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Merhabalar Saygıdeğer SES Dergisi 
Okurları

Değerli okurlarımız, sizleri kış mevsi-
minin yerini bahara bırakmaya başladığı 
Mart ayının ortalarında selamlıyoruz. Yine 
birbirinden güzel haberler hazırladık siz-
ler için. Dileğimiz Berlinli okurlara bolca 
resimli magazin, spor, eğlence haberleri 
sunmak. Yine öyle yaptık, sizler için yine 
dopdolu bir dergi hazırladık. 

Bu güzel girişi sıcacık cümlelerle devam 
ettirmek, sizlere daha güzel şeyler 
söylemek isterdik ama ne yazık ki! 6 Şubat 
2023 tarihinde başlayan Kahramanmaraş 
merkezli ve 11 ilimizi vuran, ülkemizin 
güzeyinde ve güneydoğusunda yaşayan 
15 milyon civarında insanımızı etkileyen 
korkunç depremler ve ardından Hatay’ı 
sallayan depremler öncelikle ülkemizde 
yaşayan Türk halkını, yurt dışında yaşayan 
bizleri ve hatta tüm dünyayı derin üzün-
tüye boğdu. Depremin çok şiddetli olması 
nedeniyle anında tüm dünyada yankı 
buldu. 

Öncelikle Kahramanmaraş merkezli olup 
birçok yerleşim alanını etkileyen ve tüm 
ülke insanımız, yurtdışında bizleri acıya 
ve kedere boğan deprem felaketinde 
yaşamlarını yitiren insanlarımıza, Allah’tan 
rahmet diliyor, sevdiklerini ve yakınlarını 
kaybeden tüm insanlarımıza sabır ve 
başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Ayrıca 
öncelikle Türkiye’deki KIZILAY, AFAD ve 
AHBAP gibi deprem bölgelerinde hizmet 
veren çeşitli meslek gruplarından oluşan 
kurtarma ve yardım ekiplerine; deprem-
zedelere yardımcı olmaya calışan tüm 
yardım kuruluşlarına ve farklı biçimlerde 

yardımcı olmaya çalışan tüm gönüllülere 
insani duyarlılıkları için şükranlarımı 
sunarım.

Çok sayıda Berlinli dostunda kayıpları 
var. Türkiye dışındaki tek Antakya 
Derneği; ‘Berlin Antik Antakya Derneği‘ 
kurucularının, yönetim kurulu ve 
üyelerinin de çok can kaybı ve yaralısı 
var. Yüreğin en derinine inmiş bir acıdır 
bu, Unutmak kolay olmayacak, unutulması 
yıllar sürer. Fakat bu depremi yaşayanlar, 
yakınlarını kaybedenler ne yazık ki bu 
derin yarayı unutamayacaklar.

Bu derin yaraları sarabilmek için deprem 
bölgesine vatanın dört bir yanından 
yardım eli uzandı, çadır kentler, sahra 
hastaneleri, seyyar aşevleri kuruldu. 
Dediğimiz gibi, bu büyük afet sadece 
ülkemizde değil, tüm dünyada geniş yankı 
buldu ve birçok ülke hem yardıma geldi, 
hem de maddi manevi yardıma devam 
ediyor.

Bu felaket karşısında Berlin’de yaşayan 
vatandaşlarımız da anında duyarlılık gös-
terdi. Depremin daha ilk gününde kollar 
sıvandı ve yardım paketleri hazırlanmaya 
başlandı. Özellikle genç kardeşlerimiz 
canla başla çalışıp depremzedelere yalnız 
olmadıklarını hissettirmek ve onların 
yaralarına merhem olabilmek için ellerin-
den geleni yaptılar.

SES Dergisi olarak bizler de bu 
yardımlarda ve dayanışmada yerimi-
zi aldık. Tüm milletimize tekrar tekrar 
geçmiş olsun. 

Son birkaç satırda Mart ayından bilgi 
verelim sizlere. 

Mart ayı içinde; 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü, 14 Mart Tıp Bayramı, 18 Mart Çanak-
kale Zaferi ve 27 Mart Dünya Tiyatrolar 
Günü gibi önemli günler barındırıyor. Bir 
sonraki sayımızda sizlere bu günlerden de 
haber aktarmaya devam edeceğiz.

Saygıdeğer okurlarımız, bir dahaki 
sayıda buluşuncaya değin hoşçakalın.

Ahmet
TUNGA
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Berlin Büyükelçiliği’nde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla 
Almanya’da çalışan gazetecilere bir resepsiyon verildi. 

Türk Gazeteciler Berlin 
Büyükelçiliği’ne 

Konuk Oldular
Berlin Büyükelçiliği’nde ‘

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ 
dolayısıyla Berlin Büyükelçisi Ahmet 

Başar Şen ve Türkiye Cumhuriyeti Ber-
lin Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Hasan 

Kocabıyık bir resepsiyon düzenledi.

Büyükelçi Başar Şen burada yaptığı 
konuşmada, Almanya’da Türkçe’nin 

yaşatılmasının ülkede yaşayan 3,5 mil-
yondan fazla Türk’ün ortak dileği olduğunu 

belirtti. Almanya’da görev yapan Türk 
basınının iki ülke arasında anlamlı bir 

köprü görevi üstlendiğini söyledi.  

Büyükelçi Şen, “Almanya’da Türkçe’nin 
yaşatılması, Türkçe haber kanallarının 

işlemesi, Türkçe basının yaşatılması, Alman 
vatandaşlığına geçmiş bizim insanımızın 

kendi ana dilinde haber almasının 
sağlanması hakkında yaptığınız katkılar ve 

çabalar için teşekkür
 ediyorum.” ifadesini kullandı.

Avrupa ve Alman medyasındaki Türki-
ye’yle ilgili önyargılı haberlere dikkat çeken 

Büyükelçi Şen, “Türkçe yayın yapan basın 
organlarını temsil etseniz de, özellikle 

ülkemize ilişkin konularda doğru bilgileri 
hedef kitlelere aktarırken Almanca di-

linde de yayın yapmanızı, sosyal medya 
hesaplarınızı aktif olarak kullanmanızı, 

Alman kurum ve yetkilileriyle yakın 
bir iletişim içinde olmanızı 

tavsiye ediyorum.“ şeklinde konuştu.

Büyükelçi Şen, konuşmasının sonunda 
2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluşunun 100.yılı olduğunu hatırlatarak, 
“Bizim için çok özel bir yıl. Cumhuriyetimi-
zin kuruluşunu hep birlikte farklı etkinlik-

lerle kutlayacağız.” dedi.

T.C. Berlin Büyükelçiliği Basın Müşaviri 
Hasan Kocabıyık da Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığının 2018’den sonra 

uluslararası alanda Türkiye’nin tanıtılması, 
manipülasyon ve dezenformasyonla müca-

delede ve ülkenin iletişim stratejilerin be-
lirlenmesi çok önemli projeler ve çalışmalar 

yürüttüğünü belirtti. 

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
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Steinmeier Büyükelçileri  
Bellevüe‘de ağırladı 
Berlin’deki Büyükelçileri Bellevue 
Sarayı’nda misafir eden Almanya 
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Stein-
meier “2023 Barış, kardeşlik ve İşbirliği 
yılı olsun” dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter 
Steinmeier’in evsahipliğinde Bellevüe 
Sarayı’nda düzenlenen resepsiyona, 
Berlin’de görev yapan 168 diplomatın 
yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin Ber-
lin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de 
katıldı. Cumhurbaşkanı Steinmeier Şen 
aracılığıyla hem Türkiye’deki hem Al-
manya’daki Türkiyelilerin yeni yıllarını 
kutladı. 

Karanlık bir dönemden sonra bundan 75 
yıl önce 1948 yılında Birleşmiş Milletler 
(BM) İnsan Hakları Bildirgesi’nin 1’inci 
maddesindeki “Bütün insanlar özgür, 
onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. 
Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, 
birbirlerine kardeşlik anlayışıyla 
davranmalıdırlar” ilkesini anımsatarak 
konuşmasına başlayan Cumhubaşkanı 
Frank-Walter Steinmeier, “2023 yılını 
BM İnsan Hakları Bildirgesi Jübilesi Yılı 
yapalım.” dedi. 

Büyükelçi Ahmet Başar Şen, resepsiyon 
sonrası Berlin SES Dergisi’ne konuştu

Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Frank-
Waltersteinmeier’in kordiplomatik 
için verdiği yeni yıl resepsiyonuna 
katıldık. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Büyükelçisi olarak bir kez daha hem 
Almanya’daki vatandaşlarımızın ve 
Türk kökenli insanlarımızın selamlarını, 
hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın 
iyi dileklerini ve selamlarını kendisine 
ilettim. Sayın Cumhurbaşkanı da aynı 
dilekleri ifade ederek hem burada, hem 
de Türkiye’deki Türklerin yeni yılını 
kutladı. Umarım 2023 yılı Cumhuriye-
timizin 100. yılı burada, Almanya’daki 
insanımızla, vatandaşlarımızla birlikte 
herkesin sağlık, barış, huzur ve refah 
içinde yaşayacağı bir yıl olur.” dedi. Bu 
arada Bellevüe Sarayı’nda ilk kez ‘der 
Republik Türkiye - Türkiye Cumhuriyeti’ 
olarak anons edildi.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEKCumhurbaşkanı Steinmeier Büyükelçileri Berlin’de kabul ağırladı.

5Jahr ◆ Yıl 20
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere  Almanya’ya gelen 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Köln 

ziyaretinden sonra Berlin’e gelerek Alman Dışişleri 
Ç
ziyaretinden sonra Berlin’e gelerek Alman Dışişleri 
Ç
Bakanlığı müsteşarı Susanne Baumann ile  görüştü. Bakan 
Yardımcısı Serim, ardından Berlin’deki Sivil Toplum 
Kuruluşları’nın (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Resmi görüşmelerin ardından Berlin Büyükelçiliğinde STK 
temsilcileriyle de bir araya gelen Serim, vize konusunda 
yaşanan sorunlara dikkat çekerken, “Özellikle iş insanı ve 
öğrencilerin vize temininde yaşadığı sıkıntılarına çözüm 
beklentilerimizi muhataplarımıza ilettik.” dedi. 

Vize sorunları konusunda bir örnek veren Serim, 
Almanya’da şubesi açılan bir Türk bankasının Almanya’ya 
atadığı genel müdürü için bile çalışma vizesinin almakta 
zorluk çektiğini ifade etti. 

Terörle mücadele konusunda Türkiye’nin 
müttefiklerinden daha fazla destek beklediğini ifade 
eden Serim „İki ülke arasında göç konusundaki ilişkiler, 
gerek AB gerek Almanya arasındaki bu konudaki 
işbirliğinin önemi büyüktür. Türkiye ile yapılan 18 Mart 
mutabakatının başarılı uygulanması sonucu Avrupa’ya 
yönelen mülteci akını yüzde 90 seviyelerinde azalmıştır..” 
şeklinde konuştu.

Serim, Türk toplumunun öz değerini yitirmeden, Alman 
toplumuna başarılı uyumunun devamı ve Almanya’daki 
varlığını huzur içinde sürdürmesinden yana olduklarını ve 
bunun için çabaladıklarını söyledi.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Yasin Ekrem Serim Berlin Büyükelçiliği’nde basın toplantısı düzenledi

Federal Almanya Cumhurbaşkanı 
Frank-Walter Steinmeier, Türki-
ye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde 
açılan taziye defterini imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Berlin 
Büyükelçiliği’nde açılan taziye 
defterini imzalayan Federal 
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-
Walter Steinmeier, Türkiye’de 
yaşanan Kahramanmaraş 
merkezli deprem felaketinde 
binlerce insanın yaşamını yitir-
mesinden ve onbinlerce insanın 
yaralanmasından büyük üzüntü 
duyduklarını belirtti.

Scholz da taziye defterini 
imzaladı
Federal Almanya’nın başbakanı 
Olaf Scholz, ‘Asrın Felaketi’ 
olarak nitelendirilen deprem ne-
deniyle, Berlin Büyükelçiliği’nde 
açılan taziye defterini imzaladı. 
Scholz Büyükelçi Ahmet Başar 
Şen’i ziyaretinde ‘Geçmiş 

Olsun’ dileklerini iletirken, son 
gelişmeler hakkında da bilgi aldı.

Özdemir, Baerbock ve Özoğuz da  
imzaladı
Federal Almanya’nın Beslenme 
ve Tarım Bakanı Cem Özdemir 
ve Almanya’nın Dışişleri Bakanı 
Annalena Baerbock da taziye def-
terini imzaladı. Binlerce insanın 
yaşamını yitirmesine, onbinlerce 
insanın yaralanmasına yol açan 
bu korkunç felaketin çok üzüntü 
verici olduğunu belirtirken, 
Büyükelçi Ahmet Başar Şen’e 
Alman halkı adına geçmiş olsun 
dileklerini iletti.Federal Meclis 
Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz 
da depremlerde hayatını kaybe-
den vatandaşlarımız için açılan 
taziye defterini imzaladı. Özoğuz 
daha sonra Büyükelçi Şen’den 
deprem hakkında bilgi aldı.

Hüseyin İŞLEK

ALMAN SİYASETİ  TAZİYEDE BULUNDU

6 Jahr Jahr Jahr ◆◆◆ Yıl 20 Yıl 20 Yıl 20
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Berlin’de ‘Borgs 
Kolleksiyonu -  
İşlemeli Bahçeler 
Osmanlı Tekstilleri’ 
sergisi açıldı 
Bergama Müzesi bünyesin-
deki İslam Sanat Eserleri 
Müzesi’nde Berlin Yunus 
Emre Enstitüsü ve Berlin 
İslam Sanat Eserleri Müzesi 
işbirliğiyle; Düsseldorflu 
Borgs Ailesi’nin Anado-
lu’dan topladığı nakış 
eserleri sergisi açıldı. 

Açılışa Berlin Büyükel-
çisi Ahmet Başar Şen, 
Başkonsolos Rıfkı Olgun 
Yücekök, İslam Sanat 
Eserleri Müzesi Direktörü 
Prof. Dr. Stefan Weber, 
Müze Küratörü Deniz 
Erduman-Çalış ve Yunus 
Emre Enstitüsü Almanya 
Koordinatörü Feyzullah 
Bahçı ile Berlinli sanatse-
verler katıldı. Büyükelçi 
Başar Şen açılışta yaptığı 
konuşmada, Osmanlı’dan 
bu yana devam eden el 
sanatları geleneği olan 
nakış işlemesinin, bu-
gün bile Anadolu’da bazı 
bölgelerde halâ devam 
ettiğini söyledi. Şen, nakış 
işlemesinin Türk toplu-
munun sanat anlayışının 
bir yansıması olduğunu ve 
toplumun estetik ve sanata 
verdiği değerin gösterge-
lerinden biri olduğunu 
kaydetti. İslam Sanatları 
Müzesi Müdürü Weber’in 
ev sahipliğinde açılan sergi 
16 Nisan 2023 tarihine 
kadar açık kalacak.

Büyükelçi Şen; “Nakış 
gibi işlemek ve Nakşetmek 
gibi deyimler dilimiz-
de günümüzde de 
kullanılmaktadır.”
Konuşmasında, Türk toplu-
munun yüzyıllardır sürege-
len yaşamın her alanındaki 
bilgi, estetik ve tecrübesini 
yansıtan nakış el işleme 

sanatının usta-çırak ilişkisi 
içinde ve sabırla yeni nesil-
lere aktarıldığını ifade eden 
Büyükelçi Başar Şen, nakış 
işlemesinin sabır, özen 
ve dikkat gerektirdiğini 
belirterek, “Nakış gibi 
işlemek ve ‘Nakşetmek’ gibi 
deyimler dilimizde günü-
müzde de kullanılmaktadır. 
Kadınlarımızın yüzyıllardır 
Anadolu’da bu özenle 
çalışmalarının bir neti-
cesi belki de bugün Türk 
tekstilinin farklı ülkelerde 
bilinen kalitesinin ortaya 
çıkmasında rol oynamıştır“ 
dedi. Büyükelçi Şen, Yunus 
Emre Enstitüsü ile İslami 
Sanat Eserleri Müzesi’ne 
işbirliği ve sergiyi Ber-
lin‘e kazandırdıkları için 
teşekkür etti.

Erduman-Çalış, “Sergimiz-
de 16. ve 19. yüzyıl arası 
Osmanlı nakış sanatından 
örnekler gösteriyoruz”
Sergi hakkında bilgi ve-
ren Müze Küratörü Deniz 
Erduman-Çalış, “Sergimiz-
de 16. ve 19. yüzyıl arası 
Osmanlı nakış sanatından 
örnekler gösteriyoruz. 
Peşkirler, uçkurlar, hamam 
havluları ve onların üze-
rindeki nakışları görüyo-
ruz. Osmanlı sanatının bu 
güzel eserleri çok sayıda 
üretilmiş. Şehirli kadınların 
el emeği ve severek 
yaptıkları nakışlar bun-
lar. Kızlar küçük yaşlarda 
başlıyorlar öğrenmeye. 
Sergi, dönemin yaşayan 
kadınların zenginliğini gös-
teriyor. O dönemin Osmanlı 
toplumuna da bir anlamda 
bir bakış sunuyoruz“ dedi.

Sergide konuşmalar sonrası 
sanatçılar Derya Türkan 
(Yaylı kemençe), Sokratis 
Sinopoulis (Klasik kemen-
çe ve ud) ve Serkan Halili 
(kanun) ile Dilek Türkan 
(solist) Osmanlı döneminin 
klasik saray müziğinden 
eserler sundular.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

7Jahr ◆ Yıl 20
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Berlin’de Türkiye’den 93 Hastahane 
ve Kliniğin katıldığı ‘Berlin Türk-
Alman Sağlık Fuarı - Berlin Health 
Tourism Expo Deutschland-Türkei“ 
yoğun bir katılımla yapıldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Uluslararası Sağlık Turiz-
mi Sektör Meclisi, Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK), Sağlık İş 
Konseyi ve Hizmet İhracatçıları 
Birliği ve Türkiye Sigorta’nın 
desteğiyle ‘Mercure Hotel MOA’ 
düzenlenen ve 2 gün süren fuarın 
açılışını Berlin Büyükelçisi Ahmet 
Başar Şen gerçekleştirdi. Şen açılışta, 
Almanya ile Türkiye arasındaki ikili 
ticari ilişkilerde çok büyük başarılar 
yakalandığını belirterek, “Geçen yıl 
iki ülke arasındaki ticaret hacminin 
45 milyar doları aştığımızı görüyo-
ruz, bundan sonraki hedef 50 mil-
yar” şeklinde konuştu.

Fuarın ilk gününde tüm standları 
gezen Büyükelçi Şen, yaptığı 
konuşmada; Almanya’da yaşayan 
3,5 milyon Türkiye kökenli insanın 
ve her yıl Türkiye’yi ziyaret eden 
Alman turistlerin bu beşeri  önem-

li bir boyutunu oluşturduğunu, 
iş insanlarının bu beşeri ilişkileri 
büyütebileceğini söyledi. Şen, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın koyduğu he-
defler çerçevesinde sağlık turizmin-
de Türkiye’nin dünyanın ilk 3 ülke-
sinden biri olma hedefi var.” dedi.

Özgür Öztan: “Almanya Türkiye’nin 
sağlık turizminde ikinci sırada”
 
TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi 
Meclis Başkanı Özgür Öztan da 
yaptığı konuşmada, Almanya’nın 
Türkiye’nin sağlık turizminde ikinci 
sırada olduğunu vurguladı. Türki-
ye’nin sağlık hizmeti sektöründe 
avantajlarına değinen Öztan, 
Türkiye’nin hizmet kalitesi, hizmetin 
erişebilirliği ve birçok ülkeye kıyasla 
düşük maliyetli hizmet sunduğunu 
ifade etti. 

T.C. Berlin Başkonsolosu Rıfkı 
Olgun Yücekök ve Berlin Türk 
Sağlık Elemanları Derneği (BGTM) 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdal 
Şafak’ta fuarın ikinci günü birer 
konuşma yaptılar. Başkonsolos 
Yücekök burada yaptığı konuşmada; 

“Berlin’de düzenlenen Türk Alman 
Sağlık Turizmi Fuarı 90’ın üzerinde 
katılımcısıyla 2 gün boyunca Ber-
lin’deki hem Türk toplumuna, hem 
de ülkemizde sağlık hizmeti almak 
arzu eden Alman misafirlerimize 
faydalı bilgilerin sunulduğu, BtoB 
organizasyonuyla kuruluşlarımızın 
birbirleriyle işbirliği potansiyelini de 
geliştirebildikleri son derece faydalı 
bir fuar olmuştur. Buradaki Türk 
toplumu çok çeşitli iş kollarında 
Berlin ekonomisine, geniş anlamda 
Almanya ekonomisine önemli katkı 
sağlamaktadır ve iki ülke arasında 
çok önemli bir köprü görevi üstlen-
mektedir. Başta fuar organizasyonu-
nu yapan sayın Cihan Alagöz olmak 
üzere Ticaret Bakanlığımız Hizmet 
İhracatı Genel Müdürlüğü’ne ve Hiz-
met İhracatçıları Birliği’ne bu orga-
nizasyona verdikleri katkıdan dolayı 
içten teşekkürlerimi sunuyor ve 
nice güzel organizasyonlarda tekrar 
sizlerle bir araya gelmeyi diliyorum, 
sağolun” dedi.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Türk-Alman Sağlık Fuarı Berlin’de yapıldı
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Türkiye’den 93 Hastahane ve Kliniğin katıldığı ‘Berlin Türk-Alman Sağlık Fuarı - Berlin Health Tourism Expo Deutschland-Türkei“ 
yoğun bir katılımla yapıldı. 
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BKTMD
Genel Kurulunu
Gerçekleştirdi
Berlin Klasik Türk Müziği Derneği 
(BKTMD) beş yıl aradan sonra ge-
nel kurulunu gerçekleştirdi. Eski 
kurulların aklanmasından sonra 
yapılan seçimlerde yeni yönetime 
Selahattin Doğan, Nejla Altıok, Rem-
zi Yılmaz, Gülşen Öztaş, Evren Can 
Kaman, Feti Şahin ve Setenay Doğan 
Tuğrul seçildiler. Yeni Denetim Kurulu 
ise Filiz Dağlı, Remziye Uykun ve 
Talip Gözdereliler’den oluştu. Yönetim 
Kurulu’na seçilen yeni üyeler en kısa 
zamanda ilk toplantılarını yaparak gö-
rev taksimi yapacaklarını açıkladılar.

Yeni Yönetim Kurulu’nun yaptığı 
görev bölümünde Selahattin Doğan 
Başkan olurken, 2. Başkanlığa Nejla 
Altıok, Saymanlığa Remzi Yılmaz ve 
Yazmanlığa Gülşen Aktaş seçildiler. 
Yeni yönetimin diğer üyeleri ise Evren 
Can Kaman, Feti Şahin ve Setenay 
Doğan Tuğrul.

Genel Kurul öncesi kısa bir konuşma 
yapan BKTMD’nin Onursal Başkanı 
Mehmet Tezcan, kuruluşundan bu 
yana dernekte görev yapan tüm eski 
başkan ve müzik hocaları ile derneğe 
katkısı olan herkese teşekkür etti. 

Derneğin en eski üyelerinden Cihan 
Arın ve Mehmet Tezcan ile genç üye-
lerden Filiz Bragulla’nın Divan Kurulu 
olarak görevlendirilmesinden sonra 
genel kurul çalışmalarına devam 
edildi. Seçim sonrası kısa bir konuşma 
yapan eski başkan ve koronun hocası 
Selahattin Doğan, görev süresince 
kendisine ve koro çalışmalarına 
katkı sunan eski yönetim ve denetim 
kurullarına teşekkür ederek, yeni seçi-
len üyelere başarılar diledi.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

“Engelli olmak bir kusur değildir!.. Engelli olmak, engel değildir!.. En büyük engel sevgisizliktir. 
Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir. Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır.”
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BKTMD Korosu’ndan 
“Sevgi Varsa Engel 
Yok” konulu konser
Bu yıl kuruluşunun 35. yılını 
kutlayacak olan BKTMD Korosu, 
her konserinde olduğu gibi yine 
anlamlı bir müzik etkinliğine imza 
attı

Bu yıl kuruluşunun 35. yılını 
kutlayacak olan ve kurulduğundan 
bu yana yıllardır başarılı kon-
serlere imza atan Berlin Klâsik 
Türk Müziği Derneği (BKTMD); 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 
engelli insanların yaşamlarında 
“Farkındalık yaratmayı teşvik et-
mek amacıyla” diyerek; “Sevgi Var-
sa Engel Yok” özdeyişi adı altında 
yine çok anlamlı bir konsere imza 
attı.

500 civarında Berlinli müzikseve-
rin katıldığı ve sunumunu Halim 
Özkal’ın üstlendiği Bat-Yam-
Platz‘daki Gemeinschaftshaus 
Gropiusstadt Kültürevi’nde düzen-
lenen konserin konukları arasında; 
Berlin Başkonsolos Muavini Bilal 
Çamlık ve Hülya Hanım, Berlin 
Eyalet Parlamentosu Sosyal De-
mokrat Parti (SPD) Milletvekili 
Orkan Özdemir ve annesi Hami-
de Saygılı, Berlin-Brandenburg 
Türkiye Toplumu Sözcüleri Ayşe 
Demir ve Safter Çınar, BKTMD’nin 
Onursal Başkanlarından Mehmet 
Tezcan ile Berlin kardeş koroların 
başkanları ve temsilcileri, Ber-
linli iş insanları ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri de 
vardı.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Hüseyin İŞLEK ve 
Şükrü TOKAY

“Engelli olmak bir kusur değildir!.. Engelli olmak, engel değildir!.. En büyük engel sevgisizliktir. 
Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir. Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır.”
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Hüdai
ÜLKER

6 Şubat 2023 tarihinde, ülkemizi 
derin yasa boğan büyük bir depremle 
sarsıldık. Merkezi Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ilçesi  olan bu deprem ne 
yazık ki binlerce vatandaşımızın 
canına mal oldu. Bu korkunç deprem, 
meydana geldiği yerin çevresindeki 
tüm illerde de can ve mal kaybına yol 
açtı. Ben bu satırları yazarken artçı 
depremler devam ediyordu. Bu enerji 
birikimi inşallah bir an önce biter 
artık. Bu büyük afette hayatını kaybe-
den tüm vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yaralılara da acil şifalar dili-
yorum. İnsan böyle acı dolu günlerde 
ne yazacağını bilemiyor. Ülkemiz 
yas içinde, vatandaşlar kaybettikleri 
yakınlarına ağlıyor. Hastaneler dolu, 
depremzedeler çadırlarda yaşıyor ve 
bu soğuk günlerde hayatta kalma-
ya çalışıyorlar. Doğrusu bu acı dolu 
günlerde kelimeler kifayetsiz kalıyor. 
Deprem, ülkemizin bir gerçeğidir; 
depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. 
Bilim adamlarının söylediklerini 
uygulamalıyız. Uzmanların yıllardan 
beri söylediği bir söz vardır: “Deprem 
öldürmüyor binalar öldürüyor.“ Böyle 
günlerde insan iyice içine kapanıyor. 
Üzüntülerin sonu nereye kadar 
bilemiyouz. Çünkü çok ağır ve  çok 
derin bir acı var. Yaşam devam ediyor 
diyebiliyoruz fakat acılar her yaşamı 
aynı şekilde devam ettirmiyor. Çürük 
evler, plânsız kentleşmeler, nedenler, 
niçinler; sorular içimizi dolduruyor. 
Sonra bir suskunluk ve yine de yaşam 
devam ediyor, demekten kendimizi 
alamıyoruz.

Konuyu biraz değiştirmek istiyorum.
Evet, devam eden bu yaşamda, gele-
cek yıl Almanya‘ya (Berlin’e) gelişimin 
50. yılını dolduracağım. Bu tarihte bir 
üzüntü mü duymam gerekiyor, yoksa 

bir kutlama mı yapmalıyım, bunu 
bilemiyorum. Bildiğim bir şey var, 
Berlin’de 50. yılım doluyor. Şu bir ger-
çek ki, burada zor günler de yaşadım, 
mutlu günler de. Yukarıda da dediğim 
gibi, yaşam her yerde olduğu gibi 
Berlin’de de devam ediyor. 50 yıl 
denince, bu uzun zaman aklıma neler 
neler getiriyor. 50 yıl içinde burada 
neler yapmadım ki. İş hayatım, okul 
hayatım, edebiyat hayatım ve spor 
hayatım bunlardan sadece birkaçıdır, 
fakat en önemlileridir.

Bunlardan yazarlık hayatıma kısaca 
bir göz atmak istiyorum. 
Almanya’ya geldiğimden beri dergi-
lere ve gazetelere yazılar yazıyorum, 
öykü ve şiirle uğraşıyorum. Gazete-
lerde onyıllardır yazılarım yayımlanır 
fakat kendimi hiçbir zaman gaze-
teci olarak addetmedim. Şimdiye 
kadar yayımladığım altı kitabım 
ve bazı antolojilerde yayımlanan 
çalışmalarım öykü ve şiir ağırlıklı 
oldu. O nedenle kendimi öykü ve şiir 
yazarı olarak adlandırabilirim. Gazete 
işine gelince, bu konuyu şöyle izah 
edebilirim: Gazetelere yazı yazmaya 
meraklı biriyim. Bu merak neden, 
diye sorarsanız, buna şu yanıtı ver-
ebilirim: Gazetelerdeki yazılarımla 
insanlara daha çabuk ulaşabiliyorum 
ve bunu seviyorum. Düşüncelerimi 
başkalarıyla paylaşmak, bana onlarla 
sohbet etmek gibi geliyor. Yani gazete 
ve derginin, kitap yazmaktan daha 
farklı bir özelliği var. Her gün yeni 
haberler, çok çeşitli yazılar, tefrika 
romanlar, resimli romanlar ve bunlar 
gibi daha birçok çeşitlilik gazeteyi 
enteresan kılıyor. Bu da gazetenin 
sihirli tarafıdır, en azından bana öyle 
geliyor. Şunu da vurgulamak lazım ki, 
gazete eski değerini yitirdi gibi. Buna 
sebep malumunuz internet, bilgisa-
yar, cep telefonu ve bunlar gibi yeni 
icatlar birçok dalda olduğu gibi medya 
dalında da toplumlara bambaşka 
ufuklar açtı. Fakat yine de insan yaz-
maktan vazgeçmemelidir. Almanya’ya 
geldiğim, 8 Mayıs 1974 tarihinde, 
Berlin’e ayak basar basmaz bu şehirde 
çıkan Türkçe gazeteleri araştırmaya 
başladım. O zamanlar Günaydın, Hür-
riyet, Tercüman ve Milliyet gibi gaze-
teler vardı. Sanıyorum Cumhuriyet 
bir süre sonra çıkmaya başlamıştı. Bir 
de Berlin’deki bazı kuruluşların veya 
kişilerin  çıkardığı  gazete, dergi ve 
broşürler vardı. Mesela 1982 yılında 
çıkan Kreuzberg Postası isimli gazete 
bunlardan biriydi. Zaman geçtikçe ga-

zete ve dergilerin sayıları çoğalmaya 
başladı. O zamanlar ben, aklıma 
gelen şu dergilerle irtibat içindeydim: 
Frankfurt’ta çıkan Yazın, Yüksel 
Pazarkaya’nın çıkardığı Anadil, 
İzmir’de çıkan Ortaklaşa, Berlin’de 
çıkan Ekin, yine Berlin’de çıkan Ber-
lince isimli bir dergi, Merhaba Der-
gisi, Kosova’da çıkan BAY Dergisi, bu 
dergilerden sadece bazılarıdır. Bu der-
gilerin tümüne sanat ağırlıklı yazılar 
yazdım. Tabi 20 yıldır yazdığım SES 
Dergisi’ni de anmak isterim. Yazdığım 
başlıca gazteler de şunlardı: Kuşadası 
Ada’nın Sesi, Edremit 9 Eylül, İzmir 
Gazete Ege ve Yeni Asır, Berlin’de rah-
metli Ahmet Aktaş’ın çıkardığı Berlin 
Aktüel, Üsküp’te çıkan Birlik Gazetesi. 
Ahmet Aktaş’ı anmışken, eskiden 
Berlin’de güreş müsabakalarında 
karşılaştığım bazı isimleri de anmak 
isterim: Hüsnü Kapsız, Kamil Ya-
man, Osman Baş, Ayhan Aydın, Ali 
Ertan Bükmen ve şu anda isimlerini 
hatırlayamadığım daha birçok basın 
emekçisi. Bu emekçilerden vefat 
edenlere Allah’tan rahmet, hayatta 
olanlara da sağlıklı uzun ömürler dili-
yorum. Yukarıda sözünü ettiğim gaze-
telerin bende ayrı ayrı öyküsü vardır. 
Yeni Asır ve Gazete Ege’deki yazı 
serüvenim 10 yıl kadar sürdü. O gaze-
telere Berlin’deki İzmirlilerle yaptığım 
söyleşileri gönderiyordum. Tah-
min ediyorum 100’den fazla kişiyle 
söyleşi yapmıştım. İlginçtir, söyleşi 
yaptığım bu kişilerden hiçbiri, ‘Ben 
Almanya’ya bir daha geri dönmemek 
üzere geldim’ demedi. Herkes birkaç 
yıl sonra geri dönmek üzere gelmişti. 
Tabi bu istatistiksel bir veri değildir, 
ancak yine de bu söyleşiler bana ve 
bunu anlattığım bazı arkadaşlara bir 
fikir vermişti. Benim için gurur verici 
diğer bir anı da şudur: 1943 yılından, 
2003 yılına kadar yayın hayatını sür-
düren, Üsküp’teki Birlik Gazetesi’ne, 
1995’ten, 2003’e kadar çeşitli yazılar 
yazdım. O yıllarda Yugoslavya’da 
henüz savaşlar bitmemişti. Ben bura-
dan, bu savaşlar üzerine Almanya‘da 
çıkan bazı yazılardan derlemeler 
yapıp gönderiyordum. Bu gazete 
Makedonya‘da yaşayan Türkler’in 
sesi idi ve dünyanın her yerinde 
bilinen bir gazete idi. Birlik Gazetesi 
başlıbaşına incelenmesi gereken bir 
gazetedir. Evet dostlar, zor günlerden 
geçiyoruz. Bu korkunç deprem nede-
niyle milletçe üzüntülüyüz. Hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, 
hastanelerde yatanlara da acil şifalar 
diliyorum. 

