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Berlin-SES dergisi hem Türkçe hem Almanca ücretsiz olarak 
yayımlanıyor. Tüm içeriği büyük bir özenle düzenleniyor. Yayıncı 
başkalarının gönderdiği yazı, resimlerin içeriği hakkında; örneğin 
etkinliklerin notları, metinleri, vesaire, sorumluluk kabul etmez. 
İsimle işaretlenmiş olan yazı ve resimler yazarın görüşüdür ve 
yayıncının görüşünü bağlamaz.  
© Telif hakkı 2022 – Haberlerin tüm içeriği (metinler, fotoğraflar, 
resimler ve görseller) Berlin-SES mülkiyetindedir. İzin alın-
maksızın kullanımı, çoğaltması, sunum ve paylaşma hakları 
saklıdır. Yayıncının izni olmaksızın dergide (Berlin-SES Dergisi On-
line versiyonunu da kapsıyor) yer alan, reklam ve diğer materyal-
ler ile yazıların tamamen veya kısmen kopyalanması, paylaşılması, 
yeniden yayımlanması ve değiştirilmesi kesinlikle yasaktır.

Tüm hakları saklıdır / Alle Rechte vorbehalten
Diese kostenlose Zeitschrift erscheint in Türkisch und Deutsch. 
Die Inhalte des Berlin SES Stadtmagazins werden mit größt-
möglicher Sorgfalt erstellt. Der Herausgeber übernimmt jedoch 
keine Gewähr für die Richtigkeit, die von Dritten bereitgestellt 
wurden (Veranstaltungshinweise, Texte etc.). Namentlich 
gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen 
Autors und nicht zwingend die Meinung des Herausgebers 
wieder. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Heraus-
gebers. Alle Rechte vorbehalten. © Copyright 2022  Alle Inhalte, 
insbesondere Fotografien, Werbungen, Texte und Grafiken 
sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich 
der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und 
Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Merhabalar Saygıdeğer SES Dergisi 
Okurları

Bu yılın son çeyreğine girdiğimiz şu 
günlerde, dergimizin Eylül sayısıyla sizleri 
yürekten selamlıyor, sağlıklı ve mutlu 
günler diliyoruz.

Dergimizin önsözüyle sizleri selâmlamak 
bizlere her zaman heyecan verir. Çünkü 
bu metni yazarken, siz okurlarımızla 
sohbet ediyormuşuz gibi bir duygu içine 
gireriz. Bu da bizlere, siz okurlarımıza 
karşı olan sorumluluğumuzu bir kere daha 
hatırlatıyor.

Bizler bu dergiyi güzel ve faydalı 
düşüncelerle kurduk ve yolumuza bu 
duygularla devam ediyoruz. Enerjimizi 
kardeşlik duygularından alıyoruz. Güzel 
işler yaptığımıza inanıyoruz, o nedenle 
güzelliklerle karşılaşıyoruz.

Değerli okurlar, yaz tatili geçip gitti. Tüm 
okurlarımızın güzel ve dinlendirici bir 
tatil yaptığını umuyor, herkese işlerinde 
başarılar diliyoruz. İlkokuldan yüksekokula 
kadar, tüm öğrencilerimizin  başarılı 
bir dönem geçirmesi dileğimizdir. Keza 
meslek eğitimi yapanlara da başarılar 
dileriz.

Her zaman söylediğimiz gibi, zaman hızla 
ilerliyor ve yapılacak işler birikiyor. Zaman 
hayatın kendisidir. Zamanı iyi kullanmak 
bizlerin elindedir, bu nedenle onu boşa 
harcamamalıyız. Bu nedenle öncelikle 
hayal kurmak iyidir, çünkü hayal kurmak 
her şeyin bir başlangıcıdır. Bizler bu 
kurduğumuz hayal yardımıyla hedefimize 
ulaşmak için çalışırız ve zamana karşı 
kaygılarımızı azaltmak için uğraşırız. 
Tüm okurlarımızın düşüncelerinde yatan 
hedeflerini gerçeğe dönüştürmelerini 
diliyoruz.

Değerli okurlarımız, ağustos ve eylül 
ayları milletimiz için zafer aylarıdır. 
Bilindiği gibi 30 Ağustos Zaferi, Türk 
Milletinin işgal altındaki topraklarda 
yeniden doğuşunun zaferidir. 30 Ağustos 
Zaferi’nden bir yıl önce, Sakarya Meydan 
Savaşı vuku bulmuştu. Türk Ordusunun 
5713 şehit verdiği bu kanlı savaş, 23 
Ağustos 1921 tarihinde başlamış, 13 Eylül 
1921 tarihinde Türk Ordusunun zaferiyle 
son bulmuştur. Sakarya Savaşı, 22 gün 
ve gece sürerek, dünya tarihine en uzun 
savaş olarak geçmiştir. Ayrıca bu savaş, 
238 yıldır devam eden geri çekilmenin 
durdurulduğu bir savaş olarak da tarihte 
yerini almıştır.

9 Eylül 1922, İzmir’in kurtuluş tarihidir. Bu 
tarih aynı zamanda ülkemizin de düşman 
işgalinden kurtuluşudur. Ordumuza, 
Başkomutan’ımız Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK ve Kurtuluş Savaşı’na katılmış 
tüm komutanlarımıza minnettarız.

Değerli okurlarımız, bir dahaki sayıda 
buluşuncaya dek hoşçakalın.

Julia Urzynicok, 
Pflegeleitung Herzkatheterlabor

Oberarzt Dr. Florian Pape, 
Leiter Herzkatheterlabor

Prof. Dr. Cemil Özcelik, 
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Türk- Alman İşverenler Birliği (TDU), Kurban Bayramı’nın 2. gününde üyeleri, misafirleri 
ve Berlinli basın mensuplarına bir davet verdi. Türkiye’den de konukların da yer aldığı 
davete, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin Muavin Konsolos Bilal Çamlık, Azer-
baycan Büyükelçi Müsteşarı Javid Nasirli’nin yanı sıra; çok sayıda sivil toplum kuruluşunu 
yöneticisi, dernek temsilcileri ile Berlinli iş insanları ve konuklar katıldı.

TDU Basın Sözcüsü ve Genel sekreteri olan Doğan Azman’ın açılış konuşmasından sonra 
söz alan Başkan Remzi Kaplan: „Kurban Bayramımız, örf ve adetlerimizi yerine getirirken 
aynı zamanda dostluk, birlik ve beraberlik duygularımızı da paylaştığımız, millet olarak 
tüm manevi değerlerimizle çok özel bir gündür. Kurban Bayramı’nı doya doya yaşayalım.” 
dedi.

Ardından söz alan Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de konukların bayramını kutlaya-
rak selamladıktan sonra şunları söyledi: “Türkiye’de bayramı kutlamak ve sevdiklerimizle 
beraber olmak bizler için alışa gelmiş güzel adetlerimizden biri. Bunu yurtdışında sürdü-
rebilmek ve aynı şekilde hissedebilmek hiç de kolay değil. Bundan dolayı TDU’ya, bizlere 
kapılarını her seferinde açtığı için sonsuz teşekkür ediyor ve Kurban Bayramınızı yürekten 
kutluyorum.”

Konuşmalardan sonra genç sanatçı Arda Aykut’un güzel viyola müziği eşliğinde ve hoş 
sohbetlerle bayram etkinliği akşamın geç saatlerine kadar sürdü.

Haber: Hüseyin İŞLEK

Fotograf: Şükrü TOKAYTD
U

’d
a

B
ay

ra
m

la
şm

a
Tü

rk
-A

lm
an

 İş
ve

re
nl

er
 B

ir
liğ

i’n
de

 K
ur

ba
n 

Ba
yr

am
ı n

ed
en

iy
le

, k
ut

la
m

a 
tö

re
ni

 d
üz

en
le

nd
i



5Jahr ◆ Yıl 19 5

14



6

�Haber

Jahr ◆ Yıl 196

30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 100. 
Yıldönümü, 
Almanya’nın 
Berlin 
Büyükelçisi 
Ahmet Başar Şen ile Silahlı Kuvvetler 
Kara Ataşesi Albay Yılmaz Çetin’in 
düzenlediği resepsiyonla ve coşkulu 
bir törenle kutlandı.

T.C. Berlin Türk  Büyükelçiliği’nde 
Büyükelçi Şen’in  ev sahipliğinde 
düzenlenen Zafer Bayramı etkinliğine 
Berlin’de görevli yabancı ülkelerin 
temsilcileri, askeri ataşeleri ile sivil 
toplum kuruluşlarının yöneticileri 
katıldı. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar 
Şen, Berlin Büyükelçiği’nde görevli 
Askeri Ataşeler ve eşleri konukları 
büyükelçilik salonunun girişinde 
karşıladılar. 

Büyükelçilikteki Zafer Bayramı 
kutlaması şehitler anısına yapılan 
bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. 
Saygı duruşunun ardından İstiklal 
Marşı ve Alman milli marşları çalındı. 
Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer 
Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesaj 
okundu.

Etkinlikte Büyükelçi Başar Şen ve 
Silahlı Kuvvetler Vekili ve Kara 
Ataşesi Albay Yılmaz Çetin birer 
konuşma yaptılar. Büyükelçi Şen tö-
rende yaptığı konuşmada konuklarını, 

Ağustos Zafer Bayramı Berlin’de Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 100. 
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“Ekselansları, Dost ve müttefik ülke-
lerin saygıdeğer temsilcileri, Türk 
toplumunun değerli temsilcileri, 
seçkin konuklar, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kuruluşunu mümkün kılan 
Büyük Zafer’in 100. yıldönümünü 
kutlamanın gurur ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. Zafer Bayramı ve 30 
Ağustos Türk Silahlı Kuvvetle-
ri Günü vesilesiyle milletimizin 
ve özellikle Almanya’da yaşayan 
vatandaşlarımızın bayramını en içten 
dileklerimle kutluyorum. Bu gurur 
gününde coşkumuzu paylaşan tüm 
dost ve müttefiklerimize teşekkür 
ediyor, hepinize büyükelçiliğimize 
hoş geldiniz diyorum. Bu vesileyle 
kurtuluş savaşımızın Başkomutanı 
ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ordumu-
zun kahraman askerlerini rahmetle 
anıyorum.” şeklinde selamladı.

Büyükelçi Şen, Gazi Mustafa Kemal 
komutasında 26 Ağustos 1922‘de 
başlayan Büyük Taarruz ve sonrasını 
anlatarak; “30 Ağustos, Türkiye Cum-
huriyeti’nin kuruluşuna giden yolu 
açması bakımından Türk tarihinin 
en önemli dönüm noktalarından 
biridir.” dedi ve büyük önder ATA-
TÜRK’ün, “Yurtta sulh cihanda sulh“ 
sözünü hatırlatarak, son uluslararası 
gelişmelerin ışığında Türkiye’nin 
bölgede artan önemine işaret ederek 
sözlerini bitirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı`nın anlam 
ve önemine yer verilen video gösteri-
minin ardından konuşan Türk Silahlı 
Kuvvetleri Vekili ve Kara Ataşesi 
Albay Yılmaz Çetin de Türkiye’nin ve 
Türk ordusunun son dönemde kü-
resel ve bölgesel sorunların çözümü-
ne verdiği katkıya işaret etti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de 
düzenlenen Zafer Bayramı etkinliği 
konuşmaların ve video gösteri-
minin ardından davetlilere Türk 
mutfağından ikramların sunulduğu 
resepsiyonla son buldu.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Hüseyin İŞLEK ve Şükrü 
TOKAY
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Basit bir ateşlenmenin ötesinde! ADA ile semptom kontrolü yap!
Oyuncu Gamze Şenol Ailevi Akdeniz Ateşi ve nesiller arasında 
genetik geçişi hakkında bilgilendiriyor 

 “Gerçekten ailenizden gelen bir özelliğiniz ya da bir şey var mı? 
Mesela ben buklelerimi babamdan almışım. Göz rengim ise tama-
men büyükannemden. Ne yazık ki hastalıklar da kalıtsal olabili-
yor. Bu, örneğin, Ailevi Akdeniz Ateşi’nde - kısaltılmış adıyla FMF 
- görülebiliyor. FMF‘nin tipik semptomu, göğüs kafesinde veya 
eklemlerinde ağrı veya ateşle birlikte karın ağrısıdır. 

FMF özellikle Doğu Akdeniz bölgesinden ailelerde yaygındır, 
örneğin Türkiye‘de, Arap ülkelerinde, ama aynı zamanda bizde 
Almanya‘da da. ADA ile artık semptomlarını kontrol edebilirsin. 
ADA‘yı „www.mehralsnurfieber.de“ adresinde bulabilirsin. 

Ailevi Akdeniz Ateşi hakkında

Çocuklarda veya yetişkinlerde sıklıkla ateş, 
karın ağrısı ve göğüste ve eklemlerde ağrı 
varsa, bu basit bir ateşlenmenin ötesinde bir 
şey olabilir. Ailevi Akdeniz Ateşi (kısaltılmış 
adıyla FMF), ailede kalıtsal olabilen bir 
hastalıktır. Örneğin, anne ya da babadan 
çocuğa geçilebilir. FMF öncelikle Güneydoğu 
Akdeniz bölgesinden (örneğin Türkiye‘den 
veya Arap ülkelerinden) insanlarda görülür. 
FMF genellikle çocuklukta başlar. Hastalığın 
tam olarak teşhis edilmesi genellikle uzun 
zaman alır. Bunun nedeni, hastalığın nadir 
görülmesidir. Bir de semptomlarının, yani ateş 
veya göğüs ve karın ağrısının, diğer bir çok 
hastalıkta da ortaya çıkmasıdır.

K A L I T I M
Gamze Şenol

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

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

Şimdi bilgi edinin: mehralsnurfieber.de

… tıpkı tekrarlayan ateş gibi.

Güzel gözlerimi 
 annemden aldım …
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Türkçe Güzel Okuma 
Yarışması Finali
Berlin 
Büyükelçiliği’nde 
Gerçekleştirildi

Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Berlin Başkonsolosluğu Eğitim 
Ataşeliği tarafından düzenlenen Ataşeliği tarafından düzenlenen 

„Türkçe Güzel Okuma Yarışması“ „Türkçe Güzel Okuma Yarışması“ 
finalleri Büyükelçi Ahmet Başar 

Şen, Berlin Başkonsolosluğu 
Muavin Konsolosu Ersan 
Alagöz, Berlin Büyükelçiliği 
Eğitim Müşavir Vekili Prof. Dr. 
Erdal Tanas Karagöl, T.C. Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 
Başkent Berlin’de ve çevresinde görev yapan Türkçe ve 
Türk Kültürü dersi öğretmenleri, Berlin Eyalet Senato-
su’nda görev yapan Türkçe öğretmenleri, öğrenciler, 
velileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 
konuklar ve vatandaşlar katıldı.

Hayatını kaybeden öğretmenler için yapılan saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 
yarışmada, daha önce yapılan elemelere katılan 50 
öğrenciden, büyükler kategorisinde 3, küçükler ka-
tegorisinde de 3 olmak üzere 6 öğrenci Rıfat Ilgaz’ın 
‘Hababam Sınıfı’ eserinden bölümler okudular.

Jüri üyeleri Mehmet Kocagöz, Sevgi Kanbil, Mu-
rat Kayahan, Mustafa Kozanhan, Mustafa Arkanlı 
ve Ulaş Özkahraman‘ın (sayman) heyecanlı geçen 
yarışmalardan sonraki değerlendirmelerinde; kü-
çüklerde Aslı Ela Erbaş birinci, Zeynep Naz Demir 
ikinci, Ecrin Çalışkan üçüncü olurlarken; büyüklerde 
Ecrin Kaya birinci, Beyza Nur Gülbahçe ikinci, Taha 
Dertlioğlu ise üçüncü seçildiler.

Yarışma sonrası dereceye giren öğrencilerin ödül-
lerini kendilerini tebrik ederek veren ve başarılar 
dileyen Büyükelçi Ahmet Başar Şen, yarışma öncesi 
yaptığı konuşmada Türkçenin, Almanya’da yaşayan 
Türkler için önemini vurguladı. Türkçe derslerinin 
Almanya’da büyüyen çocuklar için kendi aileleriyle ve 

A B C Ç D E F G Ğ H İ  I  J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

A. B. Şen
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akrabalarıyla bağlarını kuvvetlen-
dirmek için en önemli etkenlerden 
birisi olduğunu belirten büyükelçi 
Şen, Türkçe derslerinin Almanya’da-
ki okullarda daha fazla verilmesi için 
gayretlerin sürdüğünü belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
“Türk milletinin dili Türkçedir. Türk 
Dili dünyada en güzel, en zengin 
ve kolay olabilecek bir dildir. Onun 
için her Türk, dilini çok sevip onu 
yükseltmek için çalışır. Türk Dili, 
Türk milleti için kutsal bir hazine-
dir.” sözlerini anımsatan Şen, herke-
sin Türkçe’ye ve Türkçe derslerine 
önem vermesini istedi. Dilini kaybe-
denin öz kültürünü kaybedeceğini, 
öz kültürünü kaybedenin de hayatta 
çok büyük zorluklar yaşayacağını 
söyleyen büyükelçi Ahmet Başar 
Şen, yarışmaya katılan ve dereceye 
giren tüm öğrencileri medeni cesa-
retleri ve diğer öğrencileri de motive 
ettikleri için tebrik etti.

Daha önce yapılan ‘Türkçe Güzel 
Okuma Yarışması‘ elemelerinin 
yanı sıra, Berlin Başkonsolosluğu 
tarafından gerçekleştirilen, ‘Çocuk ve 
Gençlik Şenliği’ resim yarışmasında 
dereceye giren öğrenciler Esengül 
Küçük, Hakan Vahap Bayram ve 
Selin Karis’e de ödülleri burada 
kendilerine, Prof. Karagöl tarafından 
takdim edildi.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

▶Yarışma sonrası dereceye 
giren öğrencilere ödüllerini 
tebrik ederek veren ve 
başarılar dileyen Büyükelçi 
Ahmet Başar Şen, yarışma 
öncesi yaptığı konuşmada 
Türkçenin, Almanya’da yaşayan 
Türkler için önemini 
vurguladı.

A B C Ç D E F G Ğ H İ  I  J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
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�Köşe

Hüdai ÜLKER

Berlin ve İzmir’de geçen zamana dairBerlin ve İzmir’de geçen zamana dair

Berlin’de olduğum zamanlar SES Dergisi’ndeki köşe ya-
zılarımı evimdeki rahat ortamda yazıyorum. Hava soğuk 
da olsa, sıcak da olsa balkonuma çıkıyor, çayımı yudum-
larken not defterime yazının anahatlarını karalamaya 
başlıyorum. Balkonum geniş bir bahçeye bakıyor. Bu 
bahçede çeşitli ağaçlar var. Ağaçlar olunca kuş sesleri de 
eksik olmuyor. Bu sesler doğanın masum sesleridir ve 
onlar kulaklarımda  bazen şiir bazen müzik oluyor. 
Bu güzel ortam düşüncelerime katkıda bulunuyor 
ve cümleler birbiri ardına geliyor.  Bazen yazıyı 
birkaç kez değiştiriyorum, bazen de her şey daha 
çabuk oluyor. 

Yazı ortaya çıkınca beni bir sevinç alıyor. Görevimi yapmış 
olmanın, ortaya bir yazı çıkarmanın sevincidir bu.
Yazılarımın bazılarını ise, bu yazıda olduğu gibi, İzmir’den 
gönderiyorum. Öyle denk geliyor. Ben İzmir’de tatildeyken 
derginin çıkma zamanı geliyor ve bu defa İzmir’deki evim-
de veya deniz kenarındaysam, orada yazmaya başlıyorum. 
İşte o zaman karmaşık duygular içine giriyorum. İzmir’de 
olup Berlin için yazı yazmak insanı etkiliyor ve içimde bazı 
düşünceler uyanıyor. Ancak bu düşünceler Berlin’dekiler-
den biraz farklı oluyor.

Yıllardır Berlin – İzmir arasındayım. Gidiyorum, geliyorum 
hissediyorum ve duygulanıyorum. Hoşgeldinler, vedalar 
kulaklarımda çınlıyor. Elimde çantalar, bavullar, bir yerden 
bir yere gidiyorum. Yollardayken bazen ne tarafa gittiği-
min farkında olamıyorum. Fakat ne önemi var? İçindeyiz 
bu dünyanın, burada durmak yoktur. Bir şeyler yapılacak. 
Yolculuk ister İzmir’e, ister Berlin’e olsun. Asıl önemli 
olan yollara düşmektir. Asıl hedef bir yere varmak değil, 
yolculuğa çıkmaktır. Evet yolculuğa çıkmaktır asıl olan. İlk 
yıllarda hedefe varmaktı arzumuz. O zamanlar bizleri çok 

bekleyen vardı. Onlara bir an evvel kavuşmayı arzu-
luyorduk. Fakat büyüklerin çoğu rahmeti rahmana 
kavuştu. Büyüklerimiz evlerinde oturuyorlardı. Onları 
bir yıl önce vedalaştığımız yerde buluyorduk. Fakat 
gençler? Onları bulabilene aşk olsun. Yaz aylarında 

herkes bir yerlere  gidiyor. Deniz kenarında veya 
bir köy evinde tatillerini geçiriyorlar. Artık büyük 

şehirlerden kaçış var. Sahillere, köylere, herkes bir 
yerlere kaçıyor. 

Bence iyi de ediyorlar. 
Şimdiye değin bu gidiş gelişler kaç kez tekrar 
edildi bilmiyorum. Yaşam bir tekrardan mı 

ibaret? Filosofun biri hayat için ‘Aynı şeyin ebedi tekrarı’ 
dememiş miydi? Bizde de eskiden beri söylenen bir laf 
vardır, ‘Tarih tekerrürden ibarettir‘ denir. Fakat çok daha 
önceleri, yani antik çağda yaşamış olan  bir filosof, ‘Aynı 
nehirde iki defa yıkanılmaz‘ demişti. Neden yıkanılamaz? 
Çünkü ilk defada yıkanılan sular ikinci defada artık orada 
değildir, akıp gitmiştir. Aslında yıkanan kişi de aynı kişi 
değildir, zaman geçmiştir çünkü. O zaman, benim Berlin 
- İzmir arasında gidip gelmelerim de bir tekrar değildir. 
Çünkü tıpkı akıp giden sular gibi zaman da akıp gitmek-
tedir. Her şey aynı gibi görünse de, sular aynı sular değil, 
zaman aynı zaman değil ve ben aynı ben değilim.

Gene başka bir filozof, ‘İnsan, geleceği geçmişte yaşadık-
ları gibi düşünürmüş’ demiştir. Şayet böyleyse, insanın bir 
hatasıdır bu. Geçmişte yaşadıklarımızın aynısı veya benze-
ri gelecekte karşımıza çıkmıyor, çıkmaya-
caktır. Şu Almanya’da nereden nereye geldik. 
Geçmiş günlerle benzer bir tarafı yok. Olması-
na da imkan yok zaten. Çünkü hem sular, hem 
de zaman aynı değil. Akıp gitti onlar.

