümanlık yaptı. 
1992 yılında Bingöl’e sınıf öğretmeni 
olarak atandı. 1996 yılında Malatya’ya 
tayin oldu. 1996- 2006 yılları arasında 
sınıf öğretmeni olarak çalıştıktan sonra 
2006 yılında yurtdışı öğretmenliği 
sınavını kazanarak Almanya’nın başkenti 
Berlin’e Türkçe ve Türk Kültürü dersleri 
öğretmeni olarak atandı. 

2011-2017 yılları arasında Tecde Anadolu 
Lisesi’nde Almanca öğretmeni olarak 
çalıştıktan sonra emekli olan Sultan 
hanım bu okulda öğrencileriyle çeşitli 
masal projelerine imza attı. Evli ve iki 
çocuk annesi olan Bedelcigil masal 
derleme ve yazma çalışmalarına 
devam ediyor. Sultan İliş Bedelcigil’in 
yayımlanmış 3 eseri var. Tavşan Cino’nun 
Dişi Ağrıyor (Akademisyen Kitabevi, 
Ankara, 2015), Dilden Dile Masalların 

Dili (Yılmaz Matbaacılık ve Yayıncılık, 
Malatya, 2016) ve Gökten Üç Elma 
Düştü (Yılmaz Matbaacılık ve Yayıncılık, 
Malatya, 2017)

Mehmet Bedelcigil’den 2 şiir kitabı 
1967 yılının 9 Eylül’ün de Malatya’nın 
Çavuşoğlu mahallesinde dünyaya 
gelen Mehmet Bedelcigil, Ağrı Eğitim 
Yüksek Okulu’ndan mezun olduktan 
sonra 1991 yılında Zonguldak Eflani 
ilçesi Karataş Köyünde göreve başladı. 
1992 yılında Sultan hanımla evlenen 
Mehmet Bedelcigil önce Bingöl’ün 
Solhan ilçesine, oradan da Memleketi 
olan Malatya’ya tayin oldu. 1996 yılından 
beri Malatya’da sınıf öğretmeni olarak 
çalışıyor. İşin en güzel yanı ilkokula 
başladığı okulda on beş yıldır çalışıyor 
olması. 

Çocukluğunda Sıtmapınarı’nda ki 
yazlık sinemada izlediği Türk filmlerinin 
etkisinde kalarak daha ortaokul 
yıllarında şiir yazmaya başlayan 
Bedelcigil, şiirlerini yoğun olarak 

Haber

Berlin'den Bir Masalcı Şair Aile

askerlik yıllarında yazdı. Mehmet 
Bedelcigil’in yayınlanmış 2 şiir kitabı 
var. Benim İçin Ağlar mısın? (Yılmaz 
Matbaacılık ve Yayıncılık, Malatya, 2017) 
ve Kelebek Nefesi ( Yılmaz Matbaacılık 
ve Yayıncılık, Malatya, 2018) Malatya ve 
çevresinde değişik kültür etkinliklerine 
katılan Bedelcigil ailesi, bölgede yapılan 
kitap fuarlarına katılıyor, buralarda 
kitaplarını tanıtarak ve imzalıyorlar. 

�Berlin’de yıllarca öğretmenlik yapan Bedelcigil ailesi masal 
ve şiir ve kitapları yazıyor
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Berlin’de sağlık sektöründe profesyonel hizmet verecek olan 
Next Level-Berlin, Wilmersdorferstr. 98 - 10629 Berlin adresinde 
görkemli bir törenle açıldı.

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek veya almak isteyenlere uzman 
personel tarafından özel danışmanlık hizmeti sunacak olan Next 
Level-Berlin’in açılışa çok sayıda konuk katıldı.
Next Level-Berlin ve hizmetleri hakkında @health_coach_edi ve/
veya @nextlevel_berlin Instagram hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

Berlin’de sağlık hizmetleri 
sektöründe faaliyet 
gösterecek olan Next 
Level-Berlin törenle açıldı

�

�
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Berlin Klâsik Türk Müziği Derneği "türkklâsik Korosu" 
merhum bestekâr Avni Anıl’ı, Ufa Fabrik salonlarında 

düzenlediği `10. Ölüm Yıldönümü‘nde Şarkılarla Avni 
Anıl´ konserinde unutulmaz besteleriyle andı.

Bu yılın başından bu yana kuruluşunun 30. yılını 
kutlama programları çerçevesinde, değişik konserler ve 
etkinlikler düzenleyen Berlin Klâsik Türk Müziği Derneği 
`türkklâsik´ Korosu, merhum bestekâr Avni Anıl için, 
`10. Ölüm Yıldönümü‘nde Şarkılarla Avni Anıl´ başlıklı 
konserde Berlinli sanatseverlere unutulmaz bir müzik 
akşamı yaşattı.

Sunumunu Halim Özkal’ın, yönetmenliğini yine 
koro başkanı Selâhattin Doğan’ın yaptığı ve UFA 
Fabrik'te düzenlenen Cumhuriyet Tarihi‘nin en büyük 
bestekârlarından Avni Anıl‘ı anma gecesinde, rahmetli 
ANIL üstadın değişik makamlardaki eserlerine yer verildi. 
Derneğin yönetim kurulu üyelerinden Filiz Bragulla‘nın 
konukları selâmlama konuşması ve Anıl’ın yaşamı ile 

bilgiler aktardığı konuşmasından sonra konserin birinci 
bölümüne geçildi.

Konserin birinci bölümü Avni Anıl’ın, güftesi Reşat 
Özpirinçi’ye ait Kürdilihicazkâr Makamı’ndaki "Safâlar 
getirdiniz safâ geldiniz dostlar" adlı bestesi ile başladı. 
Ardından sazendeler Tanburi Büyük Osman Bey’in 
Nihavend Peşrevi‘ni icra ettiler. Bu bölümde koro 
`Ağla gitar, Aşk bu değil yapma güzel, Bir alev bir ışık 
senin bakışın, Kaderimde hep güzeli aradım´ adlı Anıl 
bestelerini seslendirdi. 

Birinci bölümde Ayşe Yılmaz (Biraz kül biraz duman), 
Handan Doğan (Bir kere bakanlar) ve Nejla Altıok 
(Merhaba İstanbul’um) adlı Avni anıl bestelerini solo 
olarak okudular. 120 civarında bestesinden yaklaşık 30’un 
da Ümit Yaşar Oğuzcan şiirini müzikseverlerle buluşturan 
Avni hoca’nın `Merhaba İstanbul’um´ adlı bestesinin 
güftesi de; hocanın yakın dostu ve Türk Sineması’nın 
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Konserin birinci bölümü 
Avni Anıl’ın, güftesi Reşat 

Özpirinçi’ye ait Kürdilihicazkâr 
Makamı’ndaki "Safâlar 
getirdiniz safâ geldiniz 
dostlar" adlı bestesi ile 
başladı.  

"türkklâsik Korosu" Avni Anıl‘ı andı

Konser
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unutulmaz sanatçılarından Sadri Alışık’a ait.

İkinci bölümün başında gecenin sunumunu yapan 
Halim Özkal, Avni hocanın uzun yıllara dayalı yakın 
dostu Mehmet Tezcan’ı sahneye davet etti. Tezcan 
biriktirdiği Avni Anıl anılarını ve kızı Serap’la birlikte 
İzmir Kordonu’nda bir bestenin (Ah bu şarkıların gözü 
kör olsun) doğuşuna nasıl tanık olduklarını müzikseverle 
paylaştı. Bu bölüm Kemani Tatyos Efendi’nin 
Kürdilihicazkâr Saz Semaisi ile başladı.

Ümit Yaşar güftesine öylesine bir hayat vermişki Avni 
hoca, asırlar geçse bu eserin unutulması mümkün değil. 
Tüm salon `Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştık 
İstanbul’un´ hep birlikte. Bu bölümde koro,
Avni Anıl‘ın değişik makamlardaki eserlerini 
seslendirirlerken; solist Şebnem Türkmen, müziksever 
konuklara `Kader kime şikayet edeyim seni´ dedi; 
muhteşem bir Avni Anıl bestesiyle. Eserin öncesi’nde 

kemani Mustafa İşmen’den giriş taksimi dinledik. İkinci 
bölümdeki bu taksim ve birinci bölümde kanuni Ender 
Kıran‘ın giriş taksimleri müziksever konuklardan büyük 
beğeni kazanarak uzunca alkış aldı.

Salonu dolduran yaklaşık 300 civarında konuk 
arasında koronun eski başkanları Erkan Özcan ve 
Remzi Altıok’un yanı sıra, Berlin Klâsik Türk Müziği 
Derneği’nin kurucularından ve ilk başkanı rahmetli Necati 
Gürbaca’nın eşi Sabina Gürbaca ve kızı Tatjana‘da vardı. 

Konserde solo ve koro eserlere sazlarıyla Önder Kıran 
(kanun), Mustafa İşmen (keman), Mürüvvet Erkan, Evren 
Can Kaman ve Tamer Özgüler (ud),  Fuat Tufan (klarnet), 
Ömer Tulgan (ney) ile ritm sazlarda Özlem Yıldız, Ender 
Demir ve Ahmet Ertekin eşlik ettiler.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
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Berlin’de uzun yıllardır değişik 
etkinlikler, şiir ve türkü 
geceleri düzenleyen, başarılı 
organizasyonlara imza atan şair, 
besteci ve Tük Halk Müziği sanatçısı 
Şahin Yücel, 16 Kasım Cuma 
akşamı düzenlediği     `9. Gönülden 
Gönüllere Şiir ve Türkü Konseri´ 
ile Berlinli sanatseverleriyle ATZE 
Musiktheater‘de buluşacak. 

Türk Halk Müziği’ne gönül veren 
Yücel‘in daha önce 8 kez düzenlediği 
ve yoğun ilgi ile izlenen `Gönülden 
Günüllere Türkü ve Şiir Gecesi´nin 
9. su da hayli ilgi çekici olacak. 
2 bölümden oluşan konserin 
moderasyonunu bu kez Pelin Bayrak 
yapıyor.

Son günlerde Face ve Youtube 
sayfalarında sanatçı arkadaşı Sercan 
Aksünger ile çektiği, söz ve müziği 
kendisine ait, `Pirko´ adlı klibi 
onbinlerce kez izlenen ve alkışlanan 
sanatçı Şahin Yücel’e konserinde 
şimdiden başarılar diliyorum. Şahin 
Yücel’in yanısıra, konserin diğer 
solistleri, Şükran Beray, Birsen Ak, 
Zerrin Gedir, Mehmet Baş ve Sercan 
Aksünger, `Ötme bülbül, Ateşim 
var külüm yok, Nerdesin, Değmen 
benim gamlı yaslı gönlüme, Sevda 
yüklü kervanlar ve mevlam gül 
diyerek´ gibi son yılların en güzel 
şarkı ve türküleri seslendirecekler. 

Geçtiğimiz aylarda ilk şiir kitabı 
`Arsız Yolcu´ yu şiirseverlerle 

buluşturan, `Gönülden Gönüllere Şiir 
ve Türkü Grubu´nun üyelerinden 
genç şairemiz Nazan Cevher de, bu 
güzel ve anlamlı sanat akşamında 
ayni adlı kitabından 2 şiirini ve en son 
yazdığı şiirlerini Berlinli sanatseverler 
için seslendirecek. SES Dergisi olarak 
bizde tüm ekibe başarılar diliyoruz.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Gönülden Gönüllere 
Türkü ve Şiir Gecesi

Etkinlik
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Berlin Türk Cemaati (TGB) bünyesinde faaliyet gösteren ve 
başkanlığını Fatma Akarsu‘nun, müzik yönetmenliğini ise Alâettin 

Demirliler’in yaptığı TGB-Türk Sanat Müziği Korosu 12 Nisan 2019‘da 
ATZE Musiktheater‘de vereceği `Solistler Geçidi 2019´ konseri için 
çalışmalarına başladı. 

Bu yılın 27 Nisan Cuma akşamı ATZE Musiktheater’de düzenlediği, 
`Zeki Müren Şarkıları Bahar Konseri 2018 Solistler Geçidi´nde 
ATZE’nin konser salonunu adeta doldurup taşıran TGB-Türk Sanat 
Müziği Korosu yeni konseri için de iddialı hazırlanıyor. Henüz eser 
ve solist seçimi çalışmaları yapan koronun müzik yönetmeni kanuni 
Alâettin Demirliler, “yine iddialı eserler ve güzel makamlardan 
oluşan bir konser hazırlıkları içindeyiz.“ diyor.

Berlin SES Dergisi’ne konuşan koro Başkanı Fatma Akarsu 
ise, „Uzun yıllardan beri Berlin’deki çeşitli korolarda müzik 
çalışmalarına ve konserlere katıldım. Berlinli müzikseverlere hep 
en iyisini ve en güzelini sunmaya çalıştık koro arkadaşlarımla. 
Gelecek  yıl vereceğimiz konserde böyle güzel bir konser olacak. 
Koromuz ayrıca bütün Berlinlilere açıktır. Koromuza katılmak 
isteyen herkes gelip bizi izleyebilir. İsterse koromuza korist veya 
solist olarak katılabilir.“ dedi. SES Dergisi Berlinli tüm korolara 
çalışmalarında ve konserlerinde başarılar diliyor.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Hüseyin İŞLEK ve Şükrü TOKAY
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Etkinlik
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� Bu yılın 27 Nisan Cuma akşamı ATZE 
Musiktheater’de düzenlediği, `Zeki Müren 
Şarkıları Bahar Konseri 2018 Solistler 
Geçidi´nde ATZE’nin konser salonunu adeta 
doldurup taşıran TGB-Türk Sanat Müziği Korosu 
yeni konseri için de iddialı hazırlanıyor.
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Yönetmen Murat Şeker 
imzalı `Çakallarla 
Dans 5´ � lm a� şi, Ali 
Doğramacı tarafından 
hazırlandı. Ayrıca 
� lmin merakla bekle-
nen fragmanı sinema 
salonlarında ve sosyal 
medya üzerinden izlen-
meye başlandı. 

`Çakallarla Dans´ın fenomen haline 
gelen ana karakterlerini canlandıran 
Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar 
ve Murat Akkoyunlu’nun yanı sıra 
Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun 
Yılmaz, Hande Katipoğlu ve kadroya 
yeni katılan Şebnem Dönmez, Uraz 
Kaygılaroğlu, Ali Barkın ve Naz Çağla 
Irmak ile `Çakallarla Dans 5´ � lmi 8 
Kasım Perşembe günü vizyona girdi...

Yönetmen Murat Şeker “A� ş vizy-
ona çok az kaldığının habercisi, 
fragmanımız da hazırlandı. Heyecanlı 
bir süreç içine girdik. 8 Kasım 
Perşembe günü bir maniniz yoksa 
kahkahaya bekliyoruz” dedi.

Children of Men, Sex And the City, 
King Kong, Valkyrie, Shrek, The King-
dom, Ocean’s Thirteen gibi dünyaca 
ünlü � lmlerin tanıtım çalışmalarında 
da yer alan, şu an Paris’te yaşayan ve 
Fransız � lm dünyasına a� ş tasarlayan 
Ali Doğramacı hazırladığı a� ş ile ilgili, 
“Bu sefer kalabalık bir kadro var daha 
uzun zaman aldı. 

Çakallarla Dans serisinin tüm 
a� şlerini tasarlarken aynı heyecanı 

ve key�  yaşıyorum � lmi ben de çok 
merak ediyorum.” şeklinde konuştu.

Yapımcılığını Sugarworkz & TAFF Pic-
tures’in üstlendiği, `Çakallarla Dans 
5´ � lminin yeni serisinde macera 
kaldığı yerden devam ediyor…

Çakallar Dans 5 � lmi konusu ise 
şöyle:
Çakallar grubumuz birbirlerine 100 
metre uzak kalma şartıyla tahliye 
olurlar. Kahramanlarımız, bu yasağı 
delmek isterken Kayınço Gökhan’ın 
yıllar önce tek gecelik ilişkisinden 
çocuğu olduğu ortaya çıkar. Kızı 
Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan 
Sinan’la birliktedir. Gökhan, bunu 
gururuna yediremez. Sinan’la kızı 
Leyla’yı ayırmanın yollarını ara-
maya başlar. Ancak bunu tek başına 
yapması imkansızdır. Çakallar hem 
yasağı delip hem de Kayınço’nun 
kızını kurtarmaya çalışırken başlarına 

birbirinden komik, heyecanlı olaylar 
gelecektir.

SUGARWORKZ & TAFF Pictures’in 
yapımcılığını üstlendiği � lmin 
yönetmeni yine Murat Şeker. Şeker 
ve Ali Tanrıverdi � lmin hikayesini 
yine birlikte kaleme almışlar. Genel 
Koordinatörlüğünü Hülya Şeker’in 
üstlendiği � lmin müziklerini ise Ser-
hat Ersöz yapmış.

Görüntü yönetmenliğini Bülent 
Özer’in yaptığı `Çakallarla Dans 
5´ � lminin oyuncu kadrosu Şevket 
Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat 
Akkoyunlu, Didem Balçın, Hande 
Katipoğlu, Hakan Bilgin, Ceyhun 
Yılmaz, Şebnem Dönmez, Naz Çağla 
Irmak, Uraz Kaygılaroğlu ve Ali 
Barkın’dan oluşuyor.

