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Editorial

Mutlu Yıllar!
Federal seçimlerin ardından oldukça uzun
süren koalisyon görüşmeleri büyük koalisyonla
sonuçlandı. Çifte vatandaşlığın kabul ettirilememesi
Türkler arasında büyük hayal kırıklığına yol açtı.
Buna karşılık ilk kez Türk kökenli birinin bakan
olması hepimizi sevindirdi. Aydan Özoğuz Uyumdan
Sorumlu Devlet Bakanı olarak adını altın harflerle
Alman tarihine yazdırdı. Tebrikler!
Almanya‘ya işçi olarak gelen ailelerin çocukları her
alanda giderek daha başarılı oluyor. Bu sayımızda
Münih doğumlu yetenekli futbolcu Tarık Çamdal‘a yer
verdik.
3. Ekonomi Kongresi Nürnberg‘de gerçekleşti. Bu
başarılı organizasyona imza atan TİAD, İzmir ve
Nürnberg metropol bölgelerinin işbirliği için ilk adımı
da atmış oldu...
Köksal Avukatlık Ortaklığı İstanbul‘dan sonra
Münih‘te de bir şube açtı. Künstlerhaus‘ta
düzenledikleri açılış törenine davetliydik. Başarılar
diliyoruz.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Mevlüt Yeni
başkanlığında Nürnberg Gazeteciler Cemiyeti’nin davetlisi olarak Almanya’ya geldi. Bir haftalık gezilerinin
bir kısmında meslektaşlarımıza eşlik ettik.

Çekimlerinde
Trabzon‘da
bulunduğumuz
“Bizum Hoca“ filmi
Malouda, Bosingwa ve Yattarayı
bir araya getirdi.
Haberi tabii ki
sayfa 61‘de.
Bu ay 20 Proust sorumuzu oyuncu Özge Gürel
cevapladı. Güzelliğiyle olduğu kadar zekasıyla da
bizi büyüleyen Gürel, Mutheşem Yüzyıl dizisinde
Rena Hatun karakterini canlandırıyor. Mart 2014‘te
vizyona girecek olan Bizum Hoca filminde ise
Kardelen rolünde karşımıza çıkacak.
2013‘te dergimizde yapmaya başladığımız
değişiklikleri farketmişsinizdir. Yeni yılda da devam
edeceğiz. Güneş Enerjisi Danışmanı Çiğdem
Sanalmış bundan sonra her sayımızda “Yeşil
Köşe“siyle sizlerle buluşacak. Yeni yılla birlikte yeni
internet sayfamızı da beğeninize sunuyoruz.
Yeni yılın tüm okurlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı
getirmesini dileriz.
Hamide Türker ve PiYASA Team

Fotos: Medyatik und Cembazer-photography

AYIN KAHRAMANI
Ann-Kathrin (AKU)
Tuba‘nın okul arkadaşıydı, şimdi iş arkadaşı oldu; Almanca
redaksiyonumuzu güçlendiriyor. Başarılı yazılarının yanı sıra
güzel önerileriyle de bir iletişim öğrencisi olduğunu belli ediyor.
Aramıza hoşgeldin Aku.
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Her ay dergiyi hazýrlarken aklýmýza
bir þeyler geliyor, gözümüze birþeyler
çarpýyor. Hoþnut oluyoruz, seviniyoruz.
Bazen de üzülüyoruz. Bunlarý sizlerle
paylaþalým istiyoruz. Ýþte bu ay:

1

Nelson Mandela

2

Obama’ya iPhone yasağı

Irkçılığa ve fakirliğe karşı mücadele veren ve ırkçı
beyaz yönetim tarafından 27 yıl hapis cezasına
çarptırılan 95 yaşındaki efsanevi lider hayata gözlerini yumdu.

ABD Başkanı Barack Obama‘nın “güvenlik gerekçesiyle” iPhone model cep telefonu kullanamadığı ortaya çıktı. Adamlar haklı, iPhone‘u olan instagrama
fotoğraf yükleyip duruyor.

3

849 faili meçhul

4

4 yıl 9 ay

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, Osnabrücker
Zeitung gazetesine verdiği bilgiye göre, 1990-2011
yıllarında aşırı sağcı grupların düzenlediği
saldırılarda 849 kişinin öldürüldüğü vurgulandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon
davası kapsamında tutuklanan CHP İzmir Milletvekili
gazeteci Mustafa Balbay hakkında tahliye kararı
verdi. Balbay Sincan Cezaevi çıkışında “Türkiye’de
belki de can güvenliğinden önce bir hukuk güvenliği
sorunu vardır.” dedi.