Berlin’de olduğum zamanlar SES Dergisi’ndeki köşe ya-
zılarımı evimdeki rahat ortamda yazıyorum. Hava soğuk 
da olsa, sıcak da olsa balkonuma çıkıyor, çayımı yudum-
larken not defterime yazının anahatlarını karalamaya 
başlıyorum. Balkonum geniş bir bahçeye bakıyor. Bu 
bahçede çeşitli ağaçlar var. Ağaçlar olunca kuş sesleri de 
eksik olmuyor. Bu sesler doğanın masum sesleridir ve 
onlar kulaklarımda  bazen şiir bazen müzik oluyor. 
Bu güzel ortam düşüncelerime katkıda bulunuyor 
ve cümleler birbiri ardına geliyor.  Bazen yazıyı 
birkaç kez değiştiriyorum, bazen de her şey daha 

bekleyen vardı. Onlara bir an evvel kavuşmayı arzu-
luyorduk. Fakat büyüklerin çoğu rahmeti rahmana 
kavuştu. Büyüklerimiz evlerinde oturuyorlardı. Onları 
bir yıl önce vedalaştığımız yerde buluyorduk. Fakat 
gençler? Onları bulabilene aşk olsun. Yaz aylarında 

herkes bir yerlere  gidiyor. Deniz kenarında veya 
bir köy evinde tatillerini geçiriyorlar. Artık büyük 

şehirlerden kaçış var. Sahillere, köylere, herkes bir 
yerlere kaçıyor. 

Bence iyi de ediyorlar. 
Şimdiye değin bu gidiş gelişler kaç kez tekrar 
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Birinci Kuşak Dosteli Bahar Şenliği 
Ödül Töreni’nde buluştu

Almanya’nın başkenti Berlin’de 14 yıldır faaliyet gösteren ‘Dosteli 
Yaşlılar Hasta Bakım Servisi’ her yıl geleneksel olarak düzenlediği, 
‘Dosteli Bahar Şenliği Ödül Töreni’nde, hastalarını, hasta yakınlarını 
ve dostlarını ‘MADİ’ eğlence çadırında buluşturdu.

Organizasyonunu Necla Akduman’ın, sunuculuğunu Metropol FM’in 
Program Yapımcısı Egemen Cantürk ile Metropol FM’in eski program 
yapımcılarından Aslı Kavaklar’ın yaptığı şenlikte, ‘Dosteli’nin kuru-
cusu Serpil Ergün ve Alman ortağı Dr. Jan Basser ile Serpil Hanım`ın 
kardeşleri Serap ve Hilâl Yılmaz mükemmel bir ev sahipliği gösterdi-
ler.

Berlin’de Rudow, Moabit, Spandau, Wedding, Wittenau’da birer, Neu-
kölln-Späthstr.’de aynı cadde üzerinde 2 ve Frankfurt am Mein ile 
Türkiye’nin Samsun ilinde de (Serpil Hanım kardeşi, aynı zamanda 
TDU Yönetim Üyesi Serpil Yılmaz’ın sorumluluğunu üstlendiği) birer 
tane olmak üzere toplamda 9 şubesi bulunan Dosteli, Almanya’ya 60 
yıl önce çalışmak için gelen ve emekli olduktan sonra yaşlı bakım ev-
lerinde kalan konuklarını Tegel bölgesinde MADİ eğlence çadırında 
ağırladı.

Etkinlikte, Spandau Neveser Musîki Cemiyeti’nin kurucusu ve Sanat 
Yönetmeni Serap Gürses Sağat güzel bir Türk Sanat Müziği konseri 
verdi. Koronun genç nesil solistlerinden Bora Bilgiç’in vokal yaptığı 
ve 1-2 tanesini Serap Hoca ile düet olarak seslendirdiği eserler mü-
ziksever davetlilere keyifli anlar yaşattı.

Etkinlikte Serpil Hanım ve Dr. Basche, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da, Dosteli’nde 10. yılını dolduran, Bahtışen Sönmez, Gülcan 
Arıcı, Nurcihan Yeter Kayalı, Ese Çiğdem, Hülya Çelik, Havva Yalçın 
ve Emel İnan’a birer ödül vereceklerini; ancak 4 arkadaşlarının 
izinde oldukları için şenliğe katılamadıklarını söyledi. Serpil Ergün; 
MADİ’deki şenliğe katılan Nurcihan Yeter Kayalı, Hülya Çelik ve 
Havva Yalçın’a ödülleri ve plaketleri, Alman ortağı Dr. Basche ile 
kardeşleri Serap ve Hilal Yılmaz tarafından takdim edildi. 

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Dosteli’nden Dostluk Eli:
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Berlin Antik Antakya Derneği’nden 
Hataylı öğrencilere burs

2004 yılında Almanya’nın Berlin’de kurulan Antik Antakya 
Derneği’nin 14 yıldır Hataylı öğrencilere verdiği  eğitime katkı 
bursları sahiplerini buldu.

Antakya Müze Hotel’de yapılan törene, Hatay Büyükşehir Be-
lediye Başkanı (HBB) Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antakya Ticaret ve 
Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, HASİAD Sanayici 
ve İş İnsanları Derneği (HASİAD) Başkanı Av. Murat Hayzaran, 
Berlin Antik Antakya Derneği Başkanı Nihat Sorgeç ve yöne-
tim kurulu üyeleri ve Türkiye’nin çeşitli illerinde üniversite 
okuyan ve burs kazanan öğrencilerle aileleri katıldı.

Sorgeç, “Amacımız Hatay’ın değerlerini tanıtmak”
Burs dağıtımı törenindeki konuşmasında Dernek Başkanı 
Nihat Sorgeç, Almanya’ya işçi olarak giden ailelerin ikinci 
nesilleri olarak bu derneği kurduklarını belirterek, “Amacımız 
Hatay’ın kültürel, tarihi, sosyal ve ekonomi değerlerini Al-
manya’da iyi tanıtmaktır.” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye HBB Başkanı Dr. Lütfü Savaş 
“Almanya’ya gidip kimliğini, kişiliğini unutmadan; ırk, 
renk ayrımı yapmadan bir dernek kurup kaliteli işler yap-
mak gerçekten zor. Her sene umut vadeden işlerin altına 
imza atıyorsunuz. Öğretenlere, öğrenenlere ve öğretime 
sunduğunuz katkıdan dolayı çok mutluyum.“ ifadesini 
kullandı. 

Yönetim kurulunda Hataylı Hatice Selçuk, Macit Şahyazıcı, 
Mehmet Kilisli, Civan Uçar ve Hatay’a gönül veren Alman 
vatandaşı Rainer Fink’in yer aldığı Berlin Antik Antakya 
Derneği, başarılı  12 üniversite öğrencisine 8’er bin lira burs 
olanağı sağladı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde üniversitelerde okuyan, Sevval 
Baydar, Berk Karagündüz, Kerime Hazar Kelleci, Nur Lilyan 
Güven, Niver Kahyaoğlu, Kerime Hazal Kelleci, Sezer Tümer, 
Sara Suadiye, Metin Pehlivanoğlu, Zeynep Suadiye, Fatma 
Yılmaz, Kadriye Temiz ve Selenay Sasaoğlu adlı 12 öğrenci 
derneğin burs imkânından faydalandı. Burs çekleri törende 
hazır bulunan öğrenciler veya aile bireylerine takdim edildi.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
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Profesyonel Koç, Kişisel Gelişim Uzmanı ve yazar Derya 
Çolaker izin dönemi öncesi geleneksel son seminerini 
19 Haziran 2022 Pazar günü saat 16.00 da yine TDU 
salonlarında “Öz Şefkat’ konulu başlığıyla gerçekleştirdi.

“Öz Şefkat” konulu seminerin sunum akışı şöyleydi.
‘Öz şefkat Nedir?’, ‘Öz şefkat, kendini kandırmak değildir’, 
‘Özşefkat, kendini şımartmak değildir’, ‘Özşefkatin 
bileşenleri’, ‘Hiç kendine “canım’” dedin mi ?’ ve 
‘Özümüze nasıl şefkatli olabiliriz?’
“Tomurcuğun tomurcuklanmak için kendisinden başka bir 
şeye ihtiyacı yoktur.” Christopher K. Germer
Çolaker, sponsorlarını ve semineri izleyen medya 
ve mensuplarını selamlayarak ve teşekkür ederek 
başladığı konuşmasına şöyle devam etti. “Öz şefkat, 
başka insanların başarısızlık, yetersizlik ya da acı yaşam 
olaylarını yaşaması durumunda, onlara gösterdiğiniz 
şefkatli tutumu kendinize karşı da göstermenizdir. Öz 
şefkat; kişinin acı ve başarısızlık durumlarında kendisini 
sert ve acımasız bir dille eleştirmesi ve kendini yaşamdan 
kopması demekte değildir. Bunun yerine, kendine 
karşı anlayışlı, nazik ve önyargısız davranarak yaşadığı 
olumsuzlukların geçeceğine karşı duyulan inançtır. 
Kendini hırpalamak, suçlamak yerine, yaşanılan herşeyin 
hayat deneyiminin bir parçası olduğunu kabul etmektir.”

Kendinize sorun: Başkaları size öz şefkat hakkında ne 
söyledi? Ebeveynlerinizin merhametli tutumları var 
mıydı? Eğer varsa, kendilerini de dâhil ediyorlar mıydı? 
Peki, kendinize karşı şefkatli olsaydınız, nasıl olurdu?
Kendinize karşı sert eleştiriden vazgeçerseniz nasıl 
olacağını düşünüyorsunuz?
Sonra, kendinizle nasıl konuştuğunuza dikkat edin. 
Konuşma tonunuz kendinizi azarlar gibi mi? sürekli 
negatif kelimeler mi seçiyorsunuz? Hayatınızın geri 
kalanını bu sesle geçireceksiniz; bu yüzden onu gerçekten 
tanımak için zaman ayırın ve gerekirse bazı bilinçli 
egzersizler yapın.
Ve sakın unutmayın, şefkat rağmenleri sever. Her şeye 
rağmen kendinizi sevin, kendinize değer verin.
Acılarımıza, başarısızlıklarımıza rağmen kendimize 

sarılmayı başarmak, zihinsel ve ruhsal sağlığımız adına 
çok güçlü bir adımdır. Kendinize sarılmak ise ancak öz-
şefkatli bir tutum ile mümkün olabilir.
Değerli Profesyonel Koç, Kişisel Gelişim Uzmanı ve 
yazar Derya Çolaker seminerleri takipçileri bir sonraki 
seminer tarihi, 18 Eylül 2022, pazar günü saat 16.00 
gerçekleşecektir. Sakın unutmayın ve bu tarihi bir kenara 
not edin.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY

Çolaker`den “Öz Şefkat” konulu seminer
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Türkiye’de geçtiğimiz yıl 24 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete‘de 
yayımlanarak 30 Haziran günü kutlanmasına karar verilen “Koruyucu Aile 
Günü“ nedeniyle, başkent Berlin‘de bu yıl ilk kez ‘Almanya Türk Toplumu 
ve Koruyucu Ailelik‘ etkinliği düzenlendi.

Büyükelçi Ahmet Başar Şen etkinlikte yaptığı konuşmada, koruyucu aile 
sisteminin yaygınlaşmasının çocukların sağlıklı gelişimi, mutluluğu ve 
sağlıkları için elzem olduğunu söyledi. Türkiye‘nin ailesini kaybetmiş 
sığınmacı çocukların da tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.

Büyükelçi Şen Almanya‘da şu anda sadece Düsseldorf‘ta Aile ve Sosyal 
Hizmetler Ataşeliği bulunduğunu Köln, Münih, Hamburg ve Stuttgart‘ta 
ise Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliklerinin açılması için çalışmaların 
sürdüğünü kaydetti.

Koruyucu aile konusunda geliştirilmesi gereken alanlar olduğuna işaret 
eden Başar Şen, “Sebebi ne olursa olsun ailelerinden alınmak durumunda 
kalan çocukların öz kimliklerine uygun ailelere verilmesi ve kültürel has-
sasiyetleri gözetilecek şekilde yetiştirilmesi önem taşımaktadır.“ dedi.

Konuşmasının devamında; Almanya‘daki Türklere koruyucu aile olma 
çağrısında bulunan Şen, “Çıkacağınız yolda yalnız değilsiniz, sizlerin 
yanınızdayız. Almanya‘daki Türk çocuklarının ve gençlerinin karşılaştıkları 
sorunların giderilmesi ve onlara sağlıklı bir gelecek sunulması konusunda 
Alman makamlarına 13 Başkonsolosluğumuzla gereken her türlü desteği 
vermeye hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum.“ dedi.

Berlin Eyaleti Eğitim, Gençlik ve Aile Senatörü Astrid Sabine Busse de 
koruyucu aile olmanın önemine işaret ederek Berlin‘de 2200 çocuğun 1300 
koruyucu aile tarafından bakıldığını söyledi. Konuşmasında bu rakamların 
yeterli olmadığını dile getiren Busse Familie für Kinder (Aile ve Çocuk) 
Derneği ile işbirliği yaptıkları ve bu konuda Türk kökenli ailelerin de 
koruyucu aile olmalarını teşvik etmek istediklerini söyledi. Koruyucu aile 
olmayı “Altın değerinde bir sorumluluk“ olarak niteleyen Busse ne kadar 
fazla koruyucu aile olunursa çocuklar için o kadar iyi olacağını sözlerine 
ekledi.

Düsseldorf Başkonsolosluğu Aile Ataşeliği Raci Mazı ve Familien für 
Kinder Derneği temsilcileri de nasıl koruyucu aile olunacağı konusunda 
sunum yaptı. Etkinlikte yapılan konuşmalar sonrası piyanist Gülsin Onay 
tarafından konuklara bir piyano resitali verildi.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

T.C. Berlin Büyükelçiği’nde
“Almanya Türk Toplumu ve Koruyucu 

Ailelik“ konulu etkinlik düzenlendi
▶ Almanya‘daki Türklere koruyucu aile olma 
çağrısında bulunan Şen, “Türk Ailelere de sorum-
luluk düşüyor. Çıkacağınız yolda yalnız değilsiniz, 
sizlerin yanınızdayız“
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�Sigorta

Sevgili okurlarım, bu sayıda sizlerle hayallerimizi 
paylaşmak istiyorum.

Hepimizin hayali olan, hatta eski zamanlara 
dönersek annelerimizin hayallerinden bahsetmek 
istiyorum. Annemi şöyle hayallerinden bahsederken 
canlandırıyorum gözümün önünde:

Bütün genç kızların hayali olan, evlenince sahip olmak 
istedikleri “Pembe boyalı, yeşil tahta panjurlu ev”
benim de olsun dediği kulağımda çınlıyor. Hep 
düşünürdüm o anlatırken; neden ev pembe boyalı ve    
panjurlar da yeşil diye; anneciğim böylece kendini çiçek 
bahçesinde hissedeceğini söylerdi. Buna benzemez ne 
hayaller hangi anneler, teyzeler, halalar kurup, hayatında 
mutlu bir yuvayı yuva yapan evin hayalini görmüştür ve 
bunlardan bahsetmişlerdir. Hatta Türk film dünyasında 
da bunlar tema edilmiştir.

Günümüzde bu hayal bir başka boyutta olsada her kişi 
için çok önemli ve varoluş dürtülerinin başında olan; 
nefes almak, yemek yemek ve uyumanın ardından takip 
eden dürtü: huzur içinde yaşayacak bir konut geliyor. 
Bu konu hayatımızda yaşam standartlarının değişmesi, 
gündemde çok konuşulan ve ayrıca konuşulması 
haricinde yaşanan gerçek bir kira artışı ve bununla 
ortaya çıkan geçim sıkıntısı.

Bu konuda bizler neler yapabiliriz! Tabiiki ay ve ay içinde 
yaşadığımız konutun kirasını ödeyerek ev sahibimizi 
daha da zengin edebiliriz ama bu gidişe bir son verip, 
kendi konutumuza da kira gibi ödeyerek sahip olup 
hayallarimizi gerçekleştirebiliriz.

Tabiiki şimdi soracaksınız; bu konuda herşeyi biz 
yapıyorsak sizin rolünüz nedir diye?
Eğer böyle bir sorunuz ve düşünceniz var ise uzman 
çözümleri gelin beraber görüşelim ve en iyi imkanları 
sunarak, hayallarinizi gerçekleştirelim!

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

Biz bu konuda sizin elinizden tutup yol göstermenin 
haricinde; konut finansmanınızı uzman ekibimizin kendi 
eline alıp, şahsa özel çözümlerle yolunuzda size eşlik 
ederek işlemlerinizi kolaylaştırıyor ve kendi yuvanızın 
anahtarlarını elinize almanız için imkanlar yaratıyoruz. 
Bu işlemler için sizin ve eşinizin veya finansmanın 
hangi şahıslar için gerçekleştireceği göz önüne alınıp, 
gerekli evrakların biraraya getirilmesi ve bir gelir gider 
hesabı dahilinde konut finansmanının nasıl olabileceği 
kesinleştirilir. Finansmanı yapılacak konut eğer halâ inşa 
evresinde ise,  uzmanlarımız bitirilen bölüm çalışmaları 
dahilinde gelen faturaları kısım kısım ödeyerek, sizin 
bilginiz dahilinde işlemleri tek elden tamamlar.

Eğer konut bitmiş ise, tapuya kayıt ile ev/daire bedelinin 
tamamı ödenir ve hayallerimizi süsleyen konutumuza 
kavuşuruz.

Bunun haricinde başlamış olan kredilerimize faiz sabitliği 
bitiş tarihinden itibaren yeniden kredi teklifi alınıp, yıllar 
önce yüksek faizlerle yapılan sözleşmeleri, daha uygun 
faizle yeni kredi alarak (Umfinanzierung/refinansman) 
yapabilir. Bu konuda siz on yıllık faiz sabitliğinin bitimini 
beklemeden, günümüzün düşük faiz fırsatlarından 
yararlanmak için bu sürenin dolmasına 36 ay kala üç yıl 
sonra başlayacak kredinin faizlerini sabitleyebiliriz. Çoğu 
zaman bu şekilde daha az faiz ödemelerinden dolayı, 
ödemeleri ayni tutarak ana kredi miktarını daha çabuk 
bitirip borcumuzdan kurtulabiliriz.

Bu ve benzer konuları uzmanlarımızla yapılacak kişisel  
randevularda danışıp, size uygun kişisel çözümü 
bulalım.

Çünkü her kişinin bireysel farklılıkları, kişisel çözüm 
gerektiriyor. Hadi bakalım hepiniz hayallerinizi süsleyen 
eve kavuşmak için, size uygun konutu bulup, uzman 
Versicherungsagentur ile konut finansmanı konusunda 
kişisel çözümünüzü görüşün

Demet ODAĞ, LVM Versicherung

Baufinanzierung / Konut finasmanı

Bütün genç kızların hayali olan, evlenince sahip olmak istedikleri “Pembe boyalı, yeşil tahta panjurlu 
ev” benim de olsun dediği kulağımda çınlıyor. Hep düşünürdüm o anlatırken; neden ev pembe boyalı 
ve panjurlar da yeşil diye; anneciğim böylece kendini çiçek bahçesinde hissedeceğini söylerdi. 

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

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

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

Ihr Partner für  Versicherungen,  
Vorsorge und  Vermögensplanung
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Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Berlin’de düzenle-
nen Joung Euro Classic Festivali’nde ayakta alkışlandı.

Berlin’de yıllardır geleneksel olarak düzenlenen “Joung 
Euro Classic Festivali” kapsamında Türkiye’nin dünyaca 
ünlü orkestra şeflerinden Cem Mansur’un yönetiminde 
bir konser veren Türkiye Gençlik Senfoni Orkestrası 
(TUGFO), Berlinli müzikseverlere unutulmaz bir akşam 
yaşattı.

Türkiye’nin çeşitli konservatuarlarında öğrenim 
gören ‘Geleceğin Yıldızları’ arasından seçilen Gençlik 
Orkestrası, başkent Berlin’deki ünlü Konzerthaus’da 
verdiği konserde izleyicileri adeta büyüledi. Cem 
Mansur’un yönetiminde Çekya’nın başkenti Prag, 
Almanya’nın Altenburg ve Dresden kentlerinden sonra 
başkent Berlin’de de sahne alan orkestra büyük beğeni 
kazanırken, orkestranın Şefi Mansur’un, Gendarmen-
markt Meydanı’ndaki tarihi Konzerthaus’u dolduran 
klasik müzikseverlere Almanca hitap etmesi ve kısa bir 
konuşma yapması büyük alkış aldı.

 Konseri Ivan Fischer’in Young Euro Classic Festivali 
marşıyla başladı. Orkestranın repertuvarında Rus klasik 
müzik bestecisi; Pyotr İlyiç Çaykovski’nin (Süit No. 4 
sol majör op. 61 ‘Mozartiana’ (1884) ile La majör op. 
33 Rokoko Teması Üzerine Çeşitlemeler (1876-1877) 
ve Fransız besteci Gabriel Faure’in ‘Masques et Ber-
gamasques’ Orkestra için Süit op. 112 (1868-1918) ve 
Alman besteci ve yönetmen Robert Schuman’ın Uvertür, 
Scherzo ve Finale Mi Majör op. 52 (1841) adlı eserleri 
yer alırken; konserde Türk besteci Evrim Demirel’in 
TUGFO’nun 2022 turnesi için hazırladığı ‘Osmanlı Min-
yatürleri 2’ adlı eserinin de prömiyeri yapıldı.

Konserin solisti genç ve başarılı viyolonsel sanatçısı 
Poyraz Baltacıgil her yerde olduğu gibi Berlin’de de 
klasik müzik sevenlerin adeta kulaklarının pasını sildi 
diyebiliriz. Yaklaşık 3 saat süren konserde kızlı-erkekli 
genç sanatçılardan oluşan Türkiye Gençlik Senfoni 
Orkestrası (TUGFO) unutulmaz bir performans sergiler-
ken, haklı olarak dakikalarca ayakta alkışlandı.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Konzerthaus - © MUTESOUVENIR I Kai Bienert

Türkiyeli Genç Müzisyenler Berlin’i büyüledi
Berlin’de yıllardır geleneksel olarak düzenlenen “Joung Euro Classic Festivali” kapsamında Türkiye’nin 
dünyaca ünlü orkestra şeflerinden Cem Mansur’un yönetiminde bir konser veren Türkiye Gençlik Senfoni 
Orkestrası (TUGFO), Berlinli müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ev alma hayalini 

şimdi gerçeğe dönüştür
İlk görüşmemizden sonraki 24 saat içinde gerçek koşullarını

değerlendirip, sana satın alma gücün hakkında bilgi veriyoruz.

Böylece ne kadarlık bir ev satın alabileceğini görebiliyorsun. Ardından

bankalardan senin için bir finansman sertifikası alıyoruz. Bu belgeyi

emlakçına kanıt olarak sunarak, diğer alıcıların önüne geçebilirsin. 

Orhan Köse - HYPRO FINANCE GmbH - Finansman Uzmanı

Bizi hemen ara: 030 60 50 80 62 

 

www.hyprofinance.de 

24 saat içinde

satın alma

gücünü öğren
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Ahmet TUNGA / Vergi Danışmanı – Unternehmensberater

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

PENDLERPAUSCHALE RICHTIG ABSETZEN

Das Finanzamt akzeptiert als Berechnungsgrundlage für die 
Kilometer nur den kürzesten Weg von der eigenen Woh-
nung zur Arbeit. Ein Umweg wird nur anerkannt, wenn er 
verkehrsgünstiger ist und man dadurch Zeit spart. Auch 
Eheleute und Lebenspartner können ihre Fahrtkosten mit 
der Pendlerpauschale jeweils einzeln absetzen, wenn sie 
gemeinsam zur Arbeit fahren.