Haber: Hüseyin İŞLEK

Murat Şeker’in 
"Çakallarla Dans 5" 

filmi 8 Kasım’da 
start aldı
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Sinema







Dostlu©u, sevgiyi ve gelece©imizi payla‚tı©ımız; 
birlik ve beraberli©imizi, karde‚lik ve dostlu©umuzu 

en sıcak ‚ekilde hissedece©imiz 
Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, 

mutluluklar dileriz.

Spandau ilçesinde 6 bin metrekarelik dev satış alanında 
hem toptan, hem perakende satış imkanı sunan ve dolap, 
hazır mutfak imalatlarını kendi atölyelerinde yapan...

&&

Filiale Spandau 
Pawesiner Weg 27 · 13581 Berlin 
Tel.: +49 (030) 33 50 70 41 
Fax: +49 (030) 33 50 70 43 

Filiale Wedding - Küchenland 
Müllerstraße 133B · 13347 Berlin 
Tel.: +49 (030) 955 941 35 
Fax: +49 (030) 955 941 36 

www.moebelland-24.de

www.huv-moebelland.de 
hv.moebelland
hv_moebelland

Wenn es nicht passt,                                 
Wird angepasst!

Wir realisieren Ihre Wünsche nach Maß!

Sie planen ein neue Küche? 
Innerhalb von zwei Wochen ist Ihre Küche an Ihrem Wunschort. 
Dann schauen Sie bei H&V Möbelland Vorbei und lassen sich von unseren stilvollen 
Küchen inspirieren. 
Wir planen, wir produzieren, wir montieren!

seit über
25

Jahren

 + + 0% Finanzierung + + Liefer- und Montage Service + + Küchenplanung + + Gastronomieeinrichtung 

s o c i a l  m e d i a
i c o n s

s o c i a l  m e d i a
i c o n s

Evinize gelip ölçüsünü alıyoruz!
Ve sizin için ÖZEL olarak üretiyoruz.
En kısa zamanda, en uygun fi yata mutfagınız 14 günde evinizde…˜
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Deniz ve Dinçer'e Mutluluklar...
Karadenizli Demir ve Sirkeci 

ailesinin gençleri evlendi

Uzun yıllardır dost ve arkadaş olan Karadenizli (Rizeli) 
Demir ve Sirkeci ailelerinin gençleri Deniz ve Dinçer 
düğün törenlerine gelen tüm dostlarına “Hayatımızın 
en anlamlı gününde sizlerle birlikte olmaktan gurur 
duyarız´ diyerek evlendiler. Budapeşterstr.‘deki Hotel 
Palace Berlin’in salonunda evlenerek yeni hayatlarına 
ilk adımı atan Deniz ve Dinçer’i Berlin SES Dergisi 
olarak bizlerde kutluyor ve mutluluklar diliyoruz.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY
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Haber
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Erdal Erzincan Erdal Erzincan Erdal Erzincan 
Gençlere Kurs VerdiGençlere Kurs VerdiGençlere Kurs Verdi

Türkiye’nin tanınmış Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan UdK-Berlin’in 
Yaz Akademisi´nde Berlinli gençlere bağlama dersleri verdi. 

Dünyanın en saygın Sanat Üniversitesi‘nden biri olan UdK-Berlin 
müzik bölümünün 2016 yılında bağlama bölümü açmasının paralelinde 
geleneksel olarak her yıl düzenlediği ´Yaz Akademisi´ kapsamında 
bağlamaya da yer veriyor. UdK-Berlin‘de düzenlenen ilk atölye çalışmasına 
(workshop)  Erdal Erzincan, ikincisine Tolga Sağ, üçüncüsüne Arif Sağ 
ve bu yıl dördüncüsüne de Ekim ayının 6’sı ile 10’u arasında tekrar Erdal 
Erzincan katıldı.

Yaklaşık 20 bağlama öğrencisinin katıldığı bu kursta Türkiye’den gelen 
hocalara Berlin’den  UdK-Berlin bağlama bölümünün doçenti Berlinli 
tanınmış bağlama sanatçısı Taner Akyol da eşlik etti. Erdal Erzincan 
öğrencilerine bu atölye çalışması kapsamında ve derslerinde çok yakında 
yayınlamaya hazırladığı kitap ve cd albümündeki besteleri üzerine de bir 
ders vererek, yeni bestelerini ilk önce öğrencileriyle paylaştı. 

Bağlamanın çeşitli teknik zorlukları konusunda katılımcılara ders veren 
sanatçı Erdal Erzincan, 5 gün süren verimli bir atölye çalışması yaptıklarını 
söyleyen ifade ederek her ders gününün sonunda öğrencilerinin değişik 
sorularını da yanıtladı. Günde 6 saat olmak üzere 5 gün süren atölye 
çalışması ve derslerden sonra UdK-Berlin yönetimi `Yaz Akademisi´ne 
katılanlara birer sertifika verdi. 

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

CHP Berlin Birliği’nde 25 Kasım’da 
yapılması planlanan Genel Kurul 
nedeniyle muhalif grubun çalışmaları 
daha da hızlandı. CHP Berlin yeni 
başkan adayı Ruşen Budak ve 
arkadaşları Tiyatrom’da, BKMZ 
Derneği Müzik Okulu‘nun katkılarıyla 
bir Türkü Gecesi düzenlediler.

Türkü Gecesi öncesi bir konuşma 
yapan Budak konuşmasına öncelikle 
kendini tanıtarak başlayan başkan 
adayı Ruşen Budak, CHP Berlin 
Birliği için en iyisini yapmaya aday 
olduklarını söyledi. Budak’ın konuş-
masından sonra BKMZ Derneği Müzik 
Okulu‘nun bağlama ve şelpe hocası 
Ufuk Elik sahne aldı. Ufuk Elik daha 
sonra Hasan Gürbüz ve Arif Canpolat 
adlı iki öğrencisini sahneye aldı. 

Konuklarında tek tek veya gruplar 
halinde sahne alarak türkü söyledik-
leri etkinliğin konuk sanatçısı Kenan 
Vardık’tı. Vardık programında en son 

bestelerini ve en yeni eserlerini 
seslendirirken, programın müzik 
yönetmenliği ve müzikal bölümün 
organizasyonu üstlenen BKMZ 
Derneği Müzik Okulu’nun Müdürü 
Bülent Kılıç da akşamın ilerleyen 
saatlerinde sahne aldı ve etkinliğe 
farklı bir boyut kazandırdı.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

CHP Berlin Birliği başkan adayı Ruşen Budak'tan Türkü Gecesi
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Schöneberg’deki Komşuluk Evi 
(Nachbarschaftsheim Schöneberg 

e.V.) Derneği’ne bağlı, Gönüllü Ziyaret 
Hizmetleri (Der ehrenamtlichen 
Besuchsdienst), Deneyimliler 
Tiyatrosu (Theater der Erfahrungen) 
ve Bakımda Sorumluluk Noktaları 
(Kontaktstelle P� egeEngagement) 
`Demans ve Göç´ üzerine ortaklaşa 
bir kültür günü düzenliyorlar. 

Son istatistikler Almanya’da 65 
yaşın üzerinde 1,8 milyon yabancı 
kökenlinin yaşadığını gösteriyor. Dil 
engelinden ya da yaşam kültüründe 
geleneksel yaklaşımlar yüzünden 
Alman sağlık sistemine mağdur 
insanların ulaşımı genellikle çok zor. 
Bu sorunu aşmak için Alman toplumu 
kültürel duyarlılıkları dikkate alan 
sağlık sistemine, bakım evlerine ve 
kültürel hizmetlere hazır mı?

19 Kasım Pazartesi Günü Saat: 14.00 
– 18.00 arası Nachbarschaftshaus 
Friedenau, (Bhf. Feuerbachstraße, 
S 1) 12161 Berlin - Hollsteinische 
Str. 30’da düzenlecek olan bu kültür 
gününde bu soru ve konulara 

cevaplar bulmaya çalışacağız. 
Demans mağduru yaşlılar ve onların 
aile yakınları dil problemi olmadan 
uzman kurumların standlarından 
bilgi alabilecekler. Etkinliğin ana 
bölümünü kültürel çalışmalar 
oluşturuyor. Tiyatro pedagoğu Hülya 
Karcı’nın üç yıldır yönettiği, demanslı 
olan ve olmayan farklı kültürlerden 

Schöneberg’de "Demans ve Göç" üzerine kültür günü

gelen katılımcılardan oluşan 
„Vergissmeinnicht-Unutmabeni“ 
tiyatro grubu „Rock for Ever“ adlı 
oyunlarını sunacak. Ayrıca kukla 
gösterisi ve müzikal bir sunum da yer 
alacak. 

Kültür gününün açılış konuşmasını 
Berlin Eyalet Parlamentosu’nun 
Yeşiller Partisi milletvekili ve 
bakım konusunda partisinin 
sözcüsü olan Fatoş Topaç yapacak. 
Merhgenerationenhaus Divan 
Derneği, Aliacare Bakım Servisi, 
Brückenbauerinnen Projesi, 
Demanslılarla resim yapma inisiyati�  
gibi uzmanlık içeren  alanlarda 
herkesin ilgisini çekebilecek bugüne 
herkesi davet ediyoruz.

Giriş ücretsiz ama bağış 
yapabilirsiniz. 
Kayıt ve ayrıntılı bilgi için: Hülya 
Karcı, Tel: 030/ 85 99 51 226

Fotos: Bu haberdeki bazı fotoğra� ar 
Metin Yılmaz arşivindendir. Teşekkür 
ederiz.
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Liderlik vasfı, bir insanda doğuştan ya 
vardır ya yoktur...

Sonradan öğrenilen birşey değildir. 
Doğuştan lider doğanlar, mütevazi 
yapılarıyla, hitabet güçleriyle viz-
yonerliklerini birleştirerek, sonradan 
edindikleri deneyimleri ve bilgi biri-
kimlerini harmanlayıp, çevresindeki 
bireyleri etkileyen, ardından sürükle-
meyi başaran kişilerdir...

Doğuştan lider doğanların ses 
tonlarından, insanları etkileme gü-
cüne kadar herşey genlerinde vardır. 
Eskiden mahallelerde çocukların top 
koşturduğu ip atladığı, çelik çomak 
oynadığı dönemlerde, arkadaşlarından 
sivrilen, daha özgüvenli kendinden 
emin tavrıyla o çocukları yöneten 
yönlendiren biri mutlaka vardı. Çocuk 
yaşta yönetme yönlendirme kabiliyeti 
ortaya çıkan bu çocukları, yıllar sonra 
mutlaka bir kitlenin başında veya bir 
şirketin yönetici konumunda görmek 
mümkündür. Liderlik vizyonuna sahip 
olamayanlar, kitleleri ardından sürük-
leyemezler.

Her lider patron olabilir, ama her 
patron lider olamaz..!

ÇÜNKÜ yönetmek, fırtınalı havada 
tekneyi beceriyle yüzdürmektir
Patronluk , çalışan ile iyi bir iletişim di-
line sahip olmak, hem onları işlerinde 

verimli olmaları için yönlendirmek, 
motive etmek, hem de sağlıklı çalışma 
ortamı hazırlamak olduğu için, bir 
anlamda liderlik vasfi gerektirir. Lider-
lik vasfı olmayanlar iyi bir patronda 
olamazlar...

İyi bir lider, çevresindeki insanların 
gelişimine katkı sağlar, vizyoner 
yanıyla destekler. Özellikle firmalarda 
başarılı yöneticilerinin motivasyo-
nunu önemseyerek, onların değerli 
olduğunu hissettirir. Çünkü gerçek 
lider bilir ki, başarılı bir yönetici, fir-
maya yaptığı katkı ile firmanın büyü-
mesinde de en büyük etken olacaktır. 

Gerçek lider, basarılı olan her 
elemanıyla gurur duymayı bilmeli, 
çalışanlarının potansiyelinin açığa 
çıkması için cesaretlendirmelidir. 
Lider her ortamda topluma yarar 
sağlayan değişimi yönetmek için güçlü 
sezgilere, zekaya ve bilgiye sahip 
kişidir. Onu lider yapan en önemli 
özellikler, vizyon sahibi olması, İnançlı, 
kararlı ve tutarlı olması, örnek teşkil 
etmesi, analitik düşünmeye teşvik 
etmesi, yol gösterici olmasi, diyalog 
içinde olması, empati yapmasıdır.

Liderlik, takım ruhunun 
çok iyi anlaşılmasını 
gerektirir. Bir işveren 
gerçek bir lider olmak 
istiyorsa, öncelikle iş 
yerinde çalışanlarıyla 
adil çalışma koşulları 
oluşturmak, 
çalışanların bir-
biri arasında ki 
şikayetlerinde taraf 
tutmadan uzlaştırıcı 
yapı sergilemek, 
açık sözlülüğe dayalı 
bir iletişim mode-
lini benimsemek, o 
şirketin hedeflerini 
bir projeyi anlatır gibi 
çalışalarına anlatmak 
ve projenin paydaşları 
olan her çalışanına, 
kendi işini yaparken 
alacağı sorumluluğun, 
göstereceği 
performansın ne 

Lider ve Çalışan ilişkisi...

kadar kıymetli olduğunu hissettirmesi 
gerekir. Şunu iyi bilmek gerekir ki, 
çalışanların çoğu iş yerini değil, patro-
nu terk eder..!

Işveren ve çalışan arasında dengeli 
bir güven ortamı olmalıdır. Iş ve-
ren çalışanına görevini yapması ve 
işletmenin büyümesini sağlaması 
için, çalışan da adil bir davranış ve 
düzenli ödeme sistemi için güven-
melidir. Bilinçli insanlar tarafından, 
sağlıklı iş veren-çalışan ilişkisinin, çok 
yüksek oranda üretimi arttırdığı tesbit 
edilmiştir. Iş verenler, çalışanların 
bir yatırım olduğunu ve iyi yapılan 
yatırımın sağlıklı uzun vadede karlı 
olacağını unutmamalıdır.

Şunu hiç ama hiç unutmamalıyız ki, 
çalışan da olsak iş verende olsak, 
önce insanız....sadece iyi bir yaşam, 
sağlıklı bir iletişim için üzerimize 
düşen sorumlulukları, kendimize 
yakışır şekilde yerine getirmek için 
gayret göstermeliyiz..
Sağlıklı ve Mutlu Kalın Profesyonel 
Koç, Yazar Derya Colaker www.derya-
colaker.com

Derya ÇOLAKER

Makale
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Federal Almanya Cumhurbaşkanı 
Frank Walter Steinmeier farklı 

göçmen derneklerinin temsilcilerini 
kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı 
Schloss Bellevue’de gerçekleşen 
davete Almanya Türk Toplumu (ATT) 
Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, 
Dr. Ümit Koşan (Federal Göçmen 
Dernekleri Ağı Başkanı), Almanya 
Göçmen Dernekleri Çalışma Cemiyeti 
Başkanı Ali Ertan Toprak ile birlikte 

Steinmeier göçmen derneklerini kabul etti
10 göçmen derneği temsilcisi katıldı. 
Toplantı öncesi Cumhurbaşkanlığı 
kabul salonunda dernek temsilcilerini 
kabul eden Alman Cumhurbaşkanı 
Frank Walter Steinmeier davetlilerle 
tokalaşarak selamlaştı. Toplantı 
basına kapalı yapılırken öncesinde de 
bir açıklama yapılmadı. 

Haber: Hüseyin İŞLEK

Resimaltı: 

Soldan sağa 1. Almanya Türk 
Toplumu (ATT) Eş Genel Başkanı 
Gökay Sofuoğlu,  Ali Ertan Toprak 
(soldan ikinci). Ve diğerleri: Nikolaos 
Athanassiadis, Dr. Rüben Cardenas, Dr. 
Soraya Moket, Kook-Mam Cho-Ruwwe, 
Dr. Ümit Koşan, Elizabeth Beloe, Daniel 
Gyamerah, Farhad Dilmaghani. 

Berlin‘de yaşayan genç şairlerimizden 
İrfan Erden `Güneşe sözüm var´ adlı ilk 
kitabının tanıtım ve imza gününü doğup 

büyüdüğü şehir Ankara‘da yaptı. 

Başkent Ankara’da yaklaşık 600-700 civarında 
şiirsever konuğun katıldığı "Mısralardaki Öyküm 

Kitap İmza Günü ve Şiir Etkinliği´ çerçevesinde 
düzenlenen imza gününde genç şairin şiirlerinin 

de yer aldığı `Güneşe Geç Kalmış şiirler 
Antolojisi´ ve diğer şairlerin bireysel kitapları da 

tanıtıldı. 

İrfan Erden‘in kızını sahneye çağırarak şiir 
kitabını ona atfetmesi, ona sarılması salonda 

duygusal anlar yaşatırken, genç şairin kitabından 
elde edilen geliri bir üniversite öğrencisine 

bağışladığını anons etmesi büyük alkış aldı. 
Erden, bundan sonra başta Berlin olmak üzere 
diğer şehirlerde gerçekleşecek tüm tanıtım ve 

imza gününde kitabından elde edilecek gelirleri 
bir eğitim veya sağlık kuruluşuna bağışlayacağını 

duyurdu. Berlin Ses Dergisi olarak biz de bu 
duyarlı davranışından dolayı genç şairi kutluyor, 

yolunun açık olmasını diliyoruz.