Geçmiş olsun 
Türkiye’m
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Türk Hava Yolları (THY) Berlin ofisinin 
düzenlediği etkinlikte, THY ile iş birliği 
yapan en başarılı Berlinli acentelere 
ödülleri verildi. Berlin Ofisi Müdürü 
Mehmet Gürkaynak, törende yaptığı 
konuşmada, THY’nin hedeflerini anlattı 
ve acentelere teşekkür etti.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet 
Başar Şen de THY’nin dünya çapında bir 
marka olduğunu belirterek, Almanya ile 
Türkiye arasındaki turizm ve seyahat-
lerin yükselen grafiğine dikkati çekti. 
Şen, kendisini en mutlu eden konunun 
yabancı diplomat arkadaşlarının, ‘THY ile 
uçtuklarını ve çok memnun kaldıklarını’ 
ifade etmeleri olduğunu aktardı. 

Büyükelçi Şen, “Almanya’dan Türkiye’ye 
seyahat edenlerin sayısını 7 milyona 
çıkarmak istiyoruz.”

2022  yılında Almanya’dan Türkiye’ye 
seyahat edenlerin sayısının 5,5 milyon 
civarında olduğunu bildiren Şen, 2023’te 
bu rakamı 7 milyona çıkarmak istedik-
lerini ve THY’ye de burada görevler 
düştüğünü söyledi.

THY Orta ve Kuzey Avrupa Satış Başkan 
Yardımcısı Fuat Fırat da Cumhuri-
yetÁ in 100. yılına girmenin mutluluğunu 
yaşarken, aynı zamanda THY’nın 90. yıl 
dönümü ve Berlin’e olan ilk uçuşunun 
50. yılına erişmenin kıvanç ve gururu-
nu yaşadıklarını ifade etti. Fırat, 50 yıl 
önce Berlin’de başlayan bu serüvenin 
hız kesmeden devam ettiğini belirterek, 
“Misafirlerimizi, dünyanın en fazla ülke-
sine uçan hava yolu olarak 120’den fazla 
ülkeye Türk misafirperverliği ile güvenli 
şekilde taşıyoruz.” dedi.

Hüseyin İŞLEK

Türk Hava Yolları, Berlin’deki başarılı acentelerini ödüllendirdi
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Türk-Alman İşverenler Birliği’nin (TDU) 2 yıldır pandemi 
nedeniyle yapılamayan geleneksel ‘Yeni Yıl Resepsiyonu’, 

yine Lützowufer’deki Shereton Berlin Grand Hotel Esplanade’de 
düzenlenen görkemli bir etkinlikle gerçekleştirildi.

Resepsiyona, Berlin’de düzenlenen ‘İnternationale Grüne 
Woche 2023 - Uluslarası Yeşil Hafta 2023’ Gıda ve Tarım 
Fuarı çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Küresel Gıda ve Tarım 
Forumu’na katılmak üzere başkentte bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ 
ve eşi, Berlin Eyalet Başbakanı Franziska Giffey, T.C. Berlin 
Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, CDU Berlin Başkanı Kai 
Wegner, FDP Berlin Parlamento Grup Başkanı Sebastian 
Czaya, T.C.Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök ve eşi 
Berlin Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Fulya Yücekök, Berlin 
Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Schulz, IHK Berlin, HWK, 
TD-IHK, NETU, MÜSIAD, ATDID, UID-Enternasyonal, TAB 
Kiel gibi ekonomik kuruluşların başkanları ve yöneticileri, 
BETAK, TBB, TGD-Almanya, ADD-Berlin, TGB, HDF, İslamische 
Union, Bahadınlılar Dernegi gibi sivil toplum kuruluşlarının  
başkan ve temsilcileri, Türkiye ve Almanya’daki çeşitli siyasi 
partilerinin temsilcileri, milletvekilleri ve müsteşarlar ile 
Almanya’nın çeşitli kentlerinden gelen davetliler katıldı. TDU 
Basın Sözcüsü Doğan Azman ile Genç TDU’lulardan Elvan 
Yaren Saat’in sunum ve açılış konuşmalarından sonra söz 
alan başkan Remzi Kaplan Türkçe ve Almanca bir selamlama 
konuşması yaptı. Daha sonra Büyükelçi Başar Şen, Tarım 
Bakanı Prof. Kirişçi, Berlin Eyalet Başbakanı Giffey’de birer 
konuşma yaptılar.

Kaplan: “Saygın ekonomik kuruluşlar bu yıl için sıfır büyüme, 
hatta resesyon yani durgunluk bekliyorlar.”
“Değerli üyelerimiz ve TDU’nun dostları hepinize hoşgeldiniz 
diyor ve saygıyla selamlıyorum” diyerek sözlerine başlayan diyor ve saygıyla selamlıyorum” diyerek sözlerine başlayan 
başkan Remzi Kaplan, şöyle devam etti “Burada pandemi 
nedeniyle iki yıllık bir aradan sonra tekrar biraraya gelmenin nedeniyle iki yıllık bir aradan sonra tekrar biraraya gelmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi henüz tamamen bitmemiş mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi henüz tamamen bitmemiş 
olsa da, etkisi ve gücünün azaldığı gözüküyor. Değerli 
dostlarımız, çok zor ve karmaşık bir dönemden geçiyoruz. dostlarımız, çok zor ve karmaşık bir dönemden geçiyoruz. 
Bir yandan bitmeyen pandemi, diğer yandan Rusya-Ukrayna Bir yandan bitmeyen pandemi, diğer yandan Rusya-Ukrayna 
Savaşı’nın öncelikle Avrupa ekonomisi üzerinde hissedilen 

olumsuz etkileri ile karşı karşıyayız. Almanya Şansölyesi Olaf Almanya Şansölyesi Olaf 
Scholz’un deyimiyle tam bir ‘Dönüm noktası-Zeitenwende’. Scholz’un deyimiyle tam bir ‘Dönüm noktası-Zeitenwende’. 
Uluslararası politik ve ekonomik ilişkilerde bütün kartların ilişkilerde bütün kartların 
yeniden gözden geçirildiği bir döneme giriyoruz. Bu 
durumun etkilerini artan enflasyon oranlarında, yükselen 
enerji fiyatlarında, düşen alım gücünde, gerileyen dünya 
ticaretinde görüyoruz. Saygın ekonomik kuruluşlar bu yıl ticaretinde görüyoruz. Saygın ekonomik kuruluşlar bu yıl 
için sıfır büyüme, hatta resesyon yani durgunluk bekliyorlar. için sıfır büyüme, hatta resesyon yani durgunluk bekliyorlar. 
Ümidimiz savaşın bir an önce son bulması ve ülkeler arasında Ümidimiz savaşın bir an önce son bulması ve ülkeler arasında 
zayıflayan, kaybolan güvenin tekrar tesis edilmesi ve normale 
dönülmesidir.” TDU Başkanı Remzi Kaplan, konuşmalar 
sonrası birinci neslin temsilcisi olan annesini sahneye davet 
etti. Kaplan, “Bizlerin başarı hikâyesi annelerimizle başladı. 
Benim annem de o hikâyeyi başlatanlardan biri”  derken;  
bakan Prof. Kirişçi ise Kaplan’ın annesinin elini öperek, 
fedakârlıkları için teşekkür etti.

Büyükelçi Başar Şen: “Berlinli Türkler 30 sene bu şehrin 
cefasını çekti ve eyalet ekonomisini ayakta tuttu.”
Konukları selamlayarak kısa bir Türkçe-Almanca konuşma 
yapan T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, kovid19 
pandemisinden sonra şoka giren Avrupa ve Almanya’da TDU 
İşverenler Birliği’nin düzenlediği resepsiyona katılmaktan 
memnun olduğunu dile getirerek, “Özellikle 1961 yılında 
Türkiye ve Almanya arasında imzalanan işgücü göçü 
anlaşmasıyla başlayan ilişkilerin geldiği noktanın 45 milyar 
dolarlık bir ticaret hacmine vardığını gözlemlemek gelecek 
için umut verici” şeklinde konuştu. Büyükelçi Şen, Berlinli 
Türklerin 30 sene bu şehrin cefasını çektiğini ve eyalet 
ekonomisini ayakta tuttuğunu sözlerine ekledi.

Tarım ve Ormancılık Bakanı Prof. Kirişçi, “Almanya ile her 
alandaki işbirliğimizi desteklemeye hazırız”
Berlin’de düzenlenen ‘İnternationale Grüne Woche 2023 - 
Uluslarası Yeşil Hafta 2023’ Gıda ve Tarım Fuarı çerçevesinde 
gerçekleştirilen ‘Küresel Gıda ve Tarım Forumuna katılmak 
üzere başkentte bulunan Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve 
Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’de TDU’nun yeni yıl 
resepsiyonuna katılarak bir konuşma yaptı. Burada yaptığı 
konuşmada “Türk hükümeti olarak Almanya ile her alandaki 
işbirliğimizi desteklemeye hazırız”  diyen bakan Prof. 

T.C. Tarım ve Ormancılık Bakanı:
 “Almanya ile her alandaki işbirliğimizi desteklemeye hazırız”

14 Jahr Jahr Jahr ◆◆◆ Yıl 20 Yıl 20 Yıl 20
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Kirişçi, son dönemdeki uluslararası gelişmelerin Almanya 
ile Türkiye’nin ortak çalışabilecekleri konu başlıklarını daha 
da artırdığını belirterek; “Küresel Gıda ve Tarım Forumu 
sebebiyle Berlin’i ziyaretimin, Türk Alman İşverenler 
Derneği’nin yeni yıl toplantısına tesadüf etmesi vesilesiyle 
sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum.  2023 023 
yılının hem Türkiye hem Almanya için hayırlara vesile için hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum. Rusya-Ukrayna savaşıyla 
birlikte bütün dünya bir anda gıda milliyetçiliğini konuşmaya 
başlamış ve gıda krizinin kapıda olduğuna karar vermiştir. başlamış ve gıda krizinin kapıda olduğuna karar vermiştir. 
Özellikle Cumhurbaşkanımızın lider diplomasisiyle birlikte 
Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk rolü 
üstlenmiş yanına Birleşmiş Milletleri de alarak 28 Temmuz’da 
tahıl koridoruyla ilgili süreci başlatmıştı. 20 Ocak 2023 tarihi 
itibariyle koridordan 667 gemi geçmiş ve bu gemilerle 18.2 itibariyle koridordan 667 gemi geçmiş ve bu gemilerle 18.2 
milyon ton tahıl ve gıda ürünleri ilgili ülkelere taşınmıştır. 
Bu tahıl ve gıda ürünlerinin yüzde 53.8’i Almanya’nın da 53.8’i Almanya’nın da 

içinde bulunduğu Avrupa ülkelerine taşınmıştır. Bu koridorla 
ilgili anlaşma sadece tahıl ve gıda ürünlerinde dünyanın 
rahatlamasını sağlamakla kalmamış, Türkiye’nin bu diplomasi rahatlamasını sağlamakla kalmamış, Türkiye’nin bu diplomasi 
başarısının, savaşın sonlandırılmasını sağlayabileceği bir başarısının, savaşın sonlandırılmasını sağlayabileceği bir 
yöne evrilebileceğini ortaya koymuştur.” dedi.

TDU’nun düzenlediği Yeni Yıl Resepsiyonu’nda ilgi çeken ve 
alkışlanan bir konuşmada Başkent Berlin’in Sosyal Demokrat 
Partili (SPD) Eyalet Başbakanı Franziska Giffey yaptı. 
Konuşmalarından sonra Büyükelçi Şen ve Eyalet Başbakanı 
Giffey’e birer buket çiçek takdim edilirken; T.C. Tarım ve 
Ormancılık Bakanı Prof. Kirişçi’ye de Berlin’in sembolü olan 
‘Berliner Bär-Berlin Ayı’ figürü hediye edildi.

Haber ve Fotograf. Hüseyin İŞLEKHaber ve Fotograf. Hüseyin İŞLEK
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„Kaum zu glauben, dass der kleine Sensor 
meine Zuckerwerte rund um die Uhr so 
genau misst und direkt an mein Smartphone 
übertragen kann, obwohl ich ihn nach dem 
Anbringen nicht mal spüre“, sagt Thorsten 
v. E. und schaut auf den Sensor an seinem 
Oberarm, der kleiner ist als zwei übereinan-
der gestapelte 5-Cent-Münzen. 

Anzeige

Jetzt unverbindlich testen auf www.FreeStylelibre.de

14 Tage 
automatische 

Zuckerwerte mit dem 
kleinsten4 Sensor 

der Welt. 

Einfach Mehr Wissen

ZUCKERMESSEN LEICHT GEMACHT1 MIT DEM
FREESTYLE LIBRE 3 SYSTEM: „ICH BIN FROH 
UMGESTIEGEN ZU SEIN, DENN SEITDEM HABE 
ICH MEINEN DIABETES BESSER IM GRIFF!“

TYP 1 & 2DIABETES 

Bessere 
Kontrolle der 

Zuckerwerte ohne 
routinehaftes 

Fingerstechen3

Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobil-
geräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte 
die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. 
Das Teilen der Daten aus der FreeStyle Libre 3 App erfordert eine Registrierung bei LibreView. 
Das Setzen eines Sensors erfordert ein Einführen des Sensorfi laments unter die Haut. Der Sensor 

kann bis zu 14 Tage lang getragen werden. Eine zusätzliche Prüfung der Glukosewerte mittels eines 
Blutzucker-Messgeräts ist erforderlich, wenn die Symptome nicht mit den Messwerten des Systems 

Im Vergleich mit anderen vom Patienten selbst anzubringenden Sensoren. Daten 
Alva S et al. Journal of Diabetes Science and Technology, 2020 | 

Im Vergleich mit anderen vom Patienten selbst anzubringenden Sensoren. Daten 
Alva S et al. Journal of Diabetes Science and Technology, 2020 | 

Im Vergleich mit anderen vom Patienten selbst anzubringenden Sensoren. Daten 

Buckingham, B. Journal of Diabetes Science and Technology. 
Alarme sind 

LibreView ist eine cloudbasierte 
Anwendung. Die LibreView Daten werden in ein virtuelles nicht ö� entliches Netzwerk übertragen 
und auf einer SQL-Server-Datenbank gehostet. Die Daten sind auf Dateiebene verschlüsselt. Die 
Verschlüsselung und Art der Schlüsselspeicherfunktionen verhindern, dass der Cloud-Hosting-An-
bieter (Amazon Web Services) die Daten einsehen kann. Bei Nutzung von LibreView in Deutschland 
werden die Daten auf Servern in Deutschland gehostet. Der Zugang zum jeweiligen Nutzer 
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„Kaum zu glauben, dass der kleine Sensor 
meine Zuckerwerte rund um die Uhr so 
genau misst und direkt an mein Smartphone 
übertragen kann, obwohl ich ihn nach dem 
Anbringen nicht mal spüre“, sagt Thorsten 
v. E. und schaut auf den Sensor an seinem 
Oberarm, der kleiner ist als zwei übereinan-
der gestapelte 5-Cent-Münzen. 

Seit drei Jahren nutzt der selbständige Hand-
werker ein FreeStyle Libre-Messsystem von 
Abbott für die kontinuierliche Glukosekont-
rolle und hat damit seinen Langzeitzucker gut 
in den Gri�  bekommen. Vor einigen Wochen 
informierte er sich im Internet über 
das FreeStyle Libre 3 System von 
Abbott, bestellte sich ein Test-
paket und lud sich die kostenlose 
FreeStyle Libre 3 App auf sein 
Smartphone2. Zwei Tage später war 
das FreeStyle Libre 3 System bei 
Thorsten v. E. in der Post. „Schon 
beim Ö� nen des Testpaketes war 
ich vom FreeStyle Libre 3 System positiv 

überrascht, weil das Zusammenstecken der 
Sensorteile bei der neuen Generation entfällt. 
Ich konnte den Sensor ganz einfach mit dem 
Applikator an der desinfi zierten Stelle an-
bringen. Bereits eine Stunde später hatte ich 
die ersten Zuckerwerte auf meinem Smart-
phone“, sagt der 56-Jährige. 

Ohne Fingerstechen3 und ohne Scannen 
liefert das innovative Glukosemesssystem 
von Abbott minütlich Echtzeit-Glukose-
werte auf das Smartphone2 und speichert 
diese 14 Tage im derzeit kleinsten und 

fl achsten4 Sensor der Welt mit aus-
gezeichneter Messgenauigkeit5. 

Zusätzlich zeigt die FreeStyle 
Libre 3 Smartphone-App2

Glukoseverläufe und weist 
mit Trendpfeilen auf die zu 
erwartende Entwicklung 
hin. Für mehr Sicherheit bei 

Tag und Nacht6,7 informiert 
eine optionale Alarmfunktion8 

Anwender:innen über zu hohe oder 

zu niedrige Zuckerwerte. Auch ein vertrau-
licher Austausch der Zuckerwerte mit der 
betreuenden medizinischen Praxis ist über 
das Diabetes-Managementsystem Libre-
View möglich.9,10  

Sicher6,7, diskret11 und einfach1: 
Kontinuierliche Glukosewerte – 
Ganz ohne Scannen und Fingerstechen3

Thorsten v. E. ist 
nach der Testphase 
beim FreeStyle 
Libre 3 System 
geblieben: „Ich 
fi nde es im 
Arbeitsalltag und 
in der Freizeit sehr 
praktisch und diskret, 
dass für die Übertragung der Zucker-
werte beim FreeStyle Libre 3 System kein 
Scanprozess mehr nötig ist. Mir gefallen 
außerdem der kaum spürbare Sensor und 
die selbsterklärenden App-Funktionen gut."

1Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care 2Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobil-
geräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte 
die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. 
Das Teilen der Daten aus der FreeStyle Libre 3 App erfordert eine Registrierung bei LibreView. 
3
Das Teilen der Daten aus der FreeStyle Libre 3 App erfordert eine Registrierung bei LibreView. 
3
Das Teilen der Daten aus der FreeStyle Libre 3 App erfordert eine Registrierung bei LibreView. 
Das Setzen eines Sensors erfordert ein Einführen des Sensorfi laments unter die Haut. Der Sensor 

kann bis zu 14 Tage lang getragen werden. Eine zusätzliche Prüfung der Glukosewerte mittels eines 
Blutzucker-Messgeräts ist erforderlich, wenn die Symptome nicht mit den Messwerten des Systems 
übereinstimmen. 4
Blutzucker-Messgeräts ist erforderlich, wenn die Symptome nicht mit den Messwerten des Systems 

4
Blutzucker-Messgeräts ist erforderlich, wenn die Symptome nicht mit den Messwerten des Systems 

Im Vergleich mit anderen vom Patienten selbst anzubringenden Sensoren. Daten 
liegen vor. Abbott Diabetes Care. 5Alva S et al. Journal of Diabetes Science and Technology, 2020 | 

Im Vergleich mit anderen vom Patienten selbst anzubringenden Sensoren. Daten 
Alva S et al. Journal of Diabetes Science and Technology, 2020 | 

Im Vergleich mit anderen vom Patienten selbst anzubringenden Sensoren. Daten 

DOI: 10.1177/1932296820958754 6
Alva S et al. Journal of Diabetes Science and Technology, 2020 | 

6
Alva S et al. Journal of Diabetes Science and Technology, 2020 | 

Buckingham, B. Journal of Diabetes Science and Technology. 
2008; 2 (2): 300-306 7Pickup, John C. et al.Diabetes Care 2015; 38: 544–550 8

Buckingham, B. Journal of Diabetes Science and Technology. 
8

Buckingham, B. Journal of Diabetes Science and Technology. 
Alarme sind 

standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden. 9LibreView ist eine cloudbasierte 
Anwendung. Die LibreView Daten werden in ein virtuelles nicht ö� entliches Netzwerk übertragen 
und auf einer SQL-Server-Datenbank gehostet. Die Daten sind auf Dateiebene verschlüsselt. Die 
Verschlüsselung und Art der Schlüsselspeicherfunktionen verhindern, dass der Cloud-Hosting-An-
bieter (Amazon Web Services) die Daten einsehen kann. Bei Nutzung von LibreView in Deutschland 
werden die Daten auf Servern in Deutschland gehostet. Der Zugang zum jeweiligen Nutzer 
Account ist passwortgeschützt. 10
werden die Daten auf Servern in Deutschland gehostet. Der Zugang zum jeweiligen Nutzer 

10
werden die Daten auf Servern in Deutschland gehostet. Der Zugang zum jeweiligen Nutzer 

Die Übertragung der Daten zwischen den Apps erfordert 
werden die Daten auf Servern in Deutschland gehostet. Der Zugang zum jeweiligen Nutzer 

Die Übertragung der Daten zwischen den Apps erfordert 
werden die Daten auf Servern in Deutschland gehostet. Der Zugang zum jeweiligen Nutzer 

eine Internetverbindung. 11Im Vergleich mit anderen am Körper zu tragenden Sensoren. 
Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care. Glukosedaten dienen zur Illustration, keine 
echten Patientendaten. FreeStyle Libre, und damit verbundene Markennamen sind 
eingetragene Marken von Abbott. © Abbott 2022 | ADC-57634 v3.0.
echten Patientendaten. FreeStyle Libre, und damit verbundene Markennamen sind 
eingetragene Marken von Abbott. © Abbott 2022 | ADC-57634 v3.0.
echten Patientendaten. FreeStyle Libre, und damit verbundene Markennamen sind 

Anzeige

Jetzt unverbindlich testen auf www.FreeStylelibre.de

Besprechen Sie mit Ihrem 
Diabetesteam, ob 
FreeStyle Libre 3 für Ihr 
Diabetes Management 
geeignet ist.
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der Welt. 
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Einfach Mehr Wissen
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Zuckerwerte ohne 
routinehaftes 

Fingerstechen3

Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobil-
geräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte 
die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. 
Das Teilen der Daten aus der FreeStyle Libre 3 App erfordert eine Registrierung bei LibreView. 
Das Setzen eines Sensors erfordert ein Einführen des Sensorfi laments unter die Haut. Der Sensor 

kann bis zu 14 Tage lang getragen werden. Eine zusätzliche Prüfung der Glukosewerte mittels eines 
Blutzucker-Messgeräts ist erforderlich, wenn die Symptome nicht mit den Messwerten des Systems 

Im Vergleich mit anderen vom Patienten selbst anzubringenden Sensoren. Daten 
Alva S et al. Journal of Diabetes Science and Technology, 2020 | 

Im Vergleich mit anderen vom Patienten selbst anzubringenden Sensoren. Daten 
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Im Vergleich mit anderen vom Patienten selbst anzubringenden Sensoren. Daten 

Buckingham, B. Journal of Diabetes Science and Technology. 
Alarme sind 

LibreView ist eine cloudbasierte 
Anwendung. Die LibreView Daten werden in ein virtuelles nicht ö� entliches Netzwerk übertragen 
und auf einer SQL-Server-Datenbank gehostet. Die Daten sind auf Dateiebene verschlüsselt. Die 
Verschlüsselung und Art der Schlüsselspeicherfunktionen verhindern, dass der Cloud-Hosting-An-
bieter (Amazon Web Services) die Daten einsehen kann. Bei Nutzung von LibreView in Deutschland 
werden die Daten auf Servern in Deutschland gehostet. Der Zugang zum jeweiligen Nutzer 
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�Sigorta

Bu sayımızda size kısaca önemini 
birçoğumuzun takdir ettiği; inşallah 
hiç devreye geçme mecburiyeti ol-
madan bizlere yardım ellerini uza-
tan talihsizliklerle karşılaşmayız. 
Ayrıca birçok vatandaşımızın da hep 
söylediği gibi “Yıllardır ödüyoruz, hiç 
faydasını görmedik!” diyerek; bazen 
de önemini göz ardı ederek bu kötü 
gün dostumuzu evimize davet eder 
gibiyiz.

Oysa `Hausratversicherung - Ev 
Sigortası´ bizi, `Yangın, su borusu 
patlaması ve su kaçağı, hırsızlık, 
fırtına ve dolu (Feuer, Leitungswasser, 
Einbruch Diebstahl, Vandalismus 
und Sturm, Hagel) gibi evimizdeki 
eşyalarımıza verilebilecek hasarları 
sigortalıyor.

Böyle bir can sıkıcı durumla 
karşılaşmak istemeyiz hiç birimiz 
herhalde. Ama diyelim ki, yukarıda 
saydığımız olaylardan biri başımıza 
geldi. Hem de siz izindeyken; bu 
durumda sizin ve ailenizin izninizi 
yarıda kesip geri dönmemiz gere-
kiyor. Biz bu durumda sizin plansız 
uçuşunuzun masraflarını size geri 
ödüyoruz. Yeni bir bilet alma veya bi-
let tarihi değişikliğinden oluşabilecek 
masraflarınızı fatura karşılığında size 
geri ödüyoruz.

Örneğin: 
- Yangından hasar gören eşyalarınız;
- Su borusunun patlaması sonucu 
zarar gören ev eşyalarınız; 
- Hırsızlık, sonucu çalınan veya tahri-
bat gören eşyalarınız; 
  ve
- Fırtına ve dolunun size ve evinize 
verebileceği hasarlar.

Malesef bu kadar çabuk söyleniveren; 
“Yıllardır ödüyoruz, hiç faydasını gör-
medik!” 

Ben bu konuda müşterilerimle hem-
fikir değilim. Çünkü eğer benim bu 
güne kadar başıma birşey gelme-
diyse, gelebileceğinin korkusuyla 
her zaman yaşamak istemem. Böyle 
sevimsiz olaylarla karşılaştığınızda 
da her zaman sizin işlerinizle ilgile-
nip, kolaylaştıracak ve yol gösterecek 
bir danışmanınızın olmasını tavsiye 
ederim. Çünkü bizler iyi gününüzde 
verdiğiniz kararlar sayesinde, kötü 
gününüzde kötü gün dostu olarak, 
yardım ellerimizi size uzatıyoruz.

Size tavsiyem evinizi metrekare 
başına önerilen 650 Euro üzerinden 
sigortalamanızdır. Bu şekilde evinizin 
değeri tesbit edilen değer üzerinden 
(Versicherungssumme) yeni değeri 
üzerinden sigortalanır. Yeni değer 
deyince, ben hasara maruz kalan 
eşyalarınızı bugün alışverişe çıkıp, 
almaya kalkınca yapacağınız harcama 
göz önüne alınarak hesaplanır.

Bu şekilde sigortalanan bir ev her-
hangi bir hasar esnasında gereksiz 
soruları cevaplama durumunda 
bırakmaz. Sigortada birkaç yılda bir 
olası aylık aidatların artışı (ca. %3) 
ile sizin Sigorta değerinizi hayat 
standartlarına eşitler, enflasyona 
uygun değer artışı sağlanır. Bunun 
yanında kendimize ve evimize 
aldığımız eşyalar hiç azalmaz, bu se-
bepten de oluşan değer artışı sigorta 
değeriyle eşleştirilir.

Ben sizlere kazasız ve hasarsız güzel 
günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. 

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

Hausratversicherung (Ev Sigortası)

„Hausratversicherung“  
(Ev Sigortası“) bizi;  yangın, 

su borusu patlaması ve su 
kaçağı, hırsızlık, fırtına ve 
dolu (Feuer, Leitungswas-

ser, Einbruch Diebstahl, 
Vandalismus und Sturm, 

Hagel) gibi evimizdeki 
eşyalarımıza verilebilecek 

hasarları sigortalıyor.

Demet
ODAĞ

Bedarfsgerechte Vorsorge braucht fachkundige Beratung.  
Bei uns erhalten Sie beides!
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Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs’ta yaklaşık 15 yıldır ‘Gayrimenkul 
Yatırım Danışmanlığı‘ yapan ve adada inşaat sektörünün en 
büyük firmalarından biri olarak gösterilen Goldmark Estates, 
Berlin’de “Kuzey Kıbrıs’ta Emlak Fırsatları Semineri“ konulu bir 
seminer düzenledi. 

“Solwo Suites Apartments“ adlı otelde Goldmark Estates’in 
Almanya ve Berlin Satış Temsilciliği’ni üstlenen İşletme/Vergi 
Danışmanı Ahmet Tunga’nın katkılarıyla düzenlenen semine-
re, Kuzey Kıbrıs Berlin Büyükelçisi Beniz Uluer Kaymak ve eşi 
Erol Kaymak’ın yanı sıra, Goldmark Estates’in direktörü Osman 
Oran, firmanın Ofis Müdürü ve Satış Danışmanı Ezgi Aydemir 
Gök ile yaklaşık 40 civarında Berlinli’nin katıldığı seminer 
Ahmet Tunga’nın yaptığı açılış ve selamlama konuşması ile 
başladı. Ardından Goldmark Estates’in direktörlerinden Osman 
Oran ile firmanın Ofis Müdürü ve Satış Danışmanı Ezgi Aydemir 
Gök oldukça geniş kapsamlı birer sunum yaparak, kendilerine 
yöneltilen soruları yanıtladılar.

Seminerde, neden? nasıl? ve hangi koşullar ile  ‘Kuzey Kıbrıs’a 
yatırım yapabilirim?’ 

Sorusunun geniş kapsamlı yanıtları verilirken; “Kıbrıs’ta mülk 
alım prosedürü, finans sistemi, satın alınan mülkün vergilendir-
me durumu ve peşin ya da kredili satışlar, Kıbrıs’ta tapu süreci, 
kimler,  ne kadar gayrımenkul alabilir ve yatırım yapabilir?“ 
soru ve başlıkları ele alındı. Ayrıca seminere katılanlara Kıbrıs’ta 
şirket kurma konusunda da bilgilendirme yapılırken; geniş 
kapsamlı bir sunum yapıldı.

Berlin’de üçüncü seminerlerini düzenlediklerini söyleyen 
Oran, Kuzey Kıbrıs’ın önemli üniversite merkezlerinden biri 
olduğunu ve dünyanın bir çok yerinden gelen 130 bin civarında 
öğrencinin buraya eğitim amaçlı geldiğini, dolayısıyla satışların 
dışında, kiralık konut taleplerinin de artmış olduğunu dile 
getirerek; “Kuzey Kıbrıs yatırım amaçlı konut sahibi olmayı 
düşünenler için önemli bir fırsat ülkesi. 

Ada ülkesi olduğu için sınırlı sayıda toprak ve gayrımenkul 
olması nedeniyle, bazı bölgelerde arsa ve gayrımenkul fiyatları 
çok hızlı değer kazanıyor; Kıbrıs genelinde 130 civarı otel, tatil 
köyü bulunması ve birçok yeni otel yatırımlarının başlatılması 
nedeniyle fiyatlar her geçen gün büyük artış gösteriyor.

Oran, Kıbrıs’ta daire ve ev fiyatlarının Pound üzerinden, günlük 
yaşamdaki alışverişlerin ise TL üzerinde yapıldığını aktararak; 
Kıbrıs’ta emlak vergilerinin ise çok düşük ve metreklaresi 1,5 
TL civarında olduğunu söyledi. Bu nedenle Kıbrıs‘ın bir ver-
gi cenneti olduğunu ifade eden Osman Oran; “Kıbrısta emlak 
bizden sorulur. Almanız şart değil, buyurun gelin misafirimiz 
olun. Kıbrıs‘a geliş gidiş uçak biletini kendiniz alın; sizleri geriye 
kalan tüm masraflar bize ait olmak üzere ülkemizde misafir ede-
lim, Kıbrıs‘ı gezdirelim, herşeyi kendi gözünüzle görün ve ondan 
sonra karar verin. Bu teklifimizde bizden ev veya gayrımenkul 
alma koşulumuz yok.“ dedi.

Goldmark Estates Kuzey Kıbrıs’ta Emlak 
Fırsatları Başlıklı Bir Seminer düzenledi

Kuzey Kıbrıs’ta 

Emlak Fırsatları konusunda daha geniş bilgi için

Kıbrıs Ofisinde   

 Ezgi Aydemir Gök (+90 533 889 09 99)  

Berlin Ofisimizde Ahmet Tunga

(+49 174 796 52 04) 

ahmet-tunga@gmx.de

sze her türlü yardım konusunda 

telefonuzu bekliyor.
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Özlem
COŞKUN

Surya Yantrasana yani “Pusula Pozu” 
oturur durumda vücudun bükülmesi 
esasına dayanır, kalça ve omuzların 
açılmasını, esneyip güçlenmesini 
sağlar. Ayrıca vücudun enerjisini 
hızlı bir şekilde yükseltip, dolaşımı 
hızlandırır, kalça ve basenlerdeki yağ 
yakımını artırır. Kısacası SURYA YAN-
TRASANA güneşin güçlü enerjisini 
içimize çeken bir yoga pozudur.
Her ne kadar hareket, yoganın ileri 
seviyesine ait bir poz olarak bilinse 
de öncesinde yapılacak hareketler-
le pusula pozuna geçiş rahatlıkla 
sağlanabilir. Bunun için öncelikle:

1- Baddha Konasana, bir diğer adı 
ile “KELEBEK” duruşu yapıyoruz. Bu 
hareket kalçalarınızı açıp, bacaklar-
daki esnekliği arttırır. Hareket için 
yere oturun, dik durun ve dizlerinizi 
bükün. Ayaklarınızı kendi önünüze 
doğru, olabildiğince getirmeye 
çalışın. Ellerinizle ayaklarınızı tuta-
bilirsiniz. Bu şekilde kalın ve sırtınızı 
dik tutmaya gayret edin. Dilerseniz 
bacaklarınızı tıpkı bir kelebeğin 
kanat çırpması gibi iki yana hare-
ket ettirebilirsiniz. Bu son derece 
eğlencelidir, hem de pelvisin daha 
fazla esnemesini sağlar.
2- “BASTON” duruşu bir diğer 
hazırlık pozudur. Sol dizinizi 
bükün ve sol kaval kemiğinizi 
elinizle tutun. Ardından 
büktüğünüz bacağınızı göğüs 
hizanıza getirerek, bir süre bu-
rada tutmaya çalışın. Bu hare-
ket dizlerinizi ve kalçanızı “pu-
sula pozuna” hazırlayacaktır.

3- Bacakları ve kalçayı esnet-
tikten sonra artık yavaş yavaş 
“Pusula Pozu”na geçebiliriz. 
– Baston duruşundayken, sol 
elinizle sol ayak bileğinizi tu-
tun. Sağ elinizle sol ayağınızın 
dışını tutun. 
– Omurganızı hafifçe döndürün 
ve sol omzunuzu sol dizinizin 
altına kaydırın. 
– Parmak uçlarınız sizden ters 
yöne bakacak şekilde sol elinizi 
yere koyun. Sol dirseğinizi 
istediğiniz kadar serbest 
bırakın, sonra da başınızı sağ 
omuzunuzun altına sokmaya 
başlayın. 
– Sol bacağınızı rahat ettiğiniz 
kadar uzatın ve en az üç derin 
nefes alın. Hareketi diğer 
bacağınızla da tekrar edin.