RENTENERHÖHUNG UND STEUERERKLÄRUNG

Das dickste 
Rentenplus seit 
Beginn der Ren-
tenversicherung, 
hat die Bundes-
regierung den 
Ruheständlern 
beschert. Dies 

folgt zwar einem Jahr mit minimaler Erhöhung und auch 
die Lebenshaltungskosten sind enorm gestiegen, kann 
aber trotzdem bei vielen Rentnern zu einem höheren zu 
versteuernden Einkommen führen. Knackpunkt ist das zu 
versteuernde Einkommen in Zusammenhang mit der Ren-
tenbesteuerung. Diese wurde grundlegend geändert.

Seit 2005 steigt der steuerpflichtige Teil für jedes Jahr des 
Renteneintritts. Der steuerfreie Teil wird im ersten vollen 
Jahr der Rentenzahlung festgeschrieben. Erhöhungen in 
den Folgejahren wirken sich deshalb immer voll und nicht 
nur zum Teil aus. Und obwohl auch der Grundfreibetrag 
für 2022 rückwirkend auf 10.347 € angehoben wurde, trifft 
es immer mehr Rentner/innen, bei denen Einkommen-
steuer anfällt. Auch wird ein höherer Anteil der Neurent-
ner/innen in die Steuerpflicht fallen, denn diese starten 
2022 mit einem Besteuerungsanteil von 82 %. Auch wer 
bisher keine Steuererklärung abgeben musste, sollte daher 
seine einkommensteuerliche Situation im Blick haben und 
ggf. überprüfen.

HOMEOFFICE-PAUSCHALE VERLÄNGERT

Die bestehende Regelung zur Homeoffice-Pauschale wird 
um ein Jahr bis zum 31.12.2022 verlängert.
Die bestehende Regelung zur Homeoffice-Pauschale 
wird um ein Jahr bis zum 31.12.2022 verlängert. Liegt 
kein häusliches Arbeitszimmer vor oder wird auf einen 
Abzug der Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer verzichtet, kann der Steuerpflichtige für jeden 
Kalendertag, an dem er seine betriebliche oder berufli-
che Tätigkeit ausschließlich in der häuslichen Wohnung 
ausübt und keine außerhalb der häuslichen Wohnung 
belegene Betätigungsstätte aufsucht, für seine gesamte 
betriebliche und berufliche Betätigung einen Betrag von 
5 EUR abziehen, höchstens 600 EUR im Wirtschafts- oder 
Kalenderjahr. Die Homeoffice-Pauschale wird in die Wer-
bungskostenpauschale eingerechnet und nicht zusätzlich 
gewährt. Nicht von der Homeoffice-Pauschale abgegolten 
sind allerdings Aufwendungen für Arbeitsmittel.

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNG 
UND VORLÄUFIGKEIT

Bei Krankheit und 
Pflege kann man 
Kosten nur als 
außergewöhnliche 
Belastungen in der 
Steuererklärung be-
rücksichtigen, nach-
dem ein Eigenanteil, 
die sog. zumutbare 
Belastung berücksichtigt wurde. Diese ist abhängig von 
Einkommen, Familienstand und der Anzahl der Kinder. 
Da zuletzt die noch offenen Verfahren hinsichtlich der 
Verfassungsmäßigkeit der zumutbaren Belastung vor 
dem BFH entschieden wurden und die bisherige Recht-
sprechung bestätigt wurde, verbleibt es bei der gelten-
den Regelung. Der bisherige Vorläufigkeitsvermerk in 
Steuerbescheiden entfällt ab sofort. Verfahrensruhe bei 
einem Einspruch ist ebenfalls nicht mehr gegeben.

Ahmet TUNGA / Vergi Danışmanı – Unternehmensberater

İnfo: b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e.V.İnfo: b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e.V.İnfo: b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e.V.İnfo: b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e.V.İnfo: b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e.V.İnfo: b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e.V.
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Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) dilsel farkındalık yarat-
mak ve çok dilliliğe önem katmak için her yıl 21 Şubat’ı “Ana Dil Günü” ilan etti.

21 Şubat 2000’den bu yana artık “Ana Dil Günümüz” var. Anadilde Eğitim, Birleşmiş Millet-
ler Çocuk Sözleşmesi‘ne göre bir haktır. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 30. Maddesi‘nde 
“soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halkların var olduğu devletlerde, böyle 
bir azınlığa mensup olan çocuk, ait olduğu azınlık toplumunun diğer üyeleri ile birlikte 
kendi kültürlerinden yararlanma, kendi dinine inanma, uygulama ve kendi dilini kullanma 

hakkından yoksun bırakılamaz ” ifadeleri yer almaktadır. 

Bu bağlamda çok dilli bir kültüre sahip olan Berlin’de 2021 yılı verilerine göre 
nüfusun yaklaşık %37‘sinin ana dilleri Almanca değil* ve Berlin’deki eğitim 
kurumlarında, ana dilde eğitimin, çok az olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla 
Almanca bilmeyen bir göçmen ailesi, evinde çocuğuna anadilde eğitim veriyor. 

Peki, evinde anadilde eğitim alan çocuğun anaokulunda başka bir dildeki faali-
yetlere katılımı nasıl olur? Kendi 13 yıllık eğitmenlik deneyimlerime dayanarak 
söyleyebilirim ki: Eğitim kurumlarında ana dillerinde eğitim almayan çocuklar, 
eğitsel faaliyetlere daha az katılım gösterir, genellikle daha çekingen davranış 
sergiler ve izleyici konumunda kalmayı tercih ederler. Buna paralel olarak uz-
manlara göre anadilde eğitim çocukların özgüvenini artırıyor. Unutulmamalıdır 
ki, okullarda karşılaşılan en derin sorunların temeli dil kaynaklıdır. Kültürlenme 
sürecinde anadili ediniminde sorun yaşayan çocuğun yaşamının her dönemin-
de yetersiz dil kullanımı önemli bir sorun olacaktır.** 

Öte yandan Berlin’de yaşayan göçmen nüfusuna Türk toplumu özelinde bir göz 
atacak olursak: herkes her zaman her yerde istediğiyle Türkçe konuşabilir ve 
Türkler özellikle Türkçe konuşmayı tercih etmektedir. Bu nedenle bizim toplu-
mumuz için öncelik entegrasyonda. Entegrasyonun en temel özelliği Almanca 
bilmektir. Haliyle Almanca bilmeyen Türklerin çokluğu sebebiyle yetkililer, 
okullarda Türkçe eğitim verme düşüncesini akıllarından geçirmiyor. Aslında 
‘eğitim ailede başlar‘ sözü burada önemini bir daha gösteriyor. 

Son olarak Atamızın da dediği gibi: “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevinci-
mizdir.“ 

Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. 

*İmages/Stefan Zeit 
**Esra Lüle Mert-Anadili Eğitimi

Züleyha Kafkas Öztürk · Sosyolog

Ana Dilin Eğitimdeki Önemi
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Belgesel ve kitapları ile uluslararası ödüllü yazar, senarist, yönetmen ve eğitmen 
Ferhat Atik yeni kitabı ‘Yeniden Sen’ tanıtımı ve çağdaş tasavvuf seminerleri için 
Berlin’de Seminer verdi

Tasavvuf nedir?
Tasavvuf yada Sufizm, mânevî bir hayat tarzıdır. Yaşam felsefesidir, ve hatta is-
lam felsefesidir. Özellikleri Kitap ve Sünnet’e dayanır. İnsanın, Allah’la ve her şey 
ile ilişkisini, kalp temizliğini, nefis terbiyesini, güzel ahlâk gibi işlevlerini, sûfînin 
niteliklerini ve görevlerini belirten tarifler içerir. Bu tarifler modern çağda çok 
kullanılan yalnız tarihi 1400 yıl geriye dayanan kişisel gelişim eğitimleridir.

Ferhat Atik kimdir?
Ferhat Atik Kıbrıs’ta doğan Türk yazar, senarist, yönetmen ve eğitmendir. Occupy 
filmmakers ve occupy writers aktivistidir. İlk lisans eğitimi sırasında Aziz Nesin’le 
çalışmıştır. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli gazete ve dergilerde kendisine birçok 
ödül de kazandıran, yedi bini aşan makalesi yayımlanmıştır. Devlet Radyo ve 
Televizyon Kurumu’nda televizyon ve radyo programları, yönetmelik, yapımcılık ve 
sunuculuklarını üstlenmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında medya alanını kapsayan elliyi 
aşkın araştırma ve bilimsel makalesi yayımlanmıştır. Birçok sivil toplum örgütünde 
kurucu ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. 22 yıldır Yayın Yüksek Kurulu 
Koordinatörüdür. Yazara, 2018 yılı Türkiye Altın Kalem Ödülü verilmiştir. 2019 
yılında ise Londra’da basıma giren ve Karnac listesinde ikinciliğe kadar yükse-
len ‘Kendi Divanında Bir Psikanalist’ kitabı, alanında İngiltere’nin en iyi kitabı 
seçilmiştir. Yazar, Dünya Biyografi Yazarları üyesidir. Ayrıca Ferhat Atik, Ocak 
2020’de 9 ülkenin ortak kararı ve desteği ile; ‘21. Yüzyıl İnsanlık Forumu Başkanı’ 
seçilmiştir.

‘Psychology of Migration - Göçmen Psikolojisi’ adlı belgeseli 2020 yılından itibaren 
Uluslararası Film Festivalleri’nde gösterimde olmakla beraber bir çok beğeni ve ödül 
kazanmıştır. En son Hamburg Film Festivali’nde gösterime sunulan belgesel 23 kez 
finale kalarak 17 kez birincilik ile beraber 20 ödül kazanmıştır.

Yazar, 30 yılı aşkın süre Şeyh Nazım Kıbrısı ile bağlantılı olarak Tasavvuf ders-
leri almış ve bu alanda dersler vermiş olup, aynı zamanda Hakan Mengüç 
başkanlığındaki Sufi Akademi sonrası Bülent Gardinaoğlu ile ‘Nefes 21 Akademi’ 
bünyesinde Tasavvuf eğitimi vermektedir.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

Uluslararası Ödüllü Yazar Ferhat Atik 
Başkent Berlin’de Bir Seminer Verdi
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Arda Eşberk’ten ilk 
Türkçe Seminer
Uzun yıllardır spiritüel öğretiler 
konusunda geniş araştırmalar 
yapan, oyuncu, eğitmen ve yazar 
Arda Eşberk ilk kez Türkçe 
seminer düzenledi. Almanya’ya 
geldiğinden bu yana Berlin Türk 
Musikisi Konservatuvarı (BTMK) 
salonlarında İngilizce seminer-
ler düzenleyen Eşberk’in 2 Ha-
ziran’da düzenlediği seminerin gazeteci konuğu 
oldum.

Düzenlediği 2 seminerinden sonra Arda Eşberk’e 
‘Stres Yönetimi ve Düşüncenin Gücü’ başlıklı 
seminere ilgili birkaç soru yönelttim. Eşberk, 
“İngilizce yaptığım seminerleri ilk defa Türkçe 
yaptım. Açıkçası ilgi beni şaşırttı ve oldukça da 
memnun etti. Almanya’da yaşayan Türklerin ken-
dilerini tanımak ve stres ile mücadele etmek için 
arayışta olduklarını görmek çok güzel.”

Seminer nasıl geçti?
İlk etkinlik BTMK’da gerçekleşti ve ikinci semi-
neri ise Sultan ve Ali Uçbağlar’ın evsahipliğinde 
onların bahçelerinde düzenledik. Stres’in 
kaynaklarını, çözüm yollarını, insanın kendini 
bilmesinin önemini ve aydınlanma kavramını 
konuştuk. Tabi ki en önemlisi insanların içinde 
uyuyan Sufizmde, Nefes ve Yoga da ‘Kundalini’ 
adı verilen enerjiyi uyandırma süreciydi. Bu 
enerji antik çağlardan beri bütün ögretilerde 
uyandırılmaya çalışılan sakrum kemiğinde 
uyuyan bir güç. Uyandığında sinir sisteminde 
muazzam bir dönüşüm başlıyor.

Pek yakında bireysel ve grup derslerine 
başlayacağız
Katılımcılar ‘Kundalini’nin uyandıktan sonraki 
ruhun esintilerini ellerinde ve başlarının üstünde 
hissettiler. Daha detaylı bilgi almak isteyenler ile 
pek yakında BTMK da bireysel ve grup derslerine 
başlayacağız. Bu seminerler bir başlangıçtı, iler-
leyen zamanda daha geniş kapsamlı etkinliklerle 
devam edeceğiz.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY
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Kişisel ve ruhsal gelişiminizi 
destekleyen bir hikaye ve son 

kitabı ‘Git Yol Görülecek’ başlığı ile 
2022 yılında bir Avrupa Turnesi 
başlatan yazar, besteci ve neyzen Hakan 
Mengüç’ün yolu 29 Mayıs’ta ‘Sen Git 
Yol Görülecek’ semineri ile Başkent 
Berlin’den geçti. Mengüç, Tiyatro28’de düzenlenen 
etkinlikte; güzel sözleri, hoş sesi, üflediği ney, çaldığı 
klavye ve sema gösterisi ile ruhumuzu dinlendirdi.

Aşık Veysel’in, ‘Uzun ince bir yoldayım’ ve Aşık Ali 
Sultan’ın ‘Dostum dostum’ şarkısını seslendiren Hakan 
Mengüç’e Ali Danış ve Nadia Maiya eşlik etti. Mengüç, 
Aşık Veysel’in aşk dolu hikayesini ve adının önüne neden 
‘Aşık’ kelimesinin neden eklendiğini ve bunun anlamını 
huzur veren sesiyle anlatırken, sema gösterisinde üflediği 
ney ve Yunus Emre’den seslendirdiği ‘Gel gör beni aşk 
neyledi’ ezgisiyle salondaki seyircileri adeta büyüledi. 
Hz. Mevlana ve Şems’den de kısa kısa hikayeler anlatan 
Mengüç seyircilerine dolu dolu bir program sunarken, 
kendisini izlemeye gelenler hem enerji, hem moral 
depoladılar; hem de keyifli saatler geçirdiler.

‘Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter’, ‘Ben Neyim?’, 

‘Hiçbir karşılaşma tesadüf değildir“, 
“İstediğin bir şey olursa bir hayır, 
olmazsa bin hayır ara’ adlı kitapların 
yazarı da olan; Kıbrıs-Girne Amerikan 
Üniversitesi’nde ‘Sufizm’e Giriş’ dersi 
veren Hakan Mengüç aynı zamanda 
GAÜ bünyesinde kurulan Sufi 

Akademi’nin kurucusu ve başkanıdır. Ney ile başlayan 
yolculuğu onu tasavvuf ve sufi felsefesi ile tanıştırdı. 
Sufi felsefesinin insancıl yani ayrıştıran değil birleştiren 
yönünden çok etkilendi. Ardından Osmanlıca öğrendi ve 
yıllar sonra Şems-i Tebrizi’nin diyarında sufizm üzerine 
bir eğitim sürecinden geçti. Mengüç, Mesnevi’nin ana dili 
olan Farsça dersleri de aldı.

Tiyatro28’de ses düzenlemesini Akif Altaş’ın yaptığı 
gösterisini, ‘Hayat bayram olsa’ adlı şarkıyla ve salondaki 
tüm seyircilerin eşliğiyle bitiren Hakan Mengüç, gösteri 
sonunda hayranları ile tek tek fotoğraf çektirip kitaplarını 
imzaladı. Artworks Kültürsanat ve Tiyatro28’in birlikte 
düzenlediği bu organizasyon için Berlinliler adına 
teşekkür ederiz. 

Haber: Fatoş YÜKSEL
Fotograf: Ozan TOKAY

Hakan Mengüç 
Berlin’de rüzgar 
gibi esti geçti...

�Etkinlik



28 Jahr Jahr Jahr ◆◆◆ Yıl 19 Yıl 19 Yıl 1928

Kuruculuğunu ve yöneticiliğini Safia Yazanoğlu’nun yaptığı Berlin-TEY TEY TEY Folklor 
Dansları Grubu Makedonya Folklor Festivali’ndeki gösterisiyle büyük beğeni kazandı.

Festival sonrası Berlin SES Dergisi’ne konuşan Yazanoğlu, “Bizler Berlin’de yaşayan 
gurbetçiler olarak kültürümüzün uluslararası alanda temsilciliğini ve taşıyıcılığını yaparak 
yaşatmaya çalışıyoruz. Burada yaşayan tüm gurbetçilere ve bizlerden sonra gelecek olan 
kuşaklara dil, müzik ve milli folklor danslarımız aracılığıyla bu aktarımı yapmaya gayret 
ediyoruz.

Toplumları kalıcı kılan bu değerlere önem veriyoruz. Makedonya Folklor Festivali‘nde 
sergilediğimiz Halk oyunlarımızın gördüğü ilgi ve alakayla ne kadar öğünsek azdır. 
Yaptığımız çalışmalarla güzel bir paylaşım içinde olduğumuzun daha da bir farkına vardık.

Bu kültür taşıyıcılığını severek ve tüm kalbimizle yapıyoruz, bu yolda beni yalnız bırakmayan 
başta Halk Oyunları Eğitmeni‘miz Engin Işık’a, emek ve çabalarını tüm kalpleriyle bizlerle 
paylaşan oyuncu dostlarıma ve bizi destekleyen tüm arkadaşlara teşekkür ederim.“ dedi.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Berlin-TEY TEY TEY Grubu

Berlin-TEY TEY TEY Grubu Makedonya Folklor Festivali’nde Beğeni Kazandı

Yazanoğlu, “Bizler 
Berlin’de yaşayan 

gurbetçiler olarak 
kültürümüzün 

uluslararası alanda 
temsilciliğini ve 

taşıyıcılığını yaparak 
yaşatmaya çalışıyoruz.

Şenay Çetin Meral Aydın, 
Birgül Süsem, Bilge Gökşar, 

Türkan Luft, Funda Aslan 
Cebeci, Sebiha Kırkan

Safia Yazanoğlu, Mahide Molo, 
Songül Akdemir, Sevgi Davul-

cu, Hayriye Dizdarevic
Oyun Eğitmeni: Engin Işık 

12 farklı dans stili
Teşroke, Toycular, Üç ayak, 

Herzani, Peydah, Düz Horon, 
Sürmene Sallaması, Can 

Demir Ağa, Çökertme, Kız 
Karşılaması, Süleyman Ağa, 

Erik Dalı
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Berlin’de yaklaşık 9 yıldır faaliyetlerini 
sürdüren ve başkanlığını BWK Meslek 
Eğitim Kurumu Genel Müdürü Nihat 
Sorgeç’in yaptığı Göçmen Ekonomisi 
Derneği (Verband der Migrantenwirtsc-
haft - VMW), Almanya’nın eski Cum-
hurbaşkanı Christian Wulff’u Onursal 
Üyelikle onurlandırdı.

Nihat Sorgeç, BWK Meslek Eğitim Kuru-
mu şömine başı salonunda yaklaşık 50 
kişinin katılımıyla yapılan “Quo Vadis 
Almanya Toplumumuz için göç ve entegrasyonun fırsatları 
ve zorlukları” adlı panelin konuşmaları ardından Wulf-
f’a Onursal Üyelik sertifikasını takdim ederek, göçmen 
kökenliler için uzun yıllar boyunca gösterdiği çaba ve 
katkılar için teşekkür etti.

Sorgeç etkinlikte yaptığı açılış konuşmada, “Entegrasyon 
ne kesin bir başarı, ne de tek yönlü bir yol, ancak ülkemiz 
için çok büyük fırsatlar sunuyor. Bu yüzden desteği için 
Christian Wulff’a çok minnettarım.” dedi.

Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff da bu-
rada yaptığı konuşmada “Ekonomimiz göçe bağlı. Bu yeni 
kurulan şirketler, konaklama veya otel endüstrisi, sanat-
çılardan eğitimcilere, araştırma, bilim veya medya içinde 
geçerlidir. VMW ödülü benim için bir onur ve aynı zaman-
da toplumumuzda iyi bir işbirliği için çalışmaya devam 
etmek için bir teşvik olarak görüyorum.” Cumhurbaşkanlı-
ğı yaptığı dönemde Almanya’daki Türklerin ve Müslüman-
ların sevgisini kazanan Wulff, “Yaptığım kısa görev süresi 
içinde Almanya’da yaşayan çok sayıda göçmen kökenli 
insana cesaret verdiğime inanıyorum” şeklinde konuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Wulff, yeniden 
siyasete dönüp dönmeyeceği yönündeki 
soruya karşılık, ‘’Siyasete dönmeye-
ceğim. Ben eski cumhurbaşkanı olma 
işlevini yerine getirmek istiyorum. Ben 
fahri görevleri yapacağım. Konuşmalar 
da yapacağım, fikirlerimi dile getirece-
ğim’’ cevabını verdi. 

Wulff, ödülü kabul etti
Göçmen Ekonomisi Derneği tarafından 
kendisine verilen onursal üyeliği kabul 

eden Wulff, bu üyeliğin insanların bir arada yaşamasının 
ne kadar keyifli olduğunun gösterilmesi, her bireye saygı 
duyulması ve değer verilmesi konulardaki talepler için 
çaba sarf etmenin sürdürülmesi yönünde sorumluluk 
yüklediğini ifade etti. 

2 yeni Danışma Kurulu üyesi memnuniyetle karşılandı
Etkinlik sırasında Danışma Kurulu’na seçilen iki yeni üye 
memnuniyetle karşılandı. Birkaç yıldır yönetim kurulunda 
yer alan Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.’nin (ZIA) 
Genel Müdürü Aygül Özkan, danışma kurulu yeni üyesi 
olarak seçildi.  Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu 
eski üyesi avukat ve Neuling-Consulting’in ortağı Dr. Ste-
fan Grüll de deneyimli bir siyaset uzmanı olarak, gelecekte 
VMW’nin Danışma Kurulu’ndaki çalışmalarına destek 
verecek Danışma kurulunun diğer üyeleri Aydan Özoğuz 
MdB, Prof. Rita Süssmuth, Wigan Salazar ve Federal Bakan 
Cem Özdemir MdB.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Hüseyin İŞLEK ve Şükrü TOKAY
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�Toplum

Almanya’nın eski 
Cumhurbaşkanı 
Christian WulffÁ a 
Onursal Üyelik

Christian Wulff, Aşağı Saksonya Eyaleti’nde Başbakanlık yaptığı dönemde (2010), eyaletler düzeyinde ilk kez bir Türk kökenli politacıyı; Aygül 
Özkan’ı, Sosyal İşler, Kadın, Aile, Sağlık ve Uyum Bakanlığına atamıştı. 

❶

❶
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Aacayip Tiyatro, pandemi nedeniyle verilen 3 yıl aradan 
sonra “Teenies sind wieder da!!” adlı yeni oyunlarıyla 
sahnelere geri döndü. Aacayip Tiyatro’nun kurucula-
rından Yavuz Selim Turmuş’un düzenleyip, yönettiği 
oyunda rolleri minik oyuncular Asra, Asil, Liva, Sıla, Eda, 
Alanur, Eylül, Tanem, Efe, Melek ve oyunun yönetmenli-
ğini de üstlenen Yavuz Selim paylaşıyor.

Başkentin Neukölln semtindeki Stadtvilla Global’de 
sahnelenen oyun 4’ü Türkçe, diğer 4’ü ise Almanca 
olarak hazırlanmış. Büyüklerin küçüklere bir şey anla-
tırken genelde kullandıkları, “Ben senin yaşındayken” 
sözleri üzerine kurgulanan oyun toplamda 8 skeçten 
oluşuyor.