Haber: Hüseyin İŞLEK

İrfan Erden `Güneşe sözüm var´ adlı ilk şiir kitabının tanıtımı Ankara’da yaptı

Berlinli Şair Erden Ankara'da İmza Günü Düzenledi
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 34. Yıla Merhaba … / 34 Jahre Tiyatrom …34. Yıla Merhaba …/ 34 Jahre Tiyatrom …

Bürozeiten:
11.00–18.00 Uhr (außer Montags)
Telefon:  (030) 615 20 20

(030) 61 65 97 05
Fax: (030) 61 65 97 09

Eintrittspreise:
Einzelkarte: 12,– / 10,– / 8,– €
Ermäßigung: 7,50 / 6,– / 5,– €
Kinderstücke: 5,– €
Gruppen ab 10 Personen: 8,– €
Jugendstücke ab 10 Personen: 5,– €

Für Schülergruppen kann auch 

werden (nach Vereinbarung).

olunur.

Für die Kinderstücke sind 
Vorbestellungen erforderlich.

Verkehrsverbindungen:

m Kochstraße aussteigen

a M29 w Hermannplatz

Haltestelle Waldeckpark aussteigen
5 Minuten Fußweg bis zu 

o Moritzplatz aussteigen

a M29 w Grunewald, Roseneck

Haltestelle Waldeckpark aussteigen
5 Minuten Fußweg bis zu 

oynanabilir.

Woche sind Vorbestellungen für 
Kindertagesstätten und Schulen 
erforderlich.

World Decade
for Cultural
Development
1988–1997

Telefon: (030) 615 20 20
 (030) 61 65 97 05

Fax: (030) 61 65 97 09

E-Mail: bilgi@tiyatrom.de

Internet: www.tiyatrom.de
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TIYATROM
Türkisches Theater Berlinr

TIYATROM
Türkisches Theater Berlinr Kasım / November  11

Aralık / Dezember  12

Aralık / Dezember 2018Aralık / Dezember 2018Kasım / November 2018Kasım / November 2018

1 Donnerstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

2 Freitag

19.30 Uhr
Ah Şu Gençler
Gastspiel Interkulturelle Jugendtheatergruppe

Samstag3 20.30 Uhr
Descarga Afroperuana
Gastkonzert Octavio Santa Cruz Castillo

4 Sonntag

16.00 Uhr
Die Schülershow der Tribal Dance Academy
Gastspiel TRIBAL DANCE ACADEMY

6 Dienstag

17.00 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

7 Mittwoch

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

8 Donnerstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

9 Freitag

19.00 Uhr
Müzik ve Şiir Dinletisi�– 10
Gastveranstaltung BSD�� Berliner Sozialdemokraten e.�.

10 Samstag

15–19 Uhr
TSMK – Geschlossene Gesellschaft
Gastseminar 

11 Sonntag

15–19 Uhr
TSMK – Geschlossene Gesellschaft
Gastseminar 

13 Dienstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

14 Mittwoch

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

15 Donnerstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

16 Freitag

19.00 Uhr
Ah Şu Gençler
Gastspiel Interkulturelle Jugendtheatergruppe

17 20.00 Uhr

Samstag Ortaya Karşk 5�– Prömiyer
Gastspiel Tiyatro Yüz Yüze

18 Sonntag

15.00 Uhr
Yaşam Alanlar Çemberi – Derya Çolaker
Gastveranstaltung Uygulamalı Seminer

20 Dienstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

21 Mittwoch

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

22 Donnerstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

23 Freitag

20.00 Uhr
AŞK BU MU?
Gastspiel Yasemin Öztürk, Paşhan Yılmazel

24 Samstag

19.00 Uhr
Der goldene Faden des Schicksals
Gastspiel Lange Nacht der 29. Berliner Märchentage

25 14.30 Uhr

Sonntag Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

Donnerstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller29

27 Dienstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

Freitag

20.00 Uhr
Bir Kadn Uyanyor
Gastspiel Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu30

28 Mittwoch

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

1 Samstag

20.00 Uhr
Lorca’nn Ackl Güldürüsü
Gastspiel Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu

2 Sonntag

14.00 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

4 Dienstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

5 Mittwoch

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

6 Donnerstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

7 Freitag

20.00 Uhr
U-Ban Kopser Tor
Gastspiel Aşnan Tiyatro Topluluğu

8 Samstag

19.00 Uhr
Ah Şu Gençler
Gastspiel Interkulturelle Jugendtheatergruppe

9 Sonntag

18.00 Uhr
Ortaya Karşk 5
Gastspiel Tiyatro Yüz Yüze

11 Dienstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

12 Mittwoch

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

13 Donnerstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

14 Freitag

20.30 Uhr
Alevitisch-Bektaschitische Ethnische Musik
Gastkonzert Hüseyin Korkankorkmaz ve Sercan Öztürk

15 20.00 Uhr

Samstag Sermiyan Midnight
Gastspiel Sermiyan Midyat

16 Sonntag

15.00 Uhr
Stres Yöntemi – Derya Çolaker
Gastveranstaltung Uygulamalı Seminer

18 Dienstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

19 Mittwoch

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

20 Donnerstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

21 Freitag

20.00 Uhr
U-Ban Kopser Tor
Gastspiel Aşnan Tiyatro Topluluğu

22 Samstag

20.00 Uhr
Ortaya Karşk 5
Gastspiel Tiyatro Yüz Yüze

23 18.00 Uhr

Sonntag Warten auf … – Premiere
Gastspiel Theatergruppe JungKult

24 Montag

20.00 Uhr
U-Ban Kopser Tor
Gastspiel Aşnan Tiyatro Topluluğu

25 Dienstag

20.00 Uhr
U-Ban Kopser Tor
Gastspiel Aşnan Tiyatro Topluluğu

Freitag

19.00 Uhr
Warten auf …
Gastspiel Theatergruppe JungKult28

26 Mittwoch

18.00 Uhr
Sevda Şarklar
Gastkonzert 

29 Samstag

19.00 Uhr
Ah Şu Gençler
Gastspiel Interkulturelle Jugendtheatergruppe

30 14.00 Uhr

Sonntag Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

19.30 Uhr Berlin Felsefe Akşamlar�– 69
Gastveranstaltung

18.00 Uhr Yaşadm Demek İçin
Gastspiel Berlin Oyuncuları

20.00 Uhr U-Ban Kopser Tor
Gastspiel Aşnan Tiyatro Topluluğu

Pflegedienst
Falckensteinstraße 31 · 10997 Berlin · Tel. 40 50 50 500

E-Mail info@elif-pflegedienst.de

Dr. Cemile Irmak-Opitz
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Mehringplatz 7 · 10969 Berlin · Telefon 251 13 33

Telefon (030) 31 51 71 0 · Fax (030) 31 51 71 27
info@royal-kfz.de · www.royal-kfz.de

Friedrich-Olbricht-Damm 66
13627 Berlin

Sesenheimer Straße 14
10627 Berlin · Telefon 323 01 55 0

Ambulanter Pflegedienst

Berlin’de ilk demans
ortak yaşam evleri …

Hatice Kadem
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

Mariendorfer Weg 63–64 · 12051 Berlin

Grenzgrabenstraße 4
13053 Berlin
Telefon 61 62 82 0
Fax 61 62 82 14

Adana Grillhaus
Manteufelstraße 86 · 10969 Berlin

Telefon 612 77 90
E-Mail info@adanagrillhausberlin.de

www.eurogida.de

Anfertigung von Festtags- und 
Abendkleidung, Hochzeitskleidern und 

Änderungen
Nuray Anadolu

Tegeler Straße 26 · 13353 Berlin
Telefon 0179 111 55 20

cosa

mode & design

Schulstraße 16 · 13347 Berlin
Telefon 41 93 83 72 · Fax 41 93 83 78 · Handy 0176 24 55 85 

E-Mail kocberlin@yahoo.de · www.kocreisen.de

FAHRSCHULE

Winterfeldstraße 4 · 10781 Berlin
Telefon 23 63 08 54

Schöneberg

Octavio Santa Cruz Castillo

Descarga Afroperuana

Der Meister der afro-peruanischen Gitarre, 
Octavio Santa Cruz C. zum ersten Mal in Berlin: 
„Descarga Afroperuana“, eine einzigartige 
Show dieser Art, die alle Rhythmen der Afro-
Peruanischen Musik und des peruanischen „Vals 
criollos“ umfasst, inklusive der unterhaltsamen 
Geschichten und Anekdoten, widergespiegelt in 
jeder seinen Interpretationen.

Termin Eintritt: VVK 12,– € / Abendkasse 14,– €
3.11., um 20.30 Uhr

Die Schülershow der 
Tribal Dance Academy

Es werden viele verschiedene Arten des Tribalstils 
vorgestellt und auch der orientalische Tanz 
kommt natürlich nicht zu kurz. Die umwerfende 
Olga Meos wird zu sehen sein, die Schüler der 
Tanzschule und auch die Dozentinnen der Tribal 
Dance Academy. Eine abwechslungsreiche 
und mitreißende Show. Eine Gelegenheit 
die verschiedenen zauberhaften Tanzstile 
kennenzulernen und sich von diesen begeistern 
zu lassen.

Termin Eintritt: 10,– € / 8,– €
4.11., um 16 Uhr (Einlass ab 15.30 Uhr)

BSD – Berlin Sosyaldemokratlar Derneği 
Berliner Sozialdemokraten e.V.

Müzik ve Şiir Dinletisi – 10
Musikalische und zweisprachige 

DichterInnenlesung
Orhon Murat Arıburnu Anısına

Müzik / Musik
Şirin Ağdaşan · Süreç Özcan · Aşık Şahturna · Ozan Şiar Ağdaşan

Sunum / Moderation
Ebru Okatan · Mesut Hastürk

Katılan Şairler / Beteiligte DichterInnen
Ertekin Özcan · Azize Karagülle · Acem Özler · İlhan Emirli

İsmail Hakkı Ünsal · Mehmet Özata · Hasan Kara
Nergis Karakuş · İsrafil Yıldızkan · Mesut Hastürk · Fezali Baba

Tarih / Termin Giriş / Eintritt: 5,– €
9.11., Saat 19’da / um 19 Uhr

Berliner Darsteller

Umwelt: Meine Welt
Text und Regie: Yekta Arman

Tiere (der Fuchs, die Schildkröte 
und der Fische im See), die 
im Wald des Friedens leben, 
haben beschlossen, sich ein 

neues zuhause zu suchen, 
weil sie nicht wissen, was 
sie tun sollen wegen der 

Umweltverschmutzung, 
Erosion, dem zunehmendem 

sauren Regen und der Luftverschmutzung. Die 
Tiere beschweren sich über das respektlose 
Verhalten der Menschen gegenüber der Natur. 
„In dieser Gegend kann man nicht mehr leben!“ 
sagten sie, und eines Tages beschlossen sie, 
umzusiedeln. Doch wie soll das gehen? Wie wird 
das funktionieren? Wohin werden sie gehen, 
wie werden sie gehen? Wie wird dieser Umzug 
stattfinden? All diese Fragen bereiteten ihnen 
große Sorgen. Wie werden sie sich mit anderen 
Tieren in dem neuen Umfeld verständigen und 
ein neues Leben aufbauen? Als sie mit diesen 
Gedanken beschäftigt sind, kommt plötzlich ein 
Rabe aus den südlichen Ländern, nach langen 
Bemühungen und einer langen Reise. Der Rabe 
möchte hier ein neues Leben anfangen und 
sieht aber, dass auch hier dieselben Probleme 
existieren. Er ist sehr verwundert darüber und auch 
traurig und trifft letzten ende eine Entscheidung. 
Er beginnt, die Wichtigkeit des gemeinsamen 
Umsetzens den anderen Tieren im Wald zu 
erklären. Sie beschließen, dass etwas zusammen 
gemacht werden muss. Was dann geschehen ist? 
Kommt, lasst uns das gemeinsam anschauen.

Darsteller
Rabia Akın, Joy Bozat, Enver Coşkun, Didem Baykal

Termine
10.30 Uhr: 1.11., 6.11., 7.11., 8.11., 13.11., 14.11., 
15.11., 20.11., 21.11., 22.11., 27.11., 28.1., 29.11., 
4.12., 5.12., 6.12., 11.12., 12.12., 13.12., 18.12., 19.12., 
20.12. / 14.00 Uhr: 2.12., 30.12. / 14.30 Uhr: 25.11.
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Interkulturelle Jugendtheatergruppe

Ah Şu Gençler
Yazan: Turgut Özakman · Yöneten: Yekta Arman

Türk tiyatrosunun tanınmış yazarlarından Turgut 
Özakman’ın kaleme aldığı, danslı, müzikli, 
kabare türünden bir oyun olan “Ah Şu Gençler” 
teması açısından gençlik ve sorunlarında 
bütünleşir. Gençlerin gözünde anne, baba, 
toplumun en küçük kurumu olan aile ile eğitim 
sistemi, öğretmenler, televizyon ve gençlerin 
çevreleri ile olan ilişkileri irdelenir. Yaşamlarının 
ortasına kurdukları sahnede hem gülerek hem 
de güldürerek kimi zamanda düşündürerek 
oynarlar oyunlarını ve “Sophocles”in bir deyişi ile 
sona erer oyun: Ben bu dünyaya kin değil, sevgi 
paylaşmaya geldim.

Oynayanlar
Didem Baykal, Melda Bildik, Dilan Canbaz, Selda 
Cingöz, Tuana Çağlar, Behçet Can Çetin, Meral 
Dursun, Nilsu Dursun, Elif Nida Eşiyok, Melisa Fidan, 
Mecid Görkem, Evrim İnci, Sezer Rinta, Oğuzhan 
Şimşek, Dilan Tınmaz, Esra Yamanel

Tarihler Giriş: 7,50 € / 5,– €
2.11., Saat 19.30’da, 16.11., 8.12., 29.12., Saat 19’da 

23 Aralık / 23. Dezember
Tag der offenen Tür

von 12 bis 18 Uhr

Berlin Felsefe ve
Edebiyat Akşamları – 69
Dr. Ufuk Yaltıraklı

Tarih Giriş: 6,– €
15.11., Saat 19.30’da

Tiyatro Yüz Yüze Sunar

Ortaya Karışık – 5
Bombastica ...

Yöneten: Armağan ve Volkan Uzunöner

Toplumun herkesiminden tiplemeleri 
sergiledigimiz oyunumuz da sizleri, yaşanan 
veya yaşanması mümkün olayların içine çekerek 
birlikte gülmek istedik. O zaman hadi buyrun, bir 
“Ortaya Karışık” sunuyoruz sizlere … İyi seyirler …

Oynayanlar
Dilara Aydın, Mehmet Dinçer, Tolga Göktaş, Cemile 
Işık, Saadet Işık, Mürsel Keleş, Gamze Polat, Yeşim 
Türün, Armağan Uzunöner, Volkan Uzunöner

Tarihler Giriş: VVK 10,– € / Abendkasse 15,– €
17.11., Saat 20’de, 9.12., Saat 18’da, 22.12., Saat 20’de

Aşnan Tiyatro Topluluğu

U-Ban Kopser Tor
Yazan ve Yöneten: İsmail Erol

Yönetmen yardımcıları: Gülümser Erol, Ekin Can Erol
Işık ve Ton: CihanAcar / Bağlama: GökhanSarpkaya

Vurgulu çalgılar: Andreas Weiser

Pervin Şengal’deki IŞID barbarlarından 
kaçıpmülteci olarak Berlin’egelen bir 
ezidikadınıdır. Kendisinden dört sene önce 
akrabalarıyla Berlin’e mülteci olarakgelen on 
yaşında ki kızını arayan Pervin, kızının  U-Bahn 
Kottbusser Tor civarında bir çocuk yurdunda 
kaldığını öğrenince bu metroistasyonunda kızını 
beklemeye başlar. Ve buarada  U-Bahn Kottbusser 
Tor’un renkli ve hareketli hayatıyla tanışır. İyisiyle, 
kötüsüyle,sevdasıyla kavgasıyla, umuduyla, 
hüznüyle, akıllısıyla, delisiyle, dindarıyla, 
ateistiyle, aşkıyla,ayrılığıyla, cahiliyle, alimiyle, 
zenginiyle, dilencisiyle, yaşlısıyla, genciyle, 
işcisiyle, öğrencisiyle küçük ve şirin bir dünya 
gibidir  U-Bahn Kottbusser Tor. Gelin hep beraber, 
birincinesil Türkiyelilerin dilinde,  U-Ban Kopser 
Tor denilen metro istasyonunda buluşup beraber 
hüzünlenip beraber gülelim. İyiseyirler.

Oynayanlar
Suzan Altunbaş-Kılıç, Serkan Ağca, Betül Roya Akdağ, 
Velli Akkuş, Eray Ceylan, Ekin Can Erol, Fırat Can Erol, 
İsmail Erol, Sertan Gül, Mert Karakaş, Seda Karakaya 

Küçük Oyuncular
Ali, Destina, Dicle, Ece, Ela, Mansur, Zara

Tarihler Giriş: 14,– / 12,– €
7.12., 16.12., 21.12., 24.12., 25.12., Saat 20’de

Profesyonel koç, yazar
Derya Çolaker ile ücretsiz 
kişisel gelişim semineri.