Hareketin faydaları:
– Vücudun omuzlar ve kollardan 
başlayarak bütünsel olarak esnemesi-
ni sağlar. 
– Vücudun enerjisini yükseltir, 
dolaşımı hızlandırır 
– Özellikle kalça ve basenlerdeki 
yağ yakımına yardımcı olur. Ha-
rekette uzun süre kalındığında ve 
tekrarlandığında ilgili bölgelerde 
uzun kasların oluşumuna katkı 
sağlar. 
– Alt karındaki iç organlara ma-
saj yapan bir hareket olduğundan 
özellikle rahim bölgesinde sorunların 
ortadan kalkmasını ve rahmin daha 
sağlıklı hale gelmesine yardımcı olur 
(doğurganlık, menstrüel ağrıların 
azaltılması, kistlerin önlenmesi, me-
nopoz sorunlarının azaltılması, daha 
sağlıklı cinsellik). 
– İkinci çakra bölgesine ağırlık veren 
bir asana olduğundan hem bedensel 
hem de ruhsal olarak yaşam sevinci 
ve özgüven duygusunu yükseltir.

Özlem Coşkun – www.KADINCA.TV

SURYA YANTRASANA 
İLE GÜNEŞİ RUHA VE 

BEDENE ÇEKİN

Kısacası SURYA YANTRASANA 
güneşin güçlü enerjisini içi-

mize çeken bir yoga pozudur.
Her ne kadar hareket, 

yoganın ileri seviyesine ait 
bir poz olarak bilinse de 

öncesinde yapılacak hare-
ketlerle pusula pozuna geçiş 

rahatlıkla sağlanabilir. 
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Vergi Danışmanı 
Unternehmensberater

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

Ahmet
TUNGA

SPARERPAUSCHBETRAG AB 2023

Sparer und Anleger können bei ihren 
Einkünften aus Kapitalvermögen keine 
tatsächlichen Werbungskosten, wie z.B. 
Konto- und Depotgebühren abziehen. 
Stattdessen gilt der Sparerpauschbetrag, 
der nur in Ausnahmefällen nicht anzu-
wenden ist, wie z.B. bei Darlehen an nahe 
Angehörige ohne Sondertarif.

Bis einschließlich 2022 betrug der Spa-
rerpauschbetrag 801 € pro Person bzw. 
1.602 € für zusammen veranlagte Ehe-
gatten/eingetragene Lebenspartner. Ab 
2023 wurde er auf 1.000 € pro Person 
bzw. 2.000 € bei Zusammenveranlagung 
erhöht. Bei zusammenveranlagten Ehe-
gatten/Lebenspartnern besteht so die 
Möglichkeit, einen nicht ausgeschöpf-
ten Betrag von einem Partner auf den 
anderen zu übertragen. Im Rahmen der 
Abgeltungssteuer wirkt sich der Sparer-
Pauschbetrag bereits bei der Auszahlung 
von Zinsen und anderen Kapitalerträgen 
aus und mindert den Abzug der Kapital-
ertragssteuer. Dazu müssen die Anleger 
und Sparer bei ihrer Bank einen Frei-
stellungsauftrag erteilen. Aufgrund der 
Anhebung auf 1.000 € bzw. 2.000 € soll-
ten Steuerpflichtige ihre bereits erteilten 
Freistellungsaufträge überprüfen und ggf. 
anpassen lassen. Wurde aufgrund eines 
zu niedrig gestellten Freistellungsauftrags 
zu viel Kapitalertragssteuer einbehalten, 
so kann dies aber noch in der Steuer-
erklärung richtig gestellt werden. Dafür 
müssen allerdings alle Kapitalerträge 
vollständig erklärt werden.

BONUSZAHLUNGEN UND SONDERAUSGABEN

Laut BMF-Schreiben vom 16.12.2021 können 
Boni und Prämien aus Programmen der gesetz-
lichen Krankenversicherung Beitragsrückerstat-
tungen sein, die die Höhe der als Sonderausga-
ben abzugsfähigen Beiträge beeinflusst.

Geht es um Maßnahmen, die vom Basiskran-
kenversicherungsschutz abgedeckt sind (z.B. Vorsorge) oder um aufwandsunabhängiges 
Verhalten (z.B. Nichtraucher, Körpergewicht), dann stellen die Boni eine Beitragsrück-
erstattung dar. Keine Beitragserstattung sind laut BMF hingegen erstattete Kosten (z.B. 
Sportvereinsbeitrag, Zahnreinigung) die nicht in der Basisabsicherung enthalten sind, 
auch wenn es sich um Pauschalbeträge handelt. Bis 31.12.2023 entfällt eine Kürzung 
der Beiträge aus Vereinfachungsgründen bis 150 € pro Person. Darüber hinaus muss 
der Steuerpflichtige einen Nachweis erbringen. Ab 2024 müssen Krankenkassen ihr Bo-
nussystem steuerlich genau differenzieren. Das BMF hat nun in einem Schreiben vom 
07.10.2022 Anwendungsfragen geklärt, die die Änderung bereits ergangener Bescheide 
erläutert, wenn in diesen die Sonderausgaben aufgrund von Bonuszahlungen gekürzt 
wurden. Betroffene sollten daher prüfen, welche Jahre nach dem BMF noch geändert 
werden können und dementsprechende Papierbescheinigungen einreichen, denn das 
Finanzamt ändert bis einschließlich 2020 die Bescheide nicht von Amts wegen. Nur für 
das Jahr 2021 erfolgt eine Korrektur der elektronischen Datenübermittlung durch die 
Krankenkassen.

KINDERGELD UND KINDERFREIBETRÄGE

Um auch Familien von den Preissteigerungen 
zu entlasten, hat die Bundesregierung im ver-
abschiedeten Inflationsausgleichsgesetz neben 
anderen Maßnahmen auch das Kindergeld und 
den Kinderfreibetrag spürbar angehoben.

Ab 01.01.2023 gibt es ab dem ersten Kind mo-
natlich 250 € je Kind. Die Staffelung von 219 Euro fürs erste Kind, 225 € fürs zweite 
Kind und 250 € für jedes weitere Kind gilt somit nur noch bis 31.12.2022. Der Kinder-
freibetrag wird bereits für 2022 rückwirkend erhöht von 2.730 Euro auf 2.810 Euro. Er 
wird ab 2023 weiter angepasst auf 3.012 Euro und in 2024 auf 3.182 Euro. Dies sind die 
Jahresbeträge pro Kind und Anspruchsberechtigten. Liegen die Voraussetzungen nicht 
das ganze Jahr vor, so ist der Freibetrag monatlich anzusetzen. Bei Zusammenveranla-
gung oder unter bestimmten Bedingungen verdoppelt er sich.

MOBILITÄTSPRÄMIE UND 

GESETZESÄNDERUNGEN

Die Mobilitätsprämie wurde befristet für die 
Jahre 2021 bis 2026 eingeführt und soll die 
Mehrbelastungen für Geringverdiener mindern, 
bei denen sich die erhöhte Pendlerpauschale, 
die ab dem 21. Entfernungskilometer gilt, steu-
erlich nicht mehr auswirkt.

Betroffene erhalten 14 % der erhöhten Pauschale von 0,38 € je Entfernungs-Kilometer. 
Bei Arbeitseinkünften muss zudem der Arbeitnehmerpauschbetrag überschritten sein. 
Hinzu kommt die Differenz zum Grundfreibetrag als Obergrenze für die Bemessungs-
grundlage.

Die Mobilitätsprämie kann durch die in 2022 in Kraft getretenen Steueränderungen 
höher ausfallen als bisher. Die erhöhte Pendlerpauschale betrug 2021 pro Kilometer 
0,35 € und sollte erst ab 2024 auf 0,38 € steigen. Die Anhebung wurde rückwirkend auf 
2022 vorgezogen. Hinzu kommt eine Erhöhung des Grundfreibetrags auf 10.347 € für 
das Jahr 2022 und 10.908 € für das Jahr 2023. Jedoch müssen nun die tatsächlichen 
Werbungskosten inklusive Pendlerpauschale bei Arbeitnehmern über dem ebenfalls 
angehobenen Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.200 € (für 2022) bzw. 1.230 € (für 
2023) liegen.

Pendler mit geringem Einkommen, die in den Genuss der Mobilitätsprämie kommen 
möchten, müssen nach Ablauf des Kalenderjahres einen Antrag auf Festsetzung der 
Mobilitätsprämie stellen. Dafür ist im Hauptvordruck der Einkommensteuererklärung 
das entsprechende Feld anzukreuzen und die „Anlage Mobilitätsprämie“ auszufüllen.
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Im PANORAMAPUNKT am Potsdamer Platz, einer der höchsten Open Air-Aussichtsterrassen Berlins. 
Erreichbar mit dem schnellsten Expresslift Europas und ausgestattet mit einem 360°-Rundgang 
über 2 Etagen, auf der Spitze des Kollhoff Towers. Nebst grandioser Aussicht bieten wir Ihnen eine 
Ausstellung („BERLINER BLICKE auf den Potsdamer Platz“) über die Geschichte dieses facetten-
reichen Ortes, ein Sonnendeck sowie unser rundum verglastes Panoramacafé, welches auch für 
Gruppenempfänge und verschiedene Events zur Verfügung steht. Auf den folgenden Seiten finden 
Sie erste Informationen zu unserer Ausflugs- und Eventlocation. Für Rückfragen stehen wir gern zur 
Verfügung.

IN LUFTIGER HÖHE Der Rundgang auf der 24. Etage, auf der sich auch das Café & und die Ausstellung 
befindet, ist draußen und teilweise überdacht. Je nach Wetterlage weht einem hier auch mal der 
Wind kräftig um die Nase. Nahezu alle baulichen Highlights der Stadt sind vom PANORAMAPUNKT, 
aus 100 Meter Höhe, zu entdecken und scheinen zum Greifen nah.

SPIEGEL DEUTSCHER GESCHICHTE Von der Grünen Wiese zum Weltstadtplatz: Der Potsdamer Platz ist 
einer der Plätze Berlins, die im Laufe der Zeit immer wieder zum Schauplatz der Geschichte wurde. 
Die Entwicklung des Platzes war häufig ein Spiegel der Berliner und auch der gesamtdeutschen 
Historie. Geschichte atmen. Vergangene Zeiten nacherleben. Staunen über die vielfältigen Verwand-
lungen des Potsdamer Platzes - das können Sie in unserer Freiluftausstellung in 100 Metern Höhe. 
Die Ausstellung „BERLINER BLICKE auf den Potsdamer Platz“ nimmt Sie mit auf eine Reise durch das 
Berlin der vergangenen Jahrhunderte. Dabei erleben Sie Vergangenheit und Gegenwart gleicher-
maßen: Links liegt Ihnen die heutige Metropole zu Füßen, rechts tauchen Sie ein in die bewegte 
Historie des Potsdamer Platzes, auf Ausstellungstafeln wirkungsvoll dargestellt. Der spannende 
Rundgang lässt Sie teilhaben an den vielen bunten Geschichten, die sich um den Potsdamer Platz 
ranken.

EIN STÜCK GESCHICHTE Anlässlich der Neueröffnung des PANORAMAPUNKT am 15. Juli 2010 wurde ein 
Original Mauerstück mit einem Helikopter auf den Kollhoff-Tower geflogen. Dieses Mauerstück ist 
das höchstplatzierte Mauerstück der Welt. Im Vorfeld des Flugs gab es eine Unterschriftenaktion 
„Sign the Wall“. Berliner und Touristen konnten sich mit ihrer Unterschrift verewigen. Pate des Mau-
erstücks ist Ex-DDR-Bürgerrechtler Joachim Gauck.

HOCH HINAUS Der Rundgang auf der 25. Etage ist über eine Treppe erreichbar. Hier oben befindet 
sich das Sonnendeck, von dem man wunderbare Sonnenuntergänge beobachten kann.

WILLKOMMEN IN UNSERER WOHLFÜHLOASE Im puristischen Stil der 30er Jahre Hochhausarchitektur 
eingerichtet, begeistert unser rundum verglastes Café mit einem spektakulären Blick über Berlin. 
Je nach Tageszeit wird es in kühles oder warmes Licht getaucht, das sich in den goldenen Zinnen 
des Kollhoff-Towers widerspiegelt. Eine unvergleichliche Atmosphäre! Hier verwöhnen wir Sie mit 
Kaffee- und Teespezialitäten, kleinen Snacks und leckeren Kuchen, während Sie Ihre Eindrücke 
Revue passieren lassen. Nebst Tagesgeschäft, empfangen wir Ihre Gruppen auch gern zu einem 
Sektempfang oder einem Kaffee- und Kuchengedeck.

ÜBER DEN DÄCHERN DER STADT Auch für Events steht der PANORAMAPUNKT zur Verfügung. Bereiten 
Sie Ihren Gästen unvergessliche Momente in 100 Meter Höhe. Ob Sommer- oder Weihnachtsfeier, 
Networking, Präsentation, Jubiläum, Kick Off, Trauung oder Hochzeitsfeier: der PANORAMAPUNKT 
bietet den passenden Rahmen für außergewöhnliche Veranstaltungen von 20 bis 300 Personen. 
Feiern Sie mit bis zu 180 Personen wettergeschützt in unserem vollverglasten Innenbereich des 
Panoramacafés oder unter freiem Himmel auf den Außenterrassen. Profitieren Sie von unseren 
kompetenten Partnern in den Bereichen Catering, Technik und Entertainment oder wählen Sie 
einfach einen Mietbereich und bestimmen die Inhalte Ihres Events selbst.

Ahmet TUNGA

Fotos: Panoramapunkt & Berlin SES

PANORAMAPUNKT BESTE AUSSICHT AUF DIE HAUPTSTADT
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Hikmet Güvenç 
Veda Yemeği Düzenledi
Türkiye Cumhuriyeti Bonn Büyükelçiliği’nde 
1 Kasım 1981 tarihinde göreve başlayan 
ve daha sonra görevine T.C. Berlin 
Büyükelçiliği’nde devam eden  protokol gö-
revlisi değerli dost Hikmet Güvenç, dışişlerine 
40 yılı aşkın bir süre hizmet ettikten sonra 
21 Aralık 2022 günü yaş haddi ile emekliye 
ayrıldı.

42  yıllık hariciye meslek hayatını büyük bir 
kıvanç ve mutlulukla tamamlamanın sevin-
cini yaşadığını söyleyen Güvenç; bu süre 
zarfında, gerek yerel gerek federal düzeyde 
çalışan Alman kamu görevlileri ve yönetici-
leriyle etkin, sonuç odaklı ve karşılıklı saygı 
ve hoşgörü temeline dayalı iyi ilişkiler tesis 
ettiğini söyledi. 

Veda partisine katılan T.C. Berlin Büyükelçisi 
Ahmet Başar Şen, yaptığı kısa konuşmada 
“Değerli Hikmet Güvenç emekli oluyor ama 
bizden ayrılacağını sanmıyorum; Hikmet 
Güvenç’i 20 seneden beri tanır ve takdir 
ederim. Ekip çalışmasını çok iyi yapan ve 
Federal Almanya Dışileri Bakanlığı’nın Pro-
tokol konularını bilenle çalışmanın değeri 
çok büyüktür. Hikmet Güvenç, bu güne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da benim için 
değerli bir dost olarak kalacak. Titanic Oteller-
indeki yeni görevinde başarılar dilerim.” dedi. 

Güvenç ise; “Hikmet Güvenç için emek-
lilik, durmak demek değildir! Bundan 
sonra hayatımın geri kalan kısmında be-
ni memurluğun dışında uzanan farklı ve 
dolayısıyla heyecan verici yeni bir yola götür-
ecek olup yeni yılda Berlin’de 4 yerde bulunan 
Titanic Hotel’lerinde görev yapacağım. Bugün 
geriye dönüp baktığımda, Türkiye Cumhu-
riyeti Büyükelçiliği’nde gerçekten harika 
bir dönem geçirdiğimi ve hatıralarıma da 
kaydettiğim ve yakında yayınlayacağım kalıcı 
anıları yanımda götürebiliyorum. Sadece 
harika ve ilginç insanlar tanımakla kalmadım, 
aynı zamanda resmi ilişkilerden çok iyi ve 
uzun süreli dostluklar geliştiği için de çok 
mutluyum.” 

Hikmet GÜVENC
Operatif Marka Elçisi
TITANIC Otelleri Berlin
hikmet.guevenc@titanic-hotels.de
Chausseestraße 30, 10115 BerlinHikmet Güvenç, dışişlerine 40 yılı aşkın bir süre hizmet ettikten sonra 

yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı. Güvenç, çalışma arkadaşlarına 
ve dostlarına nezih bir veda kutlaması ile veda etti.
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Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) ile Berlin 
Eyalet Göçmenlik Dairesi’nin ortaklaşa düzenlediği 
toplantının sonunda ortaya çıkan sonuç, depremin 
ardından Federal Hükümet ve Berlin Eyaleti, başkentte 
yaşayanların deprem bölgesinden yakınlarının Alma-
nya’ya kabulünü kolaylaştırmak ve Berlin’de akrabaları 
bulunan depremzedeler için basitleştirilmiş bir prose-
dürle vize alabilecekleri konusu yönünde verdiği karar 
lafta kaldı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin 
de katıldığı etkinlikte Berlin Eyalet Göç Dairesi Müdürü 
Engelhard Mazanke, detaylı açıklamalarda bulunurken, 
adı “hızlı ve kolay vize” olsa da vize verilmesinin hiç de 
öyle kolay olmadığını ima etti. 

Kahramanmaraş merkezli depremden bu güne ka-
dar bir aydan fazla zaman geçtiği halde şimdiye kadar 
Almanya’nın diplomatik temsilciliklerinin Türkiye’de 
538 Türk ve Suriye vatandaşına (şubat ayı sonuna kadar) 
vize verdiği açıklanırken, bunlardan kaçının Almanya’ya 
geldiğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

TBB Sözcüsü Ayşe Demir’in ardından söz alan Berlin 
Eyalet Göçmenlik Dairesi Müdürü Engelhard Mazanke 
değişik vize konuları ile ilgili bilgiler vererek, kendisine 
yöneltilen soruları yanıtladı. Mazanke, genelde oturum 
izinlerini uzattırmak için başvuranlara ancak 5-6 ay 
sonra randevu verildiği halde, Türkiye ve Suriye’deki 
deprem bölgelerindeki akrabalarını Berlin’e getirmek 
isteyenlere çok kısa bir süre içinde randevu verdikleri-
ni belirterek; ‘Hızlı ve kolay vize’ yöntemiyle Berlin’de 
süresiz oturma izni ve oturum hakkına sahip olanların 
yanısıra öğrencilerin ve kalifiye eleman sözleşmesiyle 
gelenlerin de Türkiye ve Suriye’deki deprem bölgelerin-
den 1. ve 2. dereceden akrabalarını getirebileceklerini 
kaydetti. 

Bir soruya verdiği yanıtta; Alman vatandaşlığı olanlar-
dan gelir belgesi istenmezken, diğerlerinin verecekleri 
taahhütname için gelir ve birikimlerini kanıtlamaları 
gerektiğinin altını çizen Engelhard Mazanke, kısa bir 
süre öncesine kadar Hartz IV olarak bilinen ‘Yurttaş 
Parası’ alanların akrabalarını getirme hakkının kesinlikle 

olmadığını da sözlerine ekledi. Verilecek taahhütname-
lerin Almanya’nın Türkiye’deki ve bölgedeki diplomatik 
temsilciliklerine gönderileceğini ve 5 gün içinde de vize 
verileceğini de belirtti. 

Vizesiz gelmenin önü açılsın
Berlin’deki etkinliğe katılan sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri Almanya’da yaşayanların deprem bölgelerin-
deki akrabalarının vizesiz olarak Almanya’ya gelmeleri-
ne izin verilmesini talep ettiler. Etkinlikte TBB Sözcüsü 
Safter Çınar’ın sunuculuğunu yaptığı soru-yanıt bölü-
münde, Almanya’nın savaştan kaçan bir milyondan fazla 
Ukraynalıya kapılarını açmasından övgüyle bahsedilir-
ken, aynı duyarlılığı Türkler ve Suriyeliler için de göster-
mesini istediler.  Toplantı sonrası SES Dergisi’ne konuşan 
TBB Sözcüsü Ayşe Demir, “Sizinde takip ettiğiniz gibi 
bugün Eyalet Göçmenlik Dairesi ile son günlerde kamu 
oyunda ve medyada çok konuşulan vize kolaylığı ile ilgili 
ortaklaşa bir toplantı düzenledik. Göçmenlik Dairesi Mü-
dürü Engelhard Mazanke bizleri bilgilendirdi. Mazanke, 
aile birleşimi çerçevesinde depremde mağdur olanların 
ailesinden yakınlarını, örneğin eşini veya çocuklarını bu-
rada sürekli kalmaları için getirmek istiyorsa o konudaki 
vize kolaylıkları ile Schengen Vizesi ile 90 günü geçmeye-
cek şekilde buraya getirilmek istenilen aile yakınları ile 
ilgili bilgi verdi.  Aslında bugünkü toplantının sonucunda 
çok büyük bir kolaylığında olmadığını saptadık. Tür-
kiye’de işlemin daha çabuk işleyeceğini, 5 gün içinde 
vizenin verilebileceği konuşuldu. Onun dışında pek tabii 
ki bazı formaliteleri yerine getirmek gerekiyor.” dedi. 

Hüseyin İŞLEK

Almanya’nın depremzedelere ‘hızlı ve kolay vize’ verme sözü lafta kaldı

 Ayşe Demir
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Teknolojik ilerlemeler, kitle 
iletişim araçları, haber alma ağının 
gelişmesi, eğitim, gezi imkânlarının 
artması gibi tüm dünyayı etkileyen 
gelişmeler insanlar arasındaki 
iletişimi yaygınlaştırmıştır. 
Etkileşimin önem kazandığı günümüz 
toplumunda iki yâda daha çok dil 
bilen kişilerin değeri ve saygınlığı 
da artmıştır. Çocuğun doğumdan 
itibaren iki farklı dile aynı anda 
maruz kalması ve çocuğun iki dili 
de tek bir dil gibi aynı zamanda 
kazanması anlamına gelen iki dillilik 
(bilingualzm) son dönemlerin en 
popüler konuları arasındadır ve 
bu nedenle çok dillilik üzerine çok 
sayıda araştırmalar yapılmıştır. Bazı 
uzmanlar farklı dilleri aynı anda 
edinmenin çocuğun dil gelişimini 
yavaşlattığı kanısında olmasına 
rağmen yaygın kanı; ilk üç yaşın 
çocuğun beyin gelişiminde kritik 
öneme sahip olduğudur. Bu yaşlarda 
dil ediniminin daha kolay olduğu 
da uzmanlarca vurgulanmaktadır. 
Anne karnında dil farkındalığı gelişen 
çocuk, dünyaya geldiğinde de dil 
öğrenmeye, dil gelişimine açıktır. 
Çünkü iki yaşında bir çocuğun 
beyninde bir yetişkine oranla daha 
fazla sinaptik bağ bulunduğu yapılan 
bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya 
çıkarılmıştır.

İki dilliliğin çocuğun gelişimine 
önemli katkılar sağladığı yönünde 
pek çok araştırma mevcuttur. İki 
dillilik çocuğun çok yönlü düşünme 
becerisinin ve yaratıcılıklarının 
pekiştirilmesinde önemli rol 
oynamaktadır. Hatta yapılan 
araştırmalar çocukların matematik 
becerilerinde de belirgin farklar 
olduğunu kanıtlamaktadır. Dildeki 
anlamlara daha duyarlı hale 
gelebilen iki dilli çocuklar tek dilli 
çocuklarla karşılaştırıldığında 
dilsel işlemlere daha fazla yatkınlık 
göstermekte ve dilsel yapıları anlama 
becerilerinin daha fazla geliştiği 
dile getirilmektedir. Dil farkındalığı 
oluşan çocuk başka yabancı dilleri de 
daha kolay öğrenebilmektedir. Çok 
dillilik, çocukların zihinsel esneklik, 
soyut düşünme, problem çözme ve 

hızlı öğrenme gibi becerilerine de 
olumlu katkı sunmaktadır. Ayrıca iki 
dilli çocukların bilişsel gelişiminin 
daha üst düzey de olduğu da yaygın 
görüşler arasındadır. Çift dilli 
çocukların ilerleyen dönemlerde 
akademik ve sosyal gelişim yönünden 
de önde olduğu, çift dilli çocukların 
akademik başarısının yüksek, daha 
hoşgörülü, hayata daha olumlu 
bakabilen, farklı kültürleri öğrenmeye 
açık olduğu da yapılan çalışmaların 
sonuçları arasındadır. Ayrıca küçük 
yaşta öğrenilen diller çocuğun 
gırtlak yapısının esnekliği nedeniyle 
telaffuz, söyleyiş zorluğunu ortadan 
kaldırması açısından önerilmektedir.

Tüm bu faydaların sağlanabilmesi 
için gerekli eğitim koşulların 
oluşturulmuş olması gerekmektedir. 
İki dilli eğitimin temelinde çocukların 
iki dilinin de birden kabul edilmesi, 
iki dilin birbiriyle bağlantılı ve 
karşılaştırmalı olarak öğretilmesi 
yatmaktadır. İki dilli olduğu 
kabul edilmeyen, iki dilli olduğu 
için baskı gören çocukların hem 
akademik hem de kişisel gelişim 
süreci sekteye uğrar. Değişen dünya 
koşullarında aranılan nitelikte, iki 
dile de hâkim, iki dilde de kendini 
ifade edebilen, iki dilde de iletişim 
kurabilen bireylerin yetişebilmesi 
için iki dilini de geliştirebileceği 
kalitede eğitim hakkı sağlamak, tüm 
ülkelerde yönetimlere düşen en 
önemli görevdir. Eğitim örgütlerinde 
uygun ders saati sürelerinde, velilerin 
de görüşü alınarak çocuğun iki 
dilliliği desteklenmesi, iki dilinin 
de gelişimine önem verilmesi 
gerekmektedir.

*Günay, V. D. (2015). İki ya da çok dillilik ve 
Avrupa toplumu. Turkophone, 2(1), 68-72.

**Yilmaz, M. Y. (2014). İki dillilik olgusu 
ve Almanya’daki Türklerin iki dilli eğitim 
sorunu. Electronic Turkish Studies, 9(3), 
1641-1651.

https://www.monomente.com/tr/icerik/5/
iki-dillilik-bilingualism-ve-ikinci-dil-ogretimi

İki dilliliğin önemi
Züleyha
ÖZTÜRK

İki dilli eğitimin temelinde 
çocukların iki dilinin de 

birden kabul edilmesi, iki 
dilin birbiriyle bağlantılı 
ve karşılaştırmalı olarak 

öğretilmesi yatmaktadır. İki 
dilli olduğu kabul edilmeyen, 

iki dilli olduğu için baskı 
gören çocukların hem 

akademik hem de kişisel 
gelişim süreci sekteye uğrar. 
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Türk-Alman İşverenler Birliği‘nin (TDU) büro yöneticisi, TDU‘nun 
Ekonomi Dergisi Genel  Yayın Yönetmeni ve ‘Kreuzbergliyiz 
Hepimiz‘ adlı kitabın yazarı, gazeteci yazar Mümtaz Ergün ile 
geçen yılın Mart Ayı‘nda yayınlanan,   ’60 Jahre Anwerbeabkom-
men zwischen Deutschland und der Türkei - Almanya ve Türkiye 
Arasındaki İşgücü Anlaşmasının 60. Yıldönümü‘ adlı Almanca 
kitap-Katalog üzerine bir söyleşi yaptım. 

Sevgili Mümtaz, bu kitap-kataloğu hazırlamak nereden 
aklına geldi? 
Geçen yıl Türkiye’den Almanya’ya göçün 60. yılıydı. TDU olarak 
neler yapabiliriz diye düşündük. Bir sergi açmayı, tartışma 
akşamları düzenlemeyi ve göçün o günden bugüne gelişmesini, 
hikayesini anlatan, bir kitap-katalog çıkarmayı düşündük. Pande-
mi koşulları nedeniyle ilk ikisi mümkün olmadı. 1981 yılında Kreuz-
berg Sanat Dairesi’nin çıkarmış olduğu ‘Sabah Almanya, akşam 
Türkiye’ adlı bir katalog vardı. O da bana ilham kaynağı oldu. 

Bu eseri bu konudaki diğer yayınlardan farklı kılan 
şeyler nelerdir? 
Bildiğimiz gibi 30 Ekim 1961 tarihinde Bad Godesberg kentin-
de Almancası ‘Anwerbevereinbarung’ denilen ‘İşgücü Alımı 
Anlaşması‘nın imzalanmasıyla, ilk işçiler kafileler halinde Al-
manya’ya gelmeye başladılar. Bu kitap-katalog bugüne kadar bu 
konuda yayınlanan eserlerden farklı olarak o tarihten bugüne 
Türkiye kökenli göçün başarılı hikayesini ve gelişimini makaleler, 
röportajlar ve fotoğraflarla anlatıyor. 60 yıl önce T.C. Büyükelçiliği 
ve Alman Dışişleri Müsteşarlığı düzeyinde imzalanan basit ve 
önemsiz algılanan bu anlaşma, iki ülkeninde yaşamında hiç kim-
senin düşünemeyeceği büyük değişikliklere neden oldu ve halâda 
etkisini sürdürüyor. Tabii 60 yıl içinde dünyada da çok şey değişti. 
Bunuda dikkate almak gerekir. 

Konuyu biraz daha açar mısın? 
Bu katalog başarılı göçmenlerin kişisel hayat hikayelerini 
anlatmıyor. TDU olarak zaten böyle bir çalışmayı, seninde büyük 
fotoğraf ve metinsel katkılarınla ‘Memleketim Berlin’ serisiy-
le 2013 ve 2016 yıllarında gerçekleştirmiştik. Bu eser Türkiye 
kökenli göçmenlerin eğitim, siyaset, ekonomi, hukuk, inanç, 
medya, spor, kültür-sanat ve diğer sosyal alanlarda bugünlere 
gelebilmek için tarihsel olarak nasıl bir süreç yaşadıklarına, ne 
gibi mücadeleler verdiklerine ışık tutuyor. Daha iyi anlaşılması 
için şöyle bir örnek vereyim: 1960‘lı yıllarda yabancılar sınıfına 
tıkıştırılan birinci neslin çocukları, torunları bugün aynı okullarda 
öğretmenlik yapıyor. Biz burada öğretmenin kişisel yaşam hi-
kayesini değil, eğitim ve öğretimde 60 yılda göçmenler açısından 
yaşanan aşamaları, verilen mücadeleleri ele alıyoruz. Kitap aynı 
zamanda eleştirisel bir bakış açısınada sahip. 

Bu Kitap-Katalog dört bölümden oluşuyor. Bize bunu da biraz 
açıklar mısın?
Birinci bölümü dışarıdan aldığımız makaleler oluşturuyor. 
Makaleleri bu süreci, bu yılları bizzat yaşamış, mücadele etmiş 
ve çalışmalarıyla şekillendirmiş, bir kısmı hala faal ileri gelen 

kişilerden aldık. Bunların içinde şu andaki Federal Meclis Başkan 
Vekili Aydan Özoğuz, Berlin’in ilk Yabancılar Görevlisi Barbara 
John, bir zamanlar Bilim ve Eğitim Sendikası (GEW Berlin) Başkan 
Vekili görevinde bulunmuş Safter Çınar, eski Federal Milletvekili, 
politikacı Hakkı Keskin, Türk-Alman Sanayi ve 
Ticaret Odası Başkan Yardımcısı 
(TD-IHK) iş insanı Bahat-
tin Kaya gibi isimler 
var.  İkinci 
bölümü iş 

dünyasına 
ayırdık. Bu 
bölümde TDU’nun 
kuruluşu ve gelişimi 
üzerine bilgiler yanında, esas 
olarak Almanya çapında Türkiye kökenli 
büyük işletme sahipleriyle röportajlar yer 
alıyor. Bunların arasında gıda sektöründe 
faaliyette bulunan Suntat, Yayla, Eurogıda, 
Kaplan Group, Textil’de Şahinler Holding, 
IT şirketleri Kobil ve Uzuner Consalting var. İş 
insanlarının göçe bakış açılarını vermeye çalıştık. Üçüncü bö-
lümde ise kamuoyunda kendini kabul ettirmiş, oturmuş, kuruluş 
ve derneklerin başkanları, yöneticileri ve genel müdürleriyle 
röportajlarımız yer alıyor. Aralarında Metropol FM Radyosu, Tiya-
trom, Berlin Türk Musikisi Konservatuarı, Cemevi, Şehitlik Camii, 
Türk Kadınlar Birliği, Berlin Futbol Federasyonu gibi kuruluşların 
görevlileri, başkanları veya yöneticileri bulunuyor. 

Özellikle bu bölümde ikinci ve üçüncü neslin temsilcilerinin yer 
almasına büyük özen gösterdik. Son bölümde bir kaç sayfada 
ise Berlin’deki Türkiye toplumunun güncel faaliyetlerinden kısa 

TDU kitap-kataloğu ‘İşgücü Anlaşması’nın 60. 
Yıldönümü üzerine Mümtaz Ergün’le bir söyleşi 
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bilgiler aktardım. Örneğin konserler, felsefe akşamları, kadın hareketleri, 
protestolar, müzik grupları ve sportif faaliyetleri gibi. 

Kitap-katalogta bol bol fotoğraf var.  Bu konuda neler 
söylemek istersin?
Bildiğin gibi eseri katalog diye adlandırmamızın bir nedeni 
de, çok sayıda fotoğrafın yer alması. Eski nostaljik fotograf-
larla okuyucunun o günleri, yani birinci neslin yaşamını, 
kaygısını, ürkekliğini, çalışkanlığını hissetmesini sağlamaya 
çalıştık. Güncel ve yakın geçmişten aldığımız fotoğraflarla 
da yazıları güçlendirdik. Bu fotoğrafların önemli bir bölümü 
ilk defa yayınlandı. Özelllikle bu konuda sana çok teşekkür 
ediyorum sevgili Hüseyin İşlek. Yılların verdiği gazetecilik 
tecrübesiyle isimlerin seçiminde, söyleşilerin yapımında, 
çektiğin ve arşivinde bulunan fotoğraflarla hep yanımda 
oldun. Çok emeğin geçti. Ayrıca bu güzel kapağı hazırlayan 
Burak Çolaker‘e, duayen gazeteci Münir Bağrıaçık‘a, grafikçi 

Fatih Ünlüevcek ile Concept Medya ve Basın Şirketi sahibi Diyap 
Sakallı‘ya çok teşekkür ederim. 