Prömiyeri kapalı gişe olarak sahnelen oyunun konu 
başlıklarından birkaçı ise şöyle. Gerçek zenginliğin 
sağlık olduğunu anlatan ilk skeçle başlayan oyun, daha 
sonra ses ve dış güzellikler değil de edepli ve saygılı 

olmanın daha değerli olduğunu anlatan bir  skeç-
le devam ediyor. Diğerlerini ise oyunun bir sonraki 
sergilenişinde sizlerde canlı olarak izlemelisiniz diye 
düşünüyorum.

Oyunda miniklerin, çocukların ve gençlerin yuvalardaki, 
okudukları okullardaki ve özel hayatta yaşadıkları so-
runları ve zorlukları anlatan skeçleri de ele aldıklarını 
ifade eden yönetmen Yavuz Selim Turmuş oyun sonrası 
SES dergisine yaptığı açıklamada, “Kültür, sanat ve 
tiyatro çalışmalarımıza pandemi sonrası bıraktığımız 
yerden devam ediyoruz. Amacımız çocuklara bir şeyler 
verebilmek ve kültürümüz adına onlara katkı sunmak, 
seyircilerden gelen alkışlar ve tepkiler yaptığımız işin 
doğru yolda olduğumuzun bir kanıtı.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY

Aacayip Tiyatro, “Teenies sind wieder da!!” 
adlı oyunlarıyla sahnelere geri döndü
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Am 17. September feiert der @heimathafenneukoelln die Premiere ihrer neuen Reihe 
»Gazino Night 80s«, die das Lebensgefühl der Gazinos aus vergangener Zeit im heu-
tigen Berlin zu neuem Leben erweckt. Türkische Musik, Rakı und Hits der 80er Jahre 
stehen dabei im Mittelpunkt.
 
Gastgeber der Abende sind Aziza A. und Turgay Ayaydınlı. Außerdem dabei: Die 
beiden Solist*innen Ebru Deyirmencioglu und Kahraman Kilinc, begleitet von der 
Band um Aziza A. und Turgay Ayaydınlı sowie Cenk Sahin, Ebru Yazici und 
Sabuha Salaam.

Mehr Infos und Tickets gibt es 
unter heimathafen-neukoelln.de.

Heimathafen Neukölln 
Saalbau Neukölln Kultur & 
Veranstaltungs GmbH
Karl-Marx-Str. 141 | 12043 Berlin
Tel +49 176 63045459
heimathafen-neukoelln.de
Instagram | Facebook | Twitter

SA 17.9.2022: 20:00h
Einlass ab 19:15h (Saal)
SA 15.10.2022: 20:00h
Einlass ab 19:15h (Saal)
SA 12.11.2022: 20:00h
Einlass ab 19:15h (Saal)
SA 10.12.2022: 20:00h
Einlass ab 19:15h (Saal)
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İbrahim Tatlıses 
Berlin’e Geliyor
Türk Müziği’nin İmparatoru İbrahim 
Tatlıses 20 yıl aradan sonra Berlin‘e 
geliyor. Tatlıses, 3 Ekim‘de Berlinlilerle 
buluşacak. Tatlıses dünya starlarının 
sahnesi Mercedes-Benz Arena‘da 
sahneye çıkacak.

İbrahim Tatlıses’in Türkiye’den Poll 
Production imzasını taşıyan Avrupa 
konserlerinin Berlin durağı AF Media 
organizatörlüğünde yapılıyor. 

Avrupa’da büyük bir ilgiyle ve çoşkuyla 
karşılanan İbrahim Tatlıses’in 
Berlin konseri tatil günü olan 3 
Ekim’de gerçekleşecek. Yıllar sonra 
gerçekleşecek bu özel gecenin bilet-
lerine www.eventim.de adresinden 
ulaşabilirsiniz.
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Berlin Tempelhof ilçesi  Victoriastr.’de bulunan Ufa Fabrik 
Almanya sinema tarihinde önemli yere sahip çok özel 

bir mekân. Almanca’sı “Universum-Film Aktiengesellschaft” 
kısaltmasından oluşuyor ve 18 Aralık 2017’de kurulduktan 
sonra, 2. Dünya Savaşı döneminde Hitler’in partisinin 
propaganda bakanı Goebbels’in kontrolü altına girmiş. Daha 
sonra Ufa Fabrik propaganda amaçlı filmlerin gösterimine 
de açılmış olan tesisler uzun bir süre bu amaçla kullanılmış. 
Ufa fabrik 2. Dünya Savaşı sonrasında Hollywood filmlerinin 
amaçlarına hizmet eden bir mekâna dönüşmüş.

Geçmiş travmalarından ders almamış görünen insanlık 
ekonomik krizler, kıtlık, salgın tehditleri altında 3. paylaşım 
savaşına doğru sürüklenmektedir. Ufa Fabrik’in sinema 
salonu tüm bu karanlık gündeme ve geçmişine rağmen bu 
sefer aydınlık bir gelecek için karanlığa ışık tutan bambaşka 
bir filme ev sahipliği yaptı. Bu film, İnsanlığa barışa, birliğe 
ve bütünlüğe ancak içlerinde uyuyan kahramanı uyandırarak 
ulaşabileceklerini anlatmayı hedefleyen “Kibele’nin Kızları” 
filmiydi. Arda Eşberk’in yazıp, yönettiği ve Sinem Özyavuz’un 
koreografisini yaptığı; Halime Karademirli’nin kurduğu 
Berlin Türk Müziği Konservatuarı’nın (BTMK) yapımcılığında 
hayata geçen film izleyenlerden büyük bir beğeni topladı. 
Kurgusu ve çekimleri İspanyol yönetmen Carloss Sanchiz 
Rodriguez tarafından gerçekleştirilen film Almanca alt yazı 
ile Alman seyircilerden de büyük ilgi gördü.

Münir Bağrıaçık’ın moderatörlüğünde filmde Kibele 
rolündeki Sinem Özyavuz ve Rehber/Attis rolündeki Arda 
Eşberk ile bir basın toplantısı düzenlendi. Ünlü Türk 
degüstatör (şarap tadımcısı) Ahmet Tosun’un şarapları ve 
özenle hazırlanmış ikramlar ile misafirlerin midelerine 
de hitap eden nezih bir akşam oldu. Gecenin sonunda 
“Kahraman Kadınlar” eğitim projesinin 2020-2022 
döneminin katılımcıları olarak  filmde rol alan kadınlar 
sahneye çıkarak izleyenlerin sorularını cevapladılar. 
Almanya’da sanata verdiği hizmetlerden dolayı 60. Yıl Kültür 
Sanat Ödülü’ne layık görülen Halime Karademirli gecenin 

“Kibele’nin Kızları” 
filminin ilk gösterimini 

ve galası Başkent’te
Ufa Fabrik’te yapıldı



33Jahr ◆ Yıl 19 33

kapanışını yaptı. Karademirli tüm ekibi tebrik ederek onlara, 
basın mensuplarına ve filme ilgi gösteren seyircilere teşekkür 
etti.

Arda Eşberk, ‘Kibele’nin Kızları’nın bir eğitim projesi 
olduğunu, Sinem Özyavuz ile birlikte yeni ekipler yetiştirmek 
üzere Eylül ayından itibaren BTMK çatısı altında yeni 
eğitimlere başlayacaklarını ifade etti. “BTMK Yıldızlarını 
Seçiyor” başlığı altında https://btmk.de/tr/anasayfa/ 
sayfasından bu eğitimlere başvuru yapabiliyorsunuz. Ayrıca 
“Kibele’nin Kızları” filmini oturduğunuz yerden telefon veya 
bilgisayarlarınız üzerinden izlemek isterseniz https://www.
leelaverseapp.com/tr/course/2 sayfasına girerek filmi satın 
alabilir ve sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz. 

Film: Kibele 
Filmin Yapımcısı: Halime Karademirli 
Yazan ve yöneten: Arda Eşberk
Koreografi: Sinem Özyavuz
Kurgu ve çekimler: İspanyol yönetmen Carloss Sanchiz 
Rodriguez
Oyuncular: Sinem Özyavuz (Kibele), Arda Eşberk: (Rehber ve 
anlatıcı), Çiğdem Spickermann (Havva-Kara Fatma), Didem 
Işık (Jan Dark), Muhterem Çen ( Coco Chanel), Nihan Dilek 
(Ruth Bader Ginsburg), Gülay Başaran (Maya Angelou), Şirin 
Tüfekçi (Frida Kahlo), Gülşen Mantaş (Rita Levi Montalcini) ve 
Antika Özdemir (Manal Al Sharif)
Dansçılar: Hülya Özsakarya, Aylin Şerefli, Gözde Koç, Dilara 
Karıncalı, Melda Yıldırım, Özlem Karakaya, Nurhayat Singör 
Uyanık, Birgül Ergen ve Çağla Aydoğdu

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Hüseyin İŞLEK ve Ozan TOKAY

Arda Eşberk’in yazıp, yönettiği ve 
Sinem Özyavuz’un koreografisini yaptığı; 
Halime Karademirli’nin kurduğu Berlin Türk Müziği 
Konservatuarı’nın (BTMK) yapımcılığında hayata 
geçen film izleyenlerden büyük bir beğeni topladı. 
Kurgusu ve çekimleri İspanyol yönetmen Carloss 
Sanchiz Rodriguez tarafından gerçekleştirilen film 
Almanca alt yazı ile Alman seyircilerden de 
büyük ilgi gördü.
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Leistungsstarke Angebote für Ihre Zahngesundheit:
 AOK-Zahnersatz-Wahltarif – Zuschuss für professionelle 

Zahnreinigung oder Zahnfüllungen

 Junge Zähne – zusätzliche Zahnvorsorge für Ihren Nachwuchs

 AOK-Gesundheitskonto – Kostenbeteiligung für einen 
Zahnschutz beim Sport

Jetzt wechseln!Jetzt wechseln!

Wir wollen Sie so, wie Sie sind

Mehr auf aok.de/nordost/zahngesundheit

FÜR IHRE

BIETEN WIR ANGEBOTE
OHNE LÜCKEN

ZAHN-
GESUNDHEIT

Gül ALTINOK / guelistan.altinok@nordost.aok.de 

Merhaba, Adım Gül Altinok
Sosyal Sigorta Uzmanıyım ve Çok Dilli 
Enternasyonal Ekibi’nde yer alıyorum. 
Sizi Ses Dergisi’nde düzenli olarak 
sağlık ve hukuki değişiklikler üzerine 
bilgilendiriyor ve imkânlar sunuyorum. 
Sağlıklı vücut, sağlıklı zihin– her 
ikisi de yaşlanma süreci tarafından 
tehlikeye girer. İyi haber şu ki, herkes 
sadece fiziksel olarak değil, zihinsel 
olarak da formda kalmak için bir şeyler 
yapabilir, gri hücreleri bu şekilde taze 
tutabilirsiniz.

Zihinsel zindelik nedir?
Öğrenmek, oynamak, yazmak, Öğrenmek, oynamak, yazmak, 
hatırlamak – tüm fiziksel ve zihinsel 
süreçlerin kökeni beyindedir. Bir 
‘Kontrol merkezi’ olarak, beyin 
vücuttaki tüm aktiviteleri kontrol vücuttaki tüm aktiviteleri kontrol 
eder. Beynimizdeki 100 milyar sinir 
hücresi (nöron) bilgi almayı, işlemeyi 
ve iletmeyi mümkün kılar. Nöronlar ve iletmeyi mümkün kılar. Nöronlar 
arasındaki kavşaklara, nöronlardan 
birçok kez daha fazlasına sahip 
olduğumuz sinapslar denir; çünkü her 
hücre diğerlerine bağlıdır. Sinyallerin bir 
sinir hücresinden diğerine iletilmesini 
sağlarlar. İnsan hayatı boyunca 
birçok beceri öğrenmek zorundadır. 
Beyin buna hazırlıklıdır. Yeni şeyler 
öğrenmek, depolamak ve herhangi 
bir zamanda bilgi ve süreçleri hızlı bir 
şekilde alabilmek için, yeni sinaptik 
bağlantıların tekrar tekrar oluştuğu 
bütün bir nöron ağı oluşturulur. 
Bu karmaşık bağlantılar, bir kişinin 
çevresiyle birlikte hareket edebilmesi 
ve zihinsel mükemmelliğe ulaşabilmesi, ve zihinsel mükemmelliğe ulaşabilmesi, 
yani zihinsel olarak formda olması için 
ön koşuldur.

Yaşlılıkta zihinsel olarak nasıl formda 
kalırsınız?
Bir insanın ‘kafasına nasıl sığdığı’ çeşitli 
faktörlere, özellikle de yaşına bağlıdır. 
Küçük çocuklar yaşamın ilk yıllarında 
çok şey öğrenirler. Sonuç olarak, sinir 
hücreleri arasında kısa sürede birçok 

bağlantı oluşur. Bu nedenle, giderek 
daha iyi bağlanan beyin, bilgiyi hızlı bir 
şekilde almayı ve yeni şeyler öğrenmeyi 
kolaylaştırır. Genç yetişkinlikte, beyin 
daha sonra tamamen oluşur, mükemmel 
bir şekilde ağa bağlanır ve özellikle 
güçlüdür. Bununla birlikte, yaşla birlikte, 
beyin gücü yavaş yavaş azalır, öğrenme 
ve düşünme yavaşlar. Bunun bir nedeni, ve düşünme yavaşlar. Bunun bir nedeni, 
nöronların ölmesidir. Beyindeki yaşa 
bağlı olarak giderek daha fazla sinir 
hücresi kaybı, düşünme performansını 
bozar. Son araştırmalar, nöronların 
kaybının performans kaybının sadece 
bir kısmından sorumlu olduğunu 
göstermektedir. Sinir hücreleri, yani 
sinapslar arasındaki bağlantıların 
yaşlılıkta kopması çok daha önemlidir.

İyi haber şu ki, bu konuda bir şeyler İyi haber şu ki, bu konuda bir şeyler 
yapılabilir.yapılabilir.
Her yaşta ve yaşamın herhangi bir 
noktasında, beyni sinapsları yeniden 
oluşturmak için eğitebilirsiniz. 
Yaşlılıkta kendinizi zihinsel olarak 
formda tutmak istiyorsanız, sinir 
hücreleri arasındaki bağlantıların aktif 
kalmasını sağlayabilirsiniz. Sinapslar 
kullanılmazsa, ölürler ve bilinçsel 
yetenekler kaybolur. Dahası, yeni sinir 
hücrelerinin oluşumu bile etkilenebilir 
gibi görünüyor. Temel olarak, insanlar 
zaten rahimdeki beyinde tam bir nöron 
seti ile donatılmıştır. Yaşlılıkta giderek 
daha fazla bozulurlar ve yaşam boyunca 
önemli ölçüde yeni nöronlar eklenmez 
- bir istisna dışında: ‘Hafızaya açılan 
kapı’ olarak da bilinen hipokampus, 
beyinde yaşam boyunca yeni nöronların 
yaratıldığı tek alandır.

Beynimi nasıl eğitebilirim?
Dinlenirseniz, paslanırsınız – bu 
beyin için de geçerlidir. Sinapslar 
kullanılmazsa, vücut onları parçalara 
ayırır veya zayıflatır. Yani ‘Zihinsel 
zindelik için ne yapmalı?’ sorusunun 
cevabı oldukça basit: Yeni şeyler 
öğrenin. Araştırmacılar beyni eğitmenin 
ve zihinsel zindeliği geliştirmenin birkaç ve zihinsel zindeliği geliştirmenin birkaç 
yolunu keşfettiler:

Müzikle kafanızı fit tutun 
Müzik bedene ve zihne ilham verir. 
Öyle ki, çeşitli zihinsel bozukluklar 

ve sinir hastalıkları için terapinin bir ve sinir hastalıkları için terapinin bir 
parçası olarak kullanılır. Ayrıca kortizol, 
testosteron ve östrojen gibi bazı haberci 
maddelerin salınımını etkiler. Bu sözde 
steroid hormonları nöroplastisiteyi ve 
dolayısıyla beynin uyarlanabilirliğini 
etkiler.

Kulaklarınızı açın
Çeşitli çalışmalarda, bilim adamları 
işitme kaybı ile bilişsel yeteneklerin 
azalması arasında bir bağlantı kurdular. 
Hem işitme fonksiyonunda azalma hem 
de beyin gücünde azalma, yaşlılarda 
sıklıkla görülen iki özelliktir.

Beyninizi yabancı diller aracılığıyla 
eğitin
“Bonjour”, “Buenos Dias”, “Guten 
Morgen”: Yeni bir dil öğrenen herkes 
beyninde çeşitli geniş sinir ağları 
kullanır. Bu, nöroplastisiteyi teşvik 
eder ve her yaşta beyin performansını 
artırabilir.

Bedeni ve zihni eğitme
Kelimenin tam anlamıyla beyin koşusu 
yapın! Spor yapan ve aktif olarak 
yaşayanlar da zihinsel zindelikleri için 
bir şeyler yaparlar. Fiziksel aktivite 
sağlıklı bir beyni destekler. Düzenli 
egzersiz ve egzersiz beyin sağlığını 
destekleyebilir. Araştırmacılar, 
egzersizin hipokampus üzerinde 
özellikle olumlu bir etkiye sahip 
olduğunu bulmuşlardır. Burada, vücut 
yaşlılıkta hala yeni sinir hücreleri 
oluşturabilir. Bu beyin bölgesini özellikle 
plastik ve dolayısıyla değiştirilebilir hale 
getirir - zihinsel zindelik eğitimi söz 
konusu olduğunda bir avantaj.

Umarım bugünkü konu sizi ilgilendirdi 
ve bir sonraki sayıda tekrar buluşuruz.ve bir sonraki sayıda tekrar buluşuruz.

AOK Nordost - Die Gesundheitskasse 
International Service Sales - Our ser-

vices, Your language
 

Warschauer Str. 5 - 10243 Berlin 
Telefon: 0800 265080 -27143 

(kostenfreie Rufnummer)  
Fax: 0800 265080 -827143  

Mobil: 0152 - 01570069 
E-Mail: 

guelistan.altinok@nordost.aok.de 
Internet: www.aok.de/nordost

Sağlıklı vücut, 
sağlıklı zihin
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Leistungsstarke Angebote für Ihre Zahngesundheit:
 AOK-Zahnersatz-Wahltarif – Zuschuss für professionelle 

Zahnreinigung oder Zahnfüllungen

 Junge Zähne – zusätzliche Zahnvorsorge für Ihren Nachwuchs

 AOK-Gesundheitskonto – Kostenbeteiligung für einen 
Zahnschutz beim Sport

Jetzt wechseln!Jetzt wechseln!

Wir wollen Sie so, wie Sie sind

Mehr auf aok.de/nordost/zahngesundheit

FÜR IHRE

BIETEN WIR ANGEBOTE
OHNE LÜCKEN

ZAHN-
GESUNDHEIT
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Duman Grubu, Sanatolia ve 
Kreuztanbul’un ortaklaşa 

düzenlediği konserde Columbia 
Halle’de hayranları ile buluştu. 

1999 yılında kurulan ve solist 
Kaan Tangöze, gitarist Batuhan 

Mutlugil, bas gitarist Ari 
Barokas ile davulcu  Mehmet 
Demirdelen’den oluşan Türk 

Rock grubu.

Tıklım tıklım dolu olan konser 
Columbia Halle’de yapıldı. 

Duman hayranları konsere 
saatler öncesinden gelerek 

dışarda uzun kuyruk oluşturdu.  
Pandemi sonrası konsere 

Berlinliler yoğun ilgi gösterdi. 

Gitarist Mutlugil, bass gitarist 
Barokas, baterist Demirdelen 

ve vokalist Kaan Tangöze 
müzikseverler tarafından büyük 
sevgi gösterileri ile karşılaştılar. 

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan 
Duman Grubu, sevilen tüm 
eserlerini seslendirirlerken, 
Berlinli hayranları da onlara 

hep birlikte eşlik etti.

Haber: Fatoş YÜKSEL 
Fotograf: Ozan TOKAY

DUMAN BERLİN’DE TÜTTÜ
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan 

Duman Grubu, sevilen tüm eserlerini 

seslendirirlerken, Berlinli hayranları da 

onlara hep birlikte eşlik etti.

Jahr ◆ Yıl 1936
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Mirai Halk Oyunları ve Tiyatro Derneği 
geçtiğimiz Haziran ayının son haftası 
Malchow Gençlikevi’nde (Jugendherberge 
Malchow) tatil öncesi Artvin yöresine ait halk 
oyunlarını tanıtmak ve öğretmek amacıyla 
eğitim kampı düzenledi.
Kampa katılanlar, İlker Sarıoğlu eşliği ve 
yönetiminde dans figürlerini öğrenirlerken 
tiyatro oyuncusu ve yönetmen Mustafa 
Gözübek‘den de tiyatro üzerine bilgi ve 
eğitim aldılar.

İki gün süren kampta 36 derece sıcaklığa 
rağmen yılmadan canla başla çalışan 
öğrenciler “Ekibin ve hocaların enerjisi 
sayesinde, sıcaklık bizi yıldırmadı, 
hem eğlendik hem öğrendik. Bu eğitim 
çalışmalarının tekrarını sabırsızlıkla 
bekliyoruz“ dediler.

Mirai Derneği, hem kendi öğrencileri, hem 
de dışarıdan katılımcılar ile sezonu güzel bir 
organizasyon ile kapatırlarken, Halk Dansları 
Eğitmeni Sarıoğlu “Tatil sonrası Ağustos ayı 
itibarı ile tekrar yoğun bir şekilde çalışmalara 
devam edeceğiz, tüm katılımcılara keyifli 
tatiller dilerim“ dedi.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Berlin SES

Mirai Halk Oyunları ve Tiyatro Derneği’nden Eğitim Kampı

Jahr ◆ Yıl 19 37
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İyilik ve kötülük kavramının trajik bir 
olay örgüsü içinde esprili bir dille 
anlatıldığı tiyatro oyunu `İyi Kötü 

Çirkin´ Pandemiden sonra 4 Haziran 
akşamı Berlin’de üçüncü kez sergilendi.
Kısa bir süre önce kendi grupları ile 
oynadıkları, ‘Ortaya Karışık 06‘ adlı 
oyunlarıyla büyük beğeni kazanan Ti-
yatro Yüzyüze‘nin kurucuları Armağan 
ve Volkan Uzunöner çifti, pandemi önce-
si Berlin’e konuk olan „İyi Kötü Çirkin“ 
adlı oyunu ve oyuncularını Berlinli ti-
yatroseverlerin ısrarla görmek istemeleri 
üzerine harekete geçerek bu güzel grubu 
tekrar davet etmişler. Pandemi nedeniyle 
3 yıl aradan sonra ‘ATZE Musiktheater‘de 
sahne alan grup her zaman olduğu gibi 
yine büyük alkış aldı.