Konular:
Yaşam Alanları Çemberi

18.11., Saat 15’te
Stres Yöntemi

16.12., Saat 15’te

Lange Nacht der
29. Berliner Märchentage

Der goldene 
Faden des Schicksals

Märchen und Geschichten von 
Macht und Ohnmacht

Es mischt die Karten, verwirrt die Wege, 
schenkt Segen und Glück, spendet 
Wonne und verteilt Unglück. Das 
Schicksal ist unberechenbar. Drei 
Göttinnen sind es, die schrecklichen 
Schwestern, sie spinnen die Fäden 
des Geschicks, teilen sie zu und 
schneiden sie ohne Erbarmen 
ab. Ohnmächtig steht man da, 
ausgeliefert an das, was kommt. 
Kann man mit dem Schicksal verhandeln, 
es gar überlisten? Muss man nicht warten, bis 
das Glück endlich anklopft? Oder kann man das 
Schicksal in die eigenen Hände nehmen? Man 
kann! Im Märchen ist alles möglich  – da wird 
die Zeit einfach angehalten, das Unglück muss 
weiterziehen, Liebe wird erobert und Hans wird 
König. Dem Schicksal ergeben überlassen wir 
uns den weitgereisten ErzählerInnen und ihren 
bezaubernden Geschichten, die dem scheinbar 
Unabwendbaren Esprit und Witz und manche 
unerwartete Wendung geben. Durch den Abend 
führt Marlies Ludwig. In Kooperation mit dem 
Europäischen Theaterinstitut.

Termin Eintritt: 10,– € / 8,– €
24.11., um 19 Uhr (Dauer ca. 5 Stunden)

Wege, 

ei
en 
en
nd 

rhandeln,

Tarih Giriş: VVK 15,– € / Abendkasse 20,– €
23.11., Saat 20’de

Ünlü komedyen 
Sermiyan 
Midyat’ın tek 
kişilik standart – 
up gösterisi 
“Sermiyan 
Midnight” yoğun 
istek üzerine ilk 
defa Berlin’de. 
Daha önce 
pek çok dizi 
projesinde yer 
alan; sonrasında 
“Ay lav yu” 
ve “Hükümet 
Kadın” film serisiyle senarist, yönetmen ve 
oyunculuğu üstlenen Midyat, tek kişilik komedi 
gösterimiyle seyirciye eğlenceli dakikalar 
sunuyor. Sanatçı, hayata dair konuları, kendine 
has, incelikli komedi diliyle anlattığı bu 
standart-up gösterisinde, seyirciyi de serüvene 
gülerek eşlik etmeye davet ediyor.

Tarih Giriş: VVK 20,– € / Abendkasse 25,– €
15.12., Saat 20’de

Theatergruppe JungKult

Warten auf …
Text und Regie: Yekta Arman / Licht und Ton: Ayşe Gündar

Warten … Worauf ? Wie lange? Warten, ohne 
zu wissen, welchem Ergebnis man begegnet. 
Warten, ohne zu wissen, was passieren wird. Nur 
warten. Die Neugier auf das Unbekannte macht 
uns noch aufgeregter. Je größer die Freude und 
das Glück, das wir vom Leben empfinden, desto 
größer ist die Verzweiflung und die Trauer die 
wir vom Tod empfinden. Hilflosigkeit und Trauer 
verleiten uns zum Nachdenken und Warten. 
Die Gefühle vermischen sich, gehen ineinander 
über. Das, was man erledigen möchte, muss in 
eine Reihe gebracht, klar strukturiert werden. 
Aber wie bewerkstelligt man das Ganze? Warten 
wollen wir, um all diese Erwartungen und Dinge 
zu erfüllen. Unsere Gedankenwelt bedarf ruhiges 
und stilles Warten. Und wir warten … Wie jeder … 
Wie wir … Warten auf …

Darsteller
Eren Gündar, Songül İnce, Cem Kır, Shahrzad Ghaderi, 
Mandana Shojai, Nafiye Şener, Görkem Bilgili, Senem 
Temel, Aybike Ece Özoğul, Ali Ekber Önoğlu, Emilia 
Stoyanova, Silvia Stoyanova

Termine Eintritt: 8,– € / 6,– €
23.12, um 18 Uhr, 28.12, um 19 Uhr
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 34. Yıla Merhaba … / 34 Jahre Tiyatrom …34. Yıla Merhaba …/ 34 Jahre Tiyatrom …

Bürozeiten:
11.00–18.00 Uhr (außer Montags)
Telefon:  (030) 615 20 20

(030) 61 65 97 05
Fax: (030) 61 65 97 09

Eintrittspreise:
Einzelkarte: 12,– / 10,– / 8,– €
Ermäßigung: 7,50 / 6,– / 5,– €
Kinderstücke: 5,– €
Gruppen ab 10 Personen: 8,– €
Jugendstücke ab 10 Personen: 5,– €

Für Schülergruppen kann auch 

werden (nach Vereinbarung).

olunur.

Für die Kinderstücke sind 
Vorbestellungen erforderlich.

Verkehrsverbindungen:

m Kochstraße aussteigen

a M29 w Hermannplatz

Haltestelle Waldeckpark aussteigen
5 Minuten Fußweg bis zu 

o Moritzplatz aussteigen

a M29 w Grunewald, Roseneck

Haltestelle Waldeckpark aussteigen
5 Minuten Fußweg bis zu 

oynanabilir.

Woche sind Vorbestellungen für 
Kindertagesstätten und Schulen 
erforderlich.

World Decade
for Cultural
Development
1988–1997

Telefon: (030) 615 20 20
 (030) 61 65 97 05

Fax: (030) 61 65 97 09

E-Mail: bilgi@tiyatrom.de

Internet: www.tiyatrom.de
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TIYATROM
Türkisches Theater Berlinr

TIYATROM
Türkisches Theater Berlinr Kasım / November  11

Aralık / Dezember  12

Aralık / Dezember 2018Aralık / Dezember 2018Kasım / November 2018Kasım / November 2018

1 Donnerstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

2 Freitag

19.30 Uhr
Ah Şu Gençler
Gastspiel Interkulturelle Jugendtheatergruppe

Samstag3 20.30 Uhr
Descarga Afroperuana
Gastkonzert Octavio Santa Cruz Castillo

4 Sonntag

16.00 Uhr
Die Schülershow der Tribal Dance Academy
Gastspiel TRIBAL DANCE ACADEMY

6 Dienstag

17.00 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

7 Mittwoch

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

8 Donnerstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

9 Freitag

19.00 Uhr
Müzik ve Şiir Dinletisi�– 10
Gastveranstaltung BSD�� Berliner Sozialdemokraten e.�.

10 Samstag

15–19 Uhr
TSMK – Geschlossene Gesellschaft
Gastseminar 

11 Sonntag

15–19 Uhr
TSMK – Geschlossene Gesellschaft
Gastseminar 

13 Dienstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

14 Mittwoch

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

15 Donnerstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

16 Freitag

19.00 Uhr
Ah Şu Gençler
Gastspiel Interkulturelle Jugendtheatergruppe

17 20.00 Uhr

Samstag Ortaya Karşk 5�– Prömiyer
Gastspiel Tiyatro Yüz Yüze

18 Sonntag

15.00 Uhr
Yaşam Alanlar Çemberi – Derya Çolaker
Gastveranstaltung Uygulamalı Seminer

20 Dienstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

21 Mittwoch

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

22 Donnerstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

23 Freitag

20.00 Uhr
AŞK BU MU?
Gastspiel Yasemin Öztürk, Paşhan Yılmazel

24 Samstag

19.00 Uhr
Der goldene Faden des Schicksals
Gastspiel Lange Nacht der 29. Berliner Märchentage

25 14.30 Uhr

Sonntag Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

Donnerstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller29

27 Dienstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

Freitag

20.00 Uhr
Bir Kadn Uyanyor
Gastspiel Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu30

28 Mittwoch

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

1 Samstag

20.00 Uhr
Lorca’nn Ackl Güldürüsü
Gastspiel Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu

2 Sonntag

14.00 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

4 Dienstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

5 Mittwoch

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

6 Donnerstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

7 Freitag

20.00 Uhr
U-Ban Kopser Tor
Gastspiel Aşnan Tiyatro Topluluğu

8 Samstag

19.00 Uhr
Ah Şu Gençler
Gastspiel Interkulturelle Jugendtheatergruppe

9 Sonntag

18.00 Uhr
Ortaya Karşk 5
Gastspiel Tiyatro Yüz Yüze

11 Dienstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

12 Mittwoch

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

13 Donnerstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

14 Freitag

20.30 Uhr
Alevitisch-Bektaschitische Ethnische Musik
Gastkonzert Hüseyin Korkankorkmaz ve Sercan Öztürk

15 20.00 Uhr

Samstag Sermiyan Midnight
Gastspiel Sermiyan Midyat

16 Sonntag

15.00 Uhr
Stres Yöntemi – Derya Çolaker
Gastveranstaltung Uygulamalı Seminer

18 Dienstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

19 Mittwoch

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

20 Donnerstag

10.30 Uhr
Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

21 Freitag

20.00 Uhr
U-Ban Kopser Tor
Gastspiel Aşnan Tiyatro Topluluğu

22 Samstag

20.00 Uhr
Ortaya Karşk 5
Gastspiel Tiyatro Yüz Yüze

23 18.00 Uhr

Sonntag Warten auf … – Premiere
Gastspiel Theatergruppe JungKult

24 Montag

20.00 Uhr
U-Ban Kopser Tor
Gastspiel Aşnan Tiyatro Topluluğu

25 Dienstag

20.00 Uhr
U-Ban Kopser Tor
Gastspiel Aşnan Tiyatro Topluluğu

Freitag

19.00 Uhr
Warten auf …
Gastspiel Theatergruppe JungKult28

26 Mittwoch

18.00 Uhr
Sevda Şarklar
Gastkonzert 

29 Samstag

19.00 Uhr
Ah Şu Gençler
Gastspiel Interkulturelle Jugendtheatergruppe

30 14.00 Uhr

Sonntag Umwelt: Meine Welt*
Kinderstück Berliner Darsteller

19.30 Uhr Berlin Felsefe Akşamlar�– 69
Gastveranstaltung

18.00 Uhr Yaşadm Demek İçin
Gastspiel Berlin Oyuncuları

20.00 Uhr U-Ban Kopser Tor
Gastspiel Aşnan Tiyatro Topluluğu

Pflegedienst
Falckensteinstraße 31 · 10997 Berlin · Tel. 40 50 50 500

E-Mail info@elif-pflegedienst.de

Dr. Cemile Irmak-Opitz
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Mehringplatz 7 · 10969 Berlin · Telefon 251 13 33

Telefon (030) 31 51 71 0 · Fax (030) 31 51 71 27
info@royal-kfz.de · www.royal-kfz.de

Friedrich-Olbricht-Damm 66
13627 Berlin

Sesenheimer Straße 14
10627 Berlin · Telefon 323 01 55 0

Ambulanter Pflegedienst

Berlin’de ilk demans
ortak yaşam evleri …

Hatice Kadem
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

Mariendorfer Weg 63–64 · 12051 Berlin

Grenzgrabenstraße 4
13053 Berlin
Telefon 61 62 82 0
Fax 61 62 82 14

Adana Grillhaus
Manteufelstraße 86 · 10969 Berlin

Telefon 612 77 90
E-Mail info@adanagrillhausberlin.de

www.eurogida.de

Anfertigung von Festtags- und 
Abendkleidung, Hochzeitskleidern und 

Änderungen
Nuray Anadolu

Tegeler Straße 26 · 13353 Berlin
Telefon 0179 111 55 20

cosa

mode & design

Schulstraße 16 · 13347 Berlin
Telefon 41 93 83 72 · Fax 41 93 83 78 · Handy 0176 24 55 85 

E-Mail kocberlin@yahoo.de · www.kocreisen.de

FAHRSCHULE

Winterfeldstraße 4 · 10781 Berlin
Telefon 23 63 08 54

Schöneberg

Octavio Santa Cruz Castillo

Descarga Afroperuana

Der Meister der afro-peruanischen Gitarre, 
Octavio Santa Cruz C. zum ersten Mal in Berlin: 
„Descarga Afroperuana“, eine einzigartige 
Show dieser Art, die alle Rhythmen der Afro-
Peruanischen Musik und des peruanischen „Vals 
criollos“ umfasst, inklusive der unterhaltsamen 
Geschichten und Anekdoten, widergespiegelt in 
jeder seinen Interpretationen.

Termin Eintritt: VVK 12,– € / Abendkasse 14,– €
3.11., um 20.30 Uhr

Die Schülershow der 
Tribal Dance Academy

Es werden viele verschiedene Arten des Tribalstils 
vorgestellt und auch der orientalische Tanz 
kommt natürlich nicht zu kurz. Die umwerfende 
Olga Meos wird zu sehen sein, die Schüler der 
Tanzschule und auch die Dozentinnen der Tribal 
Dance Academy. Eine abwechslungsreiche 
und mitreißende Show. Eine Gelegenheit 
die verschiedenen zauberhaften Tanzstile 
kennenzulernen und sich von diesen begeistern 
zu lassen.

Termin Eintritt: 10,– € / 8,– €
4.11., um 16 Uhr (Einlass ab 15.30 Uhr)

BSD – Berlin Sosyaldemokratlar Derneği 
Berliner Sozialdemokraten e.V.

Müzik ve Şiir Dinletisi – 10
Musikalische und zweisprachige 

DichterInnenlesung
Orhon Murat Arıburnu Anısına

Müzik / Musik
Şirin Ağdaşan · Süreç Özcan · Aşık Şahturna · Ozan Şiar Ağdaşan

Sunum / Moderation
Ebru Okatan · Mesut Hastürk

Katılan Şairler / Beteiligte DichterInnen
Ertekin Özcan · Azize Karagülle · Acem Özler · İlhan Emirli

İsmail Hakkı Ünsal · Mehmet Özata · Hasan Kara
Nergis Karakuş · İsrafil Yıldızkan · Mesut Hastürk · Fezali Baba

Tarih / Termin Giriş / Eintritt: 5,– €
9.11., Saat 19’da / um 19 Uhr

Berliner Darsteller

Umwelt: Meine Welt
Text und Regie: Yekta Arman

Tiere (der Fuchs, die Schildkröte 
und der Fische im See), die 
im Wald des Friedens leben, 
haben beschlossen, sich ein 

neues zuhause zu suchen, 
weil sie nicht wissen, was 
sie tun sollen wegen der 

Umweltverschmutzung, 
Erosion, dem zunehmendem 

sauren Regen und der Luftverschmutzung. Die 
Tiere beschweren sich über das respektlose 
Verhalten der Menschen gegenüber der Natur. 
„In dieser Gegend kann man nicht mehr leben!“ 
sagten sie, und eines Tages beschlossen sie, 
umzusiedeln. Doch wie soll das gehen? Wie wird 
das funktionieren? Wohin werden sie gehen, 
wie werden sie gehen? Wie wird dieser Umzug 
stattfinden? All diese Fragen bereiteten ihnen 
große Sorgen. Wie werden sie sich mit anderen 
Tieren in dem neuen Umfeld verständigen und 
ein neues Leben aufbauen? Als sie mit diesen 
Gedanken beschäftigt sind, kommt plötzlich ein 
Rabe aus den südlichen Ländern, nach langen 
Bemühungen und einer langen Reise. Der Rabe 
möchte hier ein neues Leben anfangen und 
sieht aber, dass auch hier dieselben Probleme 
existieren. Er ist sehr verwundert darüber und auch 
traurig und trifft letzten ende eine Entscheidung. 
Er beginnt, die Wichtigkeit des gemeinsamen 
Umsetzens den anderen Tieren im Wald zu 
erklären. Sie beschließen, dass etwas zusammen 
gemacht werden muss. Was dann geschehen ist? 
Kommt, lasst uns das gemeinsam anschauen.

Darsteller
Rabia Akın, Joy Bozat, Enver Coşkun, Didem Baykal

Termine
10.30 Uhr: 1.11., 6.11., 7.11., 8.11., 13.11., 14.11., 
15.11., 20.11., 21.11., 22.11., 27.11., 28.1., 29.11., 
4.12., 5.12., 6.12., 11.12., 12.12., 13.12., 18.12., 19.12., 
20.12. / 14.00 Uhr: 2.12., 30.12. / 14.30 Uhr: 25.11.
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Interkulturelle Jugendtheatergruppe

Ah Şu Gençler
Yazan: Turgut Özakman · Yöneten: Yekta Arman

Türk tiyatrosunun tanınmış yazarlarından Turgut 
Özakman’ın kaleme aldığı, danslı, müzikli, 
kabare türünden bir oyun olan “Ah Şu Gençler” 
teması açısından gençlik ve sorunlarında 
bütünleşir. Gençlerin gözünde anne, baba, 
toplumun en küçük kurumu olan aile ile eğitim 
sistemi, öğretmenler, televizyon ve gençlerin 
çevreleri ile olan ilişkileri irdelenir. Yaşamlarının 
ortasına kurdukları sahnede hem gülerek hem 
de güldürerek kimi zamanda düşündürerek 
oynarlar oyunlarını ve “Sophocles”in bir deyişi ile 
sona erer oyun: Ben bu dünyaya kin değil, sevgi 
paylaşmaya geldim.