5

Adalet kış uykusuna yattı

Gezi Parkı gösterileri sırasında Ethem Sarısülük‘ü
vuran polis Ahmet Ş.’nin yargılandığı davada savcı
ve üye hakimin uyuduğunu gösteren fotoğrafları
çeken ve yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda
bulundu.

piyasa

11 / 12 2013

6

Çarkıfelek Milletvekili

7

Ayakkabı kutusu

8

İthal suç cenneti

9

Kredi kartına taksit sınırı

10

Babo

AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu, Roboski‘ye
Dobrovski diyerek “Dobroski’nin hesabını
soracaklarını” belirtti. İç politikada işimiz Çarkıfelek’e
kaldı, dobrovski de gelebilir, joker de…

Ayakları büyük olanlar artık üzülmüyor; günün birinde ayakkabı kutularını para kasası olarak kullanma
ihtimalini düşününce...

İstanbul’da 11 ayda 29 milletten zanlının emniyete
giriş yaptığı açıklandı. Artık kentin suç profilinde Mali
ve Guetemalalı dolandırıcılar, İranlı sahte polisler,
Güney Amerika kökenli mücevher fuarı hırsızları,
Gürcistanlı ATM takipçileri ve Afrika kökenli solüsyonlu para dolandırıcıları yer alıyor.

Kredi kartına taksit sınırı uygulaması başlamadan
delindi. Societe Generale‘nin ‘krediver’ sistemiyle
birçok mağaza, taksiti 36 aya uzattı. Böylece BDDK
kararı by-pass edildi.

Langenscheidt Yayınevi’nin gençlerin kullandığı kelimeler arasında yaptığı yarışmada ‘Babo’ kelimesi
2013 yılının liste başı oldu. Türkiye‘de bazı bölgelerde baba anlamında sıkça kullanılan kelime,
Almanya‘da patron ya da grup lideri anlamında
kullanılıyor. Vay babo!
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News

Sosyal Demokratlar çifte
vatandaşlık sözünü tutmadı
Almanya Sosyal Demokrat Partisi
Başkanı Sigmar Gabriel, “Çifte vatandaşlık olmadan,
Hıristiyan Birlik Partileriyle koalisyon anlaşması
yapmayacaklarını” söylüyordu. Sonuç Almanyalı
Türkler için hayal kırıklığı oldu.
SPD verdiği sözü tutmayarak, Almanya’daki Türkler ile
birlikte diğer göçmenleri de yanılttı. Çifte vatandaşlık
savunulurken, tabii ki bunun Alman vatandaşlığına
geçebilme koşullarını yerine getiren herkesin “çifte
vatandaş” olabileceğine inanıldı ve inandırıldı.
Çünkü bu önemli istemde 30 yıldır ısrar eden bizler
öteden beri, Alman vatandaşı olabilme koşullarını
yerine getiren herkesin bu haktan yararlanması
gerektiğini savunduk. Oysa SPD’nin onay verdiği
koalisyon anlaşmasında, yalnızca Almanya`da 1990
yılından sonra doğanlara çifte vatandaş olabilme
hakkı tanınıyor. Böylece birinci ve ikinci kuşak ve hatta
1990 yılından önce Almanya’da doğanlar bile çifte
vatandaşlık hakkından yararlanamayacaktır.
Sosyal Demokratlar ve Yeşiller hükümeti döneminde,
2000 yılında yürürlüğe giren Almanya yeni vatandaşlık yasasında, Alman vatandaşlığına geçmedeki en
önemli yenilik, Almanya’da doğanlara Alman vatandaşı
olabilme hakkının tanınmasıydı. Bu gençler 23 yaşına
değin Alman vatandaşlıklarının yanı sıra sahibi oldukları
vatandaşlığı da koruyabilecek, ancak 23 yaşından
itibaren bu iki vatandaşlıktan biri hakkında tercih
yapacaklardı. Bu yasanın, Almanya Anayasasına aykırı
olduğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden de
dönebileceği tartışılmaktaydı. İşte yalnızca bu tartışmalı
konu, koalisyon ortaklarınca karara bağlanarak, 23
yaşına gelen gençlerin iki vatandaşlıktan biri hakkında
tercih yapma zorunluluğu kaldırılmış olacak. Kuşkusuz
bu gençlerimiz için önemli ve selamlanacak bir karardır.
Ancak SPD’nin “Çifte vatandaşlık olmazsa biz
koalisyona evet demeyiz” açıklamaları, ne yazık ki
yanıltıcı ve gerçek dışı oldu. Anlaşılan SPD, çifte
vatandaşlığa öteden beri temelden karşı olan Hristiyan
Demokrat ve Sosyal Birlik Partilerine (CD/CSU) ödün
vererek sorunu kendince çözdü.
Birinci ve İkinci Kuşağın dışlanması 2000 yılında Sosyal
Demokratlar ve Yeşiller hükümeti tarafından yürürlüğe
konan yasayla, birinci ve ikinci kuşak Almanyalı Türkler
dışlanmış, Alman vatandaşlığına geçebilme koşulları
eskiye kıyasla daha da ağırlaştırılmıştı. Daha önce
“basit düzeyde Almanca bilmek” yeterken yeni yasayla
“yeterli düzeyde Almanca bilmek” zorunluluğu getirildi.
2000’den önce istediklerinde Türkler çifte
6