Eray Yasin Işık‘ın kaleme aldığı ve Ah-
met Burak Bacınoğlu‘nun yönettiği `İyi 
Kötü Çirkin´ adlı oyunda tek suçu iyi bir 
insan (Erdem Baş) olmak olan talihsiz 
bir adam, hayatı boyunca karşılaştığı kö-
tülüklere (Hakan Bulut) ve çirkinliklere 
(Ersin Korkut) rağmen vicdanının sesini 
dinleyerek ayakta durmaya çalışıyor. Sa-
natseverleri kahkahaya boğan `İyi Kötü 
Çirkin´ adlı oyun, ağlanacak halimize 
gülerken, güldüklerimizle düşündürüyor 
bizi. Yaklaşık iki saat süren, bol esprili 
oyundaki performanslarıyla Berlin SES 
Dergisi ekibi olarak bizlerde yürekten 
alkışladık.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY

İyi
Kötü

Çirkin

Jahr ◆ Yıl 1938
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Önümüzdeki yıl kuruluşunun 25. 
yılını kutlayacak olan Berlin Türk 

Musiki Konservatuvarı (BTMK) başarılı 
öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. 
Yaz şenliğinde başarılı öğrenciler dip-
loma ve karnelerini alırken, BTMK’nın 
değerli eğitmenleri piyanist Atilla Ka-
ban ve gitar hocası Engin Süelözgen’in 
öğrencileri hocaları ile birlikte sahne 
aldılar.

BTMK’nın çeşitli gruplarında piyano, 
keman, gitar, bağlama, kemençe 

ile diğer enstrümanların eğitimi alan 
ve folklor gösterilerine çıkan her yaşta 
konservatuvar öğrencisinin sahne aldı-
ğı geniş katılımlı koro, ‘Senden başka’, 
‘Çökertme’, ‘Kalenin bedenleri’, ‘Deniz 
ve mehtap, ‘Sana neler edeceğim’, ‘Öyle 
sarhoş olsam ki’, ‘Mavi boncuk’, Üs-
küdar’a gider iken’ gibi günün popüler 
şarkı ve türkülerinin yanı sıra, ‘Memle-
ketim’ ve ‘İzmir’in dağlarında çiçekler 
açar’ adlı vatana hasret duygularını pe-
kiştiren eserler seslendirdiler. BTMK’nın 
karma korosu, mini konserin finalini 
‘Gençlik Marşı’ ile yaptı.

Konservatuvarda kurulduğu günden 
bu yana aralıksız 24 yıldır ders 

veren ve yüzlerce öğrenci yetiştiren 
Engin Süelözgen, öğrencilerinden 
Hamza Ayık’a ‘Ankara kısmet‘, Elif 
Tunga‘ya ‘Sevdim bir genç kadını ve 
Emine Bektaş‘a ‘Aldırma Gönül‘ adlı 
şarkıları seslendirirlerken gitarı ile 
eşlik etti. Engin hoca daha sonra İlay 
Akkaş, Ceylin Ceyhan ve Samih Demir 
ile de sahne aldı.

Haber ve Fotograf: Hüseyin ISLEK

BTMK‘nın bahçesinde 
düzenlenen şenlikte 
minik öğrenciler ve 
gençler diploma ve 
karnelerini aldılar
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Berlin'den Haber Özetleri

Türk-Alman İşverenler Birliği’nde Kurban Bayramı 
nedeniyle kutlama töreni düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıldönümü Berlin’de 
de coşkuyla kutlandı

 “Türkçe Güzel Okuma Yarışması“ finali Berlin 
Büyükelçiliği’nde gerçekleştirildi

 Berlin Antik Antakya Derneği’nden Hataylı öğrencile-
rin eğitimine burs.

 Uluslararası ödüllü yazar Ferhat Atik Berlin’de seminer 
verdi

Berlin-TEY TEY TEY Grubu Makedonya Folklor Festiva-
li’nde büyük beğeni kazandı

 Dilek Türkan, Derya Türkan ve Enver Mete Aslan’dan 
MasterClass (Ustalık Sınıfı) eğitimleri

 Mirai Halk Oyunları ve Tiyatro Derneği’nden Eğitim 
Kampı
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Berlin'den Haber Özetleri

Berlin Türk Musikisi Konservatuvarı‘nın bahçesinde 
diploma töreni ve yaz şenliği 

 PARKA sevenleriyle ‘Junktion Bar’da buluştu

 İstanbul’dan Berlin’e taşınan, Kemal Kocatürk yöneti-
mindeki Tiyatro Kumpanyası Kadın Dabesi’ni sahneledi.

 Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ 18 Eylül Pazar günü 
gerçekleştirilecek

 T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin 
Şampiyonu Türkiyemspor Kadın Futbol Takımı’nı ağırladı.

 ATATÜRK Kupası 2022 Berlin Futbol Turnuvası büyük 
coşkuyla gerçekleşti

 ATATÜRK Kupası 2022 Berlin Futbol Turnuvası büyük 
coşkuyla gerçekleşti

Psikolog Ayşe Dayı Berlinlileri seminerine davet ediyor.
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Berlinli müzikseverlerin yakından tanıdığı ve yıllardır beğeniyle izlediği Türk Rock Müziği Grubu ‘PARKA’, 
sevenleriyle ‘Junktion Bar’ da buluştu.

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

Sevenlerine dolu dolu bir müzik akşamı yaşatan üçlü, zaman zaman salonu tamamen dolduran müzikseverlerin 
de sesleri ve alkışları ile eşlik ettiği konserlerinde, Barış Manço’nun ‘İşte Hendek İşte Deve’, 3 Hürel’den ‘Canım 
Kurban’, Erkin Koray’dan, ‘Malabadi Köprüsü’, Mahzuni Şerif’ten ‘Keyfo Ağam’ gibi beğenilen eserlerin yanı 
sıra, ‘Ötme Bülbül Ötme, Yolumuz Gurbete Düştü, Kara Toprak’ ve ‘Deriko’ adlı şarkıları da seslendirdiler.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY

Sevenleriyle Junktion Bar’da Buluştu

42
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Gastkollektiv Kültür ve Sanat 
Topluluğu’nun yeni oyunları 
Sonbaharda Sahnede
Yıllardır süren araştırmaların sonucu, teknolojinin ve hatta an-
tropolojinin geldiği son nokta; İdealler Makinası, bizlere ange-
botta neler sundu neler: Nur topu gibi ürünler, alles inklusive yaz 
tatilleri, her damak tadına uygun migrantlar, Görli’de huzur dolu 
piknikler, davetli davetsiz misafirler, memleketten son haberler, en 
yeni dalgalar…

Bütün bunlar ve daha fazlası, Türkçe komedi oyunu ‘İdeal’de bir 
araya geldi. 2015 yılında kurulan Kültür-Sanat Topluluğu gastkol-
lektiv, esrarengiz İdealler Makinası’nın birbirinden ideal ürünlerini 
günümüze kadar Berlin seyircisiyle buluşturdu. Hermannplatz’daki 
eski adı Werkstatt der Kulturen, yeni adıyla Oyoun’da, Haziran 
ve Temmuz aylarında sahnelenen oyunlardan sonra seyircilerin 
katılımıyla hem oyunun değerlendirmesi yapıldı, hem de göçmen-
lik hallerimiz üzerine söyleşi imkanı bulunuldu.

Oyun, sonbaharda Berlin’de tekrar sahnelenecek, kış aylarında 
da Almanya turnesine çıkması planlanan bu tek perdelik oyunu 
kaçırmamak için gastkollektiv’i sosyal medyadan takip etmenizi 
öneririz.

Haber: Berlin SES
Fotograf: Ulaş Yunus TOSUN ve Ozan TOKAY
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel 
Başkan Yardımcısı ve Hatay 

Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu 
kuzeni Nihat Mugil ile birlikte 

geçtiğimiz yılın Haziran ayında 
soyadlarından ilham alarak adını 

verdikleri ‘Mengene Band’ grubu ilk 
yurtdışı konserini Berlin’de verdi.

Mengene, alternatif/modern 
rock sound’unun hakim olduğu, 

etnik müzikten beslenen bir tarza 
sahip. Oyuncu-yönetmen ve TİP 
Hatay Milletvekili Barış Atay ile 

kuzeni müzisyen Nihat Mugil’in 
yıllar öncesinden başlayan müzik 
macerası, bir araya geldiklerinde 

yaptıkları müzik çalışmalarını 
profesyonel bir platforma taşımaya 

karar vermeleriyle kurulan grup; 
bu yılın Şubat ayında 6 şarkılık 

‘Değişim’ adlı bir albüm çıkardı. 

Organizasyonunu Koç Reisen 
Sait Peşmen’in üstlendiği, ATZE 
MUSIKTHEATER’de düzenlenen 

ve Berlinli müzikseverlerin büyük 
beğeni ile izlediği konserde; 

“Sanatın ardı ardına bu kadar 
darbe aldığı bir dönemde kuzenim 

Nihat Mugil’le birlikte yıllardır 
üzerine konuştuğumuz, hayalini 

kurduğumuz grubumuzu kurduk. 
Klavyede Mehmet Kartal, Elektro 

gitarda Alican Aslanyürek, davulda 
Mişel Kocamahhul, bass gitarda 
İrfan Akpınar ve Mengene Band 

ile müzik yolculuğuna çıktık. 
Grubumuzun ilk şarkısı Zülfü 

Livaneli’nin muhteşem eseri İnce 
Memed’di.” dedi.

Berlin konserinde, kendi bestelerini, 
birbirinden güzel deyiş ve ezgileri 

seslendiren Mengene Grubu, 
konserlerinde günümüzde 

gündemde olan diğer sanatçıların 
eserlerine de yer verdi.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY

‘Mengene grubu ilk yurtdışı 
konserini Berlin’de verdi

Mengene’de kim kimdir?

Barış Atay: Birçok tiyatro oyununda, TV dizisinde ve sinema filminde rol aldı. Kadıköy Emek Tiyatro-
sunun ve Barikat Filmin kurucularından oldu. Eksik ve Aden isimli iki sinema filminin yönetmenliğini 
yaptı. Oyuncular Sendikasının kurucuları arasında yer almaktadır.

Nihat Mugil: Antakyalı Müzisyen Besteci ve Söz Yazarı. Melez adlı grubu ile bir albüm ve single çı-
karttı. 2018 senesinde tv8 ekranlarında yayınlanan ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında finale kadar yükselip 
son dörtlüye kalarak adından söz ettirmiştir; aynı sene içerisinde Aşık Mahsuni Şerif’e ait ‘Dargın 
Mahkum’ adlı eserini yorumlayarak profesyonel ilk solo çalışmasını yayınlamış oldu. Ayrıca 2019 
yılında tamamı Arapça olan ‘Ahde Vefa’ adında altı şarkılık bir çalışma yayınlamıştır.

Mengene’nin ‘Değişim’ adlı albümde yer alan sanatçı kadrosu ise şöyle: Barış Atay: Vokal, Nihat 
Mugil: Vokal, Gitar: Onur Akova, Klavye: Mehmet Kartal, Bas Gitar:Ahmet Pekmezci, Davul: Mişel 
Kocamahhul.
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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 ihgısızız. İnsanın kendine özgü ih-
tiyaçları ve kişisel alışkanlıkları doğrul-
tusunda çalışırız.

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

Sosyal danısmanlık

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

Kültüre yönelik

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

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

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

Organizasyon ve iletisimde 

yardım

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

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

Hizmetlerimiz

Temel Bakım

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

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

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

Güncel ev ihtiyaçları

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

Ev Bakımı

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

Bakım kontrolü

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

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

www.net-pflegeteam.de
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�Müzik

Melodi Korosu‘ndan mini konser
SonnenBlick şefi Eileen Lampert uzun süren bir pandemi döneminden 
sonra deneyimli müzik eğitmeni ve hocası, bestekâr Abdullah Yıldırım 
ve ‘Melodi Korosu‘ arkadaşlarına dersane yeri verdikten sonra mart 
ayının ilk günlerinden itibaren müzik çalışmalarına başlamışlar.

Abdullah hoca yaklaşık 5-6 haftalık kısa bir çalışma sürecinden 
sonra kendilerinden açık havada mini bir müzik dinletisi isteyen 
Lampert’i kıramamış ve koro 14 mayıs 2022 de güzel bir konsere evet 
demiş. Konser sonrası Ses Dergisi’ne konuşan Yıldırım, “Ben de koro 
arkadaşlarımla anlaşarak bu teklifi kabul ettim, hepsi hepsi dört beş 
prova yaparak sahneye çıktık. Ben de hem açık alana, hem her milletten 
müzikseverlerin kulaklarına uygun, hem de sazende ve solistlerimizle, 
koromuzun kolay söyleyeceği hareketli şarkılar türküler seçtim. 
Koromuz sekiz adet eser okuduktan sonra, sahneyi halk oyun havaları 
çalan sanatçı arkadaşlarımıza bıraktık.“ 

Ben ve eşiminde konuk olduğumuz müzik ve eğlence şenliğinde 
saatlerce yenildi içildi, coşkulu danslar edildi, koro harici şarkılar 
türküler söylendi. Müzikseverler çok memnun kaldıklarını dile 
getirirken, gözlerinden neşeleri sevinçleri okunuyordu. SonnenBlick Şefi 
Eileen Lampert ve bölge şefi Daniela Hanım kısa birer konuşma yaparak, 
konuklara teşekkür ettiler.

Sazları ve sesleriyle; Murat Cankat (ud), Mehmet Elmas (solist ve 
darbuka), Mustafa Çağlayan (solist ve bağlama), Antonias Kostantinos 
(klarnet),  Murat Uğur (bağlama ve Türk Halk Oyunları) ile Melodi Koro 
Şefi, bestekâr Abdullah Yıldırım’ın kemanı ve sesiyle katıldığı konserin 
diğer solistleri, Şükran Beray, Gülten Avacı, Gülcan Özkan ve Derya 
Hanım`dı. Yıldırım’ın sunduğu Hüseyni Keman Taksimi ile başlayan 
mini konserde; ‘Ezelden aşinanım, Menekşe kokulu yarim, Meşeli dağlar 
meşeli, Mevlam bir çok dert vermiş‘ Hüseyni Makamı’ndan eserlerin 
yanı sıra, ‘Ayva çiçek açmış, Deli gönlü bir dilbere bağladım, Açılır gonca 
gül yar‘ ve ‘Kızılcıklar oldu mu?‘ gibi değişik makamlardan da eserler 
seslendirildi. 

Konser sonrası Abbullah hocada kısa bir konuşma yaparak eğlenceyi 
izleyen konuklarına teşekkür etti. Yıldırım, “Konserimizi izleyen ve 
fotoğraflayan haberci Hüseyin İşlek ve eşi Semra Hanım`a, kıymetli 
dostum Talip Gözdereliler, SPD’li politikacı Ülker Radziwill Hanım`a ve 
davetimize teşrif buyuran tüm dostlara buradan tekrar saygım sevgimle 
teşekkür ediyorum.“ diyerek, sözlerine şöyle devam etti; “Bana gelince, 
sahnede kemanın yayını aşağı yukarı çekerken, içimdeki derinliklerden 
kulağıma gelen bir çığlık sanki bana ‘vaz geç üstad, vaz geç artık.‘  Ben 
zaten bir kaç senedir yaklaşık 30 yıldır devam ettiğim ders vermeyi 
bırakmayı düşünüyordum. Ne var ki sevgili talebelerimin bir türlü 
hatırlarını kıramıyordum. Okul Şefimiz Felix Bey izine çıktı.  Bir kaç 
dersimizi masasız sandalyesiz çalıştık. Kimseden doğru dürüst cevapta 
alamadık. Üç hafta okul  kapısından gidip geri döndük. Tabi bu bardağı 
taşıran son damla oldu. Melodi Korosunu kapattım. 
Bundan böyle grup arkadaşlarımla fasıllar geçeceğiz, Yalnız beni 
karşınızda öğretici olarak değil, öğrenci olarak göreceksiniz.“

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
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Berlin Klasik Türk Müziği Derneği 
`türkklâsik korosu´ (BKTMD) 
başarılı bir konserin ardından 
sezona veda pikniği & grill partisi 
düzenledi. 

Pandemi günlerinde zor koşullar 
altında çalışarak konsere 
hazırlanan, ‘Vuslat Vakti‘ başlığı 
altında güzel bir konsere imza 
atan BKTMD Koro başkanı ve 
hocası Selahattin Doğan, “Ben 
ve arkadaşlarım böylesine 
güzel bir konserin ardından 
yaz mevsimininde başlaması 
nedeniyle güzel bir tatili hak 
ettiğimizi düşünüyorum. Tatil 
sonrası Ağustos ayında yıl sonunda 
vereceğimiz konserin hazırlıklarına 
başlayacağız.“

Sezon sonu grill pikniğine koro 
üyeleri, aileleri ve konukları 
yaklaşık 40 kişi katıldı. Hep birlikte 
şarkılar söylenip, dansların edildiği 
piknikte yılların eskitemediği 
Berlinli sanatçılar Aşkın 
Büyükuzun, Koray Avşar ve Aşkın 
Aras üçlüsü ‘Eski Dostlar‘ şarkısıyla 
başladıkları programlarına 
özellikle 70‘lerin, 80‘lerin en 
sevilen şarkılarını seslendirirerek 
devam ettiler.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

BKTMD 
Á türkklâsik 

korosuÂ  sezona 

veda partisi 

düzenledi

�Etkinlik
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Yerçekimi izini bıraktığında, zamanla konturlarımızı kaybederiz. 
“Hamster yanakları” denilen oluşumlar gelişir, ağız köşeleri 

aşağı bakar ya da yanaklar sarkar... Çünkü yıllar içinde ve hormonal 
değişikliklerden dolayı cildin elastikiyeti azalmıştır. İplik kaldırma, 
özel olarak geliştirilmiş iplerin kullanıldığı yeni bir kaldırma 
işlemidir. Tıpta onlarca yıldır kullanılan %100 emilebilir polidioksa-
non (PDO) iplikler kullanır. 

Temel olarak iki tür iplik vardır: Bunlar düz veya spiral ipliklerdir. 
Bazen dokuyu yeniden oluşturmak için sarkan cilde bir ızgara gibi 
yerleştirilirler. Yüz ve vücutta mükemmel sonuçlar elde ediyoruz; 
(diz bölgesi veya kollardaki gevşek cilt) ayrıca boyundaki cilt yapısını 
iyileştirmek için spiral ipleri başarıyla kullanıyoruz; 

Çekme ipleri:
Çekme iplerinin yardımıyla mini bir kaldırma elde edebilirsiniz. Yüz çevresini (çene hattını) hızlı 
ve gözle görülür şekilde iyileştirmek için çok uygundurlar. İplik kaldırma ile her zaman çok güzel 
bir doğal sonuç elde edersiniz. Bu özel, eriyen ipler deri altı yağ dokusuna uygulanır. Cilt gerilir ve 
doku orijinal konumuna kaldırılır. İlginizi uyandırdım mı? 

Konsültasyon için instagram sayfama bakmanız yeterlidir… Biyolojik olarak parçalanabilen polidi-
oksanon ipliklerle yapılan işlem iki etkiyi birleştirir: Tedavi alanının hemen gözle görülür şekilde 
sıkılaşmasını, bağ dokusunun yeniden etkinleştirilmesi – sözde biyostimülasyon – takip eder. Bu 
cilde ek sıkılık verir. Bu hedefe yönelik kırışıklık tedavisi ile anında, doğal görünümlü ve uzun 
süreli bir cilt sıkılaşması sağlanabilir.

Avantajlar :Avantajlar :A  Çok iyi tolerans %100 bozunabilir yara izi olmadan görünür gençleştirme etkisi kendi 
kolajen üretiminizi uyarmak uzun süreli etki kendi yüz ifadelerinizi koruyarak doğal germe. 

Tedavi: Her yüz bireyseldir. Detaylı bir konsültasyon sırasında cildinizin yapısını ve sıkılığını ince-
liyor ve analiz ediyorum, daha sonra size özel mümkün olan en iyi tedaviyi önereceğim.

Seçenekler mevcuttur: Hyaluron enjeksiyonları - cildi oluşturmak, doldurmak ve beslemek için 
iplik kaldırma - sıkmak, oluşturmak kolajen uyarıcısı (Ellansé) – çene hattını, konturu modellemek 
için, dolgu ve şekillendirme için yağ giderme enjeksiyonu - azaltmak ve ayrıca sıkılaştırmak için. 
Başarı genellikle bireysel yöntemlerin kombinasyonunda yatar.

Keyifli okumalar, sevgiyle güzel kalın…

İfadelerinizi 
bozmadan Kollajen 
iplerle sarkan cildi 

orjinal konumuna 
oturtturmak

Yüz estetiğinde son trend:

Elena KARAMAN
elena_karaman
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Türk tiyatrosunun tanınmış 
yazarlarından Turgut Özakman’ın 
yazdığı kabare  “Ah Şu Gençler”  
gençlik ve sorunlarını ele alıyor.

Gençlerin gözünde, 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.”

Turgut Özakman’ın yazdığı ve Yekta 
Arman`ın yönettiği “Ah Şu Gençler” 
adlı oyunun, oyuncuları ise şöyle: 
Elif Açıkgöz, Nazlıcan Akdal, Deniz 
Dadalı, Ela Demirci, Simge Erhan, 
Erkin Kosvalı, Dilara Tat, Mustafa 
Yılmaz Tekin, Burak Topbaş ve 
Semanur Yakar.

Hüseyin İŞLEK

‘Ah… Şu Gençler!’ Prömiyer Yaptı

Yazar Serdar Çelenk’in ‘Her şey dahil 
Türkiye hariç’ kitabı yurt dışındaki 
ilk tanıtımını Başkent Berlin’de, 
Türk-Alman İşverenler Birliği’nde 
(TDU) yapıldı. TDU’da düzenlenen 
Çelenk’in söyleşi ve imza gününün 

moderatörlüğü Remzi Kaplan yaptı.

Çelenk’in ‘Her şey dahil Türkiye Hariç’ adlı kitabının 
arka kapağında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 
E. Samos-Karlovasi Belediye Başkanı Panayiotis 
Limperis, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı 
Firuz Bağlıkaya, Turizm Yazarları ve Gazetecileri 
Derneği Başkanı Haluk Özsevim, İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İzmir Milli Kütüphane 
Vakfı Başkanı Av. Ulvi Puğ, Turist Rehberleri Birliği 
Başkanı Hakan Eğinlioğlu ve Viyana Avusturya Lisesi 
Mezunlar Derneği Başkanı Dr. Çınar Sözer’in kitapla 
ilgili yorumları yer alıyor. 

Berlin SES

Serdar Çelenk, 
“Her Şey Dahil Türkiye Hariç” 
Adlı kitabını tanıtımını 
TDU’da Gerçekleştirdi

Serdar Çelenk Kimdir? 1955 yılında İzmir’e yerleşen 
İstanbullu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi‘nde başladığı ekonomi eğitimini de 
yine İzmir’de tamamladı. Çelenk, 1974 yılında başladığı turizm 
yaşantısına 38 yıldır profesyonel turist rehberi olarak devam 
ediyor. Kuşadası ve Bostanlı Lions kulüplerinde başkanlık, 
Bayraklı Simyra Lions Kulübü’nde kurucu başkanlık görevi 
üstlendi. Çelenk, halen kurucu başkanı olduğu Ege gastronomi 
de Turizm Derneği’nin başkanlığını sürdürmektedir.
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İstanbul’dan Berlin’e taşınan, Kemal Kocatürk 
yönetimindeki Tiyatro Kumpanyası, kısa zamanda 
Berlin’in tiyatrosu olmayı başardı. Tiyatro 
Kumpanyası 17 Haziran’da ‘Kadın Darbesi’ adlı 
oyunla gerçekleştirdiği prömiyerle yüzlerce 
seyircinin önünde müthiş bir performans sergiledi.

“Kadın Darbesi” Berlin’de yoktan var edilmiş bir 
tiyatro ve bir oyunun öyküsü aslında! 24 Yüreği 
güzel insanın Kemal Kocatürk yönetiminde bir 
araya gelişi ve aylarca emeklerini, terlerini bir 
potaya döktükleri bir imecenin, kendince küçük bir 
destanın öyküsü!