Oynayanlar
Didem Baykal, Melda Bildik, Dilan Canbaz, Selda 
Cingöz, Tuana Çağlar, Behçet Can Çetin, Meral 
Dursun, Nilsu Dursun, Elif Nida Eşiyok, Melisa Fidan, 
Mecid Görkem, Evrim İnci, Sezer Rinta, Oğuzhan 
Şimşek, Dilan Tınmaz, Esra Yamanel

Tarihler Giriş: 7,50 € / 5,– €
2.11., Saat 19.30’da, 16.11., 8.12., 29.12., Saat 19’da 

23 Aralık / 23. Dezember
Tag der offenen Tür

von 12 bis 18 Uhr

Berlin Felsefe ve
Edebiyat Akşamları – 69
Dr. Ufuk Yaltıraklı

Tarih Giriş: 6,– €
15.11., Saat 19.30’da

Tiyatro Yüz Yüze Sunar

Ortaya Karışık – 5
Bombastica ...

Yöneten: Armağan ve Volkan Uzunöner

Toplumun herkesiminden tiplemeleri 
sergiledigimiz oyunumuz da sizleri, yaşanan 
veya yaşanması mümkün olayların içine çekerek 
birlikte gülmek istedik. O zaman hadi buyrun, bir 
“Ortaya Karışık” sunuyoruz sizlere … İyi seyirler …

Oynayanlar
Dilara Aydın, Mehmet Dinçer, Tolga Göktaş, Cemile 
Işık, Saadet Işık, Mürsel Keleş, Gamze Polat, Yeşim 
Türün, Armağan Uzunöner, Volkan Uzunöner

Tarihler Giriş: VVK 10,– € / Abendkasse 15,– €
17.11., Saat 20’de, 9.12., Saat 18’da, 22.12., Saat 20’de

Aşnan Tiyatro Topluluğu

U-Ban Kopser Tor
Yazan ve Yöneten: İsmail Erol

Yönetmen yardımcıları: Gülümser Erol, Ekin Can Erol
Işık ve Ton: CihanAcar / Bağlama: GökhanSarpkaya

Vurgulu çalgılar: Andreas Weiser

Pervin Şengal’deki IŞID barbarlarından 
kaçıpmülteci olarak Berlin’egelen bir 
ezidikadınıdır. Kendisinden dört sene önce 
akrabalarıyla Berlin’e mülteci olarakgelen on 
yaşında ki kızını arayan Pervin, kızının  U-Bahn 
Kottbusser Tor civarında bir çocuk yurdunda 
kaldığını öğrenince bu metroistasyonunda kızını 
beklemeye başlar. Ve buarada  U-Bahn Kottbusser 
Tor’un renkli ve hareketli hayatıyla tanışır. İyisiyle, 
kötüsüyle,sevdasıyla kavgasıyla, umuduyla, 
hüznüyle, akıllısıyla, delisiyle, dindarıyla, 
ateistiyle, aşkıyla,ayrılığıyla, cahiliyle, alimiyle, 
zenginiyle, dilencisiyle, yaşlısıyla, genciyle, 
işcisiyle, öğrencisiyle küçük ve şirin bir dünya 
gibidir  U-Bahn Kottbusser Tor. Gelin hep beraber, 
birincinesil Türkiyelilerin dilinde,  U-Ban Kopser 
Tor denilen metro istasyonunda buluşup beraber 
hüzünlenip beraber gülelim. İyiseyirler.

Oynayanlar
Suzan Altunbaş-Kılıç, Serkan Ağca, Betül Roya Akdağ, 
Velli Akkuş, Eray Ceylan, Ekin Can Erol, Fırat Can Erol, 
İsmail Erol, Sertan Gül, Mert Karakaş, Seda Karakaya 

Küçük Oyuncular
Ali, Destina, Dicle, Ece, Ela, Mansur, Zara

Tarihler Giriş: 14,– / 12,– €
7.12., 16.12., 21.12., 24.12., 25.12., Saat 20’de

Profesyonel koç, yazar
Derya Çolaker ile ücretsiz 
kişisel gelişim semineri.

Konular:
Yaşam Alanları Çemberi

18.11., Saat 15’te
Stres Yöntemi

16.12., Saat 15’te

Lange Nacht der
29. Berliner Märchentage

Der goldene 
Faden des Schicksals

Märchen und Geschichten von 
Macht und Ohnmacht

Es mischt die Karten, verwirrt die Wege, 
schenkt Segen und Glück, spendet 
Wonne und verteilt Unglück. Das 
Schicksal ist unberechenbar. Drei 
Göttinnen sind es, die schrecklichen 
Schwestern, sie spinnen die Fäden 
des Geschicks, teilen sie zu und 
schneiden sie ohne Erbarmen 
ab. Ohnmächtig steht man da, 
ausgeliefert an das, was kommt. 
Kann man mit dem Schicksal verhandeln, 
es gar überlisten? Muss man nicht warten, bis 
das Glück endlich anklopft? Oder kann man das 
Schicksal in die eigenen Hände nehmen? Man 
kann! Im Märchen ist alles möglich  – da wird 
die Zeit einfach angehalten, das Unglück muss 
weiterziehen, Liebe wird erobert und Hans wird 
König. Dem Schicksal ergeben überlassen wir 
uns den weitgereisten ErzählerInnen und ihren 
bezaubernden Geschichten, die dem scheinbar 
Unabwendbaren Esprit und Witz und manche 
unerwartete Wendung geben. Durch den Abend 
führt Marlies Ludwig. In Kooperation mit dem 
Europäischen Theaterinstitut.

Termin Eintritt: 10,– € / 8,– €
24.11., um 19 Uhr (Dauer ca. 5 Stunden)

Wege, 

ei
en 
en
nd 

rhandeln,

Tarih Giriş: VVK 15,– € / Abendkasse 20,– €
23.11., Saat 20’de

Ünlü komedyen 
Sermiyan 
Midyat’ın tek 
kişilik standart – 
up gösterisi 
“Sermiyan 
Midnight” yoğun 
istek üzerine ilk 
defa Berlin’de. 
Daha önce 
pek çok dizi 
projesinde yer 
alan; sonrasında 
“Ay lav yu” 
ve “Hükümet 
Kadın” film serisiyle senarist, yönetmen ve 
oyunculuğu üstlenen Midyat, tek kişilik komedi 
gösterimiyle seyirciye eğlenceli dakikalar 
sunuyor. Sanatçı, hayata dair konuları, kendine 
has, incelikli komedi diliyle anlattığı bu 
standart-up gösterisinde, seyirciyi de serüvene 
gülerek eşlik etmeye davet ediyor.

Tarih Giriş: VVK 20,– € / Abendkasse 25,– €
15.12., Saat 20’de

Theatergruppe JungKult

Warten auf …
Text und Regie: Yekta Arman / Licht und Ton: Ayşe Gündar

Warten … Worauf ? Wie lange? Warten, ohne 
zu wissen, welchem Ergebnis man begegnet. 
Warten, ohne zu wissen, was passieren wird. Nur 
warten. Die Neugier auf das Unbekannte macht 
uns noch aufgeregter. Je größer die Freude und 
das Glück, das wir vom Leben empfinden, desto 
größer ist die Verzweiflung und die Trauer die 
wir vom Tod empfinden. Hilflosigkeit und Trauer 
verleiten uns zum Nachdenken und Warten. 
Die Gefühle vermischen sich, gehen ineinander 
über. Das, was man erledigen möchte, muss in 
eine Reihe gebracht, klar strukturiert werden. 
Aber wie bewerkstelligt man das Ganze? Warten 
wollen wir, um all diese Erwartungen und Dinge 
zu erfüllen. Unsere Gedankenwelt bedarf ruhiges 
und stilles Warten. Und wir warten … Wie jeder … 
Wie wir … Warten auf …

Darsteller
Eren Gündar, Songül İnce, Cem Kır, Shahrzad Ghaderi, 
Mandana Shojai, Nafiye Şener, Görkem Bilgili, Senem 
Temel, Aybike Ece Özoğul, Ali Ekber Önoğlu, Emilia 
Stoyanova, Silvia Stoyanova

Termine Eintritt: 8,– € / 6,– €
23.12, um 18 Uhr, 28.12, um 19 Uhr
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Cumhuriyet, dünyada eşi benzeri 
olmayan bir savaşın yani Kurtuluş 

Savaşının sonucu olarak elde ettiği-
miz en büyük kazançtır. Demokrasi-
nin temel taşı, muhasır medeniyetin  
göstergesi ve dayanağıdır. 

Cumhuriyet olgunlaşmaktır, hak ve 
adalet, paylaşmak ve gelişmektir. 
Daima ileri gitmek, adil bir şekilde 
paylaşmak demektir. Dünyada başka 
hiç bir ülkede örneği olmayan Bağım-
sızlık Savaşının sonucudur. 

Aynı zamanda bize ve gelecek nesil-
lere Atatürk’ten, Nene Hatun’dan, 
Seyit Onbaşı’dan, Erzurumlu Kara 
Fatma’dan, Şahin Bey’den, Sütçü 
İmam’dan ve adını sayfalara sığdırma-
yacağımız binlerce kahramandan  bir 
emanettir, özgürlüğün güvencesidir.

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 
1923’ten bu yana her yıl coşkuyla 
kutladığımız milli bayramımızdır. Os-
manlı döneminde padişaha yardımcı 
olunsun, halkın istekleri yöneticiye 
duyurulsun diye 1876 ve 1908 yılla-
rında 2 kez meşrutiyet ilan edilmiştir. 
Üçüncü yönetim biçimi ise ülkemize 
Atatürk tarafından getirilen cumhuri-
yet yönetimidir.

Lozan Barış Antlaşması imzalandık-
tan sonra Mustafa Kemal Paşa Hasan 
Rıza Soyak’ı çağırarak birkaç küçük 
kâğıt parçasını vermiş ve şöyle de-
miştir:

— Bunları al, müsvedde halindedirler, 
beyaz edeceksin. Yazılar karışıktır, 
dikkat et, okuyamadığın veya anla-
yamadığın yer olursa bana sorarsın. 
Bunları şimdilik yalnız sen ve ben 
bileceğiz; âmirlerine dahi bahsetme-
ne lüzum yoktur. 

Hasan Rıza Soyak, Mustafa Kemal 

Paşa’nın el yazısı bulunan bu sahife-
leri okuyunca bunların 20.01.1921’de 
kabul edilen Teşkilâtı Esasiye Kanu-
nu’nun devlet şekline ait maddele-
rini değiştiren ve Türkiye Devletine, 
“Cumhuriyet” şeklini kazandıran tas-
lak olduğunu görmüştür.

Böylelikle padişahlık sitemiyle 
yönetilen ülkemizde halk kendi 
kendini yönetme yetkisine sahip 
olmuştur. Yani böylece egemenlik 
kayıtsız şartsız millete geçmiş oldu.

Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde söz 
sahibi olan her zaman halktır.

Cumhuriyet yönetimi herkesi kanun 
önünde eşit görür, temel hak ve hür-
riyetlerini devlet güvencesine alır. 
Cumhuriyet yönetimi millî birlik ve 
beraberliğimiz birleştirici, pekişti-
rici gücü olmuş, millî sınırlarımız 
içinde hiçbir ayrıcalık yapmaksızın 
bütün vatandaşlarımızın paylaştığı, 
yararlandığı, bu nedenle korumaya 
ve yaşatmaya kararlı olduğu bir idare 
haline gelmiştir.

Bu nedenle Türk halkına ve milletine 
en çok yaraşır yönetim biçimi Ulu Ön-
der Atatürk’ün de dediği gibi medeni 
memleketlerin kabul ettiği Cumhuri-
yet rejimi olmuştur. 

Bizlere “en büyük eserimdir” dediği 
Cumhuriyetimizi hediye eden Musta-
fa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşla-
rını ne kadar büyük bir minnettarlık 
ve saygıyla ansak da azdır. Ruhları şad 
olsun.

Yazıma Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Cumhuriyet ile ilgili bir anısıyla son 
vermek istiyorum.

Atatürk, Mudanya yolu ile Bursa’ya 

gidiyordu. Kalabalık bir halk kitlesi 
iskelede etrafını çevirmişti.

Bir kadının elinde bir kâğıtla Ata-
türk’e yaklaştığı görüldü. İhtiyar, zayıf 
bir kadındı. Ata’nın yolunu keserek 
titrek bir sesle:

— Beni tanıdın mı oğul? dedi. Ben 
sizin Selanik’te komşunuzdum. Bir 
oğlum var. Devlet demir yollarına 
girmek istiyor. Siz onu alsınlar dedi-
niz. Fakat müdür dinlemedi. Oğlumu 
yine işe almamış. Ne olur bir kere de 
siz söyleseniz.

Atatürk’ün çelik bakışlı gözleri sami-
miyetle parladı. Elleriyle geniş jestler 
yaparak ve yüksek sesle:

— Oğlunu almadılar mı? dedi. Ben 
tavsiye ettiğim halde mi almadılar? 
Ne kadar iyi olmuş… İşte cumhuriyet 
böyle anlaşılacak…

Kadın kalabalığın içinde 
kaybolmuştu. Ve Atatürk adeta ken-
dinden geçmiş bir sesle:

—İşte cumhuriyetten beklediğimiz 
netice… diyordu.

Mahir IŞIKLAR

Mahir IŞIKLAR
Eğitim Ataşeliği Koordinatörü

Konuk Yazar

Bildungskoordinator 
Eğitim Ataşeliği Koordinatörü

Generalkonsulat der Repub-
lik Türkei Berlin / T.C. Berlin 
Başkonsolosluğu
Referat für Schulwesen / Eğitim 
Ataşeliği

Telefon: +49 30 895 409 22
Mobil : +49 152 532 554 33
Telefax: +49 30 89040 699

Cumhuriyet yönetimi herkesi kanun önünde 
eşit görür, temel hak ve hürriyetlerini devlet 
güvencesine alır. Cumhuriyet yönetimi millî birlik 
ve beraberliğimiz birleştirici, pekiştirici gücü olmuş, 
millî sınırlarımız içinde hiçbir ayrıcalık yapmaksızın 
bütün vatandaşlarımızın paylaştığı, yararlandığı, bu 
nedenle korumaya ve yaşatmaya kararlı olduğu bir 
idare haline gelmiştir.
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Dergimize uzun yıllardır emek veren, Başkent 
Berlin Türk basını emektarlarından, mesleğine 

gönül vermiş, gerek yazdığı yazılarla, gerekse 
çektiği fotoğraflarla güvenilir usta gazeteci 
Hüseyin İşlek ağabeyimizin kızı Seçil İşlek hayatını 
Malatya İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Müzik Teknolojisi ve İstanbul‘daki SAE 
Institute Ses Mühendisliği Bölümü‘nü bitiren 
Ömer Atalay ile birleştirerek mutluluğa ilk 
adımlarını İstanbul’da attılar.

17 yıl önce henüz Gymnasium da okurken 
Türkçesini geliştirmek için bir süre Merhaba 
Dergisi Genel Yayın Müdürü Mehmet Zağlı’nın 
asistanı olarak görev yapan ve daha sonra 
Humboldt Üniversitesi’nden mezun olan Seçil 
İşlek burada İngilizce, Fransızca, İtalyanca, 
İspanyolca başta olmak üzere 6-7 lisan öğrendi. 

Berlinli gazeteci ve IPN International Press News 
Agency’nın Genel Müdürü Şükrü Irmak’ın yanında 
da bir süre stajyer olarak çalışan Seçil meslek 
olarak seçtiği film alt yazı yazarlığı ve dublaj 
yönetmenliği eğitimi için Londra’ya gitti. 

Beş yıl Londra’da kaldıktan sonra İstanbul’a 
giden Seçil İşlek ve Ömer Atalay’ın yolları burada 
kesişti. İki yıl süren güzel bir arkadaşlıktan 
sonra evlenmeye karar veren ve bu kararlarını 
İstanbul’da gerçekleştiren genç arkadaşlarımıza 
Ses Dergisi olarak ömür boyu mutluluklar diliyor, 
Semra ve Hüseyin İşlek çifti ile Sara ve Mehmet 
Emin Atalay’ı tebrik ediyoruz.

Haber: Ahmet TUNGA
Fotoğraflar: Taner ATALAY

Seçil ve Ömer mutluluğu Türkiye’de buldu
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Ebru OKATAN

Kış kapıda! 
Havaların soğumasıyla 

birlikte birçoğumuz sadece 
zihinsel değil, fiziken de 

zorlanacak. Sert 
rüzgarlar, sıcak ve kuru 

kalorifer havası ile soğuk ve 
kuru hava arasındaki 

sık değişimler cildimizi 
yoracak.

Peki cildimizi kış 
mevsiminin olumsuz 

etkileri karşısında nasıl 
koruyabiliriz? Parlak 
ve sağlıklı bir cilt için 
ne yapmalı? Güzellik 

uzmanımız, kozmetologist 
Elena Karaman’a sorduk.

Uzmanımız 
zerdeçalın faydalarına 

işaret ederken, zerdeçalla 
hazırlanan çay ile cildimizi 

içten, maskesi ile de dıştan 
koruyabileceğimizi anlattı. 

Buyrun, uzmanımızın 
güzellik tavsiyeleri.