Yankıları nasıl oldu? Nasıl bir tepki aldınız? 
Gelen tepkiler çok olumlu. Olumsuz hiç bir 

şey duymadım. Okullardan, sosyal proje ve 
kuruluşlardan, politika ve iş sahiplerinden övünç 

dolu feedback’ler aldık. Tekrar tekrar ısmarladılar. 
Biz TDU olarak çok memnunuz açıkçası. Ancak 
bir yayınevi olmadığımız için tanıtım ve dağıtım 
konusunda eksikliklerimiz oldu ister istemez. 

Kitap neden yalnızca Almanca? 
İki dilli olsaydı, gereksiz yere çok kalın olacaktı. 
Burada yetişen eğitimli neslin anadili Almanca 
sayılır. Onlar açısından bir sorun yok. Almanca az bi-

len veya bilmiyenler için ise durum farklı. Tabiki TDU 
olarak kitabın Türkiye’de özellikle akademiker kesim-

ler, politikacılar ve ilgilenenler tarafından okunmasını 
isteriz. Türkçe’si içinde çalışmalarımız var. Yakında 

Türkçe olarak yayınlamayı düşünüyoruz.

Sevgili Mümtaz Ergün son olarak başka neler söylemek 
istersin? 

Söylenecek elbette çok şey var. Ancak şunun altını çizmek isterim. 
Eğer bugün Almanya kendini çok kültürlü bir toplum olarak kabul edi-
yorsa, bunda yol yordam bilmeyen misafir işçi diye adlandırılan 
birinci nesil insanlarımızdan, içinde bulunduğumuz dördüncü ne-
sile kadar, bütün kuşakların emeği, mücadelesi ve katkısı yatıyor. 
Ayrıca bu kitap-katalog kalıcı bir eser oldu. Gelecek kuşaklar 
yıllar sonrada birinci ağızdan kendi tarihlerini, yaşanan süreçleri 
okuma, tanıma ve araştırma fırsatı bulacaklar.

Sözlerimi Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier‘in 
göçün 60. Yılı dolayısıyla Almanya Türk Toplumu‘nun (TGD) 
düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmasından bir alıntı ile bi-
tirmek istiyorum: “Ancak onların (Göçmenlerin Red.) hikayeleri 
yayıldığında, onların hikayelerini bildiğimizde, onların hikaye-
lerini bu Cumhuriyetin tarihinin ayrılmaz bir parçası olarak ele 
aldığımızda, ancak o zaman kendi tarihimizi bütünü ile anlamış 
olacağız. Almanya göçmen kökenli bir ülke haline gelmiştir. Ve bunu kabul 
etmemizin tam zamanıdır.“

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
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Hüsnü
ÖZKANLI

Artemisia Annua’nın diğer bir 
adıda Almanya‘da ‘ein jähriger 
Beifuss‘dur. Türkiye‘de her ne 
kadar tanınmaz ise de ‘Peygamber 
Süpürgesi‘ veya ‘Şifali Çin Bitkisi‘ 
olarak anılmaktadır. Anavatanı 
Çin olan Asya’da Çin’de tropik 
iklimde yetişen bu bitki Kuzey 
Amerika’nın bazı bölgelerinde de 
yetişir. 

Artemisia binlerce yıldan beri 
geleneksel olarak Çin tıbbında 
ateşin düşürülmesinde, ‘Sıtma‘ 
ve diğer hastalıkların tedavisinde 
başarı ile kullanılmıştır. Kuvvet 
verici, mide sağlığını koruyucu 
etkileri de bilinmektedir. Bu 
bitkinin içindeki ‘Artemisinin‘ adı 
verilen etken madde sıtmalarda/
sıtma patojenlerine karşı etkilidir 
ve kandaki sıtma parazitlerini 
öldürmektedir. Artemisia Annua, 
iki metreye kadar ulaşabilen bir 
yıllık bitkidir. Yeşil ve gri yeşil 
yaprakları vardır ve küçük sarı 
çiçekler üretir sıcak ve nemli 
iklimde yetişir. Güzel koku 
vermesi nedeniyle süs bitkisi 
olarak da yetiştirilmektedir. 
Artemisia Annua öncelikle  
geleneksel tıpta  kullanılır. 

Kullanıldığı alanlar şunlardır:
1. Sıtma: Sıtma tedavisinde 
içindeki sıtma parazitlerine 
karşı tesirli olan ‘Artemisinin‘  
maddesinden  dolayı başarı ile 
kullanılır.
2. Kanser: Kansere karşı 
aktif olduğu ve kanser hücrelerine 
karşı antiproliferatif etkisi olduğu 
varsayılmaktadır.
3. İltihaplanma: Artemisia 
vücuttaki iltihaplanmaları 
azaltma ve iltihab tedavisinde 
kullanılmaktadır.
4. Ateşlenme:Ateşlenme:A  Artemisia 
Annua geleneksel tıpta 
ateş düşürücü ve bağışıklık 
sistemini güçlendirici olarak 
kullanılmaktadır.
5. COVID-19: Her ne kadar 
bilimsel olarak kanıtlanmamış 

olsa da, Artemisia Annua‘nın bazı 
ülkelerde Covid 19‘a karşı etkin 
bir tedavi aracı olarak kullanılıp 
kullanmılmaması tartışılmaktadır. 
Bazı bilimsel çalışmalar bitkide 
bulunan ‘Artemisinin‘ maddesinin 
antiviral özelliklerinin olduğunu 
ortaya koymuştur.  Bu konuda 
araştırma çalışmalarına devam 
edilmektedir. Bu antiviral özellik 
grip türü hastalıkların tedavisinde 
de etkendir.

‘Artemisia Annua‘ ayrıca 
enfeksiyon tedavilerinde, 
ateş düşürmekte, streste, baş 
ağrılarında, değişik ağrılarda ve 
uyku uyuma bozukluklarında 
kullanılmaktadır. Her şeye rağmen 
kullanmadan önce doktorunuza 
danışmanızı tavsiye ederiz.     

                     
Dozaj, satış ve kullanım biçimleri:
Artemisia Annua, çeşitli şekillerde 
kullanılabilir.
1. Kıyılmış olan 
yapraklarından ve dallarından 
yapılan çay olarak içilebilir.
2. Kapsül şeklinde ağızdan 
alınarak yutulabilir.
3. Yaprak ve dallarından 
yapılan bir Tentür/Extrakt olarak 
kullanılabilir.
4. Yaprak ve dallarından elde 
edilen yağ olarak cilde sürülerek 
kullanılabilir.
5. Bazı ülkelerde sıtma 
tedavisi için enjeksiyonlara karşı 
iğne şeklinde kullanılır.

‘Artemisia Annua/Einjähriger 
Beifuss‘ Drogstorlarda, 
Reformhauslarda ve sağlık 
ürünleri satan marketlerde 
bulunabilir. Ayrıca online olarak 
‘Amazon‘ gibi veya spesiyal sağlık 
marketlerinden temin edilebilir

Hüsnü ÖZKANLI

Bir mucize bitki daha: 

Artemisia Annua

Artemisia binlerce yıldan 
beri geleneksel olarak 

Çin tıbbında ateşin 
düşürülmesinde, ‘Sıtma‘ 

ve diğer hastalıkların 
tedavisinde başarı ile 

kullanılmıştır. Kuvvet verici, 
mide sağlığını koruyucu 

etkileri de bilinmektedir.
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Gül
ALTINOK

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. 

Bugünkü konumuz (hedefimiz) diş sağlığı ve diş bakımı

Parlak bir gülümsemenin sırrı sağlıklı dişlerde yatmaktadır. Dişlerinizi mümkün 
olduğunca uzun süre kullanabilmek için iki şey önemlidir: Dişçiye düzenli 
ziyaretler ve doğru diş bakımı. İpuçlarımız dişlerinizi mükemmel durumda 
tutar. Nazik temizlik diş etlerini korur. Dişlerinizi temizlik başına yaklaşık üç 
dakika boyunca iyice temizleyin. Fırçalama yeterli olmadığından: Diş ipi ve diş 
arası boşluk fırçaları kullanın. Diş plağının, en iyi diş fırçasının bile sığabileceği 
dişler arasında kolay bir boşluğu vardır. 

Bu nedenle, interdental boşlukları diş ipi veya interdental boşluk fırçaları ile 
günlük olarak temizleyin. Kahve, çay, tütün, kırmızı şarap ve diğer yiyecekler, 
diş yüzeyinde biriken ve çirkin lekeler yaratan pigmentler içerir. Özel beyazlatıcı 
diş macunları bu renk bozulmasını daha iyi çözebilirken, diş hekimleri halâ 
önermemektedir. “Bu kremler, diş yüzeyini sertleştiren çok sayıda aşındırıcı 
içerir. Bu yeni mevduatlar için daha fazla saldırı yüzeyi yaratıyor.” Özellikle diş 
ağzı açık olan kişiler ellerini beyazlatma diş macunlarından uzak tutmalıdır.

Düzenli kontrol: Dişlerinize en uygun şekilde bakım yapsanız ve ağrı 
hissetmeseniz bile, dişlerinizi yılda en az bir kez diş hekimi tarafından kontrol 
ettirmelisiniz. Pek çok problem sadece uzmanın tanıdığı. Etkili yöntemlerle iyi 
zamanda karşı koyabilir.

Buraya kadar güzel, Peki AOK Nordost ne zaman devreye giriyor ?

Elektronik başvuru ve Diş hekimleri için onay süreci - kısaca EBZ - 1 Temmuz 
2022’de başladı.                                             

1 Ocak 2023’ten bu yana, EBZ tüm lisanslı Diş hekimleri için zorunludur.

Temel olarak protez uygulaması sadece telematik altyapısı ile mümkündür. 
Protez veya onarım maliyetlerinin geri ödenmesi için bu, artık herhangi bir 
orijinal (pembe) tedavi ve maliyet plânının olmadığı anlamına gelir.Diğer 
bakım türlerinde, sigortalı diş hekiminden fatura bilgilerinin yanı sıra genel bir 
faturanın ve laboratuvar faturalarının bulunduğu bir çıktı alır.

EBZ için 30 Haziran 2023’e kadar bir geçiş dönemi olduğundan, geçiş döneminde 
sigortalılar ara sıra orijinal (pembe) tedavi ve maliyet planını sunabilir.

AOK tarafından protez onayı ve protezler için tedavi ve maliyet planları veya 
telematik altyapısı:                 Takma dişler bir uygulama avantajıdır. Diş muayenehanesi 
bunun için bulgular alındıktan sonra telemarik altyapı aracılığıyla AOK’ya 
gönderilen bir başvuru hazırlar. Başvuru kontrol edildikten sonra bir karar 
verilir ve kararla birlikte bir takım cevaplar dişhekimi muayenehanesine geri 
gönderilir. Aynı zamanda, müşteri posta yoluyla bir performans bildirimi alır. 

Umarım bugünkü konu sizi ilgilendirdi ve bir sonraki sayıda tekrar buluşuruz

Mit freundlichen Grüßen
Best wishes

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

Diş sağlığı 
ve 

Diş bakımı

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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Elena
KARAMAN Şehir Hayatı Hassas Cildime Nasıl 

Zarar Verir?

Cildini yıllar boyu sağlıklı görünümde 
tutabilmek için, ciltte negatif etkilere 
sebep olan dış etkilere karşı korunu-
yor olduğundan emin olmalısın. Hava 
kirliliği ve toplu taşıma kullanımının 
fazla olduğu şehirlerde cilt sağlığına 
fazlasıyla zararlı UV ışınları, kirli 
hava ve stresli yaşam gibi tehdit-
ler cildini normalden daha da fazla 
etkiliyor olabilir. Bu şartlar herhangi 
bir hassasiyete sahip olmayan ciltler 
için bile yeterince kötüyken, hassas 
cilde sahip şehirli kadınlar bu şartlar 
altında ekstra bir bakıma ihtiyaç 
duyuyor olabiliyorlar. Çok hassas cilt-
ler hava kirliliği, UV ışınları, sağlıksız 
beslenme ve stresli yaşam şartlarına  
karşı daha güçlü bir reaksiyon verebi-
lirler. Bu yüzden şehir yaşamı içeri-
sinde, düzenli bir şekilde yaptığın cilt 
bakımı gözle görülür yaşlanma etkile-
rini azaltmada en önemli kozlarından 
biri olacak.
 
Oluşmuş olan cilt hasarlarından 
kurtulmanın ipuçlarını keşfedin…
 
• Cilt Yaşlanması ve Sarkması 
• Leke tedavisi, güneş lekeleri 
• Deri çatlakları 
• Selülit 
• Kilo kaybı 
• Saç dökülmesi, saç tedavisi, kellik 
• Gözaltı morlukları ve gözaltı 
torbaları 
• Alerjiler 
• Spor yaralanmaları 
• Vitiligo (derideki pigment 
yetersizliği) 
• Akut ve kronik ağrılar 
• Fibromiyalji (geceleri yeterince uyku 
almasına rağmen sabah kalktığında 
insana kendini hiç uyumamış gibi his-
settiren yumuşak doku romatizması).
 
Mezoterapi Nedir?
Mezoterapi, ilk olarak 1952 yılında 
Dr. Michel Pistor tarafından uygula-

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

Mezoterapi; vitaminlerin, mineral-
lerin, aminoasitlerin, enzimlerin tek 
başlarına ya da genellikle karışım 
halinde derinin orta tabakasına 
mikroenjeksiyon ile uygulanması 
tekniğidir. Enjekte edilecek maddeler 
kişiye ve kişinin isteklerine uygun 
olarak seçilir. 
 
Yeni Nesil Altın İğne Nedir?

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

Kişiye özel olarak tasarlanmış 25 adet 
mikroiğnenin olduğu bir başlıkla 
cildin 0,5 mm ile 3,5 mm derinliğine 
kadar inebilen ve geçtiği bölgenin 
tamamına radyofrekans enerjisi 
verebilen bir sistem olarak, kontrollü 
hasar oluşturur ve kollajen liflerini 
uyararak epidermis ve dermisteki 
problemleri aynı anda tedavi edebilir.
 
Sevgiyle güzel kalın…

HAYATI YENİLE...

Mezoterapi; vitaminlerin, 
minerallerin, aminoasitlerin, 

enzimlerin tek başlarına ya da 
genellikle karışım halinde deri-

nin orta tabakasına mikroenjek-
siyon ile uygulanması tekniğidir. 

Enjekte edilecek maddeler kişiye 
ve kişinin isteklerine uygun 

olarak seçilir. 

elenakaraman_
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Bu sayımızda sizleri 
Berlin’in çok değerli bir müzisyeniyle tanıştırmak 

istedik. Volkan Önok 1978 Berlin doğumlu genç 
bir sanatçımız ve müzik hayatına uzun yıllar ön-

ce başlamış. Babasının Türk Sanat Müziği’ne olan 
aşkı onu müzikle buluşturmuş. Bir dönem mega star 

Tarkan’ın da eğitim aldığı Karamürsel Musiki Cemiye-
ti’nin başkanlığını yapan babası müziği aile ortamından 
hiç eksik etmemiş. 

Henüz dört yaşında iken ablasının çaldığı gitar tınılarıyla 
başlamış gitara olan sevgisi Volkan’ın. Daha sonra 
ablasından etkilendiği için enstrüman olarak gitarı seçmiş. 

Sonrasında gerek Almanya, gerek Türkiye de çeşitli mekan-
larda sahne alarak atılmış profesyonel müzik hayatına. Bu 

arada kendine ait çok sayıda bestesi olan sanatçımız eserle-
rinin bazılarını Ankara TRT radyosu sanatçılarıyla icra etme 

şansına sahip olmuş. Kendisi için büyük bir deneyim olan 
bu çalışmaların üstüne “daha ne katabilirim ki!” diyerek aktif 

müzik hayatını sürdürmekte Volkan Önok. 

Sanatçı arkadaşımızın bizi en çok etkileyen yönü ise farklı 
tarzları dinleyicilere sunması. Bir bakmışsınız Türk Sanat 

Müziği okuyor ve “siz harika bir yorum kesinlikle tarzı bu” 
derken aniden bir rock parçası ya da pop şarkısı veya türkü 

okuması sizi çok şaşırtabilir. Bu arada gelişi güzel okumak değil 
gerçekten hakkını vererek okuması çok değerli. 

Özetle yürekten tavsiye edeceğimiz  bir sahnesi var bu sanatçı 
kardeşimizin. Fırsat bulduğunuzda dinleyin, izleyin, eminiz 
sonrasında sizlerde bizimle aynı fikirde olacaksınız. Bu arada soh-

betimizi sonlandırmadan 2023 yılında sürpriz çalışmaları olduğunu 
dile getiren sanatçımız “beni takip edin çok eğleneceğiz çok “ di-
yerek Berlinli müzikseverlere selamlarını gönderiyor SES Dergisi 

aracılığıyla... Biz de kendisine bundan sonraki müzik hayatında 
başarılarının devamını diliyoruz...

Fatoş Yüksel: 

Volkan 
Önok’la 
sohbet
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Çağan Irmak’ın yazıp, yönettiği ‘Sevda 
Mecburi İstikamet’ adlı filmin yurt dışındaki 
ilk galası Berlin’deki Alhambra Sineması’nda 

gerçekleştirildi. Galaya Irmak’ın dışında 
filmin oyuncularından Selçuk Yöntem, Selin 

Şekerci ve Kubilay Aka katıldı. 

Mesleğinin en güzel günlerini yaşarken 
şöhretini kaybetmemek için kızından ve 

eşinden vazgeçen ünlü bir oyuncunun 
kendisiyle hesaplaşmasını konu alan “Sevda 

Mecburi İstikamet’in” Berlin galasına ilgi 
oldukça büyüktü. Gösterimden sonra 

sahneye gelen yönetmen Çağan Irmak, 
filmi “Bir tarafta sadece gerçekle 
yaşayan bir kız öte yanda yalanlar 

söylemek zorunda kalan oyuncu bir baba. 
Bu dramatik çatışmadan yola çıktık ve su 

aktı yolunu buldu.” sözleriyle yorumladı. 

Yapımını Orchestra Content’in üstlendiği, 
Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği, 1970’lerden 

2000’li yıllara uzanan gelişli, gidişli bir yol 
hikâyesi olan ‘Sevda Mecburi İstikamet’in 
başrollerini Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, 

Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay 
Karacaoğlu paylaşmış. 

Çağan Irmak: Çalışmalarına 
4 yıl önce başladığım ama 
araya korona salgını girince 
çekemediğim bu filmin senaryo 

çalışmaları bu süreçte devam etti 
ve üzerinden değişiklikler oldu. Dört yıl 
sonra ilk defa bir filmimi perdede göreceğim 
için çok heyecanlıyım. Her şey aslında bir 
kıvılcımla başladı. Sedef bir gün beni aradı ve 
‘Bizim ‘özel’ dediğimiz insanlarla ilgili bir film 
yapmayı düşünmez misin?’ dedi. Ortaya bu 
güzel film çıktı. 

Selçuk Yöntem: Türkiye’de 
gala gecesinde seyirciden 
çok etkilenmiştim ama 
burada, Berlin’deki izleyicinin 

reaksiyonunu görünce, iyi bir iş 
yaptığımıza daha çok inandım, tabii 

ki halkımız verecek ama iyi ki Çağan böyle bir 
senaryo yazmış iyi ki böyle bir yola çıkmışız o 
yüzden hepimiz bu filmde birlikte olmaktan 
dolayı çok mutluyuz.

Kubilay Aka: Selçuk ağabeyle 
beraber ‘tek’ bir karaktere ikimiz 
hayat veriyor gibi olduk. Selçuk 
abiyle bir şeyleri paylaşıyor 

olmak çok güzeldi. Ben filmde 
geçmişte geçen sahnelerde yer 

alıyorum ama olduğum her saniyesinden gurur 
ve onur duyduğum bir iş oldu, o yüzden iyi ki 
varsınız, alkışlarınıza teşekkürler. 

Selin Şekerci: Filmimiz bir 
farkındalık filmi değil biz 
sadece gerçek olanı anlatmaya 
çalışıyoruz. Berlinli seyircilerle 

filmi izlerken  çok farklı duygular 
yaşadım, iyi ki varsınız. Umarım 

filmdeki gerçeği hepiniz en pozitif şekliyle 
görürsünüz, alkışlarınız ve beğeniniz çok 
teşekkür ediyoruz.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

�S
ine

ma

Sevda 
Mecburi 

İstikamet’in Galası 
Alhambra Sineması’nda 

yapıldı.
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Bir dizi görüşmeler için Almanya’nın başkenti 
Berlin‘e gelen ve çeşitli siyasi partilerden oluşan 25 
kişilik İç Anadolu Belediye Başkanları ve İç Anado-
lu Belediyeler Birliği heyeti, Alman Türk İşverenler 
Birliği‘ni (TDU)  ziyaret etti. Heyet, TDU Başkanı 
Remzi Kaplan ve tüm TDU yönetim kurulu üyeleri 
tarafından karşılandı.

TDU Başkanı Remzi Kaplan yaptığı kısa selamlama ve 
açılış konuşmasında Türk işletmecilerin Alman eko-
nomisine yaptığı büyük katkılardan söz etti. Kaplan, 
TDU’nun 1996 yılında 29 girişimci ile kurulduğunu 
anımsatarak “Türkler sadece iş dünyasında değil, 
sanayi, siyaset, kültür, spor, eğitim ve Alman kamu 
kurumlarında da büyük başarılar elde ettiler.” dedi. 

İç Anadolu Belediyeler Birliği tarafından yerel 
yönetimler ve meslek örgütlerini ziyaret amacıyla 
düzenlenen geziye katılan CHP, AKP, MHP, İYİ Par-
ti ve Bağımsız toplam 25 Belediye Başkanı adına 
bir konuşma yapan Ankara Yenimahalle Belediye 
Başkanı Fethi Yaşar, İç Anadolu Belediye Başkanları 
ve yerel yönetimlerin çalışmaları hakkında detaylı 
bilgiler aktardı. Yaşar ise kendisinin de bir köy 
çocuğu olduğunu ve Ankara’ya gençliğinde üniversite 
öğrenimi için gittiğini kaydetti. Genç yaşta ticarete 

atıldığını belirten Yaşar, “Bugün işçi çocuklarının işveren ko-
numuna gelmesi önemli. Ben de köy çocuğuyum. Ankara’ya 
okumaya geldim ve iki sene sonra ticarete başladım. Bugün, 
Türkiye’de 2 bin 200 işçi çalıştıran, turizm ve tekstil sektörün-
de faaliyet gösteren bir şirketin sahibiyim. 2009 yılından bu 
yana da Yenikapı Belediye Başkanlığı yapıyorum.” dedi. 

Hüseyin İŞLEK
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 Çeşitli siyasi partilerden oluşan 25 kişilik İç Anadolu Belediye Başkanları ve İç Anadolu Belediyeler Birliği heyeti, 

Alman Türk İşverenler Birliği‘ni (TDU)  ziyaret etti.
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Devrim Şehidi 
Kubilay Anıldı

Devrim Şehidi yedek 
subay, öğretmen Mustafa 

Fehmi Kubilay, Türk-Alman 
İşverenler Birliği’nde (TDU) 

düzenlenen bir törenle 
anıldı.

Berlin-Brandenburg Atatürk-
çü Düşünce Derneği’nin (ADD 

Berlin) düzenlediği tören 
başkan Olcay Başeğmez’in 

tüm katılımcıları 
“Hoşgeldiniz” konuşması 
ile başladı. Ardından tüm 

Devrim Şehitleri için yapılan 
saygı duruşunda bulunuldu 
ve hep birlikte İstiklâl Marşı 

okundu
Anma Gecesi’nin 

konuşmacıları FU Berlin – 
Tarih Bölümü öğrencisi Ebru 

Ceylan ve HU Berlin – Tarih 
Bölümü öğrencisi Sarper Ali 
Yavaş’ın sunumlarıyla 92 yıl 

önce gericiler tarafından 
Cumhuriyet`e karşı girişilen 

bu suikastın detayları 
anlatıldı. Kubilay’ın yalnızca 

hatırlanması ve anılması 
gereken bir kahraman değil 

aynı zamanda karakteri, 
inisiyatif alması ve vatan 

sevgisi ile örnek bir şahsiyet 
olduğundan bahsedildi. 

Günümüzde öğretmenlerin 
yaşadığı sorunlara da 

değinilen etkinlikte Ata-
türk’ün devrim ve ilkele-
rinin önemi bir kez daha 

vurgulandı. Atatürk’ün Bursa 
Nutku hatırlatılarak geçilen 

soru-cevap kısmından 
sonra kokteyl ve Atatürk’ün 

sevdiği şarkılar ile etkinlik 
noktalandı.

Haber ve Fotograf: 
Ali Kemal AYDIN
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24-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ‘30. Adalet ve 
Demokrasi Haftası’ nedeniyle Berlin-Brandenburg Ata-
türkçü Düşünce Derneği’nin (ADD-Berlin) 24 Ocak’ta Ber-
lin’de gerçekleştirdiği etkinliğe konuşmacı olarak katılan 
gazeteci ve yazar, TBMM eski Başkan Vekili Uluç Gürkan, 
Berlinli Türklere hitaben yaptığı sunumda Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün sözünü anımsatarak “Berlin’deki 2. Mustafa 
Kemaller sizsiniz” dedi. 

Ankara’daki evinin önündeki otomobiline yerleştirilen 
bombanın patlaması sonucu 24 Ocak 1993 tarihinde 
yaşamını yitiren gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile 31 Ocak 
1990’da faili meçhul bir cinayetin kurbanı olan Atatürkçü 
Düşünce Derneği (ADD) Kurucu Genel Başkanı Prof. Mu-
ammer Aksoy, Berlin’de ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında 
Türkiye’de Atatürkçü Aydın Cinayetleri’ başlığı altında 
düzenlenen bir etkinlikle anıldı.

Türk-Alman İşverenler Birliği’nde (TDU) ADD-Berlin 2. 
Başkanı Ali Erdoğmuş’un sunumuyla başlayan anma 
etkinliği; devrim şehitleri için saygı duruşu ve Istiklal 
Marşı ile devam etti. Çok sayıda vatandaşın yanı sıra İYİ 
parti, CHP, BTP gibi siyasi partilerin Berlin başkanlarının 
yer aldığı toplantıya, TBMM eski Başkan Vekili Uluç Gür-
kan konuşmacı olarak katıldı.

Gürkan, gazeteci yazar Uğur Mumcu ve Prof. Muammer 
Aksoy’la 12 Mart darbesinde Mamak Cezaevi’nde nasıl di-
rendiklerini anlatarak başladığı konuşmasına, “Atatürkçü 
aydınların katliamının başlangıcı, 70’li yıllarda başlayan 
sağ-sol çatışmaları, Abdi İpekçi katliamı ve 12 Eylül darbe-
si bir senaryonun uygulanması olarak devam etmiştir.12 
Eylül darbesi, özgürlükleri budayan, sermayenin diktasını 
pekiştiren ve ılımlı islam politikası ile Cumhuriyet`in 
ilerici yapısını yok etmeye çalışan bir baskı rejimiydi. 
Bu baskı rejimi Türkiye’de aydınlar susturularak, muha-
lif güçler ezilerek uygulanabilirdi. CIA’nın ülkemizdeki 
ajanları, Paul Henze ve Grahamm Fuller’ler bütün güçleri 

ile bölücü ve şeriatçı örgütleri destekleyerek, devrimin 
kazanımlarının yok edilmesi için fitne tohumları ekmeye 
ve işbirlikçilerini Cumhuriyet`e karşı harekete geçmeye 
hazırlıyorlardı. İşte Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Ahmet 
Taner Kışlalı, Turan Dursun, Bahriye Üçok ve çok sayıda 
Kemalist Aydın bu emperyalist senaryolara karşı mücadele 
ettikleri için kahpece katledildiler. Bu katliamların hiç biri 
tesadüf değildi.” şeklinde devam etti. 

Prof. Aksoy’un öğrencisi, Uğur Mumcu’nun dostu ve 
meslektaşı Uluç Gürkan, konuşmasında Türkiye’de dev-
rimcilerin ve demokrasi sevdalıların işlenen cinayetlere 
ve haksız yere çarptırıldıkları hapis cezalarına rağmen 
susturulamayacağını söyledi. Uluç Gürkan; hem hocası 
Prof. Aksoy, hem de meslektaşı gazeteci yazar Uğur Mum-
cu ile  cezaevinde aynı koğuşu paylaştıklarını belirtirken, 
“Muammer Aksoy’u da, Uğur Mumcu’yu da hapishaneye 
sığdıramadılar” dedi. 

Uğur Mumcu’nun kendisinin Genel Yayın Yönetmeni 
olduğu Devrim Dergisi’nde başladığı yazılarını Cumhuri-
yet Gazetesi’nde sürdürdüğünü anımsatan Gürkan, ‘Uğur 
Mumcu Türkiye’nin namusuydu. O ülkenin namusuydu’ 
görüşünü de vurguladı. Türkiye’de cinayete kurban giden 
Abdi İpekçi, Çetin Emeç gibi değerli gazeteci ve yöneticile-
ri minnetle anarken; “Onları hiçbir zaman unutmayacağız” 
şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk’ün “İki Mustafa Kemal var. Biri ben, fert olan, fani 
olan Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal’den ise an-
cak ‘Biz’ diye bahsedebilirim. Yani sizler, çalışan köylü, 
uyanık, münevver, milliyetperver vatandaşlar... İşte o Mus-
tafa Kemal ölmez” sözlerini anımsatan Gazeteci yazar Uluç 
Gürkan, Berlinli Türklere “Berlin’deki 2. Mustafa Kemaller 
sizsiniz” dedi. 

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Prof. Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu Berlin’de anıldı
Ankara’daki evinin önündeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 24 Ocak 1993 tarihinde 
yaşamını yitiren gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile 31 Ocak 1990’da faili meçhul bir cinayetin kurbanı olan 
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kurucu Genel Başkanı Prof. Muammer Aksoy, Berlin’de ‘Cumhuriyetimizin 
100. Yılında Türkiye’de Atatürkçü Aydın Cinayetleri’ başlığı altında düzenlenen bir etkinlikle anıldı.
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90 dakikada BERLIN GLOBAL - Türkische Tour für alle offen
Kostenlose Führung in türkischer Sprache in der Ausstellung BERLIN GLOBAL
Gestern, heute, morgen: Vieles, was in Berlin passiert, hat Einfluss auf die Welt. 
Und vieles, was in der Welt passiert, wirkt auf Berlin. BERLIN GLOBAL zeigt auf 
4.000 Quadratmetern im Humboldt Forum, wie die Stadt und ihre Menschen 
mit der Welt verbunden sind.
Die Ausstellung nimmt in sieben interaktiven Themenräumen die Aspekte 
Revolution, Freiraum, Grenzen, Vergnügen, Krieg, Mode und Verflechtung in 
den Fokus. Raumgreifende Installationen und spannende Geschichten führen 
abwechslungsreich in sieben unterschiedliche Themenwelten Berlins ein. 
Dabei überraschen in jedem Raum besondere Objekte und Inszenierungen: In-
mitten von BERLIN GLOBAL steht rostig und tonnenschwer eine Tresortür. Was 
erzählt dieses zwei Meter große Objekt von Enteignung und Verfolgung und 
warum ist es zugleich Sinnbild für die Partyszene der 1990er Jahre? Auch ein 
Blick zur Decke auf die originalen Lampen des Palastes der Republik lohnt sich: 
Wie vergnügten sich Berliner:innen hier vor 40 Jahren?
In 90 Minuten das „Rad der Geschichte“ drehen, in der begehbaren Discokugel 
tanzen oder durch die Fernrohre aus den Fenstern des Humboldt Forums die 
Geschichte des Ortes entdecken: Die Führung präsentiert das historisch und 
gegenwärtig global vernetzte Berlin dialogisch und interaktiv.

Jeden 1. Sonntag im Monat 
(5.3., 7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10., 5.11., 3.12.2023)
17 – 18:30 Uhr

Eintritt frei im Rahmen des Museumssonntags
Anmeldung an der Kasse im Foyer (Erdgeschoss)

Humboldt Forum, Ausstellung BERLIN GLOBAL
Schlossplatz, 10178 Berlin

Foto: Berlin SES, Anne Preussel, Oana Popa Costea, Phil-Dera
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90 dakikada BERLIN GLOBAL - Türkçe herkese açık tur
Dün, bugün, yarın: Berlin’de olup bitenlerin çoğu tüm dünyayı etkiliyor. Ve 
dünyada olup bitenlerin çoğu Berlin’i etkiliyor. BERLİN GLOBAL, Humboldt 
Forum’da 4.000 metrekarelik bir alanda şehrin ve insanlarının dünyayla 
nasıl bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Yedi interaktif tematik odadan oluşan sergi, devrim, özgür alan, sınırlar, 
zevk, savaş, moda ve birbirine bağlılık konularına odaklanıyor. Geniş 
enstalasyonlar (yerleştirme sanatı) ve heyecan verici hikayeler, Berlin’in 
yedi farklı tematik dünyasına çeşitli bir giriş sağlıyor. Her odada özel obje-
ler ve sahnelemeler ziyaretçileri şaşırtıyor: BERLİN GLOBAL’in ortasında 
paslı ve tonlarca ağırlıkta bir kasa kapısı duruyor. İki metre boyundaki bu 
nesne kamulaştırma ve zulüm hakkında ne anlatıyor ve neden aynı za-
manda 1990’ların parti sahnesinin bir sembolü? Cumhuriyet Sarayı’nın 
orijinal lambalarına da bakmaya değer: Berlinliler 40 yıl önce burada nasıl 
eğleniyorlardı?

90 dakika içinde “tarih çarkını” çevirebilir, içerideki disko topunda dans 
edebilir veya Humboldt Forumu’nun pencerelerinden teleskoplarla mekanın 
tarihini keşfedebilirsiniz: Rehberli tur, tarihsel ve güncel olarak küresel bir 
ağa sahip olan Berlin’i diyaloğa dayalı ve interaktif bir şekilde sunmaktadır.