Anlattığı, söylediği cesur ve yürekli sözüyle, 
eğlenceli, müzikli ama bir o kadar da ülke ve kadın 
problemini en odak noktasından tartışan bir oyun 
çıktı ortaya. Tiyatro Kumpanyası-Berlin, hiçbir 
ödeneğe ve sponsor desteğine yaslanmadan, salon 
ve çalışma alanı sıkıntılarına rağmen, ortaya seyir 
kalitesi oldukça yüksek bir oyun çıkarmayı başardı. 

‘Kadın Darbesi’ adlı oyunu:
Kemal Kocatürk yazdı ve yönetti, müziklerini Ayça 
Öztarhan Kocatürk, ışıklarını Aslı Atasoy Öner ve 
kostüm tasarımlarını İsra Kırlar ile Kemal Kocatürk 
yaptı.

Oyunun konusu ise kısaca şöyle:
Ülkenin birinde, kadınların etek boylarından çıkan 
tartışmalar büyür ve ülke neredeyse parçalanmanın 
eşiğine gelir. Sokaklarında çatışmalar almış başını 
gitmiş, tüm toplum cepheleşmiştir. İktidar ve 
muhalefetteki parti liderlerinin eşleri dökülen kanı 
durdurmak için bütün ülke kadınlarını direnişe 
çağırırlar. Kadınlar bir gece buluşurlar ve meclisi 
basarlar. Sonrasında da meclisten dışarı çıkmayarak, 
erkekleri de içeriye almazlar. 

Erkekler de bir araya gelirler ve bu duruma 
çareler üretmeye çalışırlar. Her iki parti lideri ve 
Genelkurmay Başkanı bu konuda bir uzlaşma 
sağlamaya çalışırlar. Direniştekiler kendi 
kadınlarıdır ve şiddet uygulamak son derece 
yakışıksız olacaktır. Bu iş şiddetsiz çözülmelidir ama 
başbakan önerilen çözümleri kabul etmez, çünkü 
kendisi ve partisi bu ikilikten beslenmektedir. Daha 
fazlası tabii ki oyunda...

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY

‘Kadın Darbesi’ adlı oyunun kadrosu:
Aylin Manthey, Duygu Yapkuöz, Eda Deniz Fidan, Emir Akköse, Gülay 
Başaran, Gülşah Alışık Sezgin, Gülşen Mantaş, Halil Ekinci, Hanife 
Karabulut, İsra Kırlar, Kemal Kocatürk, Kemal Taş, Leyla Çelik, Mert 
Severoğlu, Mithat Öner, Muhammet Köle, Özgecan Cıncık, Seda Boran 
Krüger, Selda Sakar, Sibel Canan, Taies Farzan ve Yunus Emre Gündoğdu.

Berlin‘de

�Tiyatro
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Göçmen kökenli bir ailenin ikinci kızı olarak 1978 yılında 
Başkent Berlin’de dünyaya gelen ve bir sağlık problemi ne-
deniyle ellerini kullanamayan genç sanatçı Selman Aman, 
bu yılın başında Potsdam’da açtığı ilk sergisinden sonra 
ikinci kişisel sergisini Bavul’da açıyor.

Dili ve şiiri ile görselliği tual üzerine yağlı boya çalışmala-
rı yaparak sanat yaşamını sürdüren Aman’ın natürmort, 
portre ve figüratif çalışmaları var. Bu sergide son çalışma-
larını sergilemeyi düşünen Aman ile kısa bir tele söyleşi 
yaptım. Aman, “Hoşuma giden her nesneyi, yahut bir an’ı, 
kendimce yorumlayıp tuvale aktarmayı çok seviyorum. 

Ancak  bu sergimin duvarlarını başkentin Kreuzberg 
semtinden kareler ve insan portleri süsleyecek. Bu kez 
yaklaşık 10-15 arası yeni çalışmalarımı sergilemeyi dü-
şünüyorum... Potsdam da yaptığım sergiden sonra Berlin 

merkezinde de bir sergi yapmam gerektiğini istedim, 
sanatsever Berlinlilerin sergime katılımlarını bekliyorum.” 
diyor ve ekliyor; “1 Ekim’deki serginin açılışında değerli 
oyuncu ve sanatçı arkadaşım Gizem Akman, canlı müzik 
performansı ile bana eşlik edecek. 

Ayrıca Gizem Akman’ın güzel müziği yanı sıra benim bir 
kaç şiirimde seslendirilecek ama bunlar henüz proje ve 
prova aşamasında. Sergime katılanları minik minik sürp-
rizlerde bekliyor olacak.”
Bavul Kafe’deki açılış 1 Ekim Cumartesi günü, saat 
18.00’den itibaren.

BAVUL - Kunst & Kultur Café
Annenstraße 13, 10179 Berlin

Selma Aman’dan ikinci kişisel sergi “Mahallem ve İnsanlar-Mein Kiez und Menschen”
Genç sanatçı Aman, 1 Ekim’de Bavul’da kişisel ikinci sergisini açıyor
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Pandemiden önce açılması 
planlanan VAHAPHOUSE 2 sene 

gecikme ile açıldı.
Uzun yıllar icra ettiğim kuaför 
mesleğimden sonra, Zara‘ya 

girerek moda sektörüne 
adım atmıştım. Daha sonra 
24 yaşımda Patrizia Pepe 

Mağazası‘na şube müdürü 
oldum, ardından Karl Lagerfeld 
ve Giorgio ARMANİ ile devam 

ettim.
Bu arada kendi şarkılarımı 
yazıp besteledim, bununla 
da yetinmedim, söylediğim 

şarkılara klip çektim. Bu 
girişimlerim bana 5 ay boyunca 

FOX TV de ‘Benimle Söyle 
Yarışması‘nda jüri koltuğunda 

oturmamı sağladı.
Fotoğraf çekmeye bayılıyorum, 
güzel yerlerde gezmeyi ve iyi 

hizmet almayı seviyorum. Güzel 
olan herşeyi, gözüme estetik 
gelen herşeyi seviyorum. İşte 
VAHAPHOUSE da tam olarak 

bu. İnsanlar bana gelecek, 
kendilerini iyi hissedecek. 

Saçlarını, kosmetik bakımlarını 
yaptıracak, kendilerinin en iyi 

görünümleri ile çıkacaklar. 
Tüm birikimlerimi bir çatı 

altına topladım ve şimdi bunu 
insanlarla paylaşmak istiyorum.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Foto DigitalV
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Süslü Kadınlar Bisiklet 
Turu’ 18 Eylül Pazar 
günü gerçekleştirilecek
2013 yılından bu yana her yıl Eylül ayında ‘Dünya 
Otomobilsiz Kentler Günü’nde gerçekleştirilen 
ve bu yıl Başkent Berlin’de 4.’sü yapılacak olan 
geleneksel ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ 18 Eylül 
Pazar günü gerçekleştirilecek.

Tur öncesi kısa bir söyleşi yaptığımız Safiya 
Yazanoğlu Uluslararası “Fancy Women Bike Ride-
SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU’nun kadınlara 
karşı, toplumdaki önyargıya ve kadın oldukları 
için sahip oldukları dezavantajlara dikkat çek-
mek istediklerini, süslü bisikletlerle ve süslü 
kıyafetlerle tüm Berlinlileri dünya çapındaki bu 
etkinliğin bir parçası olmaya davet ettiklerini 
söyledi. Yazanoğlu; “Bu tur Berlin’de yapılan bir 
kadın taban hareketidir. Bu turun amacı özellikle 
göçmen kökenli kadınlarında sokaklarda özgürce 
bisiklet kullanabileceğini göstermek. Dünyanın 
150 ülkesinde aynı saatlerde başlayan turumuz 

18 Eylül’de saat 16.00 da 
Alexanderplatz’daki (Rote 
Rathaus önünde) Neptunbrun-
nen önünde start alacak. Bu 
etkinliğe emeği geçen herkese 
teşekkürlerimi sunuyorum.” 
dedi.

Başkent Berlin’de bisiklete 
binmeyi teşvik etme hizmet-
lerinden dolayı geçtiğimiz yıl, 
Berlin Eyalet Parlamentosu 
Çevre, Trafik ve İklim Koru-
ma Senatörlüğü’nce ‘Fahrrad 
Berlin-Berlin Bisiklet Ödülü’ 
onur plaketi verilen “Saya 
İnisiyatifi” nin kurucusu Safi-
ya Yazanoğlu: “ Tur için kayıt 
yaptırmanıza gerek yok ve 
ücretsiz. Bisikletinizi ve kendi-
nizi süsleyip gelin.“ dedi. 

Die internationale Aktion
“Fancy Women Bike Ride“ 
macht am 18.September 2022 
auch in Berlin auf die Benach-
teiligungen von Frauen auf-
merksam. Mit geschmückten 
Fahrrädern und ausgefallenen 
Outfits beladen wir Sie frei ein 
Teil einer weltweiten Bewe-
gung zu sein.
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Abfluss verstopft?
24 Stunden Notdienst

Tel.: 0179 915 09 39

www.rohrreinigerberlin24.de 
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Geçtiğimiz ay bir albüm kaydı için stüdyoya giren ‘Heval Trio’, Berlin Puppentheater-Müzesi’nde bir 
konser verdi.

Hogir Göregen, Mevan Younes ve Mikail Yakut’tan oluşan grup; Doğu Avrupa, Anadolu, Mezopotam-
ya ve Kafkasya’nın geleneksel müziklerini yorumlayan üç müzisyen. “Niksar’ın Fidanları” Heval Trio 
tarafından düzenlenmiş Anadolu’dan geleneksel şarkı. Heval Trio, Anadolu ve Orta Doğu’dan Başkent 
Berlin’e çok farklı yollardan gelen ve orada tanışan müzisyenlerden oluşuyor.

Hogir Göregen hızlı parmaklarıyla Anadolu’nun kadim toplumlarının ritmik çeşitliliğini getiriyor; Mi-
kail Yakut virtüöz icrasıyla akordeonun yoğunluğunu katıyor ve Mevan Younes hem buzuğuyla, hem 
de besteleriyle üçlünün müziğini derinleştiriyor. Kürtçe’de arkadaş anlamına gelen ‘Heval’, bu nedenle 
müzikleri sadece köklerinden değil, aynı zamanda modern zamanların doğaçlama müziğinden de etki-
leniyor. Bu nedenle Heval Trio’nun müziği aynı zamanda caz, blues ve yeni müzikten de ilham alıyor.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY

Heval Trio



Berlin Kupası Türkiyemspor 
Kadın Futbol Takımı‘nın

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

ROHRREINIGUNG 
TOKAY 24/7
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ROHRREINIGUNGS-SERVICE IN BERLIN.

• Rohrortung-Leckwassersuche 

• Rohrreinigung

• Dichtheitsprüfung

• Hochdruckspülarbeiten 

• TV- Untersuchung 

• Fräsarbeiten

• Wurzelschneiden

 • Saug- & Pumparbeiten

Abfluss verstopft?
24 Stunden Notdienst

Tel.: 0179 915 09 39

www.rohrreinigerberlin24.de 
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Almanya’da KAYS heyecanı
Hip Hop Dünyasına Taze Kan. 
Genç sanatçı KAYS ilk teklisi 
‘Mach Kaputt’u müzikseverlerin 
beğenisine sunuyor
Kays ilk teklisi ‘Mach kaputt’u Razaki Müzik etiketiyle 
müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Sözü ve müziği genç 
Türk müzisyen Kays’a ait olan şarkının prodüktörlüğünü 
müzisyenin yakın arkadaşı Berko üstleniyor. Kays’ın 
Almanca hazırladığı şarkı, acılarını kabul etmeye ve 
bırakmaya hazır olan insanlar için yazıldı. Canlı ritmiyle 
dinleyicileri dans etmeye davet eden şarkı bize her şeyi 
yapabileceğimizi ve hayatımızdaki tüm olumsuzlukları 
geride bırakmanın elimizde olduğunu hatırlatıyor. Aslen 
Mersinli olan ve Berlin’de hayatını sürdüren genç Türk 
müzisyen Kays, şarkının hikayesini şu şekilde anlatıyor; 

‘’Gecenin etkisiyle, pek çok kişi de olduğu gibi bende 
de anılar canlandı. Stüdyoda uzun bir seanstan sonra 
prodüktörüm Berko, evlere dönmek üzere ayrılmadan 
kısa bir süre önce mistik synthesizer akorlarını çaldı ve 
hemen yeni bir şarkı yapmak istedik! O anda zihnimden 
geçen birçok anı sayesinde, acılarını kabul etmeye ve 
aynı zamanda bırakmaya hazır olan tüm insanlar için 
bir şarkı yaratıldı! Hepimizin acı tecrübeleri olmuştur. 
“Mach kaputt” şarkısı, bize her şeyi yapabileceğimizi 
ve hayatımızdaki tüm zehirli şeyleri yok etmenin kendi 
elimizde olduğunu hatırlatmak içindir! Melankoli ve 
kazanma arzusu tüm şarkı boyunca devam ediyor. Buna 
ek olarak, ritimdeki canlandırıcı unsurlar sizi dans 
etmeye teşvik eder ve kendinizi olumsuz olan her şeyden 
ayırabilme hissi verir.’’

KAYSKAYSKAYSKAYSKAYSKAYSKAYSKAYSKAYSKAYSKAYSKAYS

Künye Bilgileri
Sanatçı: Kays

Şarkı: Mach kaputt 
Söz & Müzik: 

Kays Kaya 
Prodüktör: Berko 

Mix: Dave Stemmer 
Mastering: Tonee Duo

Tarz: HipHop / Trap
Yapım: Razaki Müzik 

Jahr ◆ Yıl 1958

Fotograf: Suat LIRA (instagram: suat.lira)
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Özelm COŞKUN · KADINCA.TV 

Hanumanasana, kalça, kasık ve 
bacaklarda – özellikle hamstringler 
(Hamstring kasları, bacağınızın arka 
kısmında, diz kapağınızın hemen 
üstünden kalçanıza kadar uzanan 
bölgede bulunan üç kasın oluşturduğu 
gruptur. Bu kaslar, bacağınızı 
vücudunuzun önüne atmanıza ve 
diz çökmenize yaramaktadır) ve 
quadricepslerde (uyluğun önündeki 
dört tane kası içeren büyük kas grubu) dört tane kası içeren büyük kas grubu) 
çok fazla esneklik gerektiren gelişmiş 
bir yoga pozudur.

Adını Hindu maymun tanrısı 
Hanuman’dan alır. Bu asana, 
“Ramayama” epik şiirinde anlatıldığı 
gibi, Hindistan’ın güney ucundan 
yapılan Hanuman sıçramasını temsil 
ettiği için böyle adlandırılmıştır. 
Hanumanasana Yoga split olarak 
da bilinir, duruş kasıklarınızı ve 
bacaklarınızı esnetirken göğsünüzü 
de açmaya yardımcı olur. Ayrıca karın 
içi organlarınızı da uyararak, toksin 
atımını artırır.

HANUMANASANA – MAYMUN POZU
Hanumanasananın enerjisel olarak 
aile, karma, hayattaki görevler, 
roller ve sorumluluklar gibi 
konuları etkilediğine inanılır. Yere 
yaklaştıkça kendinizi yukarı doğru 
çekiliyor hissediyorsanız, egonuzun 
deneyimler karşısında gösterdiği 
dirençten bahsedilebilir. Dirence 
dönük gelişen kararlılık ve yere teslim 
olma duygusuyla birlikte omuzlar 
ve kalp açılır, beraberinde idrak ve 
farkındalığın derinleştiğine şahit 
olursunuz.

İlk başladığınızda tam bir hanuman İlk başladığınızda tam bir hanuman 
pozu vermeyi beklemeyin, 
vücudunuzu yalnızca gidebildiği 
kadar açın. Bacak ve kalçada yoğun 
direnç hissettiğinizde durun. Zamanla 
vücudunuz daha derin ve daha fazla 
esnemeyi kabul edecektir.

Bu poza ulaşma sürecinde 
vücudunuzu desteklemek için yoga 
blokları kullanabilirsiniz.
Hanumanasanaya geçmeden önce 

mutlaka bacaklarınızı, kalçalarınızı ve 
sırtınızı esneten pozlarla vücudunuzu 
ısıtmaya özen gösterin. Bunun için 
yoga hocanızdan yardım alın.

Maymun Pozunun Faydaları:
*Bacaklar için ideal pozlardan biridir. 
Tüm bacak kaslarının, hamstringler, 
baldırlar, kasıklar, pelvis ve kalçaların 
esnekliğini artırır.

*Adet kramplarını giderir.

*Muladhara yani kök çakraya 
yöneliktir. Dolayısıyla topraklanma ve 
güven hissi verir.
*Sinir sistemini dengeler. Özellikle *Sinir sistemini dengeler. Özellikle 
vagus sinirine doğrudan temas ettiği 
için uyku problemlerine iyi  
  geldiği bilinmektedir.

*Kalça ve dizlerde rahatsızlığı 
olanların duruşu uygulamamaları 
tavsiye edilir.
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�Etkinlik

Abwechslungsreiches Programm voller Musik, Tanz und Magie lockte Groß 
und Klein in Schlosspark Sanssouci

An zwei magischen Abenden begeisterte die Potsdamer Schlössernacht am 
19. und 20. August unter dem Motto ¡VIVA! die Besucher:innen im einmaligen 
Ambiente des weltberühmten Schlossparks. Sanssouci mit einem bunten 
und kreativ gestalteten Programm voller Musik, Akrobatik, Lesungen, Instal-
lationen, Workshops und Kulinarik. Mehrere zehntausend Gäste flanierten 
und genossen ganz nach dem Motto ¡Viva! eine Potsdamer Schlössernacht 
voller Lebensfreude. Mit bunten und farbenfrohen Installationen, nationa-
len und internationalen Künstlerinnen und Künstlern und einem kulinari-
schen Angebot für alle Geschmäcker ließen sich die Besucher:innen in eine 
Welt voller Staunen, Lebensfreude und Romantik entführen. An jeder Ecke 
des Veranstaltungsgeländes gab es die Möglichkeit, Gaukler, Musiker und 
Akrobaten zu treffen, farbenfrohe Lichtilluminationen zu bewundern sowie 
singende Gläser und sprechende Bäume zu bestaunen. Prof. Dr. Christoph 
Martin Vogtherr, Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und 
Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG): „Die Potsdamer Schlössernacht als 
größte Veranstaltung im Park Sanssouci ist auch für unsere Stiftung jedes 
Jahr ein wichtiges Ereignis. Unsere Gäste können an diesen beiden Aben-
den die Anlagen neu und intensiv erleben. 

Die Schlössernacht wirbt für das einmalige UNESCO Welterbe und für seine 
Erhaltung.“Prof. Peter Schwenkow, CEO der DEAG, fasst die diesjährige Aus-
gabe so zusammen: „Zehntausende Gäste haben dieses Wochenende den 
Weg zur Potsdamer Schlössernacht gefunden und dabei schönste Unter-
haltung, kulinarische Höhepunkte und akrobatische Höchstleistungen ge-
boten bekommen. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die da waren und 
freuen uns mit unserem Team, auch im nächsten Jahr wieder spannende 
Attraktionen und jede Menge Lebensfreude in dieser einmaligen Umgebung 
mit phantastischer Atmosphäre anbieten zu können.“ Freitagabend Max 
Moor, Katty Salié und Peter Kurth mit Lesungen von „Farm der Tiere“ und 
„Don Quijote“ für literarische Unterhaltung. Am Samstagabend begeister-
ten in der westlichen Pflanzenhalle des Orangerieschlosses dann Andrea 
Sawatzki, Christian Berkel und Devid Striesow die lauschenden Zuhörer 
mit Lesungen von „Alice im Wunderland“ und „Der glückliche Prinz“. Neben 
der prominent besetzten Lesereihe zählten die mit ihrem Flügel acht Meter 
über dem Boden schwebenden Zirkusakrobaten Flotados und die spanische 
Theatertruppe „La Tal Carillo“ sowie die überall auf dem Gelände Lebens-
freude und rhythmischen Klänge versprühenden Mariachi-Bands zu den 
absoluten Highlights der diesjährigen Ausgabe. Eine Nachtwanderung für 
Kinder, fantasievolle Lichtilluminationen und atmosphärische Musik-Per-
formances luden Groß und Klein zur Entdeckungsreise durch den Park 
Sanssouci ein und verwandelten diesen für zwei Abende in eine fantasti-
sche Welt voller Musik, Tanz und Magie. Was die Potsdamer Schlössernacht 
so besonders macht ist, dass sie immer wieder von allem etwas bietet. Nie-
mand muss sich entscheiden, ob er ein Konzert, eine Lesung, eine museale 
Führung oder ein Varieté besuchen möchte – es ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. Weitere ausführliche Informationen gibt es unter www.pots-
damer-schloessernacht.de

Eine Veranstaltung der Kultur im Park GmbH in Kooperation mit der Stiftung 
Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.

Foto: Michael CLEMENS, Christopher PEETZ, Julian FREES

Potsdamer Schlössernacht feiert
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Breitscheidplatz: Das Herz der City West. Direkt am Zoo 
befinden sich die Ruine der Kaiser Wilhelm Gedächt-
niskirche und deren Neubau. Blickfang sind die beiden 
Türme des Motel One und Waldorf Astoria Hotels.

Das Bundeskanzleramt ist das Büro des Bundeskanzlers. 
Das moderne Gebäude im Regierungsviertel ist Teil des 
sogenannten Band des Bundes, dem Gebäudeensemble 
mit Regierungsbauten am Spreebogen. Ein Spaziergang am 
Ufer führt an zahlreichen Sehenswürdigkeiten vorbei. 

Das Haus der Kulturen der Welt liegt inmitten des grünen Das Haus der Kulturen der Welt liegt inmitten des grünen Das Haus der Kulturen der Welt
Tiergarten und ist mit seiner revolutionären Architektur 
ein wichtiger Kulturort Berlins. Die ehemalige Kongress-
halle trägt wegen seiner Form auch den Spitznamen: 
schwangere Auster. 

Das Humboldt Forum im neu errichteten Berliner Schloss 
ist ein Kulturforum und Universalmuseum auf der Spree-
insel in der Historischen Mitte Berlins. Im Hintergrund 
der Berliner Dom am Lustgarten. Eine evangelische Kirche 
erbaut in den Jahren 1894-1905, ist das Baudenkmal die 
flächenmäßig größte evangelische Kirche Deutschlands.

Die Museumsinsel in Berlin ist das kulturelle Herz der 
Hauptstadt. Das einzigartige Bauensemble inmitten der 
Spree beherbergt kostbare Kunstobjekte und Exponate, 
die Besuchern über zwei Jahrtausende Geschichte 
vermitteln. Ein Besuch der Insel ist für die allermeisten 
Touristen ein Muss. 

Oberbaumbrücke: Die aufwändige gestaltete Oberbaum-
brücke gehört zu den schönsten und imposantesten Brü-
cken Berlins. Seit 1896 verbindet sie die Bezirke Friedrichs-
hain und Kreuzberg über die Spree miteinander. Die im 
neugotischen Stil erbaute Brücke soll mit den zwei Türmen 
an ihre Geschichte als Zollstelle erinnern. 

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

Çocuk yaşta çıkardığı albümler ve güçlü sesiyle müzikte 
emin adımlarla ilerleyen Gaye Aksu, Berlin Global’de 
sevenleriyle buluştu. Aksu, Kultursommerfestival 
ve yeni açık hava sergisi ‘30 kg’ kapsamında Berlinli 
müzikseverlere unutulmaz bir açık hava konser akşamı 
yaşattı.