Zerdeçal Bakım Maskesi:

Zerdeçalın özellikle cilt üzerinde 
bir çok olumlu etkisi var. Hindis-
tan’da yüzyıllardır hem güzellik hem 
gıda sektöründe kullanılmaktadır. 
Cilde elastikiyet kazandırma özelliği 
yüksek olması yani sıra sivilceleri 
kurutur, kırışıklıkları önler, yaraların 
iyileşme sürecini de hızlandırır. Buy-
run maskemizin hazırlanışı;

Malzemeler:
1 yemek kaşığı tam yağlı 
yoğurt (antioksidan özelliği 
ile cildin yumuşamasını 
sağlar, lekeleri giderir)
1 yemek kaşığı bal (cildin 
parlamasını, 
ışıltılı 
görün-
mesi-
ni 

sağlar)
2 yemek 
kaşığı zerdeçal 

Uygulaması:
Bir kase içerisinde tüm malzeme-
leri karıştırın. Sırayla yoğurt, bal ve 
zerdeçalı ekleyin. Krema kıvamını 
alan karışımı fırça yardımı ile cildini-
ze uygulayın. Maskeyi 15-20 dakika 
beklettikten sonra ılık su ile temiz-
leyin.

Zerdeçal çayı:

Cilde içten bir güzellik vermek 
için zerdeçal çayını tavsiye eden 

uzmanımız Elena Karaman, çayın 
antioksidan özelliğinin olduğunu 
belirtirken, cildin nem oranını da 
yükselttiğini ifade ediyor.

Malzemeler:
2 bardak sıcak su
Zerdeçal
İsteğe göre bal ve limon

Hazırlanışı:
Su kaynadıktan sonra küp halinde 
kesilmiş zerdeçal kökünden bir çay 
kaşığı alınarak demliğe ilave edilir. 
8-10 dakika demlenmesi için bekleti-
lir. Çay demlendikten sonra süzülür 
ve servis edilir.
Çayını tadı acı ise, isteğe göre bal 
ekleyebilir veya limon dilimleri kata-
bilirsiniz.

A� yet olsun,  şifanız ve güzelliğiniz 
bol olsun… 

kuru hava arasındaki 
sık değişimler cildimizi 

run maskemizin hazırlanışı;

Malzemeler:
1 yemek kaşığı tam yağlı 
yoğurt (antioksidan özelliği 
ile cildin yumuşamasını 
sağlar, lekeleri giderir)
1 yemek kaşığı bal (cildin 
parlamasını, 
ışıltılı 
görün-
mesi-
ni 

sağlar)
2 yemek 
kaşığı zerdeçal 

KIŞ AYLARINDA
CİLDİNİZ İÇİN
ALTIN TAVSİYELER

GÜZELLİK



Yüzyıllardır süre gelen estetik ve 
bakım kavramları günü-

müzde de önem kazanmaya 
devam ediyor. Tarih 
boyunca güzel görün-
mek için çok çaba 
harcanırken, es-
tetik işlemlerine 
günden güne 
yenileri eklendi. 
Genç ve güzel 
kalmak için 
yapılan bakım 
işlemlerinde 
ise doğal görün-
mek son derece 
önemli.

Estetiğin son modası 
olan Hyaluronik asi-
tin faydalarını güzellik 
uzmanımız Elena Karaman’a 
sorduk. Yüz ve vücut bakımında 
kırışıklıkların giderilmesi için kullanılan Hyalu-
ronik asit ne zaman ve nasıl kullanılır, sizler için 
öğrendik:

Hyaluronik asit nedir?
Hyaluronik asit cilt gençleştirici etkiye sahip 
doğal bir maddedir. Ciltte, gözde ve kıkırdak 
dokularımızda bulunan vücudun kendi ürettiği 
doğal bir yapı taşıdır. 

İşlem görevleri nelerdir?
Hyaluronik asit estetik dolgu malzemesi olarak 
dudak, burun, çene ve yanak şekillendirme, ayrıca 

kırışıklık ve yara izlerinin giderilmesi için 
kullanılmaktadır.

Cilt gençleştirme ve ışıltı 
verme amaçlı yapılabildiği 

gibi boyun dolgularında 
da kullanılabilir. Botox 

ile açılamayacak 
derin kırışıklıkları 

ve çizgileri giderir, 
yüz hatlarında 
highlight 
şekillendirme 
yapılabilir.

Hyaluronik asiti 
kimler uygulaya-

bilir?
Kadınlarda da erkek-

lerde de kolaylıkla uy-
gulanabilen bir cilt dolgu 

malzemesidir. 30’lu yaşlarda 
ciltte daha fazla nem, ışıltı ve 

çizgileri ha� � etip gençleştirmek için 
hyaluronik asit dolgu tedavilerine başlamakta fayda 
var.

Zararı veya yan etkileri var mıdır?
Hyaluronik asit doğal bir madde olduğundan nor-
mal şartlarda yan etkisi yok denecek kadar azdır. 
Ancak uygulama sırasında kullanılan iğneler vs. 
ciltte gecici morluklara neden olabilir. Hyaluronik 
asit enjeksiyonu nedeniyle oluşan morlukların en 
aza inmesi için uygulama sonrasında kişinin böl-
geye soğuk kompres yapması yan etkileri azaltır.

Estetikte son trend: 

YALURONIKHASIT
� Hyaluronik asit cilt gençleştirici etkiye sahip doğal bir 
maddedir. Ciltte, gözde ve kıkırdak dokularımızda bulu-
nan vücudun kendi ürettiği doğal bir yapı taşıdır.

ebru_okatan be_beau_
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Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, bereketli ve afi yetli günler dileriz

Tiyatro

Önümüzdeki yıl kuruluşunun 
yedinci yılını kutlayacak olan 
ve bu güne kadar çeşitli oyunlar 
sahneleyerek büyük, küçük tüm 
Berlinlilerin beğenisini kazanan 
amatör, gönüllü ve çocuklardan 
kurulu "Aacayip Tiyatro" oyuncuları 
bu kez "Aacayip Çocuklar Sahnede" 
adlı oyunu Tiyatrom’da ikinci kez 
tiyatroseverlerle buluşturdular.

Gösteri sonrası Ses Dergisi'nin 
sorusunu yanıtlayan Aacayip 
Tiyatro´nun kurucusu ve bu oyunun 
yazarı Yavuz Selim Turmuş, bu oyunu 
yazma amacının çocuklara hem kalıcı 
birşeyler öğretmek hemde onların 
Türkçelerini geliştirmelerine katkıda 
bulunmak olduğunu söyledi. Turmuş, 

“Çocuklarımız günlük hayatlarında 
çok değişik zorluklar yaşıyorlar ve 
maalesef sorunları, biz yetişkinler 
tarafından ciddiye alınmıyor. Bu 
sorun ile yolla çıktım" dedi. 

Gerçek zenginliğin sağlık olduğunu, 
ayrım içinde yaşarsak biz insanların 
çok şey kaybettiğini söyleyen Turmuş, 
öoukculara "Ben senin yaşındayken" 
la� arı ile değil de, günümüzün 
ortamının değiştiğini ve günümüz 
şartlarıyla birlikte gidilmesinin 
önemini kaleme aldığını anlattı. 

Yazarlığı dışında oyunun 
yönetmenliğini de Yavuz Selim 
Turmuş’un üstlendiği oyunun 7-17 
yaş arası minik ve genç oyuncuları, 

Cem Kır, Cemre Kır, Dalyan Daloğlu, 
Dilaver Daloğlu, Aslı Şen, Asra 
Şen, Ayça Aktürk, Aleyna Teker, 
Elif Elaslan, Deniz Özsoy, Elyesa 
Şenel, Arda Saraç, İrem Çelebi, Elâ 
Çatal, Na� ze Ünsal ve Ayla Akgün. 
Oyunun ses ve ışıklarını Ertuğrul 
Turmuş ve Ahmet Gülçek, kostüm 
ve makyajlarını ise Dilara Gülçek ve 
Dursen Çelebi yapmış. 

Başarılı ve öğretici bu güzel oyunu 
bende alkışladım. Meraklılarına 
müjde. `Aacayip Çocuklar Sahnede´ 
adlı bu güzel oyun, Aliacare’nin 
desteğiyle yeni yılda da tekrarlanacak.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

"Aacayip Çocuklar" Sahnede
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Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, bereketli ve afi yetli günler dileriz
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Geçtiğimiz yılın ağustos ayında 
Başkent Berlin’in önemli 
merkezlerinden Zoologischer Garten 
yakınlarındaki Tauentzienstraße 
13’te, ZADDY’S adlı bir döner 
büfesi açan Kaplan ailesi, ZADDY’S 
büfelerinin ikincisini yine 
aynı semtte, bu kez kentin tam 
merkezinde olan Joachimsthaler Str./ 
Hardenbergstr. köşesinde açtı.

Birol Kaplan “Dönere ilgi bizleri çok 
sevindiriyor. ZADDY’S’in bu yeni 
büfesini geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da yine Başkent Berlin‘in en önemli 
merkezlerinden birinde açtık. Döneri 
ara sokaklardan çıkarmak, tıpkı 
Amerikan hazır yemekleri gibi şehrin 
kalbine taşımak lazım. Biz büfemizde 
klâsik ekmek arası döner satmıyoruz. 
Pide yerine kepekli ve benzeri 
ekmekler içinde satıyoruz. Amerikan 
hazır mutfağıyla yarışmak istiyoruz" 
dedi. 

Dede ve babadan döner sektöründe 
olduklarını söyleyen Kaplan 
“Almanya‘da birçok alanda aileden 
gelen geleneksel işletmeler çok. 
Şimdi artık bizler de burada ailenin 
ikinci ve üçüncü kuşağı olarak 
iş yapıyoruz. Ailemizde dedemle 
Berlin‘de ticarete başladık. Şimdi 
bayrağı ben ve kardeşlerim devraldık. 
Döner büfemizin de adını ZADDY‘S 
koymamız tesadüf değil. İngilizce 
baba kelimesi olan Daddy‘nin `D´sini 
attık onun yerine dedemiz Zeynel 
Kaplan‘ın isminin ilk har�  olan `Z´yi 
koyduk. Böylece ticareti bize öğreten 
ve bizlere önayak olan dedemizi de 
unutmadık” dedi. 

Açılış gününde Kaplan ailesini 
Berlinli işadamları, iş kadınları, sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri ile 
� rma sahipleri ve Kaplan ailesinin 
yakın dostları da kendilerini yalnız 
bırakmadılar. Ses Dergisi olarak bizde 
bu ikinci ZADDY’S in açılışında aileye 
başarılar ve hayırlı işler diliyoruz.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

ZADDY'S
İZDİHAMLA AÇILDI!
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Konser

Sanatçı Ferhat Güneyli çok yakında 
piyasaya yeni çıkaracağı albümündeki 
en son şarkılarını sevenleriyle 
Neukölln semtindeki Kültürler 
Atölyesi (Werstatt der Kulturen) 
buluşturdu. Kültürler Atölyesi’ndeki 
bu güzel konsere yakın arkadaşı şair 
İrfan Erden de yeni çıkan `Güneşe 
sözüm var´ adlı şiir kitabından 
şiirleriyle eşlik etti. İkili bu özel 
konserde `İşte gidiyorum´ adlı 
şarkıda düet yaptılar. 

200 kişinin katıldığı konserde 
sanatçıya Berlin ve İstanbul’dan gelen 
sanatçılardan oluşan özel orkestrası 
eşlik etti. Salonu tamamen dolduran 
müziksever konuklar sanatçının 
seslendirdiği `Yalan Dünya, Gesi 
Bağları, Zalım Zalım´ ve `Gazeteci´ 

Ferhat Güneyli’den özel konser
gibi şarkılara hep bir ağızdan eşlik 
ettiler. 

Sanatçı Güney programının ikinci 
bölümünde Karadeniz türkülerine 
yer verdi.  Ferhat Güneyli, Yahya 
Cumur’un çaldığı kemençe eşliğinde 
Karadeniz türkülerini seslendirirken, 
kendisine sazlarıyla Berlin’den Engin 
Süelözgen ve Hani Busch (gitar), 
Osman Küçükşerif (keybord), Can 
Tüfekçioğlu (Drums), Umut İlyas 
Koçkazı (bas gitar) ve Kerem Esemen 
(� üt) ile İstanbul’dan Kemal Esen 
(bağlama) ve  Ceyhun Domaçlıoğlu 
(viola) eşlik ettiler. 

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

Ob Hochzeit, Verlobung oder Henna-Abend: Feiern Sie Ihr Fest wie die Könige aus 
1001er Nacht. Lassen Sie sich verzaubern vom traumha� en Ambiente der Zeltstadt 
des Wesirs und tauchen Sie ein in die Magie des Morgenlandes. Unser großes Kö-
nigszelt bietet bis zu 200 Personen, unser kleines Caidal-Zelt bis zu 50 Personen, 
die Zeltstadt mit allen Räumlichkeiten bis zu 250 Personen Platz. 

www.madi-zelt.de  ◆  Tel. 030 - 43 00 42 72  ◆   Berlin-Tegel

Ein Bund für‘s Leben braucht ein Fest für die Sinne
Königszelt

imHeiraten

Ideal auch für Ihren 
Henna-Abend!
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MANUŞ BABA
BERLİN'DEYDİ

ROHRREINIGUNG 
TOKAY 24/7

Rohrreinigung Tokay
www.rohrreinigerberlin24.de 
Email: info@rohrreinigerberlin24.de 
Telefon: +49 (0)179 915 09 39

IHR PREISWERTER ROHRREINIGUNGS-SERVICE IN BERLIN.
•  R o h r r e i n i g u n g •  D i c h t h e i t s p r ü f u n g
• H o c h d r u c k s p ü l a r b e i t e n 
• T V -  U n t e r s u c h u n g  •  F r ä s a r b e i t e n
• R o h r o r t u n g - L e c k w a s s e r s u c h e 
• Wurzelschneiden • Saug- & Pumparbeiten

Abfluss verstopft?
24 Stunden Notdienst

Tel.: 0179 915 09 39

Türkiye’de müzik dünyasında 
büyük bir çıkış yakalayarak 

son zamanlarda adından en çok 
bahsedilen ve en çok konuşulan 
müzisyenlerinden biri olan ve 
özellikle ismi ile merak uyandıran 
Manuş Baba Berlin'de konser verdi. 

İlk albüm çalışmasını 2017 yılında müzikseverlerle buluşturan 
Manuş Baba, Kesselhaus & Maschinenhaus Kültürbrauerei’da 
sevenleriyle buluştu. Manuş Baba Başkent Berlin’deki ilk 
konserinde "Dönersen Islık Çal" adını taşıyan bu albümündeki 
şarkıları (Ben Sana Vurgunum, Haberin Var mı?, Eteği Belinde, 
Aşkın Kederi, Dönersen Islık Çal, Gülcemal gibi ) seslendirirken, 
programında yeni şarkılara da yer verdi.

Konserde kendi şarkılarının yanı sıra Sezen Aksu’dan 
"Gülümse" ve Ahmet Kaya’nın "Hep sonradan´ adlı eserlerini 
de seslendiren Manuş Baba, konseri izleyenlerden büyük 
beğeni kazandı ve alkış aldı. Manuş Baba salonu dolduran 
müzikseverlerden gelen yoğun istek üzerine "Eteği belinde" adlı 
şarkısını programının sonunda ikinci kez söyledi.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

Konser
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ROHRREINIGUNG 
TOKAY 24/7
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Deutsche Taekwondo 
Union e.V. (DTU),  Berlin-

Brandenburg Federasyonu ile 
Berlinsan Spor Derneği `Taekwondo 

Temel Teknikler ve Pumse´ adı 
altında bir seminer düzenledi. 

Federasyona bağlı kimlikleri olan 
sporcu ve hocaların katılabildiği 

seminerde, bu spor dalındaki son ve 
değişen teknikler anlatıldı.

Türkiye Taekwondo 
Federasyonu‘ndan, Dünya ve 

Avrupa Şampiyonu Mustafa YILMAZ 
yönetimindeki teknik heyetle 

Berlin’e gelen Dünya ve Avrupa 
Şampiyonu Elif Aybüke Yılmaz ve 

Dünya Şampiyonu Kübra DAĞLI 
seminer verdiler.

Türkçe, Almanca, İngilizce ve 
Korece dört dille anlatılan seminere 

Berlin ve Almanya‘nın en büyük 
ustalarından 9 Dan sahibi Kang Jong 

- Kil’de  onur konuğu olarak katıldı.

TVBB Başkanı Günter Ixmman, 
Berlinsan Derneği, Taekwondo 

Antrenörü 4. Dan Serhan NACAK ve 
Taekwondo sevdalısı organizatör 4. 

Dan Selahattin TURAP da seminer 
programa destek verdiler. 

Seminere emeği geçenlere şildlerini 
ve katılımcılara da diplomalarını 

Berlinsan Spor Derneği Başkanı 
Adnan Karabulut verdi. Neşe 

içersinde geçen seminere katılım 
sporcu ve konuklar böyle başarılı 

bir seminerin yenisinde buluşmak 
üzere söz verdiler.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

TVBB ile Berlinsan Spor Derneği 
Taekwondo Semineri düzenledi

Spor
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Türkiye Taekwondo 
Federasyonu‘ndan, Dünya 

ve Avrupa Şampiyonu 
Mustafa YILMAZ 

yönetimindeki teknik 
heyetle Berlin’e gelen 

Dünya ve Avrupa Şampiyonu 
Elif Aybüke Yılmaz ve Dünya 

Şampiyonu Kübra DAĞLI 
seminer verdiler.
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Uzun süredir eşi Bülent Şakrak ile 
oyun yapma ve aynı oyunda oynama 
� krinde olan ünlü oyuncu Ceyda 
Düvenci bu hayalini Almanya’da 
gerçekleştirdi.
 