Her ayın 1. Pazar günü 
(5.3., 7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10., 5.11., 3.12.2023) 17:00 – 18:30 saatleri arası

Müze Pazarı kapsamında ücretsiz giriş * Kayıtlar: Fuayedeki bilet masasında (zemin kat)

BERLİN GLOBAL Sergisi: Humboldt Forum
Schlossplatz, 10178 Berlin

Foto: Berlin SES, Anne Preussel, Oana Popa Costea, Phil-Dera
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Seksendört 
Berlin’de  
fırtına  
gibi 
esti

Tuna Velibaşoğlu, Arif Erdem Ocak, 
İsmail Okan Özen ve baterist Serter 
Karadeniz‘den oluşan ‘Seksendört‘ 
Berlin’de Kesselhaus’da düzenlenen 
konserde fırtına gibi esti

Türkiye’nin ve Avrupa’nın sevilen 
en çok rock gruplarından biri olan 
Seksendört, 1999 yılında ‘Sex and 
Dirt‘ olarak kuruldu. Grup 84 sonra da 
‘Seksendört‘ olarak adını değiştirerek 
müzik yaşamına devam etti. Mü-
zik çalışmalarına yabancı grupların 
İngilizce Nu Metal ve Rapcore düzen-
lemelerini icra ederek başlayan grup 
daha sonra Türkçe besteler ve düzen-
lemeler yaptı.

2005‘te ilk stüdyo albümü ‘Seksen-
dört‘ ile tanınmaya başlandı. Moğollar, 
Duman, Mor ve Ötesi, Ayna gibi grup 
ve  bir çok sanatçılardan etkilenen 
‘Grup Seksendört‘, ikinci albümü 
K.G.B. ile Türkiye‘de popüler oldu. 
Grubun son albümü ‘Akıyor Zaman‘ 
Mart 2011‘de müzikseverlerle buluştu 

ve 2012 yılı Türkiye Müzik Ödülleri‘nde 
yılın grubu seçildi. ‘Seksendört‘, 2020 
yılında dağılma kararı aldıysa da daha 
sonra tekrar birleştiler.

Berlin’de sevilen  rock gruplar-
dan birisi olan Seksendört  yine her 
zaman ki sahne performansları en 
güzel şarkıları ile Berlin de bir fırtına 
gibi esti. Kesselhaus da gerçekleşen 
konsere yoğun ilgi vardı. Tıklım tıklım 
dolu olan konser alanında hayranları 
tüm şarkılara eşlik ettiler ve yerlerinde 
duramayıp dans edip oynadılar. 

Berlin‘deki programlarına ‘Sesimi 
duymuyor musun?‘ adlı şarkıları ile 
başlayan   grup ardından sevilen 
şarkıları ‘Affet, Son mektup, Karagöz-
lüm,Söyle, Hayır olamaz, Sen kal ölene 
kadar, Aklımı geri ver ve dokunma “ 
devam etti. Tebrikler, Kreuztanbul ve 
ekibi yine harika bir konsere imzasını 
attı.
Haber: Fatoş YÜKSEL
Fotograf: Şükrü TOKAY
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Damals wie heute heißt es: „In Berlin 
vor allen Dingen Wintergarten!“ Nach 
dem fulminanten, leider nur vierwö-
chigen Erfolg von „GOLDEN YEARS 
– Die 20er Jahre Varieté Revue“ im 
Oktober 2020 ist diese umjubelte 
Show zurück im Wintergarten Varieté 
Berlin und bietet erneut einen schil-
lernden Abend im Gestern und Heute 
– noch schwungvoller inszeniert und 
mit ein paar neuen Gesichtern. 

Die Show ist ein hautnahes, authenti-
sches Spiegelbild jener uns bis heute 
faszinierenden 1920er Jahre – schlägt 
aber auch den Bogen ins Heute und 
zeigt auf, was 100 Jahre danach das 
aktuelle Jahrzehnt für uns bereithält: 
Ambiente, Deko, Kostüme und viele 
fantastische Momente lassen im Flair 
der 1920er schwelgen – auf der Bühne 
agieren aber auch Heroen von heute, 

die Nachtgestalten des Berlins der 
2020er Jahre.
Zu den Protagonisten von GOL-
DEN YEARS, die weltweit für dieses 
Spektakel gecastet wurden, gehören 
renommierte Circus-Stars, aber auch 
talentierte Newcomer. Besonderes 
Augenmerk hat Regisseur Rodrigue 
Funke auf die Auswahl starker Frauen 
gelegt. Die neuen Frauenbilder der 
„alten“ 20er Jahre und ihr Kampf um 
Gleichberechtigung sind als Thema 
auch heute noch relevant und spie-
geln sich in den wunderbaren Künst-
lerinnen von GOLDEN YEARS wider.

Die Gäste erwartet ein Abend, der 
elegantes Varieté Noir präsentiert, 
garniert mit feinsten Gaumenfreu-
den. Eine Vorstellung, wie sie vor 
100 Jahren im alten Wintergarten an 
der Friedrichstraße hätte stattfinden 

können – und wie sie so in den gerade 
angebrochenen neuen 20er Jahren 
an eben diesem Ort stattfindet: im 
Wintergarten Varieté Berlin.

Bericht: Berlin SES Türkisch 
Deutsches Stadtmagazin -
Ahmet TUNGA 

Foto: Mohamed Brothers, Nina 
Rodrigue 

GOLDEN YEARS | Die 20er Jahre 
Varieté Revue No 2 – Das Team:

Regie: Rodrigue Funke 
Choreografie: Rodrigue Funke 
Casting: Rodrigue Funke 
Bühnenbild: Jörn Lachmann, Pierre Caesar, 
Rodrigue Funke, Maximilian Hinze 
Bühnenbau: Przemyslaw Majcherek, Hans 
Thoben, Oliver Heucke, 
Maximilian Hinze, 
Nina Lehrmann, Stefan Linde, Jörn Lachmann 
Art Visuals: Rodrigue Funke, 
Maximilian Hinze, Ben Duentsch, Haegar 
Kostüme: Susanne Burkhardt 
Stage Manager: Oliver Heucke, 
Przemyslaw Majcherek, Jonathan Kühn 
Stagehands: Patricia Raabe, Zola 
Sabrowsky, Franziska Scheicher 
Licht: Maximilian Hinze, Peer 
Bonsack, Stefan Linde, Nina 
Lehrmann 
Ton: Norbert Särchen, Ulrich Böhme, 
Matthias Schilling 
Programmheft: Rachel Srodecki, 
Ben Duentsch 
Theaterleiter: Thomas Eißler 
Produzent: Georg Strecker

0 Wintergarten Varieté Berlin – 
Dem Staunen gewidmet 
Anspruchsvolle Varieté-Shows mit 
Akrobatik, Comedy, Musik, Magie und 
Tanz: Internationales Live-Entertain-
ment in einem einzigartigen Ambien-
te und mit stilvoller Gastronomie 
– das ist der Wintergarten. Mitten im 
pulsierenden Stadtzentrum Berlins 
trifft sich die Welt im glamourösen 
Flair der Goldenen 20er Jahre. Mehr 
Infos zum Wintergarten Varieté Ber-
lin und seinen Shows und Spotlights 
finden Sie auf
www.wintergarten-berlin.de.www.wintergarten-berlin.de.www

GOLDEN YEARS
Die 20er Jahre Varieté Revue No 2

Regie: Rodrigue Funke
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Parka 
konserde 
koptu 
kopturdu!

2019 yılında  Berlin‘de Umut İlyas Koçkazı (Bas Gitar ve Vokal), Nazım Çelik 
(Gitar ve Vokal) tarafından kurulan ve daha sonra aralarına katılan baterist 
Markos Vassiliou (Davul ) ile güzel bir üçlü oluşturan (Ocak 2023 Dergimizin 
kapağı) PARKA 25 Aralık’taki konserinde hem çoştu, hem çoşturdu.

SO36’da düzenlenen ‘Anatolian Folk Rock‘ konserinde Berlinli hayranları 
ve sevenlerinin katılımıyla muhteşem bir konsere imza atan grup, çoşkulu 
konserlerinde ‘Gurbet, Malabadi Köprüsü, Zühtü, Yekte‘ ve ‘Dinleyeverin Gari‘ 
gibi herkesce çok bilinen ve tanınan şarkıları seslendirdiler.

PARKA’nın konseri kendilerine has tarzlarıyla gümbür gümbür bir konser oldu 
ve adeta sevenleri ile koptular ve koptur-
dular. PARKA herkesin eğlendiği güzel bir 
konsere imzasını atarken, etkinliğe 
katılan DJ Aziza  A.  konser öncesi ve 
sonrası konser akşamına farklı bir 
renk kattı. 

Haber: Fatoş YÜKSEL
Fotoğraflar: Christoph 
SPENGLER & Berlin SES

GAZİNO 
NIGHT

bir müzik gösterisi — eine musikalische Reise 
durch die Jahrzehnte mit 

AZIZA A. und TURGAY AYAYDINLI 
In der Reihe GAZİNO NIGHT wird der Geist der Gazinos im Saal des Heimathafen Neukölln zu neuem Leben erweckt. 

Hier singen und tanzen Freundinnen, Familien und Tischnachbarn zu türkischen und deutschen Hits – und das steckt jeden und jede an!

SA 25.3. SA 15.4.  SA 13.5.   SA 10.6.
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Ses Dergisi olarak yeni yıla güzel 
bir başlangıç yaparak farkındalık 

ile başladık. Bursa’dan gelen 
Pozitif Düşünce Eğitim Aka-
demisi Kurucusu, Kuantum-
Bilinçaltı-Enerji Uzmanı ve 
Eğitmeni Serdal Demirci 15 
Ocak‘ta Berlin’de ‘İçindekini 

Keşfet‘ başlıklı bir seminer 
düzenledi. Semineri izlemeye 

gelenlere bilinçaltı temizliği yapa-
rak, katılımcılara yaptığı sunumla onları 

çocukluğuna indirdi ve pozitif düşüncenin önemini anlattı. 
Kısacası sunum sonrası “ruhumuz temizlendi“ diyebiliriz. 
Bende Demirci ile sizler için kısa bir söyleşi yaptım.

Fatoş Yüksel: Görüşmeleri nasıl yapıyorsunuz?
Serdal Demirci: Bireysel seanslarımda yüz yüze  ya da online 
görüşmeler yapıyorum. Danışanımın yaşadığı sorunlarla 
ilgili karşılıklı konuşuyoruz ve danışanın konuyla ilgili 
bilinçaltı kök inançlarına bakıyoruz ve bu kök inançları 
bulduğumuzda onların dönüşümü için meditasyonlar, enerji 
çalışmaları yapıyoruz.

F.Y. Danışanlarınızda hangi duygular daha çok oluyor?
S.D. Genelde kişilerde sevgisizlik, suçluluk, yetersizlik ve 
değersizlik duyguları oluyor. Bu duygular nötrlendiğinde 
kişilerin hayatı da dönüşüyor 

F.Y. Başka hangi  çalışmalar ve eğitimler yapıyorsunuz?
S.D. İçsel dönüşüm için kamplarımız ve atölye 
çalışmalarımız var. Bu çalışmalarda kuantum, bilinçaltı, 
reiki ve meditasyon ağırlıklı içeriklerle kişinin özündeki 
gücü, yani kendini fark etmesini amaçlıyor ve bu amaca 
ulaşıyoruz.

F.Y. Hangi eğitimleri aldınız?
S.D.  Eğitimler: Kuantum Master, Reiki Master, Bilinçaltı 
uzmanlığı, Meditasyon Koçluğu ve Bireysel koçluk…. Neden 
bazı insanlar zengin bazıları fakir? Neden bazıları mutlu 
bazıları mutsuz? Neden bazıları aşkı yaşıyor ve bazıları 
yaşamıyor? Hepsinin nedeni bilinçaltı inançlarımızdır.
Seminer; Sosyal medyadan ve Serdal Demirci hocamızı 
tanıyan sevenleri ile çok hoş sıcacık  samimi bir ortamda 
düzenlendi. 

Ev sahipliği yapan Elvan Restorant  sahiplerine de ayrıca 
sıcak karşılamaları ve ilgileri için teşekkür ederiz. En kısa 
zamanda Berlin’de  seminer, kamp ve reiki çalışmaları  ile 
tekrardan aramızda olacağının sözünü  aldım siz sevenleri 
için. Gümbür gümbür geliyoruz hazır olun Berlin, yenilen-
meye bilinç altımızdaki ve sorunları negatif düşünceleri 
atarak hep beraber başlayalım.

Haber: Fatoş YÜKSEL
Fotograf: Şükrü TOKAY

Ses Dergisi olarak yeni yıla güzel 
bir başlangıç yaparak farkındalık 

ile başladık. Bursa’dan gelen 

Keşfet‘ başlıklı bir seminer 
düzenledi. Semineri izlemeye 

gelenlere bilinçaltı temizliği yapa-
rak, katılımcılara yaptığı sunumla onları 

Kuantum-

Bilinçaltı-Enerji 

Uzmanı ve Eğitmeni 

Serdal Demirci Berlin’de 

Seminer verdi
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STOMP ist ein weltumspannendes Phänomen! Ob Waschbecken oder Streichholz-
schachtel, Kunststoffrohr oder Feuerzeug: simple Alltagsgegenstände werden 
zu Musikinstrumenten und aus ein paar Besen ein fulminantes Orchester. So 
entfacht STOMP rund um den Globus ein gefeiertes Spektakel und immer wieder 
neue, mitreißende Klangwelten. Eigentlich feiert man Feste, wie sie fallen. Ja, 
eigentlich! Und natürlich hätten die STOMPer bereits im Jahr 2022 ihr 25jähriges 
Tour-Jubiläum ausgiebig feiern wollen - mit Gastspielen in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Doch da machte ihnen die Corona-Pandemie einen gehöri-
gen Strich durch die Rechnung. So also startet sie ihre große Jubiläumssause mit 
einem Jahr Verspätung, aus 25 Jahren wird also „25 + 1“. Die schrägen Klangper-
former sind im kommenden Frühjahr vom 14. bis 19. März im Admiralspalast in 
Berlin endlich wieder live zu erleben. Staunende Augen und Ohren, im Rhythmus 
wippende Füße und zuckende Lachmuskeln garantiert! Die beiden STOMP-Grün-
der Luke Cresswell und Steve McNicholas blicken schon voller Vorfreude auf die 
kommenden Gastspiele: “Endlich ist es soweit und wir können nachfeiern, mit 
STOMP das Publikum in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit über 25 

Jahren mit unseren Klangabenteuern zu unterhalten. Nach dieser schwierigen 

Zeit und der langen Warterei werden das absolut unvergessliche Shows für uns 

alle werden! Wir können es kaum erwarten, auf den Bühnen all dieser tollen 

Spielstätten mit unseren Fans zusammen wieder Spaß zu haben. Und wir werden 

unsere beiden neuesten Nummern mit im Gepäck haben.“ Aufregende Klänge aus 

Gepäck und dem Übernatürlichen Mit den beiden neuesten Nummern „Suitcases“ 

und „Poltergeist“ loten Luke Cresswell und Steve McNicholas, die Erfinder von 

STOMP, bisher unbekannte Klangtiefen aus: „,Suitcases‘ ist inspiriert davon, dass 

wir seit fast 30 Jahren mit dieser Show durch die Welt reisen und beobachten, 

wie sich Leute mit ihren Koffern den Weg durch Bahnhöfe und Flughäfen bahnen, 

wie Koffer gestapelt oder durch die Luft geworfen werden. Kombiniert man das 

mit Szenen aus Filmen, in denen Koffer mysteriöserweise vertauscht werden, 

entsteht der Anfang einer neuen STOMP Nummer“, erklärt Steve McNicholas. 

Für „Poltergeist“ nahmen Cresswell und McNicholas Filme zum Vorbild, in denen 

Alltagsdinge plötzlich durch die Luft fliegen. 

Die hohe Kunst des Besenschwingens und Mülltonnenklapperns „Wir verwenden 
nur Dinge, die jeder täglich nutzt. Man muss nur ihr Potenzial erkennen,“ ver-
raten Luke Cresswell und Steve McNicholas ihr Erfolgsgeheimnis. Mit Humor und 
jeder Menge Taktgefühl entlocken acht eigenwillige Bühnencharaktere diesen 
Alltagsgegenständen dann so unerwartete Klänge. Was vor fast 30 Jahren in 
den Straßen Großbritanniens mit Händen, Füßen und ein paar Besen begann, 
ist zu einem weltweiten Klangphänomen geworden. Ein Kosmos, der stetig 
weiterwächst und immer neue Bewunderer findet. STOMP steht niemals still „Die 
jungen Performer, die zu uns stoßen, bringen ihre Kultur mit, ihre Art zu stehen, 
ihre Art zu schauen, ihre Art sich zu bewegen“, sagt Cresswell. So bleibt STOMP 
seinen Wurzeln treu und entwickelt sich dennoch weiter. Heute sind bis zu 100 
„stompende“ Klangwerker weltweit unterwegs. Im Londoner West End war die 
furiose Show fünfzehn Jahre lang einer der absoluten Kassenmagneten und 
wurde mit dem renommierten Olivier Award ausgezeichnet. Das britische Rhyth-
musspektakel ist auch aus New York nicht mehr wegzudenken: Zum zwanzigsten 
Bühnenjubiläum erstrahlte das Empire State Building STOMP zu Ehren ganz in Rot. 
Zum 25. Jahrestag erklärte der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio den 27. 
Februar 2019 gar zum „STOMP Day in the City of New York”. STOMP ist „so frisch 
und überschwänglich, als ob es erst gestern Premiere gehabt hätte“, jubelte die 
New York Times. Die kreativen Köpfe hinter dem Rhythmusspektakel 2015 verlieh 
die Universität Brighton den beiden Erfindern von STOMP die Ehrendoktorwürde. 

STOMP Tournee 2023 Berlin, Admiralspalast 14.03.2023 – 19.03.2023 
Vorstellungen: Di-Fr 19.30 Uhr, Sa 15.30 + 19.30 Uhr, So 14.30 Premiere: 
14.03.2023, 19.30 Uhr Dauer: 100 Min. ohne Pause Preise: ab 31,50 € zzgl. Ge-
bühren der Vorverkaufsstelle Vorverkauf: Nationale Ticket-Hotline: 01806 - 10 10 
11 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) Online unter 
www.tickets-direkt.de 

Fotograf: Steve Mcnicholas
Berlin SES Türkisch Deutsches Stadtmagazin
Ahmet TUNGA

STOMP vom 14. bis 19. März 2023 im Admiralspalast in Berlin
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H&V Möbelland’ın 
sahibi ve Genel 

Müdürü Veli Tüfekçi 
geçtiğimiz günlerde kısa 

bir süreliğine hastaha-
neye yatıp   sağlığına yeniden kavuştu. 
Kendisini Möbelland’ın Spandau semtin-
deki mağazasında geçmiş olsun ziyaretine 
gittiğimde neler öğrendim neler? Meğerse 
Veli Bey evde ve hastahanede istirahatin-
da bile boş durmamış ve yeni yatırımlar 
yapmış imalât sektöründe Başkent 
Berlin’in en iyilerinden biri olmak yolunda 
yeni adımlar atarak.

Veli Bey‘e, “Yatırımlarını soruyorum, 
hem ziyaret, hem ticaret“  diyerek...
Elimizdeki makina sayısı 4 idi. Bu 4 tanenin 
iki tanesini daha iyileri, daha kaliteli ve 
daha seri olanları ile değiştirdik. Böylelikle 
yeni makinalarla üretim kapasitemizi 
artırdık. Çünkü daha önceki makinalarda 
hem insan gücüne daha çok ihtiyaç vardı, 
hem de makinalarda işçilik daha yavaş 
yapılabiliyordu. Yeni makinaları alış ne-
denlerimizden biri de daha kaliteli üretim 
yapmak için diyebiliriz. Şu anda yaptığımız 
üretim artık A kalite bir üretim ve aynı za-
manda üretim kapasitemizi hızlandırarak 
üretim sürecini kısalttık. Hedefimiz 
Berlin’de çeyrek asırdan fazla bir zamandır 
hizmet verdiğimiz mobilya mağazamızla 
ve kendi üretimlerimizle bir Türk mobilya 
üreticisi olarak daha iyi bir yere gelmek ve 
arkamızda iyi bir isim bırakmak.
Bu yeni makinalarla bir ev ihtiyacını veya 
her hangi bir mobilyayı A’dan Z’ye kadar 
her şeyiyle üretebilir ve karşılayabiliriz. 
Yani bir evin, bir işyerinin tüm ihtiyacını 
karşılayabilecek ve üretebilecek 
durumdayız artık. Bu günlerde üretim eki-
bimize (Tischler Meister) usta marangoz 
bir Alman arkadaşta katıldı.
Veli Tüfekçi: “Üretim kalite ve kapasitemi-
zi artırmak için imalât bölümümüzü 3 yeni 
makina ile zenginleştirdik. Hedef gelecek 
sene yeni yatırımlar.“

Veli bey, sohbetin burasında yeni 
makinaları ve özelliklerini tanıtıyor. 
Makinalardan biri delik delmek için; bu alet 
birleşen köşelerdeki delik delme işlemlerini 
yapıyormuş. Bu yeni üç makinaya 200 bin 
euro civarında ödendiğini söylüyor Veli 
Tüfekçi ve ekliyor; “2023 yılında kısmetse 
hedef 200 bin euroluk yeni bir yatırımla 
bu makinanın daha büyüğünü almak. 
CNC dediğimiz bu makinanın 5 kafalısını 
alacağız ve hem daha hızlı, hem de daha 
kalitelisini üreteceğiz inşallah.
Bu makina ile mesela (bir başka yeni 
makinayı göstererek) bu bir köşe 
yapıştırıcısı (kantenleimer) ve mobilya 
köşelerini üç farklı şekilde yapıştırıyor. PU 
maddesiyle yapıştırılan bir mobilya suyun 
içine bile girse, kopma ve açma hatta atma 
ihtimali yok. Daha iyi yapıştırdığı için mo-
bilya daha uzun süre dayanıklı oluyor. Eski 
aletle aynı süre içinde üç tane üretirken, 
yeni makina ile çok daha az çöp çıkararak 
10 adedini üretebiliyoruz, yani üretim 
kapasitemiz yüzde 300-400 arttı. 

“Mesela ne kadar süre içinde yapılabiliyor 
bir üretim?“diye soruyorum.
Mobilyasına göre farklı. Bu yeni makina ile 
standart bir elbise dolabından bahsetmek 
gerekirse yarım saatte komple bir elbise 
dolabı üretebiliriz. Kısaca burada bulunan 
makinalarla ki; biri kesim işini yapıyor, 
biri köşe yapıştırıyor, biri deliyor CNC yani; 
yani 3 ayrı makinada; 3 kişilik bir ekiple 
boyutlarına göre günde 50 tane elbise 
dolabı üretmek mümkün.

Sohbetimizi burada noktalıyoruz. Veli Bey‘e 
hem “geçmiş olsun“ diyor, hem de yeni he-
deflerinde başarılarının devamını dileyerek 
veda ediyoruz. 

Hüseyin İŞLEK

H&V MÖBELLAND YENİ YILA 
YENİ MAKİNALARLA GİRDİ
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Cengiz Gömüsay’dan KariCartoons Sergisi
Berlinlilerin yakından tanıdığı emekli meslek öğretmeni ve danışmanı, yazar, şair, 

bağlama sanatçısı, karikatürist (kendi deyimiyle KariKartonist) Cengiz Gömüsay 
4. Kişisel Sergisi’ni (arada bir de müşterek sergi var, onunla beşinci oluyor sergi 
sayısı) Charlottenburg semtindeki   DİVAN Komşular Evi Mahalle Merkezi’nde (DIVAN 
– Nachbarschaftszentrum e.V. – Nehringstr.8) ‘22 Yıllık Türkiye, 55 Yıllık Almanya – 
KariCartoons by Cengiz Gömüsay’ başlığı altında açtı.

Divan Derneği’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen açılışa, “Ben de misafir olarak 
katıldım” özverisi ile yaklaşan Gömüsay’ın sergisine, başta yarım asırlık dostu 

Emekli Öğretmen İsmail Gökmen’in yanı sıra,  yine yakın aile dostu olan Berlin Eyalet 
Senatosu Kentsel Gelişim, İmar ve İskan Dairesi Kiracıları Koruma Müsteşarı Ülker 
Radziwill, Divan Komşular Evi Mahalle Merkezi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin 
Lutzke, Ressam Hanefi Yeter ve eşi Serpil Yeter, Berlinlilerin yakından tanıdığı ve pek 
sevdiği piyanist Atilla Kaban ve eşi Carmen ile çok yakın dostları ve Berlinliler katıldı.

Cengiz Gömüsay, açılışa katılanları, “Serginin başlığı: 22 Yıllık Türkiye, 55 Yıllık 
Almanya. Çizimlerimin çoğunda – ya da karikatürlerimde – bu enstrüman hep 

odak noktasıdır: Cura, ya da saz, ya da bağlama, ya da kopuz olarak adlandırılır. İlk 
enstrümanımı bana babam vermişti – kendisi ayakkabı ustasıydı – bir çift ayakkabıyla 
takas etmişti. Bunun için bir öğretmenim yoktu. Uzun yaz tatillerinde üzüm bağımızda 
kendi kendime çalmayı öğrenebildim. O yıllar 1950’lerdi.” şeklinde selamladı.

Gömüsay sözlerine, “O zaman beni Almanya’ya getiren neydi? Benden biraz büyük 
bir komşumdu, yeni işe alım anlaşması kapsamında Almanya’ya gitmiş ve yaz 

tatilinde bir VW ile dönmüştü. Dileğim Almanya’da iki yıl çalışmak ve bir araba almaktı. 
22 yaşındaydım, özellikle de annem buna karşıydı. Yine de başvurdum ve hemen 
Hamburg’ta gemi motoru fabrikasında bir iş teklifi aldım. İlk başta evde 12 m²’lik bir 
alanda diğer 4 sakinle birlikte yaşıyordum. 3 ay sonra, bu 6 ay boyunca bana annelik ve 
babalık yapan Lück ailesinin yanında kiralamak için bir oda aradım. 1967/68 yıllarında 
Berlin’de çok şey oluyordu, birlikte sık sık Berlin’e gittiğimiz Alman arkadaşlarım 
vardı. Sonra 1968’de taşındım, hemen AEG Telefunken’de iş buldum, Berlin’e taşınma 
masrafları bile o zaman geri ödendi.” diye devam etti.

Okula gitmeden, önce ‘Renate Enstitüsü’nde, sonra ‘Eva Enstitüsü’nde Almancasını 
geliştirdiğini ifade eden Gömüsay, 1969 yılında Siemens’te ‘Yabancı Destek’ 

departmanında dil asistanı olarak çalışmaya başlamış. 1973 yılında evlenen Gömüsay’ın 
2 çocuğu var. “Eğitimim sırasında Berlin’de küçük çocuklarla birlikte çalışmak eşim 
için kolay değildi.” diyen, sosyal sektörde ‘dezavantajlı gençler’ için eğitim danışmanlığı 
alanında çalışan Cengiz Gömüsay,   44 yıl çalıştıktan sonra 2008/09’da emekli 
olmuş. Gömüsay, “Emekli olarak mahallede çalışmak için daha fazla zamanım oldu, 
önce TSD’de, daha sonra Divan’da, Dr. Haas ile ‘Kültürel Analiz Enstitüsü’nde birçok 
deneyimimle, Almanya’daki 58 yılımla, mahalle kadın temsilcisi olarak başvurmak 
isterdim, ancak şimdiye kadar kimse bana sormadı veya beni işe almadı. Aslında ben 
de bir sanatçı olmak isterdim. 1969’da HDK’ya (Hochschule der Künste) bir portfolyo 
sundum, ancak grafik çalışmalarımı ve  bir sanatçı olarak hayatımı finanse edecek 
kimseyi bulamadım. Daha sonra iş yerindeki günlük yaşamdan, mahalleden, gazete 
okumaktan edindiğim tüm materyaller üzerinde kendi yöntemimle çalıştım. KariÇizgi 
filmleri böyle ortaya çıktı. Sonra halk ozanı Aşık Veysel’in en ünlü türküsü: ‘Uzun ince 
bir yoldayım’ı seslendirdi. Ardından ünlü piyanist Atilla Kaban da yaptığı müziklerle 
açılışa farklı bir anlam kattı. Sergideki KariKartonlarının Mart ayına kadar Divan’da 
sergileneceğini söyleyen Gömüsay, “Bu resimler yabancı işçilerin, yani benim ve 
bizim burada karşılaştığımız sorunları dile getiriyor. Ben resim tahsili almadım, okulda 
teknik resmim iyiydi, onu geliştirdim ve hobi olarak bu işe yıllar önce başladım. Saz 
çalmam ve şiir yazmam da öyle oldu.” dedi.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Mehmet DEDEOĞLU / DedePress
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Berlin Alevi Toplumu Cemevi (BAT-Cemevi) 
kazandığı ‘Kamu Tüzel Kişilik Hakkı’na (Körperschaft des 
Öffentlichen Rechts) ilişkin resmi sertifika belgesini (Ur-
kunde) Cemevi ana salonunda gerçekleştirilen resmi bir 
törenle teslim aldı.
BDAS Almanya Eş Başkanı, BAT-Cemevi Yönetim Kurulu 
üyesi Melinda Özgül ile BDAS Denetleme Kurulu üyesi 
Devrim Emre’nin moderatörlüğünü yaptığı törene; BAT 
Cemevi Yönetim, Kadın, Gençlik, İnanç, Denetim ve Onur 
Kurulları, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), 
Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), Türkiye 
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) başkanlık ve 
üst düzey temsilcileri, Federal Almanya Bakanlık, Berlin 
Eyalet Parlamentosu ile Berlin Başbakanlık üst düzeyin-
den temsilcileri, Die Linke, SPD, CDU, CHP Berlin, Yeşiller 
Partisi, HDP Almanya Parti temsilcileri, Avrupa Dersim 
Dernekleri Federasyonu, Berlin Dersim Cemaati, Sivaslı 
Canlar, Çorum Derneği, Omcalılar Derneği, Berlin-Bren-
derburg Türkiye Toplumu temsilcilerin yanı sıra bazı sivil 
toplum, kardeş dernek temsilcileri ile çok sayıda cemevi 
üyesi katıldı.
Tören, BAT İnanç Kurulu üyesi Haydar Akdağ, AABK 
İnanç Kurulu Başkanı Cafer Kaplan Dede’nin verdiği 
Gülbenk ve çerağ uyandırma ile başladı. Gülbenk ve 
çerağ uyandırmanın ardından AABK İnanç Yol ve Er-
kan Kurulu Başkanı Cafer Kaplan ve AABF İnanç Kurulu 
2.Başkanı Ecevit Emre selamlama ve tebrik konuşması 
gerçekleştirdi. Törene, Kaplan ile Emre’nin ardından Elif 
Mor yönetiminde ve Zakir Pınar Yeşilbaş eşliğinde Ce-

mevi Semah Ekibi’nin sahne alması ile 1979’da Berlin’de 
başlayan Alevi örgütlenmesi ve kazanım tarihine ilişkin 
sinevizyon gösteriyle devam edildi.
Daha sonra, BAT-Cemevi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Yüksel Özdemir, AABF Genel Sekreter Avukat Ufuk Çakır, 
Federal Almanya Tarım ve Gıda Bakanı Cem Özdemir, 
Berlin Başbakan Yardımcısı Kültür ve Avrupa Senatörü Dr. 
Klaus Lederer selamlama ve tebrik konuşması yaptılar.
Konuşmaların ardından ‘Kamu Tüzel Kişilik Hakkı’na 
ilişkin resmi sertifika belgesi Dr. Klaus Lederer tarafından 
AABF Genel Başkanı Hüseyin Mat ve BAT Cemevi Başkanı 
Dr. Yüksel Özdemir’e sunuldu. Sertifika sunumunun 
ardından Federal Parlamento SPD Berlin Milletvekili Ha-
kan Demir’den gelen tebrik mesajının okunması, Federal 
Parlamento Die Linke Berlin Milletvekili Paskal Meiser ile 
Berlin Eyalet Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dr. Bahar 
Haghanipour’un kutlama konuşmaları gerçekleştirildi.
Yapılan konuşmalar ve okunan mesajlardan sonra Cem 
Özdemir, Dr. Klaus Lederer, Paskal Meiser ve Dr. Bahar 
Haghanipour’a bağlama hediye edildi. Toplu fotoğraf çe-
kimi ve sonra verilen kısa bir aranın ardından, Pir Sultan 
Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, AABF Ge-
nel Başkanı Hüseyin Mat ve BAT-Cemevi Başkanı Dr. Yük-
sel Özdemir tarafından Avrupa’daki Alevilerin kazanımları 
ile Türkiye’de Alevilere yönelik devlet-iktidarın son güncel 
yaklaşımlarına ilişkin kısa bir söyleşi gerçekleştirildi. 
Söyleşinin ardından tören son buldu.

Haber: BAT-Cemevi Basın Ofisi
Fotoğraflar: Ulaş Yunus TOSUN

Berlin Cemevi ‘Kamu Tüzel Kişilik Hakkı’ Resmi Sertifikası’nı Törenle Aldı
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Papatyam Tagespflege (Gündüz 

Bakımevi) bakıma ihtiyaç duyan ve elinde 

derecelendirilmiş ‘Engellilik Belgesi’ (Pflege 

Grad der Behinderung) olan kişilerin kültürel 

değerlerini, kişisel fiziksel zihinsel, psikolojik 

ve demans hastalıklarını ön planda tutarak, 

onları sabah 8:00 de evlerinden alıp saat 

16:00 da tekrar evlerine bırakarak gündüz 

bakım evimizde misafir ediyoruz. 

Güler yüzlü uzman kadromuzla, 

doktorlarımız, fizyoterapistlerimiz, ergotera-

pistlerimiz, logopädilerimiz, pschotherapis-

timiz ve çok çeşitli aktivitelerimiz ile Papa-

tyam Gündüz Bakımevi yani yeni aileniz size 

gerçek ailenizi aratmayacaktır. 

Unsere Leistungen 

Beratung/ Angehörigenberatung  Antragshilfe 

Freizeitangebote z.B.: Ausflüge, Spaziergänge 

Kreative Beschäftigungen z.B.: Basteln, Kochen, Backen, 

Gesellschaftsspiele, Stricken und Häkeln Musikthera-

pie/ Singkreis / Tanzen 

Gruppen- und Einzelgespräche Gymnastik 

Gedächtnistraining Fußpflege/ Maniküre 

Feste zu traditionellen Feiertagen z.B.: Zuckerfest, 

Weinachten, Ostern 

Vermittlung von Physiotherapie, Ergotherapie, Logopä-

die, und Psychotherapie Schwerbehindertenauweis GdB

Papatyam Gündüz Bakımevi ekibi Marin’de buluştu
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EINE IMMERSIVE GESCHICHTE – 

DEUTSCHLANDPREMIERE! 