Denizci bir ailenin kızı olan Gaye, 3 yaşında iken 
babasının mesleği nedeniyle Ordu’dan göç ettikleri 
İstanbul’da büyüdü. Anadolu müziğinin ikonu Selda 
Bağcan’ın yanı sıra Kurt Cobain’i de dinledi ve her 
ikisinden de eşit derecede ilham aldı. Yaralı Kuş (1998), 
Selam Sana (2000), İlk Adım (2006) ve 2014 yılında 
Türkiye’de çıkan ‘Duy da inanma’ adlı albümlerinden 
sonra uluslararası alanda başarı yakalayan albümü 
‘Hologram İmparatorluğu’nu 2016 yılında sevenleriyle 
buluşturdu.

Gaye Aksu, Türkiye’nin en heyecan verici genç 
seslerinden biri olarak kendini kanıtladı. Şarkıcı-söz 
yazarı, yapımcı ve görsel-işitsel kavramsal sanatçı 
olarak yaptığı çalışmalar, gelenek açısından zengin 
geçmişte, hiper-bağlantılı günümüzde ve henüz 
belirlenmemiş gelecekte eşzamanlı olarak müzik 
yolculuğuna devam ediyor.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY

K
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24 saat içinde

satın alma

gücünü öğren

Ev alma hayalini 

şimdi gerçeğe dönüştür
İlk görüşmemizden sonraki 24 saat içinde gerçek koşullarını

değerlendirip, sana satın alma gücün hakkında bilgi veriyoruz.

Böylece ne kadarlık bir ev satın alabileceğini görebiliyorsun. Ardından

bankalardan senin için bir finansman sertifikası alıyoruz. Bu belgeyi

emlakçına kanıt olarak sunarak, diğer alıcıların önüne geçebilirsin. 

Yağmur Güner - HYPRO FINANCE GmbH - Finansman Uzmanı

Bizi hemen ara: 030 60 50 80 62 

 

www.hyprofinance.de 
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İlk görüşmemizden sonraki 24 saat içinde gerçek koşullarını

değerlendirip, sana satın alma gücün hakkında bilgi veriyoruz.

Böylece ne kadarlık bir ev satın alabileceğini görebiliyorsun. Ardından

bankalardan senin için bir finansman sertifikası alıyoruz. Bu belgeyi

emlakçına kanıt olarak sunarak, diğer alıcıların önüne geçebilirsin. 

Yağmur Güner - HYPRO FINANCE GmbH - Finansman Uzmanı

Bizi hemen ara: 030 60 50 80 62 

 

www.hyprofinance.de 
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Merhaba Berlin SES dergisi ben Kahraman 
Kılınç. Yaklaşık olarak 4 yıldır Berlin‘de 

ikamet ediyorum. Müzik hayatıma girdiği 
günden beri bende başka insanların hayatı 

ile müziği buluşturmaya çalışıyorum. 

Daha önceleri Türkiye‘nin bir çok yerinde 
olduğu gibi Berlin başta olmak üzere 

tüm Avrupa ülkelerinde sahnede, 
sokakta kısacası köşe başı her 

yerde müzik yapıyorum. Ben ve 
müzik var olduğu sürece 

bir bütün olarak sizlerle 
olacağım. Bir kaç ay 

önce yapmış olduğum 
sokak müziğine 

ilgi ve alakanız 
için teşekkür 

ediyorum.

Kahraman Kılınç’tan Kahraman Kılınç’tan Kahraman Kılınç’tan Kahraman Kılınç’tan Kahraman Kılınç’tan Kahraman Kılınç’tan 

Ses Dergisi okurlarına 
Ses Dergisi okurlarına 
Ses Dergisi okurlarına 

mesaj var!mesaj var!mesaj var!

Beni internet adresim olan 
www.kahramanklnc.com 
adresinden yada youtube, 
twitter ve facebook gibi sosyal 

medya uygulamalarında 
bulabilirsiniz. Bir sonraki sahne 
ya da sokak konserlerinde 

görüşmek dileği ile hoşçakalın.
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Berlin Göçmen 
Kadınlar Birliği (Mig-
rantinnen Berlin e.V.)  
Tiyatro Topluluğu, semt 
sakinleri, Berlin 
habla, Demokratieprojekt, 
Die Frauen die druck ma-
chen, Karlsgartenkiez-ini, 
Lucys Garten, Mensch Raum Land Derneği, 
Migrantenverein Berlin Derneği, Ney Müsik-
gruppe, Offene Nah-und Kreativwerkstatt, 
reSource e.V. ve und Schillerwerkstatt e.V. 
derneğiyle ortaklaşa, ‘Yaz Şenliği Etkinlik 
Günü Mekanlar ve Hayaller‘ etkinliği düzenledi. 

Oyun öncesi sorunlarını dile getiren bir 
konuşma yapan Göçmen Kadınlar Derneği 
Sözcüsü Ayşe Harman, “Karlgartenstr.‘de-
ki mekanımızda 9 yıldır başarılı dernek 
çalışmaları yapıyoruz. Binamız Belediye 
tarafından bize fikrimiz sorulmadan Volks-
hochschule’ye verilmiş. Bu bina çatısı altında 
5 tane büyük dernek burada verimli ve 
başarılı çalışmalar yapıyor. Bize yıl sonuna 
kadar geçici bir zaman verilerek, apar topar 
buradan çıkmamız isteniyor. Burada şimdiye 
kadar sürdürdüğümüz başarılı çalışmaları 
elimizden almak ve bizi yok etmek istiyorlar. 
Biz de bunu protesto amacıyla yıl başından bu 
yana her ay bir etkinlik düzenliyoruz.“ dedi.
 
Oyunun yazarı ve yönetmeni Doç. Dr. Zerrin 
Akdenizli. Dernek üyesi ve gurup sözcüsü 
Ayşe Harman’ın sunumuyla başlayan oyunda 
yer alan oyuncular Aysun Çiçek, Ayşe Çiçek, 
Memduha Yağlı, Sadegül Bayrak, Zeynep 
Devetaş, Aynur Erol, Ayşe Harman, Emine 
Halil Ahmed, Sakine Ringe ve Işıl Paker. 
Zerrin Akdenizli’ye oyunu soruyorum; şöyle 
yanıtlıyor. “Oyunu çok kısa bir sürede izine 
gidemeyen ve dönen arkadaşlarla hazırladık. 
Adı ‘Göçmen Kuşlar – Zugvögel‘ bir fabel 
(masal) olarak başlıyor; sonra farklı gerçek-
ler üzerine oturuyor. Aslında bu Türk sosyal 
mekanların kişilerin özgüveni, dayanışma ve 
yardımlaşma için ne kadar gerekli olduğunu 
anlatmaya çalışan kısa bir oyun. Az ve öz ama 
bizde Göçmen Kadınlar Derneği Tiyatro Grubu 
olarak katkı vermek istedik. Oyun üzerine 
fazla konuşmak gerekmiyor; önemli olan 
geçtiğimiz aylarda olduğu gibi yine bizi evi-
mizden çıkarmaya çalışanlara karşı bir direniş 
gösteriyoruz, bu çok önemli.“

Haber ve Fotograf. Hüseyin İŞLEK

�Haber

Göçmen Kadınlar Birliği Yaz Şenliği 
+ Etkinlik Günü  Düzenledi

Tiyatro Topluluğu, semt 

habla, Demokratieprojekt, 
Die Frauen die druck ma-
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Önümüzdeki yıl kuruluşunun 25. yılını kutlayacak 
olan Berlin Türk Müziği Konservatuarı’nda (BTMK) 
toplu MasterClass (Ustalık Sınıfı) eğitimlerinin 2. Ders 
Dönemi başlıyor. 

16 - 17 ve 18 Eylül günleri 3 gün boyunca 
gerçekleştirilen MasterClass Eğitimleri, 1. Ders 
Döneminde olduğu gibi  yine Kültür Bakanlığı Devlet 
Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı ve tango yorum-
cusu Dilek Türkan, klasik kemençenin dünya çapında 
virtüözü olan Derya Türkan ve BTMK’da, 2014 yılının 
mart ayında başladığı seminer ve ders çalışmalarını 
halen sürdürmekte olan Udi Doç. Enver Mete Aslan’ın 
bir araya gelerek oluşturdukları 1. Dönem Dersleri 
büyük ilgi görmüştü. 

2. Dönem Dersleri bir önceki dönemin devamı 
niteliğinde olup; Dilek Türkan (Nefes ve Ses Teknik-
lerine dayalı Vokal Eğitimi), Derya Türkan (Kemençe 
Eğitimi) ve Enver Mete Aslan’ın vereceği ud ders-
leri ile devam edecektir. 3 gün boyunca saat 12.30 
da başlayan ders programında öğrencilerle saat 
18:00’e kadar birebir çalışmalar yapılacak. Eğitim 
programında bu dönem saat 10.00-17.00 arasında özel 
dersler de verilecek.

Eğitim programı hakkında gelişmeleri BTMK internet 
portalı musik@btmk.de ve/veya Berlin SES Dergisi ile 
SES Dergisi’nin Face sayfasından takip edebilirsiniz.

Özel dersler ve Masterclass eğitimleri konularında 
detaylı bilgi ve kayıt için: +493069504601 ile internet 
portalı: musik@btmk.de den bilgi alınabilir

Dilek Türkan, Derya Türkan ve Doç. 
Enver Mete Aslan’ın MasterClass 
(Ustalık Sınıfı) eğitimleri başlıyor
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�Toplum

Berlin Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Umut Topçuoğlu, Aşure 
etkinliğinde yaptığı selamlama konuşmasında Avrupa’da 
artan ırkçılığın, yabancı ve İslam düşmanlığının mezhep, 
meşrep ve etnik köken farkı tanınmaksızın Türk toplumu-
nun her kesimini hedef aldığını söyledi. Aşurenin, bereketi, 
paylaşmayı ve birliği simgelediğine söyleyen Topçuoğlu, 
“Günümüzde beraberlik ve kardeşliğin güçlendirilmesine her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor.” dedi.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde her gün masum insanların, 
kadınların ve çocukların yaşamını yitirdiği çatışmaların 
yaşandığını, bunların yakın coğrafyada yer alan Suriye ve 
Ukrayna’da da her gün görüldüğünü belirten Topçuoğlu 
konuşmasında; “Ülkemiz akan kanların durması ve masum 
sivillerin güvenliğinin sağlanması için her türlü çabayı gös-
termektedir. Bu bağlamda Türkiye ile Almanya arasındaki 
ilişkilerin gelişmesi ikili ilişkilerin ötesinde bölgesel ve 
küresel barış ve istikrarın da korunup güçlendirilmesi 
bakımından büyük önem taşımaktadır.” ifadesini kullandı
Avrupa’daki ırkçılığa dikkati çeken Topçuoğlu, “Ne var ki Av-
rupa çapında artan ırkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığı ne-
deniyle mezhep, meşrep ve etnik köken farkı tanınmaksızın 

toplumumuzun her kesimi hedef alınmaktadır. Ayrımcılığa, 
İslam karşıtlığına, ırkçılığa, günlük hayatta Müslüman-
lara yönelik hakaretlerden şiddet eylemlerine, çalışma 
hayatındaki ayırımcılıktan camilere yönelik saldırılara 
kadar geniş bir alana rastlamaktayız. Alman makamlarına 
tabiatıyla bu konuda gerekli telkinlerde bulunmaya devam 
ediyoruz.” sözlerine devam etti.
Elçi Müsteşar Topçuoğlu, Almanya’daki Türk toplumuna da 
siyasi farklıkları bir tarafa bırakarak birlik ve beraberlik için-
de hareket etmenin önemini hatırlatarak, Muharrem ayının 
Türkiye’nin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını, 
tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan muharrem 
lokmalarının kabul olmasını diledi.
Muharrem Ayı vesilesiyle büyükelçilikte düzenlenen ve 
Aşurenin dağıtıldığı etkinliğe, Berlin Büyükelçiliği ve 
Başkonsolosluğunun görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının 
yönetim kurulu üyeleri ile başkanları, çeşitli derneklerin 
temsilcileri ve Berlinli vatandaşlar katıldı.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

T.C. Berlin Büyükelçiliği’nde Muharrem Ayı vesilesiyle 
‘Aşure etkinliği’ düzenlendi
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Ayla Atasever, Berlin doğumlu ve 17 yaşında bir erkek çocuk 
annesi. Başkentte okula gitti, liseden mezun oldu ve hukuk 
okudu. Okul kariyerinin yanı sıra spor her zaman ona 
eşlik etti; atletizm, fitness, futbol ve kişisel antrenör olarak 
aradığını buldu. 

Hertha Zehlendorf takımında futbol oynayan 17 yaşındaki 
oğlunu maçlara özel hazırlayan Ayla Hoca, daha sonra 
takımın 15 yaş altı ve üstü tüm takımlarına atletik ve fıtnes 
hocalığı yapmaya başladı. Atasever, Hertha Berlin takımının 
altyapısında oynayan bazı futbolculara özel fitnes eğitimleri 
veriyor.

Ayla Atasever: “İlk olarak oğlumun takımında 2 yıl 
koçluk yaptım”
Ayla Atasever: “İlk olarak oğlumun takımında 2 yıl koçluk 
yaptım, G ve F gençlerde. Futbola onun sayesinde geldim. 
Benim mutlak tutkum her zaman futbol olmuştur. Zaten fit-
ness alanında ve kişisel antrenör olarak tüm A lisanslarına 
sahibim. Hertha Zehlendorf’ta 1. erkek takımına kadar 
tüm performans takımlarının performans ve koordinasyon 
eğitmeniydim. 

Yaklaşık 15 yıldır futbol antrenörlüğü yaptığını söyle-
yen Ayla Atasever, “İşimi severek ve en iyisini yapmaya 
çalışıyorum çünkü artık günümüzde sadece iyi futbol 
oynamak yeterli değil. Karşılaşmalar öncesi son rötuşlardan 
ben sorumluyum...Hız, güç, esneklik ve koordinasyon gibi 
örneğin. Beş yıl önce kendi kulübüm USC Berlin e.V.’yi kur-
dum ve burada antrenör ve başkanım.”

Ayla Atasever: Ve kızlarla çalışmayı gerçekten dört gözle 
bekliyorum.“
Şu anda da Berlin Türkspor e.V.’de sportif direktör olarak 
çalıştığını ifade eden Ayla Atasever’in, USC Berlin ve BFC 
Südring arasında artık yepyeni bir işbirliği var. “Burada 
kızlar bölümünü ortaklaşa geliştiriyoruz. Bu departmanı 
ben yönetiyorum. Şimdiye kadar çoğunlukla erkek çocuklar 
ve erkeklerle çalıştım. Bunu değiştirmenin zamanı geldi ;-) 
ve kızlarla çalışmayı gerçekten dört gözle bekliyorum.“

Ayla Atasever: “Eyalet futbol federasyonda görev almak 
istiyorum”
Atasever’in hedefi: İnsanlara spor için ilham vermek ve 
birgün Berlin Eyalet Futbol Federasyonunda görev almak. 
Çok yönlü eğitmen ve oyuncu olarak elinden geldiğince 
spor yapmak isteyen herkese yardımcı oluyor ve gelecekte 
DFB’de görev almak ve burada nasıl bir rol oynayabileceğini 
öğrenmek. Geçtiğimiz sonbahardan bu yana DFB’nin 
düzenlediği ‘futbol+liderlik’ programına katılıyor. 

Sonuç olarak Ayla Atasever, her şeyden önce bir spor gö-
nüllüsü. Kendi kurduğu kulübü daha da geliştiren Atasever 
geleceğe iddialı ve amaçlı bir şekilde bakıyor ve hedefi 
değişmiyor: “İnsanlara spor için ilham vermek.”

Hüseyin İŞLEK

Ayla Atasever

�Portre

Ayla Atasever, 
her şeyden önce bir spor 

gönüllüsü. Kendi kurduğu 
kulübü daha da geliştiren 

Atasever geleceğe iddialı ve 
amaçlı bir şekilde bakıyor 

ve hedefi değişmiyor: 
“İnsanlara spor için 

ilham vermek.”

Fu t b o l  A n t r e n ö r ü
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Psikolog Ayşe Dayı Berlinlileri 
seminerine davet ediyor
Sevgili Berlinliler,

Ben 2018’den beri Berlin’de yaşayan bir psikolog, 
bireysel danışman ve farkındalık (achtsamkeit) 
eğitmeniyim. 2020’de akademik kariyerim ve akti-
vizmimden gelen kadın sağlığı, toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve psikoloji bilgilerimi meditasyon, qiqong ve 
Reiki bilgi ve pratiklerimle birleştirerek Orca Dreams: 
Farkındalıkla Yaşam Platformu’nu (www.orca-dreams.
com/tr) kurdum. Bu platformla Almanya, Türkiye ve 
tüm dünyadaki bireyler ve kurumlara bütüncül sağlık, 
denge, stresle başa çıkma, bilinçli iletişim, duygu den-
gelenmesi ve kişisel gelişim üzerine dersler, program-
lar ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayım. Bireyler 
ve grupların yanı sıra okullar, sivil toplum kuruluşları 
ve iş yerleri ile de çalışmaktayım. Bir Reiki öğretmeni 
(RMT) ve yolcusu olarak bu zarif ve güçlü yaşam ener-
jisi ile şifa seansları da yapmaktayım.

Sizleri Eylül‘de açılan üç etkinliğime davet etmek isti-
yorum. İlki MBSR: Farkındalık Temelli Stres Azaltma 
Eğitimi. Küresel ve bireysel olarak içinden geçtiğimiz 
dönem zorlu ve bir o kadar da muhteşem bir dönüşüm 

dönemi. Almanya’nın ilk Türkçe 
MBSR‘ı olarak 2021’den itiba-
ren VHS-Mitte‘de sunduğum bu 
eğitimde bizleri kısırdöngülerde 
tutan, hayata alabileceğimiz 
potansiyelimize erişmekten 
alıkoyan düşünce ve duygu 
kalıplarımızın farkına varıyor, 
onlardan özgürleşme metotlarını 
öğreniyoruz. 

Eğitim 7 Eylül -2 Kasım 2022 tarih-
leri arasında Çarşamba günleri ve 
saat 10:00 ile 13:00 arasında VHS-
Mitte Turmstrasse 75’de yapılıyor. 
Bu eğitimi fortbildung olarak da 
alabilirsiniz. Eski katılımcıların 

deneyimlerini paylaştıkları kısa videolar, rehberli 
meditasyonlar ve sohbetlere OrcaDreams Youtube 
kanalımız ve instagram hesabımızdan erişebilirsiniz. 
(#orca_dreams)
Türkiye’deki seminerlerime katılan Psikoloji Lisans 
Öğrencisi Gizem’in düşüncelerini sizlerle paylaşmak 
isterim. “MBSR eğitimi ile gelen mindfulness benim 
için inanılmaz bir deneyim oldu geçip giden güzel 
anların aslında farkında olamadığımın zihnimin hep 
bir yerlere takılı kaldığının farkındalığını yaşadım. 
Kendi bedenimin ne istediğini ve nefesimi anlamayı 
bu eğitim sayesinde öğrenmeye başladım.”

VHS-Mitte Antonstrasse 37‘de 5 Eylül’de başlayan, 
Pazartesi günleri 13:00.16:00 da yer alan bir kadın 
şifa çemberim de var. Bu etkinlik İngilizce. Niye-
timiz kadınlar olarak aldığımız yaraları beraber 
şifalandırarak dişil gücümüzle tekrar buluşmak ve bu 
gücü hayata almak. 

ISI: Initiative Selbständiger Immigrantinnen e. V.’da 
yine İngilizce 3 günlük bir seminerim daha var. Bu 
ise göçmen kadınlar olarak kendi işimizi kurmak ve 
geliştirmek için gereken vizyon netliğine erişmek ve 
yaratıcılığımızı ortaya çıkarmak üzerine bir atölye 
çalışması.Detaylı bilgi için benimle ayse@orca-
dreams.com adresimden iletişime geçebilirsiniz
Sevgiyle kalın
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İster Berlin’in eski sakinlerinden olun, ister birkaç günlüğüne şehri 
ziyaret eden bir turist, sokak yemeği ve lokal ürünler denildiğinde 
akıllara gelen ilk adres büyük olasılıkla Kreuzberg bölgesinde bulunan 
Markthalle Neun olacaktır.

Bu görkemli Pazar alanı, mahalle sakinlerini, yemek tutkunlarını ve 
Berlin’in en iyi gastronomlarını tek bir çatı altında birleştiren bir 
topluluk alanı. Adından da anlaşılacağı gibi, Markthalle Neun, 19.yüzyılın 
sonlarında Berlin’de inşa edilen on dört pazar alanından dokuzuncu-
sudur. İkinci Dünya Savaşını şans eseri ufak hasarlarla atlatmış ve 
ticarette büyük zincir marketlerle girdiği zorlu rekabetten başarıyla 
çıkmıştır. Fakat bu rekabet hiç de kolay olmamış ve 2000’li yılların 
başında kapanma riski ile karşı karşıya kalmıştır.

2009 yılında satışa çıkarılan pazar, yerel halkın oluşturduğu girişim 
sayesinde büyük yatırımcıların elinden kurtarılmıştır. Alanın yerel ve 
sürdürülebilirlik odaklı bir proje için kullanılma konsepti 2012 yılında 
şehir yönetimi tarafından onaylandı ve bugün bildiğimiz ‘Markthalle 
Neun’ doğmuş oldu. Arminius Markthalle ve Markthalle Pfefferberg de 
dahil olmak üzere yenilenen diğer kapalı pazar alanları da benzer bir 
yaklaşımla hareket etmiş olsalar bile ‘Markthalle Neun’ hala trend be-
lirleyici konumunu sürdürmekte. Markthalle Neun’da yer alan bağımsız 
işletmelerin birçoğu öyle büyük kitlelere ulaştılar ki bir süre sonra 
Berlin çevresinde farklı yerlere kendi restoranlarını açtılar.

Neredeyse tüm Alman işletmeleri gibi Pazar günleri kapalı olan ‘Markt-
halle Neun’, Perşembe hariç haftanın diğer günlerinde akşam 18:00’e 
kadar, Perşembe günleri ise ziyaretçi akınına uğramasına sebep olan 
Street Food Thursday etkinliği nedeniyle 22:00’ye kadar açıktır. Sadece 
mahalle sakinleri değil, birçok Berlin’li, en son yemek trendlerini 
keşfetmek için Perşembe günü gerçekleşen sokak yemekleri gününe 
akın ediyor.

Kurulan stantlarda dünyanın dört bir yanından lezzetler ve yeni tatlar 
keşfetmek mümkün. Bu pazarı bir lokal gibi kalabalıktan ve turistlerden 
uzak olarak gezmek isteyenler genellikle Çarşamba ve Cumartesi 
öğleden sonraları tercih ediyorlar.
Pazar alanın girişinde bulunan Kaffee 9’da oturup kahvelerini yudum-
layan ve andan keyif alan insanlar sizi adeta içeriye girmeye ve bu at-

mosferi görmeye davet ediyor. İçeri girdiğinizde 
sizi devasa bir alan içerisinde peşi sıra dizilmiş 
lezzet noktaları karşılayacak, burnunuza gelen 
tatlı, tuzlu enfes kokularla kendinizden geçme-
mek işten bile değil. Çok çeşitli ve enfes görünen 
yemekler arasında gezinirken aklınız biraz 
karışıyor, çünkü bu kadar seçenek arasından ne 
yiyeceğinize karar vermek hiç kolay olmuyor. 
Fakat merak etmeyin, yemek masaları ortak 
kullanımlı olduğundan isterseniz her stanttan 
ufak porsiyonlar alarak kendinize has bir seçki 
hazırlayabilirsiniz.