"Hanım & Efendi" adlı tek perdelik 
oyunda eşi Bülent Şakrak ile birlikte 
sahne alan Ceyda Düvenci ve ekibi, 
ilk oyun için 27 Ekim Cumartesi günü 
Almanya’nın Nürnberg kentine uçtu. 
Oyunun Almanya prömiyerini ayni 
gece Nürnberg’te yapan ekip erte-
si gün ayaklarının tozuyla Başkent 
Berlin‘e gelerek Tiyatrom‘da üstüste 
2 ayrı seansta yaklaşık 350 tiyatro-
severin karşına çıktı ve gösterdikleri 
performansla ayakta alkışlandı. 

Oyunu Tiyatro Yüzyüze ekibi de tam 
kadro izledi ve beğendiklerini söyle-
diler. “Berlinli tiyatro seyircisi pek bir 
farklı. Nürnberg kentinde de hayli ilgi 
çektik ve başarılı oyunlar oynadık. 
Almanya prömiyerini Nürnberg’te, 

Hanım ve Efendi Adlı Oyun Berlin'de Sergilendi

prömiyerini ve galasını Berlinlile-
rin tiyatro mabedi sayılan ve Yekta 
Arman hocanın yönettiği Tiyatrom’da 
yapmak ayrı bir duygu. Berlinli tiyat- 
rosever seyircilere teşekkür ederiz.“ 
şeklinde konuşan Düvenci ve Şakrak, 
gördükleri ilgi üzerine oyunun 
dekorlarını burada bıraktıklarını,             
25 Kasım’da yine Tiyatrom’da saat 
15.00 ve 18.00’de bu oyun için tekrar 
sahneye çıkacakları duyurusunu Ber-
lin SES Dergisi aracılığıyla yaptılar.

"Hanım & Efendi" adlı tek perde-
lik oyunu Düvenci‘nin eşi Bülent 
Şakrak kaleme almış. Yönetmenliğini 
son günlerde `Çukur´ adlı dizideki 
Vartolu Sadettin ya da Salih Koçovalı 
rolüyle en çok beğenilen karakteri ile 
üne kavuşan Erkan Kolçak Kösten-
dil’in yaptığı oyunun a� ş tasarımını 
ise Ceyda Düvenci üstlenmiş.
 
Oyun sonrası Türkiye’ye uçarken 
havaalanı yolunda telefonla kısa bir 

söyleşi yaptığımız Ceyda Düvenci ve 
Bülent Şakrak çifti, oyun hakkında 
“Gördüğünüz gibi kadın ve erkeği, 
hepimizin başından geçen onlarca 
olaydan sadece bir kısmını kullanarak 
niyetimizi anlatmaya çalıştığımız, 
kendimize dışarıdan bakabilmeyi 
öneren, yemek kokularıyla iştahları 
kabarttığımız kadar ilişkilerimizi 
gözden geçirirken de damakta bir 
mutlu tat bırakmayı hede� ediğimiz 
bir seyirlik Hanım & Efendi“ adlı oyun 
şeklinde konuştular.

Fotoğra� ar: Şükrü TOKAY                                                                                                                               
Haber: Hüseyin İŞLEK

Tiyatro
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www.ttact.de

ZUKUNFTSSICHERE 
JOBS IM BEREICH DES 

LEBENSMITTEL-
EINZELHANDELS

BESUCHEN SIE UNS AUF WWW.TTACT.DE ODER RUFEN SIE UNS AN

030 3434 9090
0176 134 34 900

Kasse, Molkereiprodukte (MoPro), Kolonialware (Kolo), 
Warenverräumung, Convenience, Bedienung, Backshop, 

Obst & Gemüse, Getränke & Leergut, Lager & Logistik

"Hanım ve Efendi" adlı tek perdelik oyunu Düvenci‘nin eşi Bülent Şakrak kaleme almış.

Düvenci ve Şakrak, 
gördükleri ilgi üzerine 

oyunun dekorlarını 
burada bıraktıklarını, 25 

Kasım’da yine Tiyatrom’da 
saat 15.00 ve 18.00’de 

bu oyun için tekrar sah-
neye çıkacaklarını Berlin 

SES Dergisi aracılığıyla 
yaptılar.
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Haber

Berlin-Brandenburg Atatürkçü Düşünce Derneği 
(ADD-Berlin) geleneksel aylık kahvaltıları  tatil 
döneminin bitmesiyle birlikte yeniden başladı.  

Her ayın ilk pazar günü Grunewaldstr.73  adresindeki 
Dernek Lokali‘nde düzenlenen kahvaltı üyelerin 
büyük ilgisini çekti.  Her seferinde önemli bir konu 
işlenen kahvaltıların ilkinin bilgilendirme konusu 
28. yıl önce evine gönderilen bir bomba düzenekli 
kitap paketinin patlaması sonucu yaşamını yitiren 
ilahiyatçı Doçent Dr. Bahriye Üçok‘tu. 

Bahriye Üçok‘un hayat öyküsünü dile getiren Dernek 
Başkanı Olcay Başeğmez “Türkiye‘nin ilk kadın 
ilahiyatçısı Doçent Dr. Bahriye Üçok Atatürkçü 
Düşünce Dernekleri‘nin 13. Numaralı kurucu 
üyesiydi.“ dedi. ADD’nin önümüzdeki etkinlikleriyle 
ilgili ayrıntılı bilgilerinde verildiği kahvaltıda Dernek 
üyeleri Ayhan Öney ve Ali Kemal Aksoy‘un son 
kitapları da tanıtıldı.

Haber: Hüseyin İŞLEK

ADD Berlin’de 
geleneksel kahvaltılar

Notruf: 0172-531 56 23

ONUR HAVAYOLLARI  ile  hergün   TEGEL - İstanbul  Atatürk  Havaalanı
SCHÖNEFELD - TAHRAN direkt  uçuşlar

TEGEL- BAKÜ direkt uçuşlar

KAYA REISEN TOURISTIK GmbH 
Schulstr. 38 · 13347 Berlin 

Tel.: 030-461 80 76 · Fax: 030-461 82 61 
www.kayareisen.de 

E-Mail: kontakt@kayareisen.de

Her gün Berlin’den Türkiye ’ye direkt uçuşlar 
İstanbul 75,- İzmir 75,- Ankara 85,-

Antalya 95,- Adana 105,- Gaziantep 110,-

I h r  T ü r k e i - S p e z i a l i s t
www.kayareisen.de

Wir � iegen jeden Tag mit Türkish Airlines. Alle türkischen Flughäfen
mit einer Zwischenlandung in Istanbul, nach Erzurum, Kars, 

Malatya, Van, Diyarbakir, Trabzon, Samsun usw.

%25`e  varan  erken  rezarvasyon indirimlerinden  
faydalanmak için biran önce rezervasyonlarınızı yaptırın. 
Yaz tatilinizde karlı çıkın birçok değişik tur paketlerimiz-

den Türkiye ve diğer ülkeler için de faydalanın !

Rundreisen - Wanderreisen
Wellness - Thermalreisen - Langzeiturlaub

Blaue Reisen ayrıca Kuzey Kıbrıs turları
Mısır - Tunus - Fas - Ürdün ve Dubai 

Tatilleriniz için de bizi seçin !

rezervasyonlarımız
başlamıştır    

Her gün Türk Hava Yolları ile İstanbul bağlantılı Türkiye’nin 
her şehrine uçuşlarımız mevcuttur. Erzurum, Kars,
 Malatya, Van, Diyarbakır, Trabzon, Samsun v.s.

  2
019 YAZ SEZONU
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Almanya genelinde toplam 1000 
camide Açık Cami Günü düzen-

lendi. Cami rehberleri, önce İslâm 
dini ve cami hakkında genel bilgi-
ler veriyor; ardından misa� rlerin 
sorularını cevaplıyorlar. Müslümanlar 
camide ne yapar, nasıl ibadet eder, 
camide ne ne anlama gelir gibi genel 
bilgiler de bazen tatbik edilerek 
anlatılıyor. Misa� rler isterlerse, vakit 
namazını kılan cami cemaatini ve 
ibadet şekillerini de takip edebiliyor. 

Almanya’da 1997 senesinden beri 
aralıksız her sene gerçekleştirilen 
Açık Cami Günü’nde, İslam dinini 
iyi tanımayan Almanlar ve ülkede 
yaşayan diğer milletlerden gayrimüs-
lim insanlara İslâm hakkında yerin-
de, doğru bilgi vermek ve toplumda 
oluşan önyargıların önüne geçmek 
amaçlanıyor. Başkent Berlin’de 
Şehitlik Camii’nde gerçekleştirilen 
Açık Cami Günü’ne Almanlar yoğun 
ilgi gösterdi. 

Her yaş grubundan binlerce ziyaretçi, 
gün boyu Şehitlik Camii’ni ziyaret 
ederken, bazı ailelerin de çocuklarıyla 
birlikte geldikleri görüldü. 

Peter Schlieske “Kızım da Müslüman 
oldu”

İlk defa bir camiyi ziyaret ettiğini 
söyleyen Peter Schlieske, kızının da 
din olarak İslâmiyet’i seçtiği bilgisini 
verdi. Schliske, “Kızım İslâm dinini 
seçti ve Müslüman oldu. O nedenle 
bir camiyi gelip yerinde görmek ve 
yetkililerden bilgi almak istedim. Gör-
düklerimden olumlu açıdan oldukça 
etkilendiğimi söyleyebilirim. Benim 
dinlere karşı zaten önyargılarım yok-
tu” dedi. İsmini vermek isteme-
yen genç bir Alman’da ibadet eden 
Müslümanları izlemenin etkileyici 
olduğunu iddia etti. Niedersachsen 
Eyaleti’nden geldiği bilgisini veren 
genç adam “Az önce ayakkabılarımı 
çıkardım camiye girdim, insanların 
ibadet edişini izledim. İçerisi oldukça 
etkileyici. Böyle günlerin olması ger-
çekten güzel; farklı dinleri ve kültür-
lerini yakından tanımak için büyük 
fırsat sunuyor. Çok güzel bir rehber 
grubu var burada ki merak ettiğimiz 
hemen her soruya yanıt veriyorlar” 
ifadelerini kullandı. 

Cihat kelimesinin gerçek anlamını 
öğrendim
Minka Katharina Gaber’de ziyare-
tinde ‘Cihat’ kelimesinin ne anlama 
geldiğini öğrendiğini ve bunun ilginç 
bir deneyim olduğunu belirtti. İkinci 
kez Berlin’de Açık Cami Günü’ne 

katıldığı bilgisini veren Gaber “Cami 
dışarıdan çok güzel görünüyor; bu 
vesileyle içeriden de görme fırsatı 
bulabildik ki içerisi on kat daha 
güzelmiş. İnsanların önyargılardan 
sıyrılıp kendi tecrübelerini yapması 
gerektiğine inanmışımdır hep. Geçen 
seneki ziyaretimde rehberimiz bir 
kadındı ve ben de onunla birlikte 
namaz kılmıştım. İlginç bir dene-
yimdi. Bugün burada önemli bir şey 
daha öğrendim. Büyük ve küçük cihat. 
Küçük cihat kendini savunmakmış. 
Büyük cihat ise insanın her gün kendi 
egosuna, kendi nefsine karşı yürüt-
mek zorunda olduğu mücadeleymiş. 
Bunu bilmiyordum; çok ilginç bul-
dum” dedi.

Karşılıklı önyargıların yıkılması, 
toplumların birbirlerini ve kültürle-
rini daha iyi tanıyabilmesi açısından 
önemli bir işlev gören Açık Cami 
Günü’nde misa� rler, cami avlu-
sunda servis edilen Türk yemekle-
rinin ve çayının da tadına bakma 
fırsatı da buldu. 21 senedir tatbik 
edilen etkinlikte, bazen öğrenciler 
de öğretmenleriyle birlikte topluca 
katılıyor Açık Cami Günlerine. 

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Sehitlik Cami

Şehitlik Şehitlik Şehitlik Şehitlik Şehitlik Şehitlik 
Camii’nde  "Açık Camii’nde  "Açık Camii’nde  "Açık Camii’nde  "Açık Camii’nde  "Açık Camii’nde  "Açık 
Cami Günü" Cami Günü" Cami Günü" Cami Günü" Cami Günü" Cami Günü" 
düzenlendi. düzenlendi. düzenlendi. düzenlendi. düzenlendi. düzenlendi. 
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Almanya’da 
Türkiye 
kökenlilerin 
kurduğu ve 
1980’li yılların 
sonlarında 
futbolda adını 

Almanya sınırları dışına taşıyan ilk Türk 
takımı olan Türkiyemspor Berlin, bu yıl 
kuruluşunun 40. yılını çeşitli etkinliklerle 
kutluyor. 

Berlin‘de Türklerin gururu olarak sayısız 

başarılara ismini yazdıran ve Berlin’in ilk 
Türk futbol kulüplerinden Türkiyemspor’un 
görkemli gecesine yıllara meydan okuyan 
Mine Koşan konuk sanatçı olarak katıldı. 
Reinickendorf Belediyesi Ernst-Reuter 
Salonu’nda düzenlenen konserin birinci 
bölümünün müzik yönetmenliğini kanuni 
Hüdai Erdem yaptı. Bu bölümde Berlin 
Başkent Topluluğu Müzik Grubu geceye 
renk katarak adeta solistler geçidi 
sundu. Erdem’in bestelediği Hicâz Saz 
Semaisi ile başlayan bu bölümde koro 

Hicâz, Nihavende ve Muhayyer Kürdi 
Makamı’nda Aşkı Seninle Tattım, Şimdi 
Uzaklardasın, Muhabbet Bağı, Şarkılar 
Seni Söyler, Gök Yüzünde Yalnız Gezen 
Yıldızlar, Seni Buldum ya! adlı eserleri 
seslendirdi.

Berlin Başkent Topluluğu’ndan Safiye 
Yazanoğlu `Kaderimde hep güzeli 
aradım´, Yavuz Tan `ayrılık treni´, Zehra 
Küçük `Nazende sevgilim´, Kezban 
Gökalp `Bağdat´,  Feridun Hikmet Tanses 
`Bir kızıl goncaya benzer dudağın´, Ayten 

Türkiyemspor 40. Yılını

Berlin‘de Türklerin gururu olarak sayısız başarılara 
ismini yazdıran ve Berlin’in ilk Türk futbol 
kulüplerinden Türkiyemspor’un görkemli gecesine 
yıllara meydan okuyan Mine Koşan konuk sanatçı 
olarak katıldı. Reinickendorf Belediyesi Ernst-Reuter 
Salonu’nda düzenlenen konser büyük ilgi gördü.

Türkiyemspor 
kuruluşunun 
40. yılını Berlin 
Başkent Topluluğu 
ve Mine Koşan’ın 
konuk sanatçı 
olarak katıldığı bir 
konserle kutladı

Haber
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Değirmenci `Üzüldüğün şeye bak´, Şenay 
Çetin `Yiğidim aslanım´, Melisa Bostancı 
`Ah bu hayat çekilmez´, Özlem Ayaş 
`Takvimlerden haberin var mı?)  ve Hayriye 
Dizdareviç `Veda busesi´ adlı eserleri solo 
olarak seslendirdiler.

Konserin ikinci bölümünde konuk sanatçı 
Mine Koşan, sahne aldı. Programında 
birbirinden güzel eserler seslendiren 
Koşan, `Uslan artık deli gönül, Ah yalan 
dünya, Bir gönül oyunu, Atma beni 
ölümlere, Yağmurun sesine bak, Gitsen bile 

hatıran yeter ve Çile bülbülüm çile´gibi bir 
zamanların hit olmuş eserlerini okurken 
müziksever konuklar çok şarkısında 
kendisine eşlik ettiler. 2 bölümden oluşan 
konsere
Hüdai Erdem (kanun), Ceyhun Domaçlıoğlu, 
Ahmet Mert ve Göksel Okay kemanlarıyla, 
Timur İmren (ud), Serhan Nacak (ney), 
Bekir Karaoğlan (keybord), Yasin Kıran 
(klarnet), Enver Gülgen (elektro kontrabas), 
Hakan Gülbahar (gitar) ve ritim sazlarıyla 
Suat Borazan ile Servet Dolu eşlik ettiler. 

Türkiyemspor Başkanı Durmuş Ali 

Matur, konser bittikten sonra sahneye 
çıkarak, başta Eurogıda’dan Celal İrgi, 
Kaplan Döner’den Remzi Kaplan, LVM 
Versicherung’tan Fikret Odag, Kaya 
Reisen’den Bahattin Kaya, Hepa Grup’tan 
Yetkin Hepaydınlı, ttacct GmbH’dan Hakan 
Kınacı ve Beko&Siltem’den Hikmet Uzun ve 
kardeşleri gibi sponsorlar ile bu gecenin 
hazırlanmasına emeği geçen herkese 
teşekkür etti. 

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY ve Sadık KARSLI

Mine Koşan’la kutladı
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Berlinli sporseverlerin ilgi göstermediği dev 
derbide Türkiyemspor, Türkspor’u 3-1 Yendi

Berlin Ligi’nin 11. haftası 
Katzbachstr.‘de yine müthiş 

bir derbiye sahne oldu.  Berlin 
Türkspor’u konuk eden 
Türkiyemspor, karşılaşmanın 11. 
dakikasında 0-1 geriye düşmesine 
rağmen ikinci yarıdaki güzel 
futboluyla 3-1 kazanan taraf oldu. İlk 
yarısı 1-1 biten karşılaşmanın ikinci 

yarısında bir penaltı bir de kırmızı 
kart çıktı. 