Das immersive Kunsterlebnis „KLIMTS KUSS 
– Spiel mit dem Feuer“ zeigt eine berührende 
Multimedia-Show über das Leben und Werk des 
Jugendstilpioniers Gustav Klimt (1862–1918). 
Neben seinen Frauenporträts, weiblichen 
Allegorien und Landschaftsmalereien erlangte 
der Wiener Maler vor allem mit seinem Gemälde 
«Der Kuss» Weltruhm. KLIMTS KUSS erzählt 
den Lebensweg des Künstlergenies – ein Spiel 
mit dem Feuer - als immersive Show. Bevor 
die Show beginnt, wird der Besucher mit den 
wichtigsten Stationen im Leben des Malers ver-
traut gemacht. Man kann dank digitaler Effekte 
mit Klimts Kunst interagieren und sogar selbst 
Teil seiner meisterhaften Gemälde werden. 
Auch beim anschließenden Showerlebnis in drei 
Akten taucht der Besucher ganz in die Welt des 
Künstlers ein, Illusion verwandelt sich in Reali-
tät: Animationen und Projektionen erzeugen in 
Verbindung mit Musik und akustischen Effekten 
berauschende, ornamentale Farbwelten und 
lassen Klimt und sein Werk lebendig und spür-
bar werden. Dabei lauscht man den Stimmen 
einer jungen Studentin von heute und Emilie 
Flöges (1874–1952), damals engste Vertraute 
und Muse Klimts. In einem fiktiven Dialog füh-
ren die Frauen durch die einzigartige Show und 
nehmen den Besucher mit auf eine bewegende 
Zeitreise in das Wien um die Jahrhundertwende. 
Sie erzählen und kommentieren Klimts Erfolge 

und Skandale, seine Tragödien und Liebschaf-
ten. Und sie werfen aus weiblicher Perspektive 
einen kritischen Blick auf den „Maler der 
Frauen“: Handelt es sich bei seinen Werken um 
zeitlose Darstellungen femininer Schönheit oder 
zeigt er die Frau als Objekt der Begierde? 

Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. 
(Klimt)
Den Einstieg in die multimediale Erzählung 
macht der Prolog. Ein imposantes Zusammen-
spiel aus Visualisierung und Sound transportiert 
den Besucher nach Schloss Immendorf, wo bei 
einem Brand gegen Ende des Zweiten Welt-
kriegs zehn Hauptwerke des Künstlers zerstört 
wurden. Feuer, das zentrale Element der Show, 
setzt hier den ganzen Raum visuell in Flammen 
und steht als Symbol für Ausbruch, Zerstörung, 
Transformation und Neuanfang. Hier werden 
auch die junge, von Klimts Werken begeisterte 
Studentin und seine Lebenspartnerin Emilie 
Flöge als Narrative der Show eingeführt. Der 
Besucher nimmt die Frauen als fiktive Stimmen 
aus dem Off wahr und taucht im ersten Akt 
mit ihnen gemeinsam in die ersten Schaffens-
phasen des Künstlers ein: Die fotografischen 
Porträts berühmter Zeitgenossen wie Wittgen-

stein und Freud sowie Aufnahmen des Wiens 
um die Jahrhundertwende bilden die Kulisse für 
die Zeitreise in eine Gesellschaft im Wandel. Mit 
Visualisierungen von Ausstellungskatalogen 
und Magazinen der berühmten Wiener Secessi-
on wird die Epoche im Spannungsfeld zwischen 
Tradition und Moderne für den Besucher nahbar. 

Kunst trifft modernste Technik – Was bedeutet 
der Begriff „immersiv“? 
„Immersiv“ beschreibt einen Effekt, bei dem 
der Betrachter in eine multimediale Illusion aus 
Bild und Ton eintaucht und diese als absolut 
real empfindet. Durch ein 3D-Mapping-Projek-
tionssystem können Inhalte wie Grafiken, 
Animationen, Bilder oder Videos auf dreidimen-
sionale Objekte projiziert werden, sodass eine 
einzigartige Atmosphäre entsteht. 

KLIMTS KUSS – EINE IMMERSIVE GESCHICHTE 
Musikbrauerei, Greifswalder Str. 23 a, 
10405 Berlin 
27.01.2023 – 10.04.2023 
Montag-Sonntag 10.00 bis 21.00 Uhr

Berlin-Ses - Ahmet TUNGA
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Der deutsch-türkische Künstler, 
Cevdet Yüksel mit dem Künstler-
namen: Steve Barret, lebt schon 
seit ca. 42 Jahren in Berlin.

Schon mit elf Jahren stand er in 
den 80iger Jahren mit Gesang 
und Tanz auf der Bühne in der 
Berliner Deutschen Oper für das 
Projekt: „Ein Herz für Kinder“.

Ende der 80iger und 90iger 
Jahre stand er als erfolgreicher 
Turniertänzer auf großen Welt-
bühnen in unterschiedlichen 
Ländern.

Anfang der 90iger wurde aus 
ihm ein erfolgreicher Club-DJ 
in Berlin. Er begann dann, seine 
eigenen Songs zu schreiben und 
zu produzieren.

Im Jahr 2000 tourte er dann mit 
der Single „In The Middle Of The 
Night“ - geschrieben und pro-
duziert von ihm selbst – durch 
große Clubs in Deutschland.

Im Jahre 2016 gründete er sein 
eigenes Musiklabel LeySha Re-
cords und veröffentlichte die 
zwei Singles „Boomerang“ und 
„How Do You Feel“, ebenfalls ge-
schrieben und produziert von 
ihm selbst.

Im Mai 2022 veröffentlichte er 
nun mit einem erfolgverspre-
chenden Musikvideo seine neue 
Hit-Single „Stay With Me“.

Steve Barret  

STAY WITH ME on YouTube:

 

Kurzbiographie

Steve
 Barret
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Gültekin Emre’nin şiirleri ve Nur Özalp’ın şiirleri ve desenleriyle 

Tsunami Haikular
“Bilmek zor değil, tarihler ortada, 2018’den beri haikularla yolda, 
yollardayız. Nur Özalp’la haikuların diline yaslana yaslana menzile varmaya 
çabalamamızın hepsi burada artık. Haiku, bir başka yazma, düşünme disiplini. 
Kıssadan hisseler değil, belki o da var gizliden gizliye, ama, daha çok sezdirme-
lerle dünyayı yoğun algılama. Bazen gün aşırı, kimi zaman da kısa aralıklarla 
merhabalaşma.” diye başlamış ve “Şimdi sıra haiku severlerin yolculuğunda” 
diye bitirmiş kitabın arka kapağındaki tanıtıma Gültekin Emre.

Çift imzalı bir kitaplarını bana hediye eden sevgili sanatçı dostlarım Gültekin 
Emre ve Nur Özalp ile kısa bir söyleşi yaptım SES Dergisi okurları için, onları 
yakından tanıdıkça daha çok seveceksiniz.

Sevgili Gültekin ‘Tsunami Haikular’ adlı şiir kitabının hikayesi nasıl başladı?
Gültekin Emre: “Benim yazıp Nur’a yollamamla başladı ‘Haiku*’ yolculuğumuz 
ve Nur’un başka bir Haiku yazıp bana göndermesiyle devam etti. Aşıkların 
atışması gibi bir şey diyebilirsiniz ama değil. Karşılıklı nereye gittiysek, yeni 
haikular yazarak devam etti. Benim yazdığım içeriğe uzak duymayan bir içe-
rikle Nur’un da bana yazıp gönderdiğine benimde onunkine cevap vermemle 
devam etti. Nereye gittiysek; Ayvalık, İstanbul, Berlin veya Yunanistan aynı 
şekilde haikulaştık ve oraların atmosferiyle yenileri birbirini kovaladı. Böylece 
3 yıldan fazla bir dönem 1000’in üzerinde haiku ile devam etti bu iş. Nur’la 
oturduk bunları ayıklamaya başladık. Ardından Nur bu Haikulara haiku desen-
lerini yaptı. İzmir’de yalnızca şiir yayınlayan bir yayınevi var; onlarda geçen yıl 
bu kitabı bastılar. Bu kitap kendi içerisinde 2 kişinin ortak çalışması ve Tür-
kiye’de haiku yazanlar olarak belli bir yere oturdu, belli bir yeri oldu kitabın. 
Hem şiirleriyle, hem desenleriyle ve hem de içeriğiyle, birbirini izlemesiyle 
sevilen bir kitap oldu.” diyebilirim.

Tsunami Haikular’ın hikayesinin devamını senden dinlemek isterim Nur?
Nur Özalp: “Gültekin ilk haikuyu bana yazıp gönderdiğinde, bende o na bir hai-
ku ile cevap verdim. Bu böyle 3 seneye yayılan bir zamanda devam etti ve bi-
zim için bir günce oldu. Günün, ayın ve yılın nabzını tuttuk. Çünkü gelen geçen 
bütün olayları ona göre düşündük ve yaşadık içimizde. Haikular 17. Yüzyılda 
çıkmış ortaya. Yaşamın bir özü gibi. Bu haikuları yazarken, bunlar kitap olur 
diye düşünmeye başladık, fikir Gültekin’den geldi, ‘Aaa bak ne güzel olur’ dedi 
ve serüvenimiz kitaba doğru dönüştü. Buna paralel olarak bir de desenleri 
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düşünmek gerekti; desenleri şiirlerin 
anlamına, ruhuna uygun, yaşamın 
özünü anlatıyor olması açısından, 
çok sade bir biçimde el yapımı pirinç 
kağıda çini mürekkebi ile yaptım. 
Benim için çok sevinçli bir süreç oldu. 
Gültekin ile birlikte çalışmak, hem de 
iş arkadaşlığı çok hoş bir şey. Bir de 
insanı disipline ediyor ve daha çok 
çalışmaya teşvik ediyor. Arada hikaye-
ler de yazıyorum ama bu benim ikinci 
kitabım sayılır ilki, (Renklerin büyülü 
dünyasından sözcüklerin gizemli labi-
rentine farklı, unutulmaz, sarsıcı bir 
yolculuk yaptıran) ‘Saç’ adlı romanım 
mart 2020 yılında basılan. 

Peki her ikinize ortak bir sorum var. 
Haiku nedir? Örnekleri var mı?
‘Haiku’ Japonya kökenli, duygu ve 

düşünceleri en yoğun sıkıştırılmış 
şekliyle (5+7+5=17) heceyle anlatma 
şekli, tarzı, ya da sanatı denilebilir. 
Yani kısaca Japon Şiir Formu’dur 
‘Haiku’lar.

Orhan Veli Kanık’tan bir örnek ver-
elim. Garip Akımı’nın kurucularından 
Orhan Veli hem kendi yazmış, hem 
de çeviriler yapmış haikuları. Bunun 
en iyi örneği: ‘Gemliğe doğru/denizi 
göreceksin/sakın şaşırma’. Mesela bir 
de Oruç Aruoba var ‘Haiku’lara örnek: 
‘Küçük dere/deniz’e ulaşınca/şaşırır 
işte’

Müşterek  yeni bir çalışma var mı?
Ben Nur ile ortak çalışmaya çok 
yatkınım, özellikle  verimli kılıyor 
bizi, ikimizi. Benim yazdığım şiiri 

Gültekin Emre
Gültekin Emre 31 Mayıs 1951 yılında Konya’da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Gül-
tekin Özkan’dır.  İlköğrenimini Kubilay İlkokulu, orta ve lise öğrenimini Akşehir 
Lisesi’nde tamamlamıştır. Yükseköğrenimini, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır.
Çevirmenlik, Sol Yayınları’nda redaktörlük, Milli kütüphanede memurluk 
ve şube müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Bir süre Almanya’da 
yaşayan Şair Berlin’de öğretmenlik yapmıştır.  Şair ve Yazardır.  Şairin, şiir ve 
makaleleri Burawoy, Düşün, Tarih ve toplum, Milliyet sanat, Köken, Oluşum, 
Türkiye yazıları, Varlık, Sonbahar, Hürriyet, Gösteri, Adam, Sanat Bahçe, Cum-
huriyet Kitap, Parantez gibi dergilerde yayınlanmıştır. Aynı zamanda Rusça ve 
Almanca çeviriler yapmıştır.

Gültekin Emre anı ve günlük, seyahatname, çocuk ve gençlik, şiir ve roman 
konularında birçok eser çıkarmış popüler yazarlardan biridir. Bildiği kadarı ile 
15’in üzerinde kitabı var.

Gültekin Emre eserlerini Bence kitap, Çizmeli Kedi Yayınları, Hayal Yayınları, 
Heyamola yayınları, Mayıs Yayınları, Nezih Er Yayınları, Oğlak Yayıncılık, 
Sel Yayıncılık, Yapı Kredi Yayınları, aracılığıyla yayınlamış ve okurlarına 
sunmuştur. 

ona yollamam, onun yaptığı bir resmi 
veya deseni bana yollaması üzerine 
karşılıklı değerlendirmeler yapıyoruz. 
Onun için birlikte çalışmamız ver-
imli kılıyor bizi. Yine birlikte yeni bir 
çalışmaya başladık. Japon türü bir şiir 
formu: ‘Tanka’ bu şiirlerdeki özellik; 
(5+7+5/7+7) türünde bir çalışma, şu 
an devam aşamasında; o da yakında 
kitaplaşacak. Burada gördüğün gibi 
sanatçı dostumuz ressam Abuzer 
Güler aramızda. Biz kısa bir süre 
önce burada sanatçı dostlarla to-
planmaya başladık. Bundan sonra 
burada Nur’un bu şirin atölyesinde 
sanatçı toplantıları düzenlemeyi 
düşünüyoruz. Özellikle ressamlar, 
yazarlar ve şairlerle.. 

Nur Özalp 
İzmir Karşıyaka’da doğan sanatçı İstanbul’da büyümüştür.1986 yılında Mimar Sinan 
Üniversitesi Yüksek Resim Bölümü’nden master seviyesinde mezun oldu. Mimar Sinan 
Üniversitesi sonrasında kısa bir süre Paşabahçe Şişe Cam’da tasarımcı olarak çalışmış 
ardından Berlin’de yaşamayı seçmiştir. İstanbul’da Tem Sanat Galerisiyle birlikte 
çalışmaktadır. Bu galeride iki senede bir kişisel sergi açmış ve karma sergilere ve 
sanat fuarlarına katılmıştır.

Günümüz Sanatçıları Başarı Ödülü ile işleri İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksi-
yonuna dahil edilmiştir. Çeşitli özel koleksiyonlarda resimleri bulunan sanatçının son 
sergi katılımı Hollanda, Lahey’de Pulschri Galeri’de “Aura-Contemporary Turkish Art,” 
[2022 Aralık] ve halen devam eden İstanbul’da yeni açılan Rami Kütüphanesindeki 
“Düğün” sergisidir. 2022 Aralık içinde ayrıca bir firma tarafından ısmarlanmış 425 adet 
taş baskı resim siparişi teslim
etmiştir.

Sanatçının 2015 de Nezih-Er Yayınları tarafından basılan “Saç” adlı kısa romanı 
ve 2022 de Gültekin Emre ile birlikte karşılıklı yazarak gerçekleştirdikleri Haiku 
şiirlerinden oluşan ‘Tsunami Haikular’ adlı bir kitabı vardır. Bu kitabın ayrıca desenlerini 
de yapmıştır. Sanatçı Berlin-Wedding’deki atölyesinde çalışmakta, İstanbul-Berlin 
arasında yaşamaktadır.
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Aşnan Tiyatrosu ‘Gulizer Parkı’ 
Tiyato28’de oynadı, gördünüz mü?

Bilmem hiç duydunuz mu? Berlin’in Türkler için 
kolaylaştırılmış semt isimleri vardır yarım yüzyıldır! 

Yarı Almanca, yarı Türkçe semt isimleri. Kim ne 
kadar biliyor? Bilmem ama Berlinliler bilir. Benim 

duyduklarım: ‘Altın Kız’, ‘Harman Platz’, ‘Kayseridam’, 
‘Kesikburnu’ ve Gülizar Banof’ ilk aklıma gelenler, sizde 

neler var?

Aşnan Tiyaro Topluluğu’nun kurucusu usta oyuncu 
ve tiyatro yazarı İsmail Erol, yıllardır hem kendi yazar 

hem kendi oynar! Hem de aile boyu oynar, bildiniz mi? 
Beğenir misiniz? Doğrusu ben pek beğenir ve keyifle 

izlerim. İsmail Erol ve arkadaşları, ‘Gülizer Park’ adıyla 
yeni bir oyun yazmış ve Tiyatro28’de 24 Aralık’taki prö-

miyerden sonra yaklaşık 7-8 oyun sergilemişler.

Oyunun konusu kısaca şöyle: Oğlu Türkiye’de 
gözaltında kaybedilen Melek Ana Almanya’ya iltica 

ederek burada yaşamını sürdürür. Oğlunun öldüğünü 
bir türlü kabullenmeyen ve onun bir gün çıkıp 

geleceğine inanan Melek Ana bir yanda oğlunu bekler-
ken diğer yanda Görlitzer Park’ta yaptığı satışla Cumar-

tesi Anneleri‘nin mücadelesine maddi katkı sağlar…. 
Ve Görlitzer Park’ta birbirinden çok farklı insanlarla 

tanışır. Kimler yok ki Görlitzer Park’ta:  Piknik yapanlar,  
mangal yakanlar, koronadan aşırı korkanlar, koronayı 
yok sayanlar, et hastaları, veganlar, uyuşturucu tacir-
leri, kadın tüccarları, kız arayanlar, erkek avlayanlar, 

sosyal pedagoglar, şişe toplayanlar, serseriler, soytarılar, 
müzis-yenler, sıradan insanlar, hepsi bu parkta.

 İyi seyirler…

Melek Ana, deren Sohn in der Türkei in Haft verschol-
len ist, flüchtet nach Deutschland und setzt ihr Leben 

in Berlin fort. Sie kann den Tod ihres Sohnes nicht 
akzeptieren und ist davon überzeugt, dass er eines 

Tages auftauchen wird. Während sie auf die Rückkehr 
ihres Sohnes wartet, nutzt sie mit einem Verkaufsstand 

im Görlitzer Park die Zeit um die „Verlorenen Mütter“ 
(„Kayıp Anneler“) in ihrem Kampf finanziell zu unter-

stützen. Sie lernt dabei das bunte und rege Leben im 
Görlitzer Park kennen und trifft auf Menschen jeglicher 

Art: Menschen die picknicken, grillen, Angst vor Co-
rona haben, Corona leugnen, auf Fleischsüchtige, auf 

Veganer*innen, auf Drogenabhängige, auf Zuhälter, 
auf Partnersuchende, auf Sozialpädagog*innen, auf 

Flaschensammelnde, auf Dahergelaufene, auf Betrügen-
de, auf Musizierende und auch auf ganz gewöhnliche 
Menschen. Alle sind sie hier, im Görlitzer Park. Lasst 
uns gemeinsam im „Gulizer Park“ – wie der Park von 
den meisten aus der Türkei stammenden Menschen 

genannt wird – zum Picknicken und Grillen treffen. Wir 
wünschen eine gute Unterhaltung!

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

Yazan ve Yöneten : İsmail Erol
Yönetmen Yardımcısı : Ekin Can Erol

Işık ve Ton : Murteza Şahin
Oynayanlar: Betül Rüya Altunbaş / Ekin Can Erol 

/ Ela Erol / Eray Ceylan / Gizem Türhan / İsmail 
Erol / Mansur Dündar / Onur Karaer / Selda Ka-

zankaya / Umut Öztek / Yüksel Yeşilkayalı
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Profesyonel Koç, Kişisel Gelişim Uzmanı ve yazar Derya 
Çolaker‘in ‘Değersizlik’ başlıklı yılın ilk semineri  Türk-Al-
man İşverenler Birliği’nde (TDU) yapıldı.

Konuşmasına, sponsorlarına, medyaya ve kendisini 
izlemeye gelen konuklarına teşekkür ederek başlayan 
Çolaker, seminerde yaptığı sunumu, ‘Değersizlik duy-
gusu nedir?, Değersizlik duygusunun temel nedenleri, 
İlişkilerde değersizlik duygusu, Öz-Değeri artırmanın 
yolları, Tahammül-Kurtarıcı ve kurban olmak, İnsan neden 
değerlidir?’ ve ‘Peki, değerli hissetmek için neler yapabilir-
siniz?’ başlıkları altında toplamıştı.

Değer görmeyen biri, bir başkasına 
değer vermeyi bilmiyor!..
Yaşlılıkta yalnızlık, olumsuz 
sosyal deneyimler ve en önem-
lisi benlik saygısının azalması 
gibi başlıca sebepler maalesef bir 
çok insanın değersiz hissetmesi-
ne, neden olabiliyor. Değersizlik 
duygusu varsa muhtemelen 
öz-değeriniz zedelenmiş olabi-
lir. Özdeğerin zıttı değersizliktir!.. 
Elbette değersizlik duygusundan 
kurtulmak mümkün, sizin in-
san olarak varlığınızın kıymetine 
odaklanmanız için, bazı egzersizleri 
yapmanızı öneriyorum. Ancak de-
presyonun da altında yatan duygu-
lardan biri değersizlik hissi olduğu 
için, başa çıkamadığınız durum-
larda lütfen uzman terapistlerden 
destek alın.

Egzersiz:
Her gün kendiniz ile ilgili minnettar hissedeceğiniz beş şey bulup 
bir yere listeleyin. Bir süre sonra, listenin uzunluğuna siz de 
inanamayacaksınız.

Kendinize teşekkür edin: 
Gece yatağa yattığınızda bugün “kendime hangi ko-
nu için teşekkür edebilirim?” diye sorun. Bunu her gece yat-
madan önce yapın. En ufak bir şey bile olabilir. Örneğin, bugün 
yaptığınız kahvenin tam kıvamında olması, sizin kendinize 
teşekkür etmeniz için harika bir sebeptir. Bir yakınımı arayıp 
hatırını sordum ve onu mutlu ettim. Bugün iş programımı hiç 
strese girmeden bitirdim. Sabah yürüyüş yaptım. Bugün çok 

sağlıklı beslendim, bol su içtim. Kendi-
me bakım yaptım gibi çok sebep bula-
bilirsiniz. Kendinize teşekkür etmeyi 
unutmayın.

Derya Çolaker’in bir sonraki semineri 12 
Mart 2023 Pazar Günü ve yine saat 16.00 
da TDU salonlarında olacak. Konusu 
ise: ‘Yaşam Çemberinde Neredesin?’ Bu 
uygulamalı bir seminer olacaktır. Herkese 
dağıtacağım şablonu seminer salonunda 
birlikte doldurup, analiz yapacağız. Tüm 
katılımcılar yanında en az iki adet renkli 
kalem getirmesini rica ediyorum.

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

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

Derya Çolaker’den ‘Değersizlik’ Semineri
Gece yatağa yattığınızda bugün “kendime hangi konu için teşekkür edebilirim?” diye sorun. 
Bunu her gece yatmadan önce yapın. En ufak bir şey bile olabilir. Örneğin, bugün yaptığınız 
kahvenin tam kıvamında olması, sizin kendinize teşekkür etmeniz için harika bir sebeptir. 
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Almanya’daki Türkçe 
sokak isimlerinin tari-
hi çok eskilere dayanır. 
1529’daki Birinci Viyana 
Kuşatmasıyla Türkler ve Al-
manlar birbirini tanımaya 
başladı. O zamanlar esir 
düşen Türk askerleri Ba- 
yern’ne götürüldü ve orada 
çeşitli işlerde çalıştırıldı. 

Barış imzalandıktan sonra 
Bayern’deki bu esir Türkle-
rin bir kısmı geri döndü, bir 
kısmı ise Almanya’da kaldı. 
İşte o zamanlardan beri 
Almanya’da Türkçe isimler 
ortaya çıkmaya başladı. 
‘Türk vergisi’, ‘Türk siper-
leri’ gibi kavramlar, Türkçe 
adlar taşıyan sokaklar 

ve daha bir çok Türk adı 
günümüze kadar geldi. 
Adına ‘Croissant’ denen ay 
biçimindeki çörekleri artık 
bizler de biliyor, zaman 
zaman Berlin’de fırınlardan 

alıp yiyoruz. İşte bu ay 
çöreğinin hikayesi de 
İkinci Viyana Kuşatmasına 
dayanır. Anlatılanlara 
göre, Viyana’ya sızmak için 
gece tünel kazan Türklerin 
sesini, gece çalışmakta 
olan Avusturyalı fırıncılar 
duyar ve askerleri ha-
berdar ederler, böylelik-
le de kenti düşmekten 
kurtarırlar. Bu olayın bir 
anısı olarak ta fırıncılar o 
gün ay biçiminde çörek-
ler ‘Croissant’ yaparlar. 
Berlin’deki Türkçe sokak 
isimlerini de bu bağlamda 
düşünmek gerek. Son-
ra  Türklerle Almanların  
Çanakkale ve Galiçya’daki 
silah arkadaşlığı da Ber-
lin’deki sokak adlarına da 
yansımıştır. Daha sonraları 
Berlin’le kardeş şehir 
olan Türkiye’nin bazı il 
ve ilçeleri nedeniyle de 
Berlin’de Türk ismi taşıyan 
yerler olmuş ve ilerde 
daha da olacağa benzer. 
Örneğin ilerde Berlin’in 
bir sokağına ‘Atatürk’ adı 
verilebilir. Zaten bu konuda 
zaman zaman girişimler 
de oluyor. Tempelhof 
semtindeki Attila caddesi 
ve Wedding semtindeki 
Türk caddesi Berlin’deki 
önemli iki Türkçe isimli 
sokaktır. Bilindiği üzere 
Kreuzberg’teki bir okula da 
‘Aziz Nesin’ adı verilmiştir. 
Berlin’deki Bergama Mü-
zesi zaten dünyaca tanınır. 
Gerçi ‘Bergama sokağı’ 
diye bir sokak yoktur ama 
‘Bergama Müzesi’ adı bir 
sokaktan daha ünlüdür. 
Biz bu yazımızda sadece 

Tempelhof’taki Türkçe 
isimli sokakların adlarını 
sıralayıp  fotoğraflarını 
yayınlayacağız. SES 
okurları için Türkçe 
isimli sokaklar arasında  
yaptığımız bir gezinti 
sırasında şu isimlere 
rastladık: Dardanellenweg, 
Bosporusstr, Imbrosweg, 
Goldenes Horn, Skutaristr, 
Brussaer Weg, Marmara-
weg, Smyrnaer weg, Galli-
poliweg, Am Hellespont. Bu 
isimlerin Almancaları biraz 
değişik olmakla birlikte 
okurlar anlamakta güçlük 
çekmeyeceklerdir. ‘Imbros’, 

‘İmroz’ 

anlamına geliyor yani bu 
günkü Gökçeada. ‘Smyrna’ 
İzmir , ‘Goldenes Horn’ 
Altın Boynuz, yani Haliç, 
‘Brussaer Weg’, Bursa yolu 
anlamına geliyor. ‘Skuta-
ri’ İstanbul’un ‘Üsküdar’ 
semtidir. ‘Hellespont’un 
anlamı da, ‘Dardanell’de 
olduğu gibi Çanakkale 
Boğazı’dır. Almanlar Ça-
nakkale yöresine dört isim 
vererek (Dardanellenweg, 
Imbrosweg, Gallipoliweg, 
Am Hellespont) Çanakka-
le savaşlarına verdikleri 
önemi belirtmişlerdir. 
Bilindiği üzere Çanakkale 
savaşlarında başta Liman 

von Sanders olmak üzere 
bir çok Alman subayı görev 
yapmıştı ve onların görev-
leri şimdi sokak isimleri 
olan bu yerlerde geçmişti. 

Tempelhof’taki Türkçe 
isimli sokakların tümü de 
birbirine yakın ve birbiri-
ni kesiyor. İnsan burada 
gezindiğinde bambaşka 
duygular içinde oluyor. 
Vatandan binlerce kilomet-
re uzakta ama vatandaymış 
duygusunu yaşıyor. Türk 
sokaklarını bir kış günü 
ziyaret ettiğimiz için çevre 
kış uykusunda gibiydi. 
Ancak baharda ve yazda 
buraları yeşilliklere bürü-

nüyor ve keyifli gezintiler 
için insanı adeta davet 
ediyor. O zaman güzel 
havalarda buraları gezmeye 
değer diyor, sizleri Türk 
sokaklarına  bekliyoruz.

Hüdai
ÜLKER

    

BERLİN’DEKİ  TÜRK  SOKAKLARI
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Das Schloss Charlotten-
burg ist ein Baudenkmal am 

Spandauer Die Juristische 

Fakultät der Humboldt-Univer-

sität, auch Kommode genannt, 

befindet sich am Bebelplatz 

gegenüber der Staatsoper. Das 

eindrucksvolle Gebäude wird 

oft in Szene gesetzt bei klas-

sischen Openair-Konzerten 

und der Lichtshow Festival of 

Lights. Die „Kommode“ ent-

stand als Königliche Bibliothek 

in den Jahren 1775 bis 1780 

als letzter Großbau der frideri-

zianischen Epoche und wurde 

später auch als Linden Forum bekannt. Den Spitznamen „Kommode“ er-

hielt das Gebäude wegen seiner geschwungenen Form. 

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude 1945 bis auf einen Teil der 

Außenfassaden fast völlig zerstört. Aus Anlass der Wiedereröffnung der 

Universität am 20. Januar 1946 wurde die „Kommode“ erneut der Berliner 

Universität übergeben. 

Der Zoologische Garten Berlin 

ist der älteste noch bestehen-

de Zoo Deutschlands und der 

artenreichste Zoo der Welt. Er 

liegt im Berliner Ortsteil Tier-

garten (Bezirk Mitte), während 

sich der andere der beiden 

zoologischen Gärten der Haupt-

stadt, der Tierpark Berlin, im 

Ortsteil Friedrichsfelde befindet. 

Im Zoologischen Garten sind auf 

einer 33 Hektar großen Fläche 

über 20.000 Tiere aus rund 1100 

Arten zu sehen. Mit dem an-

geschlossenen Aquarium gehört 

der Zoo zu den meistbesuchten 

Sehenswürdigkeiten Berlins: 2,3 Millionen Menschen besuchten im 

Jahr 2020 den Berliner Zoo oder sein Aquarium. Der Zoo ist Namens-

geber des Bahnhofs Zoologischer Garten, der sich am Hardenbergplatz 

gegenüber dem Zoo-Verwaltungsgebäude und dem Löwentor befindet. 

Zu sehen ist hier das Elefantentor am Eingang Budapester Str.

Der Berliner Atrium 
Tower (ehemals: debis-

Haus) ist ein Büroge-

bäude in der Nähe des 

Potsdamer Platzes im 

Berliner Ortsteil Tier-

garten (Süd). Mit 106 

Metern Höhe ist es das 

sechsthöchste Hoch-

haus und das zwölf-

thöchste Bauwerk der Stadt. Das Gebäude wurde zwischen 1993 und 

1997 von Daimler-Benz nach einem Entwurf von Renzo Piano als Zent-

rale der Daimler-Benz-Dienstleistungstochter debis gebaut und bildete 

zusammen mit weiteren - in ähnlichem Stil errichteten - Gebäuden das 

sogenannte Quartier Daimler. Nach der Umstrukturierung des Daimler-

Konzerns zur Daimler AG (mittlerweile Mercedes-Benz Group) diente das 

Gebäude bis 2013 als Sitz der Daimler Financial Services. Nach deren 

Auszug wurde das Gebäude in Atrium Tower umbenannt.

Als City West (in der City West (in der City West
Zeit vor dem Zweiten 

Weltkrieg als Neuer 

Westen und Zoovier-

tel bekannt) wird der 

Teil Berlins um den 

Kurfürstendamm, Breit-

scheidplatz und die 

Tauentzienstraße in den 

Ortsteilen Charlotten-

burg, Schöneberg, Wilmersdorf und Tiergarten bezeichnet. Es handelt 

sich um eines von mehreren Hauptgeschäftszentren der Stadt, das das 

bedeutendste Geschäftszentrum West-Berlins während der Zeit der deut-

schen Teilung darstellte. Blickfang sind die zwei Hoteltürme Nähe der 

Gedächtniskirche.

Der Berliner Fernsehturm ist mit 368 

Metern das höchste Bauwerk Deutsch-

lands sowie der fünfthöchste Fern-

sehturm Europas. Der Fernsehturm 

befindet sich im Park am Fernsehturm 

im Berliner Ortsteil Mitte. Er war im Jahr 

der Fertigstellung 1969 der zweithöchste 

Fernsehturm der Welt und zählt mit 

über einer Million Besuchern jährlich zu 

den zehn beliebtesten Sehenswürdigkei-

ten in Deutschland. Der Fernsehturm im 

Internationalen Stil wurde 1965–1969 

von der Deutschen Post der DDR im Park 

am Fernsehturm anstelle des abgeris-

senen Marienviertels errichtet. Am 3. Oktober 1969 erfolgte die Eröffnung. 

Als Wahrzeichen und weithin sichtbare Landmarke prägt es die Skyline der 

Stadt. In Eröffnungsszenen von Filmen mit Bezug zu Berlin wird die Haupt-

stadt neben Bauwerken wie dem Brandenburger Tor, der Siegessäule und 

dem Reichstagsgebäude häufig durch den Fernsehturm symbolisiert.

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

Das Reichstagsge-
bäude am Platz der 

Republik in Berlin 

ist seit 1999 Sitz des 

Deutschen Bundes-

tages. Seit 1994 tritt 

hier auch die Bundes-

versammlung zur 

Wahl des deutschen 

Bundespräsidenten zusammen. Der Bau wurde nach Plänen des Archi-

tekten Paul Wallot zwischen 1884 und 1894 im Stil der Neorenaissance 

im Stadtteil Tiergarten am linken Ufer der Spree errichtet. Er beherberg-

te sowohl den Reichstag des Deutschen Kaiserreiches als auch den der 

Weimarer Republik. Zunächst tagte dort auch der Bundesrat des Kaiser-

reichs. Nach schweren Beschädigungen durch den Reichstagsbrand von 

1933 und den Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude in den 1960er Jah-

ren in modernisierter Form wiederhergestellt und diente Ausstellungen 

und Sonderveranstaltungen. Von 1995 bis 1999 wurde der Reichstag für 

die 1991 beschlossene dauerhafte Nutzung als Parlamentsgebäude von 

Norman Foster grundlegend umgestaltet.
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Kahramanmaraş merkezli olarak geniş bir bölgeyi kap-
sayan ve 10 ilimizde büyük bir yıkım yaparak Türki-
ye’yi ağlatan büyük depremin ilk günü Başkonsolos R. 
Olgun Yücekök’ün Berlin Sivil Toplum Kuruluşları ile 
düzenlediği değerlendirme toplantısından sonra, Türk-
Alman İşadamları Birliği’nde de (TDU) bir basın toplantısı 
düzenlendi. 