 ‘Markthalle Neun’da tadına doyum olmayacak Türk lezzetleri de 
bulmak mümkün. Meze Feinkost bu noktalardan bir tanesi, yaklaşık 
25 yıldır yiyecek işinde olan Hacer Aldemir, misafirlerine birbirinden 
özel Anadolu mezeleri sumakta. Hacer HanımÁı n mutfağından kendi-
nize özenle yapılmış mezelerden oluşan bir tabak hazırlayabilir ve bu 
görkemli pazar alanının ambiansında lezzet şöleni yaşayabilirsiniz. Eğer 
canınız taze hazırlanmış ev mantısı çektiyse, bir aile işletmesi olan 
Mantı Berlin’e uğramayı unutmayın. Zaman zaman önünde kuyruklar 
olan Mantı Berlin tüm damak tatlarına hitap ettiğinden Markthalle 
Neun’un en fazla rağbet gören yerel işletmelerinden olmuş. Bunca 
yemeğin üzerine bir Türk kahvesi ne de iyi gider mi dediniz? İşte tam 
o sırada gözünüze Hakan Türkmen’in işlettiği Wüstenmokka çarpacak. 
Türk kahvesini bakır cezvelerde ve usulüne uygun olarak hazırladıktan 
sonra misafirlerine servis eden Hakan Bey’in kahvesi damağınızda hoş 
bir tat bırakacak. Eve dönerken, taze sebze ve meyve satan tezgahlara 
uğramanızı tavsiye ederim. Rengarenk ve taptaze ürünlerin tarlalardan 
sizin mutfaklarınıza gelene kadar kat ettiği yolu doğrudan üreticilerden 
dinleyebilir ve bu ürünleri evinizde eşsiz tarifeler için kullanabilirsiniz.

Berlin’e seyahat için gelen herkesin mutlaka uğraması gereken bir 
cazibe noktası ‘Markthalle Neun’. Berlin’de yaşayanlar için ise haftalık 
mutfak alışverişlerini yaparak üreticilere destek olabilecekleri ve 
keyifli vakit geçirebilecekleri bir mahalle pazarı.

Sarp BOYACIOĞLU

Berlin’in Kalbinde Yeni Nesil Bir Semt Pazarı:

“Markthalle Neun”
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Berlin Türkiyemspor, kadınlarda da fırtına gibi esmeye başladı. 
Kadın futbol takımı Berlin kupasından sonra gözlerini Almanya 
Futbol Federasyonu (DFB) kupasına göz dikti. Türkiyemsporlu 
Kadınlar Berlin’de Kupa Şampiyonu olduktan sonra Almanya 
Futbol Federasyonu kupası birinci tur ilk maçında, Hamburg’un 
bölgesel lig takımlarından Eimsbütteler Kadınlar Futbol Takımı 
ile kendi sahası Katzbach Stadyumu’nda karşılaştı. Yaklaşık 500 
kadar sporsever seyirci Türkiyemsporlu kadınların bu ilk DFB 
Kupası maçını canlı izlemek için tribünlerde yerini almıştı ve 
takımlarının farklı galibiyetini ayakta alkışladılar.

Karşılaşma tempolu başladı. Birinci yarıda sahanın en iyilerin-
den biri olan Leyla Aydın 7. dakikada attığı kafa golüyle takımını 
1-0 öne geçirdi. 13. dakikada rakip takımın oyuncusu Paulini 
durumu eşitleyen golü kaydetti ve ilk yarı 1:1 sona erdi. Tür-
kiyemsporlu oyuncular bu yarıda iyi bir futbol sergiliyor ama 
biraz tedirgin görünüyordu ve belkide bu nedenle fazla şans 
yakalamalarına rağmen bunları değerlendiremediler. 

Karşılaşmanın ikinci yarısında sahada bambaşka bir Türkiyem-
spor vardı ve daha maçın 46. dakikasında Türkiyemspor’u tekrar 
öne geçiren golü atan yine Leyla oldu. Türkyemsporlu kadınlar 
artık devamlı gol için bastıran taraf oldular ve rakibe adeta nefes 
alacak zaman bırakmadılar. 2-1’den sonra Angelina Lübcke 54. 
dakikada skoru 3-1 yaptı. Türkıyemspor’un takım kaptanı Erika 
Szuh 62. ve 65. dakikalarda iki gol atarak durumu 5-1 yaptı. 
Bundan sonra Eimsbüttel’in direnci tamamen kırıldı. İkinci yarı 
net bir şekilde Türkiyemspor lehine geçti ve yedek oyuncu olarak 
oyuna giren Susu (Sanna El-Agha), 76. dakikada attığı golle maçın 
skorunu belirledi.

Durmuş Ali Matur:
Karşılaşma sonrası SES Dergisi’ne duygularını anlatan Türki-
yemspor Başkanı Durmuş Ali Matur: “İlk yarı iki taraf da po-
zisyon vermemeye çalıştıkları için tedirgindiler ancak ikinci 
yarı takımımız gerçek oyunlarını sahaya yansıtınca goller de 
peş peşe gelmeye başladı. Aslında takımımızın gerçek gücü de 
ikinci yarıda ortaya koydukları oyundur. Takımımızı izlemeye 
gelen 500 kadar seyirciyi de; bizlere böyle güzel bir futbol izleten 
kızlarımızı kutluyor ve tebrik ediyorum. Hedefimiz her zaman 
Türkiye’yi,  Türkiyemspor’u en iyi şekilde temsil etmektir. Daha 
Bundesliga’nin en güçlü ekipleriyle karşılaşacağız ama ben 
takımıma güveniyorum.”
Türkiyemspor karşılaşmayı şu kadro ile oynadı: Laetitia Scheu-
neman (kaleci), Lutricia Michalke (65. Chantal Kardwig), Alex-
andra Almasalme, Julie Illmann (65. Hannah Elwardt), Marta 
Schrey, Lena Wolter Cosme, Erika Szuh (Kaptan & Oyuncu – 69. 
Sanna El-Agha), Maria-Pia Zander-Zeidam, Angelina Lübcke (65. 
Gesine Schick), Leyla Aydın (83. Tuğçe Turaç) ve Senanur Yavuz.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

Türkiyemspor Kadın Futbol Takımı DFB Kupası 
Birinci Tur Karşılaşmasında Gol Oldu Yağdı... 6:1
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T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin 
Eyalet Kupası finalinde Viktoria Berlin’i 2-0 

yenerek bu kupayı tarihinde ilk kez kazanan Tür-
kiyemspor Kadın Futbol Takımı’nı büyükelçilikte 
ağırladı.

Final karşılaşmasını baştan sona izleyen ve 
alkışlayan Büyükelçi Başar Şen, şampiyon takım için 
özel olarak hazırlattığı pastayı şampiyon takımın 
oyuncuları, teknik heyeti, hocası ve kulüp başkanı 
Durmuş Ali Matur’la birlikte kesti. Türkiyemspor 
Kadınlar Futbol Takımı oyuncuları, Büyükelçi Şen’e 
şampiyon olan takımın imzalı bir fotoğrafını hediye 
ederken, Büyükelçi Şen, Berlin SES Dergisi ekibinden 
Ozan Tokay’ın çektiği (kupayı kazanan) takım res-
minin bir kopyasının altına şunları yazarak, “Berlin 
Eyalet Kupası’nı kazanarak, hepimizi sevindiren ve 
gururlandıran Türkiyemspor Kadın Futbol Takımı’na 
en iyi dileklerimle. A. Başar Şen, T.C. BERLİN 
BÜYÜKELÇİSİ” tüm ekibe bundan sonraki spor 
yaşamlarında başarılar diledi.

Pasta kesiminden sonra genç futbolcularla ve 
teknik heyetle tek tek sohbet eden Büyükelçi Ah-
met Başar Şen’e, Türkiyemspor’un final maçı ve 
şampiyonlukları ile ilgili SES Dergisi’ne neler söy-
lemek istediğini sordum, “Berlin Eyaletinde Futbol 
Federasyonu Kadınlar Kupası’nı bu sene Türkiyem-
spor’un Kadınlar Futbol Takımı kazandı. Final maçını 
ben de keyifle ve zevkle izledim, maçı Viktoria Ber-
lin’e karşı 2-0 kazandılar ve bizi çok mutlu ettiler bu 
başarılarıyla. Özellikle iki bakımdan, birincisi Türki-

yemspor, Berlin’de yaşayan Türkler tarafından 70’li 
yıllarda kurulmuş bir takım, birçok spor alanında 
faaliyet gösteriyor, futbol bunlardan temel olanı ama 
basketbol takımları da var. Yakında boks alanında 
da faaliyetlerine başlayacak, dolayısıyla hem bizim 
gençlerimizin, hem de bu isim altında Berlinli tüm 
gençlerin spor yapabilecekleri bir kulüp.

Bu kulübün kadın futbol takımının böyle bir başarı 
göstermesi bizim için özel oldu; tabii ki bu takımın 
tamamı Türk oyunculardan oluşmuyor ama Türk-
lerin de içinde bulunduğu, birbirlerine entegre 
olmuş ve uyum sağlamış takım ruhunu taşıyan 
birçok ülkeden, Türkiye’den, Türk, Alman, Macar, 
Arap ve çok sayıda etnik guruptan gelen, 8 ülkeden 
gençlerin, genç insanların oluşturduğu bir futbol 
takımı, bu takımın böyle birlikte, çok kültürlülüğü 
yaşayarak, farklı farklı dillerden, farklı farklı ülke-
lerden olmalarına rağmen takım ruhunu oluşturup 
hep birlikte böyle bir kupayı kazanmış olmaları 
bizim için gurur verici oldu, özellikle isminde Tür-
kiye olduğu için de biz çok mutlu olduk. Takımın bu 
isimle birlikte yaşamasını, daha başarılı olmasını, 
daha ileriye gitmesini, gelecekte Almanya Kupası’nı 
da kazanmasını da evlerine getirmelerini diledim 
ben onlara bugün. Hakikaten hepimize diliyorum 
bunu. Türkiyemspor Kulübü’nü, başta başkanları, 
teknik heyeti ve futbolcuları olmak üzere bu başarıya 
emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum” 
şeklinde yanıtladı.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Berlin Büyükelçisi A. Başar Şen Berlin Şampiyonu 
Türkiyemspor Kadın Futbol Takımı’nı Kabul Etti

ŞAMPİYONLAR

Jahr ◆ Yıl 1972
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BÜYÜKELÇİLİK‘TE

Final karşılaşmasını 
baştan sona izleyen ve 
alkışlayan Büyükelçi 
Başar Şen, şampiyon 
takım için özel olarak 
hazırlattığı pastayı 
şampiyon takımın 
oyuncuları, teknik heyeti, 
hocası ve kulüp başkanı 
Durmuş Ali Matur’la 
birlikte kesti. 
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Atatürk Kupası

Çocuklar

Jahr ◆ Yıl 1974
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Berlin’de 15 spor kulübünün organizasyonuyla, T.C.Berlin 
Büyükelçiliği himayesinde Sivil Toplum Kuruluşları’nın 
desteği ve vatandaşlarımızın katılımıyla düzenlenen “ATA-
TÜRK KUPASI” 2022  Futbol Turnuvası ve şenliği 5 ve 6 
Haziran günleri Herzbergplatz Sahası’nda yapıldı.

Birinci gün: “ATATÜRK KUPASI” 2022  Futbol Turnuvası ve 
şenliği yapıldı
İki gün üstüste düzenlenen turnuvanın ilki 5 Haziran 
2022 Pazar Günü, ‘19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA Gençlik 
ve Spor Bayramı Şenlikleri’ şeklinde gerçekleştirildi. 
Yaklaşık 400 civarında minik sporcunun katıldığı ilk gün 
karşılaşmalarının sonunda; iki ayrı gurupta birinciler 
yapılan elemeler, yarı ve çeyrek finaller ve final maçlarında 
belli oldu. F Jungend’ler de 1. Türkiyemspor minikleri 
olurken, ikinciği NFC Rot-Weiß kulübü aldı. E Jugend’ler de 
ise Eintracht Südring takımı birinci olurken, Rixdorfer SV 
turnuvanın ikincisi oldu.

İkinci gün: ATATÜRK KUPASI 2022 Turnuvası yapıldı.
2 ayrı grupta yapılan elemelere 15 takım katıldı. A gurubun-
da BSV Hürtürkel, SC Union Südost 1924 e.V., SFC Spandau-
er Veritas 96, FC Brandenburg 03, Türkiyemspor Berlin, 
Berlin Türkspor 1965 ve Berlin Hilalspor’un katıldığı ele-
melerin B gurubunda NFC Rot-Weiß Berlin 1932 e.V, BSV Al-
Dersimspor, ASV Berlin, SV Hürriyet Burgund, Anadoluspor 
Berlin 1970, VFB Sperber Neukölln, Cimbria Trabzonspor ve 
Rixdorfer SV mücadele ettiler. Elemelerden sonra çeyrek ve 
yarı final karşılaşmaları yapıldı.

Atatürk Kupası 2022 Berlin Şampiyonu SFC Veritas 96 oldu
Türkiyemspor, Türkspor Berlin, SFC Spandauer Veritas 96 
ve FC Brannderburg 03 arasında yapılan karşılaşmalar-
dan sonra finale kalan SFC Spandauer Veritas 96, kuvvetli 
rakibi FC Brandenburg 03 takımını 1-0 yenerek, Atatürk 
Kupası 2022 Berlin Şampiyonu olan SFC Spandauer Veritas 
96 takımı ATATÜRK kupasını müzesine götüren taraf oldu. 
Üçüncülüğü ise normal süresi beraber biten maçta penaltı-
lar belirledi. Penaltı atışlarında Türkiyemspor ekibine karşı 
3-1 üstünlük sağlayan Berlin Türkspor üçüncü oldu.

Turnuvada birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara kupa-
ları ve maddi ödülleri Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, 
Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök, Türk Spor Merkezi 
Başkanı Rauf Çakır, Türk Spor Merkezi’nin Yöneticileri ve 
Türk Spor Kulüplerinin katıldığı bir törenle verildi. Oldukça 
yoğun yağmur altında gerçekleştirilen ödül töreninde maçın 
hakemlerinin yanı sıra Türkiye U18 Futbol Milli Takımı’na 
seçilen genç futbolcu Teoman Gündüz’e de ödül verildi.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

ATATÜRK Kupası 2022 
Berlin Futbol Turnuvası 

Büyük Coşkuyla Gerçekleşti
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İlkokullar arası 
Avrupa Futbol Şampiyonası 

Berlin’de oynandı.
A Grubu’nda Fransa’dan GS am Arkonaplatz, 

Märkische GS, Regenbogen GS Fransa, Judith-Kerr-
GS; İngiltere’den Quentin Blake GS; Yunasitan’dan 
Athene GS ve  B Grubu’nda Türkiye’yi temsil eden 
Aziz Nesin İlkokulu, Herman Nohl GS (İtalya), GS 
Neues Tor (Portekiz), Hausburg GS ile Joan Miro 

GS’nin İspanya adına katıldığı turnuvanın açılışında 
ülkelerin milli marşları çalındı. Günter König Spor 

Tesisleri’nde 11 Avrupa Okulu’nun katıldığı tur-
nuvada maçlar tek devreli ve 12’şer dakika oynandı. 

Türkiye’yi temsil eden Aziz Nesin İlkokulu Kız Fut-
bol Takımı turnuvaya iyi bir giriş yaparak İspanya 

Avrupa okulu Joan Miro’yu Alara’nın attığı iki 
şahane golle 2-0 mağlup etti. İkinci maçlarını yine 

İspanya temsilcisi olan Hausburg İlkokulu’na karşı 
oynayan Aziz Nesin İlkokulu’ndan Alara ve Aleyna 

atmış oldukları gollerle rakiplerini 2-0 yendiler.

Üçüncü maçlarında Portekiz temsilcisi GS am 
Neues Tor’a karşı sahaya çıkan kırmızı beyazlılar 
bekledikleri golü bulamayınca maç 0-0 berabere 

bitti. Gurupta son maçını İtalya temsilcisi Herman 
Nohl İlkokulu’na karşı sahaya çıkan tecrübeli an-

trenör Hasan Çil’in öğrencileri Alara ve Aleyna’nın 
ayağından kazandıkları gollerle maçı 2 - 0 kazana-

rak grubu da lider bitirdiler.

Yarı finalde rakip Athene İlkokulu’na karşı adeta 
tek kale oynayan kırmızı beyazlılar son dakikalarda 

rakibin kontra atağını kesemeyince kalelerinde golü 
görerek maçı 1-0 kaybettiler. Üçüncülük maçı için 
sahaya çıkan Aziz Nesin İlkokulu rakibi GS neues 

Tor Portekiz okulunu Alara ve Aleyna’nın attığı gol-
lerle 2-0 yenerek Avrupa üçüncüsü oldular.

Turnuvayı organize ederek Kreuzberg semtinde 
Avrupa Berlin Okullarını biraraya getiren Hasan Çil 

turnuva sonu bu güzel organizeden dolayı herkes-
ten övgü ve teşekkür alarak bizleri gururlandırdı. 

Aziz Nesin İlkokulu’nun teknik direktörü Hasan Çil 
bu tarihi başarıdan dolayı oyuncularını kutlayarak, 
“Sizler Türkiye’nin gururusunuz” dedi. Kreuzberg/

Friedrichshain semtinin Sosyal Demokrat Partili 
İlçe Belediye Meclisi Üyesi Andy Hehmke’de bu 

turnuvada maçları izleyenler arasındaydı ve Aziz 
Nesin İlkokulu kızlarını bu başarılarından dolayı 

kutladı.

Tecrübeli Teknik Direktör olarak Hasan Çil’in 
başında olduğu Aziz Nesin İlkokulu Kız Futbol 

Takımı’nın bu turnuvayı Alara, Mercedesz, Aleyna, 
Selma, Melis, Nuriye, Elif, Ela, Yelda ve Nilda’dan 

kurulu kadrosuyla oynadı.

Hüseyin İŞLEK
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Türkiyemsporun U13 yıldızları, 
Hilalspor U 13 takımını 9 - 0 
yenerek bir üst lige yükseldi
Başkent Berlin’de Kreuzberg semtinin güzide 
takımlarından olan Türkiyemspor U13 yıldız 
takımı rakibi Hilalspor U 13 takımını 9-0 yenerek 
bir üst lige yükseldi.

Günter-König-Spor Tesislerinde maça iyi başlayan 
ev sahibi Türkiyemspor maçın hemen 3. dakikasında 
golcü Omar’la 1-0 öne geçti. H. Çil’in öğrencileri 10., 25., 
27.dakikalarda Omar ve Batu’nın golleriyle ilk yarıyı 5 - 0 
önde kapattılar.

İkinci yarıya aynı hızla başlayan mavi beyazlı ekip 35.da-
kikada Joseph, 40.dakikada Kerem, 45.dakikada Taha ve 
50.dakikada Joel’in atmış oldukları gollerle skoru 9-0’a 
getirdiler ve maç bu sonuçla sonra erdi. Türkiyemspor 
U 13 takımı bu sonuçla, kendi liglerinde ilk ikiye girerek 
2022/2023 sezonunda bir üst lig olan Ulusal lige (Lan-
desliga) yükseldi. Sezon başında baba ve oğuldan oluşan 
teknik ekip Hasan ve Emirhan Çil ile yola çıkan bu ekibin 
başarıları tesadüf değil, baba oğul Çil’ler çok çalıştıklarını 
söyleyerek, başarının tesadüf olmadığını söylediler.

Şimdiye kadar 20 maçta 17 galibiyet 1 beraberlik ve 2 
mağlubiyet alarak 149 gol atan Türkiyemsporlu gençler, 
kendi kalesinde sadece 16 gol görerek 52 puan topladılar. 
Bu ligin en golcüsü Omar rakip filelere 54 gol attı ve ligin 
en az gol yiyen kalecileri Ege ve Shahn oldular.

Hasan Çil, “Bu galibiyet ve üst lige yükselmemiz çok 
önemliydi. Bu başarıda bize destek veren herkese 
özellikle altyapı sorumluları Günther Hartmann, Recep 
Er ve Murat Aktaş’a teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizi hiç 
bir zaman yalnız bırakmayan basına teşekkürler. Bir 
sezon yaz kış bizi yalnız bırakmayan ebeveynlerimi-
ze sonsuz teşekkürler ve bu başarıda emekleri geçen 
bütün oyuncularımıza da teşekkür ediyoruz. Ayrıca 
bu başarımızı geçen sene vefat eden Türkiyemspor’un 
unutulmayan insanı hocaların hocası Adnan Adaş’a 
armağan olsun. Mekanı cennet olsun.”

Şampiyon Türkiyemspor Kadrosu şöyle: Ege ve Shahn 
(kaleci), Ousman, Joseph, Levi, Suphi, Ömer, Joel, Lior, 
Omar, Batu, Kemal, Haydar, Devrim, Taha, Kerem, Kenan, 
Enes, Cihat ve Çağdaş.

Teknik Direktörler: Hasan ve Emirhan ÇİL

Hüseyin İŞLEK

Türkiyemspor’un ikinci takımı Blücherstr. Sahasında 
oynadığı maçta VfB Einheit zu Pankow’u ilk yarısı 4-0 
biten maçta 5:3 yendi. Sezonun ilk maçında SC Gatow 
ikinci takımını 2-0 yenen Türkiyemspor 6 puanla tabela 
sıralamasında 2. durumda.

Türkiyemspor ikinci takımı maça hızlı başladı 6. daki-
kada Ali Abou-Saleh ile 1-0 önce geçti. Karşılaşmanın 
18. dakikasında Eray Akdeli’nin frikik golü ile ev sa-
hibi ekip durumu 2-0’a getirdi. İlhan Karadağ maçın 
24.dakikasında durumu 3-0 yaptı. Joseph Okoli-Onumazi 
25. kafa golü ile ilk yarının skorunu belirledi: 4-0. 

Maçı izleyen herkes ikinci yarıda Türkiyemspor II peş 
peşe yediği iki golle şaşırdı. Durum 49. Dakikada 4-1 
ve 56. Dakikada 4-2 oldu. Türkiyemspor golden sonra 
toparlansa da ikinci yarıda ancak bir gol kaydına muaffak 
oldu. 65. dakikada Abou-Saleh’in kaydettiği  golle durum 
5:2 olurken; 71. dakikada Türkiyemsporlu Enes Gedik’in 
kendi kalesine attığı gol maçın sonucunu tayin etti: 5-3.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Türkiyemspor II: 5  VfB Einheit zu Pankow II: 3
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24 saat içinde

satın alma

gücünü öğren

Ev alma hayalini 

şimdi gerçeğe dönüştür
İlk görüşmemizden sonraki 24 saat içinde gerçek koşullarını

değerlendirip, sana satın alma gücün hakkında bilgi veriyoruz.

Böylece ne kadarlık bir ev satın alabileceğini görebiliyorsun. Ardından

bankalardan senin için bir finansman sertifikası alıyoruz. Bu belgeyi

emlakçına kanıt olarak sunarak, diğer alıcıların önüne geçebilirsin. 
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verwaltung für Arbeit, Integration und Frauen
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