Karşılaşmaya konuk ekip Berlin 
Türkspor iyi başlayıp 11. dakikada 
Rammy ile 1-0 öne geçti. Daha 
sonra oyunda dengeyi sağlayan 
Türkiyemspor, 26. dakikada 
Pingani’nin attığı golle beraberliği 
yakalayıp soyunma odasına 1-1’lik 
eşitlikle gitti. 

Rakibinin 10 kişi kalmasını 
iyi değerlendiren ev sahibi 
Türkiyemspor, ikinci yarıda iki gol 
daha bularak sahadan üç puanla 
ayrılan taraf oldu. Türkiyemspor bu 
sonuçla puanını 16’ya çıkarırken, 

Berlin Türkspor ise 13 puanda 
kaldı. Türkiyemspor’u 2-1 öne 
geçiren golü 81. dakikada penaltıdan 
Gehring kaydederken, Ensar Bayır 
90. dakikada sonucu tayin eden golü 
attı. Karşılaşma da bu sonuçla 3-1 
Türkiyemspor’un galibiyeti ile sona 
erdi.

Türkiyemspor Başkanı Durmuş Ali 
Matur‘un karşılaşma öncesi Türkspor 
Başkanı Metin Yılmaz’ı `Hoşgeldiniz´ 
diyerek ve çiçek vererek karşıladığı 
maça takımlar şu kadrolarla çıktılar. 

Türkiyemspor: Bilâl Toktumur, Nabil 
Abdelaziz, Modu Lamin Sanyang, 
Mossi Simon Pingani, Necmi Ulucay, 

Spor
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Anselm Stüker, Stefan Gehring, 
Mushakir Razeek 83. Dakika – Ensar 
Bayır), Amman Al Abdah, Denis 
Schulz (73. Dakika - Abdoul Aziz 
Conte), Oğuzhan Duman (65. Dakika - 
Samer Awad) 
Antrenör: Wolfgang Sandhowe.

Türkspor: Tolunay Çetinkaya, Volkan 
Dikmen, Tarkan Korkmazyürek (32. 
Dakika Rodrigo De Jesus Mendes), 
Ferdi Goegen, Demircan Dikmen 
Kadir Erdil, Can Eryiğit, Okan 
Işık, Kemal Akar (63. Dakika Fatih 
Aydoğdu), Ramy Raychouni, Paulo 
Eduardo Bernandes De Almeida. 

Antrenör: Daniel Volbert

Türkspor Başkanı Metin Yılmaz 
maçtan sonra, Berlin SES Dergisi’ne 
şunları söyledi. “Türkiyemspor 
Başkanı Durmuş Ali Matur’a, bizi 
ve Berlin Türkspor‘u misa� rper, 
candan karşılamasına ve şu günler 
ihtiyacı olduğumuz birlik beraberlik 
dileklerinden dolayı çok teşekkür 
ederim. 

Ayrıca 3-1 galibiyetlerinden dolayı 
Türkiyemspor‘u tebrik ederim. 
Karşılaşmanın hakeminin kötü 
bir maç yönetmesine rağmen 

böyle önemli bir derbide maçın 
centilmence geçmesi ve bitmesinden 
dolayı her iki takımın futbolcularını 
ve seyircileri de kutlarım.“
Goller: 0-1 Ramy Raychouni, (dakika 
11. Türkspor), 1-1 Mossi Simson 
Pingani (dakika 26. Türkiyemspor),                                                                           
2-1 Stefan Gehring (dakika 81. 
penaltıdan Türkiyemspor) ve 
3-1 Ensar Bayır, (dakika 90. 
Türkiyemspor)

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Hüseyin İŞLEK 
ve Şükrü TOKAY

TÜRKİYEMSPOR: Bilâl Toktumur, Nabil Abdelaziz, Modu Lamin Sanyang, Mossi Simon Pingani, Necmi Ulucay, Anselm 
Stüker, Stefan Gehring, Mushakir Razeek 83. Dakika – Ensar Bayır), Amman Al Abdah, Denis Schulz (73. Dakika - Abdoul 
Aziz Conte), Oğuzhan Duman (65. Dakika - Samer Awad) Antrenör: Wolfgang Sandhowe.  TÜRKSPOR: Tolunay Çetinkaya, 
Volkan Dikmen, Tarkan Korkmazyürek (32. Dakika Rodrigo De Jesus Mendes), Ferdi Goegen, Demircan Dikmen Kadir Erdil, 
Can Eryiğit, Okan Işık, Kemal Akar (63. Dakika Fatih Aydoğdu), Ramy Raychouni, Paulo Eduardo Bernandes De Almeida. 
Antrenör: Daniel Volbert
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Ünlü oyuncu 
Taies Farzan’ın 

başrolünü 
oynadığı 

`SANDSTERN´ 
adlı film 29 

Kasım’da 
sinemalarda

İRAN asıllı Türk oyuncu Taies Farzan’ın en son filmi `SANDSTERN´ 
29 Kasım’da Almanya’da sinemalarda gösterime giriyor. 

Yönetmenliğini Yılmaz Arslan’ın yaptığı filmin diğer oyuncuları da yine Türk 
kökenli sinema ve televizyon sanatçıları. Filmde Farzan’ın dışında Hilmi Sözer 
ve Erdal Yıldız’ın dışında Roland Kagan Sommer, Katharina Thalbach’ta önemli 
roller üstlenmişler.

Maxma Film UG (Allmanya), Tarantula sarl (Luxemburg) ve Tarantula scrl’in 
(Belçika) yaptığı `Sanstern´ adlı filmle yönetmen Arslan’la ikinci kez çalıştığı 
söyleyen güzel yıldız Taies Farzan, “Yılmaz’la daha önce de birlikte çalışmıştık. 
Yılmaz’ın 2004 yılında çektiği `Brudermord-Kardeş katli´ filmLocarno’da 
`Gümüş Leopord´ ödülü almış ve o yıllarda büyük ses getirmişti. 

Kendi ifadesine göre hikayesini de Yılmaz’ın kendi yazdığı bu filmin senaryoyu 
bana gönderdiğinde aslında benimle ilgili kafasında net bir karar yoktu. O 
yüzden de benden karakteri dış görünüşü dahil her şeyiyle hazırlayıp deneme 
çekimine Luxemburg‘a gelmemi istedi. 

Filmin yapımcılarından biri olan Tarantula‘nın ofisinde uzun bir çalışma 
gününden sonra rolü bana verdi. Seçilmiş olmak güzeldi ama aynı zamanda 
büyük bir sorumluluğu beraberinde getiriyordu. Bugüne kadar alışılagelmişin 
dışında bir Türk kadınını az sahneler içerisinde göstermek çok da kolay 
olmayacaktı. Çekimler çok keyifli geçti. Farklı milliyetlerden oluşan bir ekiple 
çalışmak, sette beş altı farklı dilin konuşuluyor olması ve hepsinden önemlisi 

herkesin birbirine olan sonsuz saygısı bana farklı bir set 
ortamı deneyimleme şansı verdi.“ diyor.

Uzunca bir aradan sonra 1980 yılında 12 yaşında 
Almanya’da yaşayan anne ve babasının yanına gelen 
Oktay’ın (Roland Kagan Sommer) hayatını anlatan film 
Almanya’da yaşayan binlerce göçmen kökenli anne ve 
baba ile çocuklarının sorunlarını anlatıyor. Yeni hayatına 
bir türlü uyum sağlayamayan Oktay’ın anne ve babası 
ile Almanya’ya bir türlü ayak uyduramaması ve onlarla 
arasında doğru dürüst bir bağ sağlayamamasının konu 
edildiği film de Oktay’ın annesi Fatma rolünü Taies 
Farzan  başarıyla üstlenmiş.

Haber: Hüseyin İŞLEK
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Banzai Spor Kulübü, Almanya‘nın en başarılı genç sporcu 
yetiştirme ödülü `Das Grüne Band 2018´ bu yıl üçüncü kez 

kazandı. 5000 Euroluk ödül DOSB yönetiminden Frau Rücker ve 
Commerzbank yönetiminden Frau Orlopp tarafından verildi. Bu 
ödül Almanya’da her yıl yalnızca bir spor kuruluşu veya derneğine 
veriliyor.

Her 5 yıl da bir spor derneği veya kuruluşunun katılabildiği 
bu ödül dağıtımına 15 yılda 3. kez katılan Banzai Spor Kulübü 
böylece gençler dalında 3. kez en yüksek ödülle onora edildi. Bu 
yarışta genç yetenekler nasıl yetiştiriliyor, nasıl teşvik ediliyor ve 
sonuçta spor derneği hangi önemli başarılara ulaşmak için bu genç 
yetenekleri nasıl yetiştirmiş diye değerlendiriliyor.

Banzai Spor kulübü sporcularının son 5 yılda Berlin, Almanya, 
Avrupa ve Dünya Şampiyonaları‘nda yaptığı derecelere Almanya‘da 
başka kulübü ulaşamadığından dolayı yine bu kez de Banzai Spor 
Kulübü bu en başarılı genç yetiştirme ödülüne layık görüldü. 

Berlin SES Dergisi’ne konuşan Banzai Spor Kulübü antrenörü ve 
başkanı Veysel Buğur, bu ödülün genç sporcularının başarıları ile 
geldiğini hatırlatarak, 5000 euroluk bu ödülün yine gençleri teşvik 
etmek için kullanılacağını söyledi.

Haber: Hüseyin İŞLEK

Banzai 5000 
euroluk ödülün 
sahibi oldu

Jahr ◆ Yıl 15 75
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Spor İmamlar 
papazları 
2-1 yendi

Berlin Kiliseler Birliği ve İslam 
Federasyonu‘nun ortaklaşa 

düzenlediği, 13. Geleneksel 
imamlar papazlar maçı Berlin‘de 
yapıldı. Berlin Julius Hirsch Spor 
Kompleksi‘nde karşı karşıya gelen 
imamlar ve papazlar, imamların 
2-1 lik galibiyetiyle sona erdi. İlk 
yarıyı 1-0 önde bitiren papazlar 
karşı ikinci yarıda çok baskılı 
oynayan imamlar ikinci yarıya golle 
başladılar. 

İkinci yarıda çok güzel bir 
oyun sergileyen imamlar, Arap 
imam Memun Halid‘in golüyle 
beraberliğe ve ve sonra Ahmet Basri 
hocanın golüyle 2-1 öne geçerek 

karşılaşmada galibiyeti elde ettiler. 

Karşılaşmanın ardından açıklama 
yapan İmamlar Takımı kaptanı 
Burhan Dündar, son derece 
centilmence geçen karşılaşmada 
maçın skorundan çok din adamları 
arasında kurulan dostluğun ve 
arkadaşlığın öne çıktığını söyledi. 

Birlik ve beraberliğe vurgu yapılan 
konuşmalarda rakipler birbirlerini 
tebrik ederken kupayı imamlar 

evlerine götürdü. Müsabakanın 
sonunda imamlar kupayı Kiliseler 
Birliği ve başpapazından ve 
ortodoks kiliseleri başkanı ve 
başpapaz Emmanuel S� atkos, Berlin 
İslam Federasyonu Başkanı Murat 
Gül ve Berlin Futbol Federasyonu 
Başkanı Bernd Schultz‘un elinden 
aldılar.

Haber: Hüseyin İŞLEK

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 
geleneksel Türk Okçuluğu‘nu 

dünyaya tanıtmak ve ata sporumuza 
yeni sporcular kazandırmak amacıyla 
başlatılan Kemankeş Projesi‘nde 
16 ülkeden başarılı olan 32 okçu, 
Okmeydanı’nda yarıştı. 

18 Ekim’de gerçekleştirilen sıralama 
atışlarında Almanya adına yarışa 
katılan Ahsen Gazel Er ve Aytaç Emre 
Bingöl birinciliği alarak 19 Ekim‘de 
düzenlenen � nallerde ilk turu maç 
yapmadan geçerken daha sonraki 
müsabakalarını kazanarak � nalde 
Malezya’nın rakibi oldu, bir gün önce 
Almanya’nın dört puan gerisinde 
kalan Malezya � nal sonunda 
birinciliği alırken, Almanya bir puan 
farkla  ikinci, Bosna Hersek üçüncü 
oldu. Geleneksel okçuluk alanında 
yarışan sporculara madalyaları 
düzenlenen tören ile verildi.
 
Berlin Yunus Emre Enstitüsü’nün 
Kemankeş Projesi‘ni yürüten 
Kemankeş Germania antrenörleri 

Muza� er Türk ve Şükran Altunkaynak 
alınan sonuçtan memnuniyetlerini 
dile getirirken, bu başarının 
Almanya’da geleneksel Türk okçuluğu 
adına önemli olduğunu vurguladılar. 

Yunus Emre Enstitüsü Kemankeş 
Projesi’nin yürütücüsü olarak 
da bu projenin çalışmalarına 
katkı sunduğunu belirten Şükran 
Altunkaynak, Berlin Yunus Emre 
Enstitüsü ile projenin ikinci kursuna 

başladıklarını ve bir sonraki 
kursa 27 Kasım 2018 itibari ile 
başlayacaklarını söyledi. İlgi duyanlar 
bu tarihe kadar Berlin Yunus Emre 
Enstitüsü Kronenstraße 1, 10117 
Berlin adresine giderek orada kayıt 
yaptırabilecek ayrıca kursun ilk 
günü Kemankeş Germania idman 
alanı Herbert Hoover Schule spor 
salonunda da kayıt olunanabilecek. 

Haber: Hüseyin İŞLEK

Kemankeş Ekibi Türkiye’den madalya ile döndü

Kemankeş Projesi‘nde 16 ülkeden başarılı olan 32 okçu, Okmeydanı’nda yarıştı. 
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Berlin Yunus Emre Enstitüsü

Fotoaufstellung der Profis:

Obere Reihe (v.li.): Henrik Kuchno (Athletiktrainer), Hendrik Vieth (Athletiktrainer), Palko Dardai, Peter 
Pekarik, Marvin Plattenhardt, Per Skjelbred, Mathew Leckie, Valentino Lazaro, Pascal Köpke, Lukas 
Klünter, Julius Kade, Maximilian Pronichev, Muhammed Kiprit, Michael Becker (Physiotherapeut), 
Frederik Syna (Physiotherapeut), Hendrik Herzog (Zeugwart)

Mittlere Reihe (v.li.): Dr. Ullrich Schleicher (Mannschaftsarzt), Rainer Widmayer (Assistenztrainer), 
Pal Dardai (Cheftrainer), Ondrej Duda, Alexander Esswein, Fabian Lustenberger, Salomon Kalou, Karim 
Rekik, Vedad Ibisevic, Niklas Stark, Jordan Torunarigha, Florian Baak, Arne Maier, Sidney Friede, Nello 
di Martino (Teamleiter), Herthinho

Untere Reihe (v.li.): Admir Hamzagic (Assistenzarzt), Zsolt Petry (Torwarttrainer), Andreas Thom (In-
dividualtrainer), Maximilian Mittelstädt, Vladimir Darida, Dennis Smarsch, Jonathan Klinsmann, Rune 
Jarstein, Thomas Kraft, Marius Gersbeck, Javairo Dilrosun, Dennis Jastrzembski, Maurice Covic, Sinan 
Kurt, David del Mel (Physiotherapeut), Robert Abramczyk (Zeugwart) Es fehlt: Davie Selke

Fotoaufstellung der U23:
Obere Reihe (v.li.): Nikos Zografakis, Will Siakam, Maurice Klehr, Lukas Kraeft, Anthony Roczen, Florian 
Krebs, Maximilian Storm, Rico Morack

Mittlere Reihe (v.li.): Karsten Leyke (Assistenztrainer), Ante Covic (Cheftrainer), Niko Koulis, Gordon 
Büch, Niko Bretschneider, Fabio Mirbach, Florian Egerer, Panzu Ernesto, Alfred Bär (Teamleiter)

Untere Reihe (v.li.): Max Steinborn (Torwarttrainer), Andreas Thom (Individualtrainer), Irwin Pfeiffer, 
Nils Blumberg, Niclas Wild, Maxim Hertel, Max Mulack, Tony Fuchs, Claudia Wallenta (Athletiktraine-
rin), Herthinho

Bildrechte: City-Press GbR, von Mathias Renner/City-Press GbR)
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schmekt‘s wie im Urlaub
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in  B e r l i n

13 x

HYPRO FINANCE 
   ile ev sahibi olmak çok kolay 
Hayallerinizdeki eve kavus̨mayı daha fazla ertelemeyin! 
Size özel finansman konseptini, gelin, birlikte olus̨turalım. 
Herhangi bir bankaya bağlı olmadan, en uygun faiz 
oran larıyla ve alanında uzman danıs̨manlık hizmetiyle.

Ahmet Akın
Finansman Uzmanınız

Hemen arayanlara ücretsiz  

konut değer tespiti:

030/60 50 80 62

HYPRO FINANCE ile avantajlarınız:
•  Bağımsız ve kapsamlı pazar kars̨ılas̨tırması (300’ün üzerinde banka)
• Canlı online danıs̨manlık hizmeti – nerede ve ne zaman isterseniz 
• Sizin ihtiyaçlarınıza özel finansman konsepti 
• Uzun yıllara dayanan tecrübe 
• Ödemeyi alana kadar tam destek 

www.hyprofinance.de • www.facebook.de / hyprofinance
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