Remzi Kaplan’ın açılış konuşmasından sonra sözlerine, 
“Bugünü hiç unutmayacağız” diyerek sözlerine başlayan 
Doğan Azman, daha sonra şöyle devam etti. “TDU olarak 
bundan önce İzmir depreminde Berlin’deki bazı işverenler 
ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız koordineli 
çalışmadan tecrübelerimiz var. Bu kez de derhal olaya 
müdahale ederek, nasıl yardım yapabileceğimizi saptadık. 
Ama bu kez deprem İzmir depremine benzemiyor, çok 
büyük ve geniş kapsamlı bir deprem, Türkiye’nin Erzin-
can depreminden sonra muhtemelen en büyük depremi. 
Türkiye’de gelen haberlere göre ölüm sayısı saat saat değil 
dakika dakika artıyor. Gerek Berlin’den, gerek Türkiye’nin 
her yerinden gelen telefonlarla ve yaptğımız görüşmelerle 
nasıl yardım yapabileceğimizin çalışmalarını yapıyoruz, 
önemli olan doğru adımları atmak, gerekli yerlere yardım 
yapmak bu nedenle sizlerle de fikir alışverişi yapmak 
için bu basın toplantısını düzenledik. Daha önce nasıl, 
‘İzmir Yalnız Değildir’ sloganımızla güzel ve başarılı 
bir organizasyona imza attıysak, bu kez de sizlerin 
ve Berlinli işverenler ile sivil toplum kuruluşlarının 
katılımıyla ve ‘Türkiyemiz Yalnız Değildir’ sloganımızla 
çalışmalarımıza başlayacağız. Toplanan eşyaların Kargo 
ve nakil işlemlerini Türk Hava Yolları ile TIR’ları olan 
Berlinli iş insanlarımız üstlenecek. Macaristan, Sırbıstan, 
Bulgaristan ve güzergahtaki diğer ülkelerin gümrük-
lerinde yaşanacak sorunları, Berlin Büyükelçiğimiz ve 
Başkonsolosluğumuz oradaki ülkelerde görev yapan 

başkonsoloslarla görüşmeler yaparak bu sorunu hallede-
cek, önümüzdeki günler ne gösterecek, ne gibi faaliyetler 
yapılacak şimdiden söylemek çok zor.”

“Bende bir ekleme yapmak istiyorum” diyerek sözlerine 
başlayan TDU Başkanı Remzi Kaplan, “Türkiye’ye her 
depremden sonra herkes yardım yapmak istiyor bu tabii 
ki güzel ve herkesin doğal hakkıdır. Sizin aracılığınız ile 
Berlinlilere bir duyuru yapmak istiyoruz. Kesinlikle eski 
ve kullanılmış eşyaların gönderilmemesini rica ediyoruz. 
Gümrük Birliği ile yapılan çalışmalarda, anlaşmalarda şu 
konu karara bağlandı. Bir kartonun içinde ne varsa hepsi 
tek tek yazılmak ve bildirilmek zorunda. Hazırlanan kar-
tonlar içinde ne varsa, kaçar adet varsa yazılmak zorunda. 
Hatta bunlar içinde sıvı veya akü olmaması lazım. Biz 
bugün başkonsolos ve büyükelçi ile görüşmeler yaptık; 
TDU olarak bizim kapımız herkese açık, işverenler olarak 
depolarımızı açtık,  TIR’larımızı ve tüm nakil araçlarımızı 
da açtık. Eğer yardım etmek isteyenler varsa bize her-
kes TDU olarak yardım edebilir, depolarımıza gelerek 
katkı sağlayabilir, daha sonra hazırlanan bu paketleri 
havaalanına kadar nakledeceğiz” dedi.

Daha sonra Azman ve Kaplan toplantıya katılan basın 
mensuplarının sorularını da yanıtlarken; yakın akrabaları 
Kahramanmaraş ve Gaziantep’te yaşayan TDU Yönetim 
Kurulu üyesi işadamı Ali Eltan’da bölge ile devamlı telefon 
konuşması yaptığını onlardan bilgi aldığını söylerek gaze-
tecilerle paylaştı. TDU’da düzenlenen Basın toplantısına 
katılanlar arasında çok sayıda Türk-Alman medya mensu-
bu ve yeni kurulan Alman-Türk Gazeteciler Birliği - Ber-
lin (ATGB) Başkanı Ali Yıldırım ile yeni göreve başlayan 
yönetim kurulu da vardı.

Hüseyin İŞLEK

Berlin’den Deprem Bölgesine Yardım
TDU Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Kaplan ve Basın Sözcüsü Doğan Azman toplantıda 
Berlin yerel ve Türkiye ulusal medya kuruluşları ile Alman Medyası’na deprem bölgesine 
yapılacak yardımların organizasyonu ile ilgili bilgi verdi.

62 Jahr Jahr Jahr ◆◆◆ Yıl 20 Yıl 20 Yıl 20



6363

Berlinli Gazeteciler yılın ikinci toplantısında çok 
özel konular ve konuklar ile TDU’da buluştu
Medyanın Canlı Tanıkları bölümünün bu ayki konukları yazar Gültekin Emre 
ve ressam Nur Özalp’tı

(ATGB) Alman-Türk Gazeteciler Birliği tarafından, her ayın ikinci Pazartesi 
akşamı gerçekleştirilen geleneksel ‘Berlinli Gazeteciler Buluşuyor’ toplantısı 
yoğun bir gündemle Türk Alman İşverenler Birliği’nde (TDU) yapıldı.

Toplantının gündeminde, Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 
deprem de vardı. ‘MEDYANIN CANLI TANIKLARI’ bölümünün konukları, şiir, 
deneme, araştırma, öykü ve roman yazarı, Parantez, Şiir-lik, Melez şiir dergi-
lerinin yayımcısı Gültekin EMRE ile hem şiirleri, hem de desenleriyle süsleye-
rek beraberce yayımladıkları ‘Tsunami Haikular’ adlı kitabın yazarlarından, 
çalışmalarını Berlin ve İstanbul’da sürdüren ressam Nur ÖZALP’tı. Emre ve 
Özalp müşterek kitaplarından bölümler okudular.

Depremde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşundan sonra yardım 
konusu konuşuldu

22 Ağustos’ta kurulan ATGB’nin yeni seçilen Eş Başkanı Ali Yıldırım’ın selam-
lama konuşması sırasında depremde aralarında 21 gazetecinin de bulunduğu 
hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Konukların kendi-
lerini kısaca tanıtmasından sonra gündemin özel maddesi Türkiye’de ‘DEPREM 
ve Depremzedelere Yardım’ konusu masaya yatırıldı. 

Başkan Yıldırım (ATGB) Alman-Türk Gazeteciler Birliği’nin yeni seçilen Yöne-
tim Kurulu üyeleri ile kurucu üyelerini tanıttı.

(ATGB) Alman-Türk Gazeteciler Birliği Eş Başkanı Ali Yıldırım, toplantıya 
katılan ve mazeretleri nedeniyle katılamayan yeni yönetim kurulu üyeleri-
ni tanıttı. Claudia DANTSCHKE, Ali YILDIRIM’ın Eş Başkan, Mustafa EKŞİ, 
Yalçın BAYKUL, Hüsnü ÖZKANLI ve Murat TOSUN’un Asbaşkanlar, Ahmet 
TUNGA’nın Sayman ve Hüseyin İŞLEK’in Yazman olarak seçildiklerini belirten 
Yıldırım, Denetleme Kurulu’nun Mesut YETER ve Abdullah ERYILMAZ’dan 
oluştuğunu bildirdi. Toplantıya katılan diğer kurucu üyeler Özlem COŞKUN, 
Münir BAĞRIAÇIK ve Rüştü KAM’a da dernek çalışmalarına verdikleri destek-
ten dolayı teşekkür eden Ali Yıldırım, Berlin’de güç odaklarından çekinmeden 
dürüst gazetecilik yapan medya emekçilerini de yeni kurulan Alman-Türk 
Gazeteciler Birliği’ne üye olmaya davet etti.

BKTMD Korosu’ndan depremzedeler yararına konser

12 Şubat’ta tekrarlanan Berlin eyalet ve ilçe seçimlerinin sonuçlarının da 
konuşulduğu toplantıda Berlin Klâsik Türk Müziği Derneği’nin (BKTMD) 
başkan yardımcısı Nejla Altıok söz alarak, bu sene mart ayında düzenlenecek 
konseri deprem nedeniyle ertelediklerini, ancak yıl sonuna doğru geliri tama-
men depremzedelere bırakalacak bir konser  vermeyi plânladıklarını söyledi. 

 Züleyha Kafkas Öztürk deprem ile ilgili yapılan yardımları ve toplantıları 
değerlendirdi

Berlin’de kurulan ‘Acilll Yardım Whatsapp Bilgi Grubu’ kurucusu ve yöneticisi 
Züleyha Kafkas Öztürk toplantıya katılan gazeteciler ile konuklara depremin 
ilk gününden bu yana yapılan yardımlarla ilgili kısaca bilgi verdikten sonra; 
aynı gün saat 17:30’da Berlin Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilen, ‘Deprem 
Sonrası Türkiye için Neler Yapılabilir’ toplantısından bilgiler aktardı. 

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
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Bayrağı babalarından devralanlar:

Belgin Kaplan
Belgin Kaplan’ın hedefi şirketler

grubunun başında olup bunu daha 
büyük yerlere taşımak. 

Belgin Kaplan: Belgin Kaplan 5 kişilik bir ailenin en küçük ferdidir. 1984 yılında 
Berlin‘in Wedding ilçesinde doğdum, büyüdüm. Muhasebe okudum ardından 
Kominikasyon ve Marketing okudum. Döner sektöründe dahada sağlam yer 
edinebilmek için kasaplık eğitimi aldım ve fabrikanın başına geçtim.

Pazarcılıktan, fabrikaya…
1990‘li yıllarda ailem pazarlara çıkıyordu; ben daha 6 yaşlarımda ailem‘le birlikte 
pazarlara çıkardım. Aslında ticarete pazarcılıkla başladım, annem ve babam, 
abim ve ablam orada çalışıyorlardı. Bende onlara çok özeniyordum. Babam 
bana da küçük bir tezgah kurdu ve ticarete ilk pide satarak başladım. Zamanla 
eğitimlerimi tamamlayıp, günü geldi diyerek fabrikanın başına geçmek istedim; 
babamda çok güzel bir şey yaptı ve “ben fabrikamı, şirketimi sana vermem, senin 
kendi işini kurup şirket yönetmeyi ve kendini ispatlamanı istiyorum“ dedi. 

Almanya dışına açılmalıydık

Zaten ben her zaman kendi sektörümüze, ürünümüze ve şirketimize, güveni-

yordum… Ve bu ürünün sadece Almanya sınırları içinde kalmaması gerektiğini 

düşünüyordum; hedefim bu potansiyeli daha ileriye taşımaktı ve bu bağlamda 

bir heyecan vardı zaten içimde. Tamamen Alman kafasıyla bir Türk sistemine 

giriş yaptım. 2008-2009 yıllarında kendi şirketimi kurup, yola çıktım ve üretime 

başladım. Önce Alman işletme ruhuyla, Türk sistemini bağdaştırmaya çalıştım; 

yani özetle işi derleyip toplamaya çalıştım. Bu işi kökünden, mutfağından 

öğrenmek bana göre önemli bir olaydı. Babama danışıp kasap kursu yapmaya 

karar verdim. Bu işi daha da ayrıntılı olarak öğrenmek için kasap olmak lazım 

geldiğine inanıyordum ve bu yöndeki eğitimimi de tamamladım. Kasaplığı yap-

mamdaki önemli etkenlerden bir tanesi de, kadın olarak sektörde kabul görmek 
ve yer edinmek oldu. 

Babamdan bayrağı devralana kadar meslek eğitimi ve imbiss yönetimini aynı 
anda yürüttüm
Kasaplık eğitiminin yanı sıra Kaplan Şubesi yönetimine başladım. Eğitimimi 
tamamlandıktan sonra 2009 yılında  fabrikanın başına geçtim, yani Hüseyin abi 
senin deyiminle bayrağı devraldım babamdan. Babam sağolsun başından beri 
bana çok güvendi ve gönül rahatlığıyla bırakabildi. Kaplan Döner ve kendi üretim 
şirketimden sonra 2016 - 2018 yılları arasında ZADDYS’leri oluşturdum. Zaddy‘s 
yeni nesil ‘Döner Fast Food Projesi‘dir ve inanılmaz sevildi. Çok yakında ‘Franchise 
Sistemi‘ne geçmeye hazırlanıyor.

Almanya dışına açılıyoruz

2014 yılında Almanya dışına ilk olarak DUBAİ ile açılmıştık zaten. Az önce de 

dediğim gibi Almanya dışında çok büyük potansiyel vardı ve benim büyük 

hedefim Kaplan Döner bayrağını dünyanın çeşitli yerlerine dikmekti. Böylece 2014 

yılından sonra Dubai, Oman, Katar, Kuveyt, Pakistan, Hindistan, İsveç, İngiltere 

(Londra) ve Filipinler olmak üzere çok başarılı bir açılım yaşadık. Yurt dışında 

güzel bir konsept oluşturup, çok başarılı olduk. Kaplan Döner uluslararası alanda 

çok güzel yaygınlaştı ve Almanya dışında hergün yüzlerce şubeye ulaşıyor. 

Pazarlama kapasitemiz büyüyünce bulunduğumuz mevcut tesisden daha büyük 

bir fabrikaya geçme kararı aldık. Günlük 20 ton olan üretim kapasitemizi 50 tona 

çıkardık ve ürün yelpazemizi aynı anda genişlettik. 
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Belgin Kaplan: “Babamda (Remzi Kaplan, üstteki fot.) çok güzel bir şey yaptı ve “ben fabri-
kamı, şirketimi vermem, sen de kendi şirketini kur, bir şeyler öğren ve kendini ispatla“ dedi. 

Belgin Kaplan: Belgin Kaplan 
5 kişilik bir ailenin en 
küçük ferdidir. 1984 yılında 
kentin Wedding    ilçesinde 
doğdum büyüdüm. İşletme 
okudum ama bunun yanı sıra 
daha o yıllarda babamın işi 
ilgimi çektiği için kasaplık 
öğrendim, kasaplık üzerine 
meslek eğitimi yaparken 
kominikasyon ve marketing 
üzerine de kendimi geliştir-
dim ve 21 yaşımda; yani 2005 
yılında fabrikanın başına 
geçtim.

Yeni üretim projelerimiz var
Yeni yerimizde daha büyük projelerimiz var. Gıda sektöründe farklı alanlara 
gireceğiz, kendi markamız adına ait yeni ürünler üreteceğiz. Uluslararası pazarda 
edindiğimiz tecrübeleri değerlendirerek, sadece döneri değil üreteceğimiz yeni 
ürünleri de hem Almanya’da hem yurt dışında pazarlayacağız. Kaplan Döner bu 
arada kendini ‘Kaplan Şirketler Grubu‘ olarak adlandırmaya başladı. Özellikle 
son 5 yılda, güzel ve dinamik bir ekip kurduk; bu ekiple birlikte inanılmaz bir 
büyüme kaydettik. Her zaman büyümenin bir ekip işi olduğuna inanmışımdır ve 
ekibimle gurur duyuyorum. Fabrikanın yeni başlayan çırağından, yönetimdeki 
arkadaşlarıma kadar hepsine minnettarım. Emekçilerimiz olmadan olmaz.

Kaplan Şirketler Grubu Faaliyetleri nelerdir?
Kaplan Şirketler Grubu bünyesinde Döner Fabrikası, Pazarlama Şirketleri, Ekmek 
Fabrikası, Gayrimenkul alım satım ve projelendirme şirketi ile ‘Fast Food Zincirle-
ri‘ni barındırıyor. En kısa zamanda soğuk oda, makine ve ekipmanlarının üretimi 
ile birlikte, soğuk hava deposu teslim projelerine başlayacağımızı sizin aracılığınız 
ile duyurmak isterim. 

Kaplan Döner ve Belgin Kaplan’ın geleceğe yönelik hedefleri?
Hedefsiz yaşanmaz, hedefi olmayan insan koşamaz. Bazen herşey plânladığınız 
gibi gitmeyebilir, bunu son yıllarda çok net gördük. Korona salgını sonrası ya da 
savaş süresince yaşanan krizlerle birlikte sekteye uğrayan hedefler olabildi. 
Ama Belgin Kaplan hedeflerine inamayı asla bırakmadı ve bu motivasyonla 
önüne bakmaya devam edecek. Ben kendi şirketimi kurduğumda günlük üretim 
kapasitemiz 5 tondu ve sadece Almanya‘ya dağıtım yapıyordu. Bugün günlük 50 
ton ile uluslararası arenada dağıtım yapıyoruz. Benim en büyük hedeflerimden bir 
tanesi kadınları bizim sektöre daha çok entegre etmekti ve bunu şu ana kadar gü-
zel başardım ama sayısını daha da artırmak istiyorum. Bunun dışında ulaştığımız 
ülkelerin sayısını katlamak istiyorum ki bunun ilk adımlarını yeni fabrikamızla 
atmış bulunuyoruz. Yanı sıra Gayrimenkul Şirketimizle, inşaat projelerimiz, 
‘Kadınlar Yurdu‘ ve yuva projelerimiz var. Yürüdüğümüz bu yolda inanılmaz 
güzel tekliflerde alıyoruz ama herşeyin aklıselim bir şekilde ilerleyip bir zamanı 
olduğunu düsünüyorum.

Burada şunuda mutlaka ilave etmek isterim ki, başarılar ekip işidir. Ben işin 
başında olup projelendirdim ama biz çok güzel bir aile şirketiyiz ve bu ailede her 
zaman beni müthiş destekleyen babam, annem ve her zamanda işleri birlikte 
yürüttüğüm ağabeyim Birol Kaplan var. Bunun içinde onlara minnettarım; çünkü 

buradan çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Birbirimize karşı saygı, sevgi, anlayış ve 
hoşgörü ile çok güzel işler başarıyoruz. Tüm aileme tek tek teşekkür ediyorum.

Belgin Kaplan’dan işe yeni başlayanlara öneriler ve son söz.
İşe yeni başlayanlar kesinlikle korkmasın ama kendilerine aşırı büyük hedefler 
koymasınlar. Daha mütevazi hedefler koyup, motive olup daha büyüğüne gitsinler. 
Çok büyük hedefler koyup ulaşamazlarsa bu onları yıpratır ve motivasyonlarını 
düşürür; belirli zaman sonra omuzlarına yük olur ve yıkılıma gidebilir. Dikkatli ve 
düzgün adımlarla büyüyerek, gittikçe daha büyük adımlar atmayı öğrenecekler 
bundan eminim. Ve asla oradan buradan gelen “sakın yapma“, “emin misin?“ ya 
da “zaten başaramazsın“ gibi laflara kulak asmasınlar. Hislerinin ve hedeflerinin 
yolundan gitsinler. Rakiplerinin ne yaptığına, kimin ne dediğine takılıp kesinlikle 
enerji harcamasınlar. Kulaklarını tıkayıp, kendi iş ve projelerine endekslensinler. 
Ticarete atılacak herkese bunu öneririr ve öğütlerim.

Ben şirketin başına geçtiğimde, insanların 20’li yaşlarında bir kız çocuğunun dö-
ner sektörüne girmesiyle birlikte söyledikleri laflar rencide ediciydi ama bu beni 
daha da güçlendirdi. “Remzi‘nin kızı döner üretimi yapacakmış, bir yıla kalmaz ba-
tarlar“, “Kız çocuğu ne anlar dönerden“ vs. gibi saçmalıkları çok duyduk. Babamı 
arayıp “Remzi emin misin?, yılların emeğini heba mı edeceksin?“ diyenlere kadar 
diyaloglar oldu zaman zaman. Bu benim için artık hem bir gurur meselesiydi; 
hem de adımlarımı daha sağlam atmamı sağladı. Babam her zaman çok büyük 
bir güvenle arkamda durdu ve beni çok ama çok destekledi. “Kız çocuğu neden 
yapamasın, kız çocuklarınıza güvenmeyi öğrenin artık“ diyerek tepki verdi.

İlk başlarda meselâ şunu da duydum; “Babasının hazır işine konmuş, o da marifet 
mi?“ diyenler de oldu çok. Evet, kesinlikle marifet!.. Söyleşimizin başında da 
söylediğim gibi 6 yaşımda annem, babam ve kardeşlerimle pazarlarda onların 
verdiği mücadele ile büyüdüm ben. Onların, yani atalarımın emek verip kurduğu işi 
ve bir markayı, büyütüp, uluslararası pazara ulaştırıp, çiçek bahçesine çevirmem 
benim için bugün en büyük gururdur Hüseyin abi. 

Ben ailem ve onların generasyonunun mücadelesini daha ağır buluyorum. O 
zamanlar, göçün ardından, Almanca yok, kendi dilinde avukat yok, danışman yok 
ve bu insanlar işler kurup, tutunup mücadele ettiler. Her birinin önünde saygıyla 
eğiliyorum. Milletimizin başardıklarıyla inanılmaz gurur duyuyorum. 

Hüseyin İŞLEK
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Aşk-ı Roman yeniden sahnelendi
Berlin AYNA Theater Grubu, yazar ve yönetmen Yılmaz 
Arıkan‘ın yazıp yönettiği ‘AŞK-I ROMAN‘ adlı oyun 9 ay 
aradan sonra Tiyatro28’de yeniden sahnelendi. 

Bugüne kadar tiyatro üzerine yazdığı 20 civarında kitabı 
bulunan değerli yazar ve yönetmen Yılmaz Arıkan’ın en 
ufak detayına kadar işlediği, renkleriyle, diyalogları ve 
görselliği ile bir roman mahallesinde geçen oyunun hemen 
hemen tüm oyuncuları amatör. “Yılmaz Arıkan’ın oyuna 
giydirdiği renkli kostümler, rengarenk elbiseler ve oyun 
içine serpiştirilen şarkılar tabiri caizse ‘cuk‘ oturmuş.“ 
diye yazmışım geçtiğimiz yılın Nisan ayındaki prömiyeri 
sonrası, düşüncelerimde yanılmamışım. Bu kadar aradan 
sonra oyuncuların performansı yine muhteşemdi.

Seyirci “Canlı Müzikli Bir Çingene Müzikali olan ‘AŞK-I 
ROMAN‘ adlı oyunun her sahnesinde kahkahalarla güldü ve 
bol bol alkışladı. Tebrikler Yılmaz hoca, tebrikler oyunun 
başlıca rollerini üstlenen Mustafa Gözübek, Hande Akgün, 
Yeliz Sanar, Mahire Güler Selek, Kiraz Karahan, Müberra 
Coşkun, Selda Özdemir ve Evimdar Atmaca yüreklerinizden 
öpüyorum sizi.

Berlinli tiyatroseverlerin yine ayakta alkışladığı bu gü-
zel oyunun yönetmeni Yılmaz Arıkan gösteri sonrası 
SES Dergisi’ne oyunla alâkalı çok güzel görsel bir şölen 
hazırladıklarını, dansın muzikle birleşince harika bir oyun 
olduğuna inandığını söyledi. Oyunu izlemeye gelen herkese 
teşekkür ederek, başkent Berlin’de böyle sanatsal aktivite-
lerin mutlaka desteklenmesini istedi.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY
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“Ordu’nun Karaağaç köyünde 
1943 yılında doğan ve daha 
sonra çocukluk yaşlarında 
yolu gurbete düşen Selahattin 
Kurucu“ desem kimse tanımaz 
onu Berlin’de; ama ünü Berlin’i 
aşıp Almanya’ya yayılan SALUT 
Pastahanesi’nin sahibi ve 
kurucusunu Selahattin ustayı 
kim tanımaz ki? 

Yolu henüz 6-7 yaşlarında 
gurbete düşer
Babası Ordu’da bir meslek 
sahibi olamayacak, bari 
amcasının yanına gitsinde 
okusun, adam olsun diye 
onu evlatlık olarak Samsun’a 
amcasının yanına yollar. 
İlkokulu Samsun’da bitiren 
Selahattin Kurucu’nun yolu, 

öğretmen olan amcasının 
tayini ile ikinci kez gurbete 
düşer. Ortaokulu Ankara‘da 
okur. 1957 yılında liseyi 
okumak üzere üçüncü kez 
yolu gurbete yani İstanbul’a 
düşer. Beyoğlu ATATÜRK 
Lisesi’ni bitirir. Hayat bundan 
sonra maceralarla dolu bir 
yolculuk gösterir şimdilerde 
80’lik delikanlı olan Sela-
hattin Kurucu’ya. İstanbul’da 
cep harçlığı çıksın diye bir 
pastacının yanında çalışmaya 
başlar. Yolu 1960’lı yılların 
başında İsviçre’nin başkenti 
Zürih’e düşer. 

Gurbetin son durağı 1970 
yılında geldiği Berlin’dir. 
Nihayet 1970 yılının 7. ayının 

14’ünde Berlin’e gelir. İki 
sene çalışıp dönmek niyeti 
ile gelmiştir aslında Berlin’e 
ama, “Maalesef 50 senedir 
Berlin’deyim.“ diyen Selahat-
tin Kurucu önce bir Alman 
firmasında çalışır pasta, 
kurabiye üzerine; arada 2-3 
kez iş değiştirir ama işi hep 
pastacılıktır. Hayatının 20 kü-
sur yılı başkaları için, değişik 
firmalarda çalışmakla devam 
eder ve nihayet 1994 yılında, 
başkent Berlin’in meşhur 
SALUT Pastahanesi’ni, SALUT 
BACKEREİ açar. 

Kralların Pastacısı Selahat-
tin Kurucu‘nun, Belediye 
Başkanları ve Parlamentolar-
dan müşterileri var

Müşterileri 
arasında iş insanları, siya-
siler, belediye başkanları 
hatta krallar bile var. Alman 
firmasında çalışırken kralların 
pastasını bile yapmıştır 
Selahattin usta. Almanya’nın 
başka kentlerine de gider 
gelir yaşgünü pastası yapmak 
için. Parlametonta siyasilere, 
kentte belediye başkanlarına, 
mahkemelerde savcılara ve 
hakimler ile ailelerine pastalar 
yapar.  

Hüseyin İŞLEK

Kralların Pastacısı Selahattin Kurucu 80 yaşında

Müşterileri 
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Türkiye’nin seçkin Kulak Burun Boğaz Uzmanı 
ve Yüz estetik Cerrahisi Op. Dr. Cem Karas ile 

kısa bir tele söyleşi yaptık.
 
Dr. Cem Karas, 1999 yılında Ege Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 
İzmir  9 Eylül Üniversitesi’nde KBB ve Baş 

Boyun Cerrahisi ihtisası yaparak, 9 Eylül Üniver-
sitesi KBB Anabilim dalın da Uyku Apnesi ve Horlama ile ilgili olarak çok 
geniş sayıda hasta üzerinde çalışmalarda bulunmuş, tezini de bu konu 
üzerinde yazmış. 
 
2001 yılından itibaren ilgi alanı olan Rinoloji üzerine yoğunlaşmaya 
başlayan Op.Dr. Cem Karas, ardından uzman olarak 9 Eylül Üniversitesi 
KBB anabilim dalında görev almış. Vatani Görevini Gelibolu Askeri Hasta-
nesi’nde yaptığı dönemde rinolojiye olan ilgisi daha da artmış ve bu süre 
zarfında şuanda popülerlik kazanan bir çok tekniği gerçeleştirdiği 700’e 
yakın operasyon ile uygulama ve karşılaştırma olanağı bulmuş ve bu 
alanda uzmanlık kazanmıştır.  
 
2006 yılında Türkiye’nin ilk Avrupa`nın en büyük KBB hastanesi Ekol 
KBB Hastahanesi kuruluşunda yer almış ve 11 yıl boyunca hastanenin 
kurucu başhekimi olarak, tüm KBB  ve Boyun Cerrahisi operasyonlarını 
gerçekleştirmiş (daha çok rinoloji ve facial plastik cerrahi olmak üzere) 
20000’den fazla KBB ameliyatı gerçekleştirmiştir. Dr. Karas, plastik ve 
rekonstruktif cerrahi  hocaları ve yine farklı 3 uzman meslektaşıyla 
da  plastik ve rekonstruktif cerrahinin, kendi branş alanına dahil olan 
kısmı ile ilgili olarak vakalara katılmış tecrübelerini arttırmıştır. Bu 

dönemlerde, yine göz dalında  uzman hocalarla beraber çalışma fırsatı 
bulmuş, multidisipliner vakalarda tecrübelerini arttırmıştır.
 
Op. Dr. Cem Karas, 11 yıllık yoğun çalışma temposu, ve almış olduğu bilgi 
birikim ve tecrübelerle daha sonra kariyerini serbest hekimlik yapmak 
üzere 6 yıldır devam etmektedir. Dr. Karas, ülkemizdeki, ihtisas alanı 
ile ilgili bir çok bilimsel derneğin yanı sıra Avrupa Fasial Plastik Cerrahi 
Akademisi(EAFPS) üyesidir.

Yurt dışından özellikle Almanya’dan oldukça yoğun hastası olan CK 
Kliniğin Yurtdışı Sorumlusu Tolga Kavlak’a Berlin’in çok tanınan ve sevilen 
işadamlarından Adnan (Babanın) Öz Baba’nın göz ameliyatı sırasında 
verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz. Ameliyattan sonra 
görüştüğümüz Adnan baba; “Türkiye‘nin seçkin kulak, burun, boğaz ve 
yüz estetik cerrahisi uzmanı sayın Op. Dr. Cem Karas İzmir‘deki kliniginde 
benim her iki göz kapaklarıma başarılı bir estetik cerrahisi uygulamış 
ve bu tedaviden sonra gerek görme sorunum, gerekse sarkık olan göz 
kapaklarım yeni bir görme yeteneğine kavuşmuştur. Hem de aynı zaman-
da şekli bozulmus olan göz kapaklarım doğal bir güzelliğine kavuşmuştur. 
Dr. Cem Karas sayesinde yeni doğmuş gibi oldum. Kendisi bu konunun 
ve estetik cerrahinin bir numaralı uzmanıdır. Kendisine ve klinik so-
rumlusu Tolga Kavlak’a buradan tekrar teşekkür etmeyi borç biliyor ve 
şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Tolga KAVLAK
Ck Klinik Yurtdışı Sorumlusu - International manager of 
Ck clinic - 00905300675333

Op. Dr. Cem KARAS ile tele söyleşi

Türkiye’nin seçkin Kulak Burun Boğaz Uzmanı 
ve Yüz estetik Cerrahisi Op. Dr. Cem Karas ile 

Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 
İzmir  9 Eylül Üniversitesi’nde KBB ve Baş 

Boyun Cerrahisi ihtisası yaparak, 9 Eylül Üniver-
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Dr. Op. Dr. İlkay Kırkaç, bize biraz yaptığınız iş ve kendi-
nizden bahseder misiniz?
Op. Dr. İlkay Kırkaç. 1994 yılında Hacettepe Tıp Fakül-
tesi’ni bitirdikten sonra üroloji ihtisası için Yıldırım 
Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastahanesi’nde göreve 
başladım. 1999 yılında üroloji ihtisasını tamamladıktan 
sonra ilk tayin yerim olan Çerkezköy Devlet Hastaha-
nesi’nde üroloji uzmanı olarak görevime devam ettim. 
2007 yılında 7 ortağım ile Çerkezköy’de Optimed Has-
tahanesi’ni kurup meslek hayatımı o günden bu yana 
burada sürdürmekteyim.

Doktorluk nedir? Neden bu mesleği ve bu branşı seçti-
niz? Kaç yıllık doktorsunuz?
Doktorluk neredeyse insanlık tarihi kadar eski 
bir meslek olup insanlara faydalı olmamın en yü-
ce ve meşakkatli halidir. Hastalarla birlikte onların 
hastalıklarına üzülme, iyileştiklerinde de bir o kadar da 
mutlu olma halidir. Mesleki olarak da bir hastalığı teşhis 
edip tedavisini plânlama işidir. Ben insanları sevdiğim 
onların hastalıklarına bilimsel yolla çare olabileceğimi 
düşündüğüm için bu mesleği seçtim. Üroloji branşını da 

cerrahi bir branş olduğu için seçtim. Cerrahi hastalarda 
sonuçların daha kesin olduğunu gözlemledim. Bu da ba-
na branş seçimimde yol gösterici oldu. Ben halihazırda 
30. meslek yılımı kutlayan bir hekimim.

Doktorluğun avantaj ve dezavantajları neler? İnsan 
sağlığına katkı sunabilmek nasıl bir duygu?
Doktorluk mesleği tüm dünyada en saygı duyulan mes-
leklerin başında gelmektedir. İnsana dokunan bir mes-
lektir; bu nedenle çok sayıda dost ve arkadaş edinmenizi 
sağlar. İnsana manevi huzur verir. Zor tarafları da vardır 
tabii ki. Haftanın yedi günü 24 saat herşeye hazırlıklı 
olmanız gerekir. Bir de malzemeniz insan olduğu için, 
sınırsız dikkat ve beceri gerektirir.

Son olarak siz birşeyler söylemek ister misiniz? Doktor 
olmak isteyen gençlere ne önerirsiniz?
İnsanı seven gençlerin kesinlikle bu mesleği tercih 
etmelerini öneririm. Mesleki mutluluk ve tatmini başka 
hiçbir meslekte bu kadar yoğun yaşayamazlar. Herkese 
mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Selâmlar ve saygılar. 

Op. Dr. İlkay Kırkaç

SÖYLEŞİ:

Dr. Op. Dr. İlkay Kırkaç, könnten Sie uns ein wenig über 
Ihre Arbeit und sich selbst erzählen?
Op. Dr. İlkay Kırkaç. Nach meinem Abschluss an der medi-
zinischen Fakultät von Hacettepe begann ich 1994 mei-
ne urologische Facharztausbildung am Yıldırım Beyazıt 
Training and Research Hospital. Nach Abschluss meiner 
urologischen Facharztausbildung im Jahr 1999 setzte ich 
meinen Dienst als Facharzt für Urologie im staatlichen 
Krankenhaus von Çerkezköy fort, was meine erste An-
stellung war. 2007 gründete ich mit meinen 7 Partnern das 
Optimed Hospital in Çerkezköy und führe seitdem mein 
Berufsleben hier fort.

Was bedeutet es, Arzt zu sein? Warum haben Sie sich für 
diesen Beruf und diese Branche entschieden? Wie viele 
Jahre sind Sie schon Arzt?
Arzt zu sein ist ein Beruf, der fast so alt ist wie die Ge-
schichte der Menschheit, und es ist die erhabenste und 
anstrengendste Form, den Menschen nützlich zu sein. Es 
ist der Zustand, gemeinsam mit den Patienten über ihre 
Krankheiten traurig zu sein und sich zu freuen, wenn sie 
wieder gesund werden. Beruflich gesehen ist es die Arbeit, 
eine Krankheit zu diagnostizieren und ihre Behandlung zu 
planen. Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil 
ich Menschen liebe und glaube, dass ich ihre Krankheiten 

auf wissenschaftliche Weise heilen kann. Ich habe mich 
für die Urologie entschieden, weil sie ein chirurgischer 
Zweig ist. Ich habe festgestellt, dass die Ergebnisse bei chi-
rurgischen Patienten präziser sind. Das hat mich bei der 
Wahl des Zweigs geleitet. Zurzeit bin ich Arzt und feiere 
mein 30-jähriges Berufsjubiläum.

Krankheiten und die Zahl der Patienten nehmen zu. 
Worauf sollten die Menschen achten, um nicht krank zu 
werden?
Leider verschmutzen wir unsere Natur und unsere Welt 
sehr schnell. Technologische Hilfsmittel verderben unsere 
Gesundheit. Um gesund zu bleiben, empfehle ich ein 
natürliches Leben und die Vermeidung von Stress, den das 
moderne Leben mit sich bringt.

Möchten Sie abschließend noch etwas sagen? Was würden 
Sie jungen Menschen empfehlen, die Arzt werden wollen?
Ich würde jungen Menschen, die Menschen lieben, auf 
jeden Fall empfehlen, diesen Beruf zu wählen. In keinem 
anderen Beruf können sie berufliches Glück und Zufrie-
denheit so intensiv erleben. Ich wünsche allen einen 
glücklichen und gesunden Tag und grüße Sie.

Interview: Ahmet TUNGA
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Talip
GÖZDERELİLER

Ses Dergisi‘nin değerli okurları ve sosyal medya takipçileri, bu 
ay ki gezimiz Berlin‘e 210 km mesafede bulunan Mecklenburg - 
Vorpommern Eyaleti‘nin başkenti Schwerin.

Özellikle şato denince akla gelen Güney Almanya şehirlerinden çok 
farklı Schwerin‘e kendi aracınızla, otobüsle veya trenle ulaşmanız 
mümkün. Şehirde her bütçeye uygun konaklama tesisleri de 
mevcut.

Schwerin kendi adını taşıyan, çevresindeki diğer göllerle birlikte, 
7 Göller olarakta anılan Kuzey Almanya‘nın en dikkat çekici 
noktalarından bir tanesi. Özellikle bir adanın üzerine itina ile 
yerleştirilmiş gibi duran Schwerin Kalesi ziyaretçilerini masallar 
diyarında gibi hissettiriyor.

Şehrin kısa tarihçesini bakacak olursak, 11.yüzyılda ‘Obotrites‘lerin 
yerleştiği, sonrasında 1.Richard‘ın toprakları fethetmesi ile 
şehrin gelişmeye başladığı, 1358 yılından itibaren Mecklenburg 
Düklüğü‘nün bir parçası olan şehrin 1500‘lerde inşasına başlanan 
Schwerin Kalesi ile düklüğün ana merkezi haline geldiği biliniyor. 
2.Dünya Savaşı sonrası sırasıyla önce Amerika, sonra İngiltere, 
daha sonra Rusya hakimiyetine geçen şehir, en son Doğu Almanya 
topraklarına katılıyor.

Yukarıda bahsettiğim Schwerin Kalesi etrafındaki botanik bahçesi Yukarıda bahsettiğim Schwerin Kalesi etrafındaki botanik bahçesi Y
ile de oldukça meşhur. Ayrıca Mecklenburg - Vorpommern Eyaleti 
Parlamentosu‘na da bu bahçe ev sahipliği yapmakta. 1845 yılında 
inşasına başlanan ve 1857 yılında açılan kale, Avrupa’daki 
Romantik Tarihselcilik eserlerinden biri olarak o tarihten bugüne 
tüm ihtişamı ile ayakta durmakta. Fantastik bir hikayeye sahip 
kalenin, süvari gibi görünen ‘Küçük Peter‘ adında bir hayaleti 
olduğu ve kalenin koridorlarında dolaştığı rivayet ediliyor, ama ben 
bu hayaleti maalesef göremedim.

Şehir, kalesi dışında gölleri, katedrali, tiyatrosu, Güstrow Sarayı, 
Demiryolu ve Teknoloji Müzesi, Etnografya Müzesi, Hayvanat 
Bahçesi, şehre 40 km mesafedeki Ludwigslust Sarayı, Paul Kilisesi, 
eski şehirdeki Arnavut kaldırımlı sokakları, küçük binaların 
köşesine ilişmiş tarihi lokantaları ve kafeleri ile keşfedilecek çok 
şeye sahip.

Schwerin‘de film, fotoğraf, sanat ve tarihi pek çok festival yapılıyor. 
Bunlar dışında her yıl haziran ayında Christopher Street Day, Dragon 
Tekne Festivali ve Şarap Festivali düzenleniyor. Anlayacağınız, 
küçük bir şehir için çok fazla etkinlik yapılan ve çok hareketli 
bir şehir olan Schwerin‘i gezilip görülecekler listenize almanızı 
öneriyor, tüm okurlarımıza ve takipçilerimize üzüntülerin, acıların 
son bulacağı mutlu ve huzurlu ilkbahar günleri diliyorum.
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Aliacare Orta Yaşam Evi’nde (OYE) uzun yıllardır İnsan 
Kaynakları Müdürü olarak görev yapan yazar, yılların 
tecrübeli profesyonel dans terapisti, Modern Dans ve Türk 
Halk Oyunları hocası Mehmet Ballıkaya üçüncü kitabını 
okuyucularıyla buluşturdu.

İlk kitabı ‘Folklora Bakış; Doğa, İnsan, Bilim‘ adlı ilk dene-
me kitabından sonra 2019 yılında memleketi Muş ilinin 
Varto ilçesi üzerine yazdığı ‘Varto‘ adlı kitabı ile büyük 
ses getirdi. Türkiye’de, ve Berlin’de kitap okuma günleri 
düzenledi.

İlk kitabı‚ ‘Folklora Bakış; Doğa, Bilim ve İnsan‘ da 
varoluşun en değerli malzemesi insanı ve ona ait  
yaşamsal değer taşıyan sosyo kültürel ve ekonomik üre-
timi anlatmaya çalıştığını ifade eden Mehmet Ballıkaya 
ardından ‘Varto’da yaşam gizemli bir masala benzer‘ diy-
erek Muş-Varto’nun tarihini, müziğini, dansını, inançları 
ve diğer folklorik özelliklerini bir araya getirerek ‘Varto’ 
adlı ikinci kitabını yazmış. Labu Yayınları tarafından pi-
yasaya sürülen kitap Muş’un Vartosu’nu tanımak isteyen-
ler ve Varto’nun öyküsüne yolculuk yapacaklar için eşsiz 
bir rehber niteliğinde. 

Mehmet Ballıkaya ile son kitabı üzerine kısa bir söyleşi 
yaptım. Ballıkaya’ya ‘Neden Çocuk, Neden Dans?‘ 

“‘Neden Dans? Hepimizin bir yerlerde herhangi bir za-
manda yapmış olduğumuz bir eylem değil midir? Dans, 
bizi kendi içimizdeki yolculuğa çıkaran bir liman değil 
midir? Özellikle konu çocuklar olunca… Çocuklar için 
dans ve müzik, onlar için ayrılmaz bir bütün oluşturur. 
Hepimiz biliriz ki, bir müzik parçası duydukları an-
da, müziğin o muhteşem sesine kapılıp, kendi hayal 
dünyalarına yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta onlara 
kılavuzluk eden de dans olur genelde. Üstelik dans, çocuğa 
sadece kılavuzluk etmekle de kalmaz. Onun tüm gelişim 
alanlarına inanılmaz katkılar sunar. Onu rahatlatır, dinlen-
dirir ve kendisini fark etmesini sağlar. 

Sadece bu kadar mı? Elbette hayır. Bizim için her zaman 
ön planda olan özel gereksinimli çocuklarımız için de 

dans oldukça önem- li-
dir. Onların kendilerini 
tanımalarında önem- li 
bir yardımcıdır. Çocuk 
ve Dans kitabı, siz-
leri muhteşem bir 
yolculuğa çıkaracak, 
belki de bugüne kadar 
fark etmediğiniz pek çok 
gerçeği fark etmenizi 
sağlayacak. 

Prof. Dr. Neriman Aral ve Dr. Gül Kadan ile birlikte yazmış 
oldukları ‘Çocuk ve Dans’ adlı bana da bir adedini hedi-
ye etti. Çok beğendim, öğretmenler ve öğrenci velilerine 
önemle tavsiye ederim. Berlin Eğitim Müşavirliği ve 
Ataşeliği’ne de bir tavsiyem var. Bu kitabı burada görev 
yapan öğretmenlere ve ailelere tavsiye edebilirler. 

Mehmet Ballıkaya bir sonraki kitabını Almanca olarak 
hazırlıyormuş. ‘Interkulturelle Kompetenz - Tanzthera-
pie’ adı altında yazımını sürdürdüğü kitabını 2023 yılının 
sonlarında okuyucuları ile buluşturacakmış. Ballıkaya’nın 
daha önce Konrad Ade-
nauer Vakfı‘nın 2021‘de 
çıkarmış olduğu ‘Türk- Al-
man Çalışmaları Serisi II“ 
sağlık bilimleri makaleleri 
Türkiye’de ‘Tanztherapie in 
der Komplementär-und Al-
ternativmedizin‘ başlığı ile 
yayımlanmış. Söyleşimiz 
sırasında sürpriz bir 
şekilde Ballıkaya‘nın 
Türkiye‘de sağlıkla ilgili 
çok sayıda yayımlanmış 
bilimsel makalesi 
olduğunu öğreniyorum.

Hüseyin İŞLEK

Mehmet Ballıkaya 
‘Çocuk ve Dans’ 

adlı üçüncü kitabını 
okuyucularıyla 

buluşturdu

Mehmet Ballıkaya 
‘Çocuk ve Dans’ 

adlı üçüncü kitabını 
okuyucularıyla 

li-
dir. Onların kendilerini 

li 

çok 

Türkiye’de ‘Tanztherapie in 
der Komplementär-und Al-

„Çocuklar için dans ve müzik, onlar için ayrılmaz bir bütün oluşturur. 
Hepimiz biliriz ki, bir müzik parçası duydukları anda, müziğin o 
muhteşem sesine kapılıp, kendi hayal dünyalarına yolculuğa çıkarlar.“
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Tam olarak nerede büyüdünüz ve 
çocukluğunuz nasıl geçti?

Berlin-Kreuzberg’de, Hallesches Tor 
yakınlarında büyüdüm ve Berlin’de çok zaman 
geçirdim. Mehringdamm ve Hallesches Tor’da 

çok zaman geçirdim. Benim yalnız yaşayan 
annem iki ablama ve bana zor koşullara rağmen 

harika bir çocukluk yaşattı. İki ablam ve ben 
harika bir çocukluk geçirdik. Bunun için ona 

çok minnettarım ve onunla gurur duyuyorum. 
Çocukluğuma her zaman mutlulukla bakarım.

Gençliğiniz nasıldı ve müzik yapmaya 
nasıl başladınız?

Gençliğim sürekli iniş çıkışlarla geçti. Başımızda 
bir erkek olmadan zor günler geçirdik, kafam 
çok karışıktı. Başımızda bir baba olmadan zor 

günlerdi yaşadıklarım. Çünkü babasız büyüdüm. 
Ancak, ben her zaman iyi şeyler yaptım, okulda 
hep başarılıydım. Mesleki eğitimi tamamladım 

ve iş hukuku eğitimime başladım bu yönde 
çalışmalar. Ne yazık ki, birçok yanlış yaptım. 

Gençliğimdeki kararsızlığım ve dikkatsizliğim 
nedeniyle verdiğim kararlar hep olumsuz 

sonuçlandı. Bu da sonunda sağlığım üzerinde 
olumsuz bir etki yarattı. Ama kendimden asla 

vazgeçmedim ve her zaman kaderin bana 
vurduğu bu darbelerden sonra hep ayakta 

kalmayı bildim. 
  

Müziğinizin diğerlerinden farkı nedir ve gele-
cekte sizden neler bekleyebiliriz? 

Müziğim pek çok insana hitap ediyor, ama 
özellikle de benim gibi iki dilli büyüyen gençle-

re. Benim gibi iki dilli büyüyen ve kendilerini 
sadece tek bir dilde ifade edemeyenlere. Bu 

yüzden onları Türkçe-Almanca rap müziklerimle 
ikna etmek istiyorum. Buradaki pazarın henüz 
doymuş olmadığını düşünüyorum, özellikle de 
her şey bir Berlin argosu. Yani müzikal olarak, 

diğer şeylerin yanı sıra, size doğru gelen çok 
fazla Türkçe var. Bir sonraki şarkının adı ‘Du-

man’ ve ‘Kahraman’ın aksine bu kez şarkımız 
tamamen Türkçe sözlerden oluşuyor. 10 yılı 

aşkın süredir birlikte müzik yaptığım çocukluk 
arkadaşım Ebrar ile birlikte seslendiriyoruz 

şarkıyı ve nakarat kısımlarını o seslendiriyor. 
Şubat ayı sonunda şarkıyı yayınladığımız için 

çok mutluyuz. Müzikseverlerin şarkıyı çok 
beğeneceğinden eminim.

Wo genau sind Sie aufgewachsen und wie sah 
Ihre Kindheit aus?
Ich bin in Berlin-Kreuzberg, in der Nähe des Hal-
leschen Tor, aufgewachsen und habe viel Zeit in 
Berlin verbracht. Ich habe viel Zeit am Mehring-
damm und am Halleschen Tor verbracht. Meine 
Mutter, die allein lebte, hat meinen beiden älte-
ren Schwestern und mir trotz der schwierigen 
Umstände eine wunderbare Kindheit beschert. 
Meine beiden Schwestern und ich hatten eine 
wunderbare Kindheit, für die ich sehr dank-
bar und stolz auf sie bin. Ich blicke immer mit 
Freude auf meine Kindheit zurück.

Wie sah deine Jugend aus und wie hast du an-
gefangen, Musik zu machen?
Meine Jugend war voll von Höhen und Tiefen. 
Wir hatten schwere Zeiten ohne einen Mann, ich 
war sehr verwirrt. Es waren schwierige Tage oh-
ne Vater. Ich habe aber immer gute Leistungen 
erbracht, war immer erfolgreich in der Schule, 
habe eine Berufsausbildung abgeschlossen und 
in dieser Richtung ein Studium des Arbeits-
rechts begonnen. Leider habe ich viele Fehler 
gemacht: Die Entscheidungen, die ich in meiner 
Jugend aufgrund meiner Unentschlossenheit 
und Unachtsamkeit getroffen habe, hatten 
immer ein negatives Ende. Das hat sich schließ-
lich negativ auf meine Gesundheit ausgewirkt. 
Aber ich habe mich nie aufgegeben und wusste 
immer, wie ich nach diesen Schicksalsschlägen 
wieder aufstehen konnte. 

Wie unterscheidet sich Ihre Musik von anderen 
und was können wir in Zukunft von Ihnen 
erwarten? 
Meine Musik spricht viele Menschen an, vor 
allem aber junge Menschen wie mich, die 
zweisprachig aufgewachsen sind. Menschen 
wie ich, die zweisprachig aufgewachsen sind 
und sich nicht nur in einer Sprache ausdrücken 
können. Ich denke, der Markt ist hier noch nicht 
gesättigt, vor allem weil alles Berliner Slang 
ist. Musikalisch kommt also unter anderem 
eine Menge Türkisches auf Sie zu.  Der Titel 
des Liedes lautet ‘Duman’, und im Gegensatz 
zu ‘Kahraman’ besteht unser Lied dieses Mal 
ausschließlich aus türkischen Texten. Seit mehr 
als 10 Jahren mache ich zusammen mit meiner 
Jugendfreundin Ebrar Musik und sie singt den 
Refrain des Liedes. Wir freuen uns sehr, den 
Song Ende Februar zu veröffentlichen. Ich 
bin sicher, dass Musikliebhaber das Lied sehr 
mögen werden.

Berlin SES

J A M E S 
&
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hayranlarını coşturdu. Herkesin çok hayranlarını coşturdu. Herkesin çok 
sevdiği ve bildiği şarkıları ‘Nasıl Seve-sevdiği ve bildiği şarkıları ‘Nasıl Seve-
cem‘, ‘Paşa Paşa‘, ‘Benim gibi olmaya-cem‘, ‘Paşa Paşa‘, ‘Benim gibi olmaya-
cak‘, ‘Yıldızlar‘, ‘Sözümü Tutamadım‘ cak‘, ‘Yıldızlar‘, ‘Sözümü Tutamadım‘ 
ve ‘Ona Söyle‘ ile daha bir çok şarkıyı ve ‘Ona Söyle‘ ile daha bir çok şarkıyı 
seslendirdi. Sanatolia ve Bayhan seslendirdi. Sanatolia ve Bayhan 
müziğe bu güzel konser için teşekkür müziğe bu güzel konser için teşekkür 
ederiz…ederiz…

Haber: Fatoş YÜKSELHaber: Fatoş YÜKSEL
Fotograf: Berlin SESFotograf: Berlin SES

30 Ekim 1981 yılında Hanno-30 Ekim 1981 yılında Hanno-
ver, Hildesheim’da doğan şarkı ver, Hildesheim’da doğan şarkı 
yazarı ve besteci Tan Taşçı, 2005 yazarı ve besteci Tan Taşçı, 2005 
yılının Mayıs ayında tümü kendi yılının Mayıs ayında tümü kendi 
bestelerinden oluşan, ‘Rica ede-bestelerinden oluşan, ‘Rica ede-
rim‘ adlı ilk albümü ile müzik rim‘ adlı ilk albümü ile müzik 
piyasasında adını duyurmaya piyasasında adını duyurmaya 
başladı. Taşçı, albümündeki başladı. Taşçı, albümündeki 
slow şarkılarla beğeni kazandı.slow şarkılarla beğeni kazandı.
2008 yılında ‘Yıldızlarda kayar‘, 2008 yılında ‘Yıldızlarda kayar‘, 
2009‘da ‘Sanma ki!‘, 2010‘da 2009‘da ‘Sanma ki!‘, 2010‘da 
‘Bu Şarkıların gözü kör olsun‘ ve ‘Bu Şarkıların gözü kör olsun‘ ve 
2012 yılında da ‘İmkansız‘ adlı 2012 yılında da ‘İmkansız‘ adlı 

şarkıları başarılı şekilde cover şarkıları başarılı şekilde cover 
yapan ve verdiği röportajlarda, yapan ve verdiği röportajlarda, 
kendine yöneltilen sorulara kendine yöneltilen sorulara 
“Bundansonra yapacağım her “Bundansonra yapacağım her 
albüme yeni bir cover şarkı albüme yeni bir cover şarkı 
koymayı düşünüyorum.“ şekilde koymayı düşünüyorum.“ şekilde 
yanıt verir.yanıt verir.
Genç sanatçı Tan Taşçı ‘Ver-Genç sanatçı Tan Taşçı ‘Ver-
ti Music Hall‘de büyüleyici ti Music Hall‘de büyüleyici 
bir konser verdi. ‘Zor İşimiz‘ bir konser verdi. ‘Zor İşimiz‘ 
şarkısıyla konserine başlayan şarkısıyla konserine başlayan 
sanatçımız, salonu dolduran sanatçımız, salonu dolduran 

Tan Taşçı‘dan büyüleyici konser
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İlk müzik eğitimine Berlin Klâsik Türk 
Müziği Derneği’nde Türk Sanat Müziği ve 

Şan dersleriyle başlayan
Daha sonra hocası Engin Süelözgen’den 

dersler alarak Berlin’de birbirinden güzel 
ve anlamlı konserlere imza atan Özlem, yine 

muhteşem bir konsere imza attı.

Umut İlyaz Koçkazı (bassgitar), Klavye’de Çağlar, 
klarneti ile Metin ve davulda Aslan’dan kurulu 

N‘Dorfin orkestrası eşliğinde Ratiborstr.‘deki 
Jockel’de sahne alan Özlem 90’lı yılların birbirinden 

güzel ve beğenilen şarkılarıyla programına başladı.

Özlem “90’s Turkish Pop & More – Vur Patlasın çal 
oynasın“ başlığıyla düzenlenen konserinde özel bir 
repertuar hazırlamış, onu yıllardır izleyen biri mü-

ziksever olarak onu bu canlı konserinde izlemekten ve 
dinlemekten büyük keyif aldım. Türkiye‘de pop olmuş ve 

popüler şarkıcıların seslendirdiği eserleri okuyan Özlem’in 
repertuarında neler yoktu ki!

Sezen Aksu’dan ‘Güllerim soldu ve Rakkas‘, ‘Nilüfer‘in ilk 
günkü değerinden hiç kaybetmeyen şarkısı ‘Mor menekşe‘ ve 
ardından, Ajda Pekkan’ın ‘Bambaşka biri‘ adlı eseri ile Yıldız 

Tilbe’den ‘Vazgeçtim, Delikanlım‘ şarkıları ile Jockel’de konsere 
gelen konuklar eğlencenin doruğunu yaşıyorlardı.

Özlem alkışlar ve tüm salonun hep birlikte söylediği, 
‘Sevme*İbrahim Erkal, Mavi Mavi*İbrahim Tatlıses ve Ferdi Tay-
fur’dan ‘Bende özledim bende‘ şarkılarını seslendirerek, Zeynep 

Bastık’ın ‘Her Yerde Sen‘ adlı şarkısı ile final yaparken alkışlar daki-
kalarca durmadı. 

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

Özlem’den muhteşem bir solo konser
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ATİH 
OLAK

Berlin’de müzik kariyerine co-
ver rock şarkıları seslendirerek 
başlayan ve ‘Darbe’ ile ‘Karma’ 
adlı rock grubuyla çok sayıda 

konsere imza atan genç sanatçı 
Fatih Solak, sevenleriyle buluştu.

Fatih Solak daha sonra Sezen 
Aksu’nun ‘Rüya‘sını seslendirdi. 

Genç sanatçı ‘Güllerim soldu‘, 
‘Duman`dan‘, ‘Senden daha gü-
zel‘ adlı eserleri okuduktan son-

ra, devamında repertuvarında 
Barış Akarsu ve Haluk Levent’in 
sevilen şarkılarına da yer verdi. 
Berlin Ses Dergisi olarak başta 

Fatih Solak ve Serdar Öztop 
olmak bu konsere emeği geçen 

herkese teşekkür ediyor ve 
başarılarının devamını diliyoruz.  

Haber: Hüseyin İŞLEK  
Fotograf. Şükrü TOKAY
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Emirhan Çil 
Antrenör Oldu

Emirhan Çil, antrenörlük kurslarını 
tamamlayıp başarılı bir sınavdan 
sonra C Lisansı aldı

Berlin Futbol Federasyonu’nun 
(BFV)  antrenörlük kurslarını başarı 
ile tamamlayan ve sınavlarda iyi 
bir not alan Gaziantepli Emirhan 
Çil, Berlin Eyaleti içinde yüksek 
lisans antrenörlük C lisansını aldı. 
2003 yılında Berlin’de doğan ve 
henüz kreş çağlarında futbol ile 
tanışan daha sonra başkentteki 
çeşitli takımların altyapıları ile 
Berlin Samsunspor, Türkiyemspor 
Berlin ve Al Dersimspor’da top 
koşturan Emirhan Çil 20 yaşında 
girdiği antrenörlük kurslarını iyi 
derece ile tamamlayıp antrenörlük 
C lisansı aldı.

Berlin SES

Çil BAK 07’ile anlaştı.
2021/2022 yılında Türkiyemspor 
Berlin’in U 13 takımının bir üst lig 
olan Landesliga’ya yükselterek büyük 
bir başarıya imza atan Emirhan Çil, 
2022/2023 futbol sezonunun ilk 
yarısında Türkiyemspor Berlin U 
14 takımını zirveye çıkararak 2023 
yılında Türkiyemspor’dan ayrıldı.

Beærlin’de düzenlenen İlkokullararası Salon 
Futbol Turnuvası’nda Aziz Nesin Futbol Takımı 
1. olarak adını Finale yazdırdı.

Thalia İlkokulu, Zille İlkokulu, Heinrich Zille 
İllokulu, Aziz Nesin İlkokulu, İslam İlkokulu 
ve Justus von Liebig İlkokulu’nun katıldığı 
6 takımlı turnuva Futsal kurallarına göre 
düzenlendi ve maçlar 1x10 dakika olarak 
oynandı. Turnuva öncesi Türkiye ve Suriye’de 
gerçekleşen ve tüm dünyayı yasa boğan 
depremden dolayı bir dakika saygı duruşunda 
bulunuldu. 

İlk maçını Heinrich Zille İlkokulu’na karşı oy-
nayan Aziz Nesin İlkokulu karşılaşmayı hattrick 
yapan Demir’in golleriyle 3-0 kazandı. İkinci 
maçını Zille İlkokulu’na karşı farklı mağlup 
ederek kazandı 7-0. Bu maçta golleri yine 3’er 
golle hattrick yapan Kenan ve Enes ile Demir 
attılar. Aziz Nesin İlkoklu, üçüncü maçını Jus-
tus von Liebig İlkokulu’na karşı Demir’in atmış 
olduğu golle 1-0 kazandı. Dördüncü maçlarını 
İslam İlkokulu’na karşı farklı bir skorla 3x Enes, 

2x Kenan ve Demir’in golleri ile 6-1 kazanan 
Aziz Nesin İlkokulu, turnuvanın son maçında 
Thalia İlkokulu’nu da 2-0 yenerek adını Semt 
Şampiyonası finaline yazdırdı.

Maçtan sonra SES Dergisi’ne konuşan tecrübeli 
antrenör Hasan Çil öncelikle, “Türkiye’mizin ve 
hepimizin başımız sağ olsun. Depremde büyük 
bir felaket yaşandı. Acımız ve kaybımız büyük. 
Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine baş 
sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyorum. 
Öğrencilerimi kutluyorum 5’te 5 galibiyet 
alarak haklı şekilde turnuvayı 1. bitirdik. 

Finallerde de aynı başarıyı göstermeye 
çalışacağız. Bizlere destek veren herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi. Aziz Nesin İlkokulu 
bu turnuvayı Ensar (kaleci), Enes, Kenan, 
Demir, Eren, Emir, Arda, Burak ve Berat kadro-
suyla oynadı.

Berlin SES

Aziz Nesin ilkokulu-futbol turnuvasında adını finale yazdırdı
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2023 yılı Berlin Minikler, Yıldızlar, yılı Berlin Minikler, Yıldızlar, 
Gençler ve Büyükler Şampiyonası 

Schöneberger Sporthalle’de tüm kategorilerde 
yapıldı. Turnuvaya 34 farklı kulüpten 682 sporcu 
katıldı.

Berlin Şampiyonası’nın açılış seremonisinde, 
Eyalet Güreş Federasyonu tarafından geçen yılın Eyalet Güreş Federasyonu tarafından geçen yılın 
Lig Şampiyonu olan SC Banzai’nin Bayan Takımı’na 
ve Ferdi Almanya Şampiyonu olan sporcularına ve Ferdi Almanya Şampiyonu olan sporcularına 
ödülleri verildi.

Bu çerçevede, Seden Buğur (Almanya Şampiyonu ve 
Lig Şampiyonu), Gizem Buğur (Almanya Şampiyonu 
ve Lig Şampiyonu), Selin Işık (Almanya Şampiyonu ve Lig Şampiyonu), Selin Işık (Almanya Şampiyonu 
ve Lig Şampiyonu), Charleene Tsoucalas (Lig 
Şampiyonu) ve Zelal Erdoğan (Almanya Şampiyonu) 
ödüllerini Federasyon Başkanının elinden aldılar.

2022 yılında Federasyonun yaptığı turnuvalarda en 
başarılı kulüp yarışmasını son yıllarda kazandığı 
gibi büyük farkla yine SC Banzai Spor kulübü gibi büyük farkla yine SC Banzai Spor kulübü 
kazandı. 2022 yılının en başarılı kulüp kupasını 
Berlin Federasyonu Başkanı Kathrin Mews’in 
elinden alan Banzai Spor Kulübü Başkanı ve 
Antrenörü Veysel Buğur’un mutluluğu gözlerden 
kaçmadı.

Banzai Spor Kulübü, Berlin Şampiyonası’nda , Berlin Şampiyonası’nda 
toplamda 26 altın, 14 Gümüş ve 22 Bronz madalya toplamda 26 altın, 14 Gümüş ve 22 Bronz madalya 
kazanarak yeni bir rekora imza attı ve turnuvanın 
en başarılı takımı oldu. Paris Open’de Gizem 
Buğur 5. ve Seden Buğur 7. olmayı başardılar. Zelal 
Erdoğan ise 2. turda Guatemalalı rakibine yenilerek 
elendi.

Berlin SES

Ergebnisse Berliner Karate Meistertschaft 2023 des SC Banzai eV

Kategorie Platzierung Sportler(in)
Jugend U16 Kumite Einzel Jungs -52 kg 1 ABDULLA OMRAN
Jugend U16 Kumite Einzel Jungs -57 kg 1 KILIC SEFA
        Jugend U16 Kumite Einzel Jungs -57 kg 2 CEBECI PAUL CAN
Jugend U16 Kumite Einzel Jungs -63 kg 1 KORHAN YASIN
Jugend U16 Kumite Einzel Jungs Allkategorie 1 KORHAN YASIN
        Jugend U16 Kumite Einzel Jungs Allkategorie 2 KILIC SEFA
Jugend U16 Kumite Einzel Mädchen +61 kg 1 GÜRKAN ECRIN
        Jugend U16 Kumite Einzel Mädchen -61 kg 3 ABDULLAH ROJIN
        Jugend U16 Kumite Einzel Mädchen Allkategorie 2 GÜRKAN ECRIN
Jugend U16 Kumite Team Jungs 1 SC BANZAI BERLIN 1
Jugend U16 Kumite Team Mädchen 1 SC BANZAI BERLIN 2
Junioren U18 Kumite Einzel Damen +66 kg 1 TÜRKYILMAZ RUGAYYE
        Junioren U18 Kumite Einzel Damen +66 kg 2 MAHGOUB RITAJ
        Junioren U18 Kumite Einzel Damen +66 kg 3 MAHGOUB SARA
Junioren U18 Kumite Einzel Damen -53 kg 1 TINKO EVA
Junioren U18 Kumite Einzel Damen -59 kg 1 TUNC AZIZE SUDE
        Junioren U18 Kumite Einzel Damen -59 kg 3 SARAH AYOUB
        Junioren U18 Kumite Einzel Damen Allkategorie 2 TÜRKYILMAZ RUGAYYE
        Junioren U18 Kumite Einzel Damen Allkategorie 3 TUNC AZIZE SUDE
        Junioren U18 Kumite Einzel Damen Allkategorie 3 MAHGOUB RITAJ
        Junioren U18 Kumite Einzel Damen Allkategorie 5 TINKO EVA
        Junioren U18 Kumite Einzel Herren -61 kg 2 MOISEI VADIM
Junioren U18 Kumite Einzel Herren -68 kg 1 AKTAS FATIH BERA
Junioren U18 Kumite Einzel Herren -76 kg 1 KARAKUS TUFAN YUSUF
        Junioren U18 Kumite Einzel Herren -76 kg 3 GÜR MERT YASAR
Junioren U18 Kumite Einzel Herren Allkategorie 1 AKTAS FATIH BERA
        Junioren U18 Kumite Einzel Herren Allkategorie 3 KARAKUS TUFAN YUSUF
        Junioren U18 Kumite Einzel Herren Allkategorie 3 MOISEI VADIM
        Junioren U18 Kumite Einzel Herren Allkategorie 5 GÜR MERT YASAR
Junioren U18 Kumite Team Damen 1 SC BANZAI BERLIN 5
Junioren U18 Kumite Team Herren 1 SC BANZAI BERLIN 3
        Kinder A U10 Kata Einzel Jungs 5 YILDIZ POLAT
        Kinder A U10 Kata Einzel Mädchen 3 GOUDA LEILA
        Kinder A U10 Kata Einzel Mädchen 5 CIVELEK BÜSRA
        Kinder A U10 Kumite Einzel Jungs -35 kg 3 YILDIZ POLAT
        Kinder A U10 Kumite Einzel Jungs Allkategorie 3 YILDIZ POLAT
Kinder A U10 Kumite Einzel Mädchen +30 kg 1 SAHIN AYSE HIRA
        Kinder A U10 Kumite Einzel Mädchen +30 kg 2 CIVELEK BÜSRA
        Kinder A U10 Kumite Einzel Mädchen -30 kg 3 LINDENBERG ESME
Kinder A U10 Kumite Einzel Mädchen Allkategorie 1 SAHIN AYSE HIRA
Leistungsklasse Kumite Einzel Damen -55 kg 1 SCHERBEL NICOLE
        Leistungsklasse Kumite Einzel Damen -55 kg 2 YASAR ILAYDA
        Leistungsklasse Kumite Einzel Damen -61 kg 2 ERDOGAN CEMRE

        Leistungsklasse Kumite Einzel Damen Allkategorie 5 YASAR ILAYDA

        Leistungsklasse Kumite Einzel Herren +84 kg 2 SILVA NICOLAS GENTES
Leistungsklasse Kumite Einzel Herren -84 kg 1 KAYA HÜSEYIN

Berlin Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Karate Şampiyonası Yapıldı
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IHR PREISWERTER

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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Humboldt Forum’da 
Berlin Sergisi

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

Güncel çalışma saatleri:
https://www.stadtmuseum.de/museum/berlin-global

BERLIN GLOBAL
Berlin Ausstellung im Humboldt Forum 
Schlossplatz, 10178 Berlin

    Alexanderplatz
  Rotes Rathaus
  Berliner Schloss 

  Schlossplatz

� berlin.global 
� berlinglobal.exhibition

D
EV

R
İM

S
ER

B
ES

T 
A

LA
N

S
IN

IR
LA

R
I

EĞ
LE

N
C

E
S

A
V

A
Ş

M
O

D
A

B
A

Ğ
LA

N
TI

LA
R

Berli̇n  
ve dünya 
hakkinda 
hi̇ kayeler 7 

temalı 
alanları 

keşfet