vatandaş olabiliyorlardı. Bunun
için önce Almanya istediği
için Türk vatandaşlığından
izinle çıkılıyordu. Alman
vatandaşlığına geçtikten sonra
ise isteyenler yeniden Türk vatandaşlıklarını geri alarak
çifte vatandaş olabiliyorlardı. Bu gizli bir yöntem değildi,
konu Alman hükümetleri tarafından da biliniyordu. Bu
yoldan 700-800 bin kadar vatandaşımız 2000 yılına
değin Almanya’da çifte vatandaşlığı elde etti. “Almanya
Türk Toplumu” ve kurucu örgütleri olarak bizler bu
olanağı açıkça destekledik. 2000 yılı yasasıyla bu
olanağın da önü kapatıldı. Hatta 2000 yılından önce
Alman vatandaşlığına geçen ve daha sonra Türk
vatandaşlığını geri alanlar, Alman vatandaşlığını
kaybettiği gibi, oturma haklarında bile bir dizi zorlukla
karşılaştılar.
Gerçek o ki, SPD içerisinde de öteden beri çifte
vatandaşlığı onaylamayanların sayısı az değildir.
Oysa İskandinav ülkelerinde, İngiltere, Fransa, ABD
gibi bir çok ülkede, bu ülke vatandaşlığına geçilirken,
sahibi olduğunuz vatandaşlıktan çıkma zorunluluğu
istenmemekte, kolayca çifte vatandaş olunabilmektedir.
Avrupa Parlamenter Meclisi’nde (Avrupa Konseyi), Batı
Avrupa ülkelerinde “demokrasinin gereği olarak birden
fazla vatandaşlığın kabul edilmesi” büyük bir çoğunlukla
karara bağlandı. Avrupa Parlamenter Meclisi üyesi
olarak bu kararın alınmasında büyük uğraş vermemin
amacı, Almanya’yı çifte vatandaşlık konusunda
zorlayabilmekti. Federal Almanya Parlamentosunda
hükümete verdiğim soru önergesine de, “bu karara
Almanya’nın uyma zorunluluğu olmadığı” gibi bir yanıt
verildi. Oysa Türkiye, Azerbaycan gibi ülkeler, Avrupa
Konseyi kararlarına uymayınca komisyonlar kurularak
gerekli kontroller ve yoğun eleştiriler yapılmaktadır.
Kanımca şimdi bu konuda baskı yapabilme
sırası Türkiye’dedir. Avrupa Konseyi üyesi Türk
Milletvekillerini, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere
eşit haklar ve siyasi katılım haklarının verilmesini, 25
Haziran 2008 Avrupa Konseyi kararlarına uyularak, bu
ülkelerin birden fazla vatandaşlığa olanak sağlamalarını
ısrarla istemeleri ve bu nedenle de gerekli kontrolü
yapacak bir komisyonun kurulması girişiminde
bulunmalarını diliyorum.
Prof. Dr. Hakki Keskin
2005-2009 Almanya Milletvekili ve Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi Üyesi
11 / 12 2013
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Federal hükümette
ilk Türk kökenli bakan:

Aydan Özoğuz
Almanya’da yeni hükümetin kurulmasıyla
birlikte Aydan Özoğuz Göç ve Uyumdan Sorumlu
Devlet Bakanı oldu. Özoğuz, Başbakanlık binasında düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Maria
Böhmer’den devraldı.
“Birçok şey hissediyorum ama tabii ki gurur duydum”
diyerek duygularını dile getiren Özoğuz “Bu, aynı
zamanda kabine masasına bir Türk’ün de oturabileceğini gösteriyor. Gerçekten Alman hükümetinin
bir parçası olabiliyor. Çok ilk yaşadık ve en yukarıya
tırmandık. Bence bu gençler için çok iyi bir sinyal”
şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’tan atama belgelerini alarak Federal Meclis’te yemin eden bakanlar,
Başbakan Merkel öncülüğünde ilk bakanlar kurulu
toplantısını başbakanlık binasında yaptılar. Aydan
Özoğuz’un Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert’in
yanında oturması dikkat çekti.
Kısa bir tatilden sonra yoğun bir çalışma yapacaklarını belirten Özoğuz “bundan sonra herşey mükemmel olacak diyemem, ama koalisyon protokolündeki
sözleri yerine getirebilirim” dedi.
İlk kez bir Türk kökenli ismin federal hükümet kabinesinde yer alması Almanya’daki Türkler tarafından
sevinçle karşılandı. SPD başkanı Gabriel “Özoğuz’un
kabinedeki ilk Türk kökenli bakan olmasından ötürü
övünüyorum” dedi.
Bakan olarak ilk açıklamasını Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle yapan Özoğuz, “toplumun
her kesimindeki çok çeşitliliğin değerinin bilinmesini
gerektiğini” ifade etti. Göçü bir fırsat olarak gördüğü-

Soldan sağa: Arif Taşdelen, Isabell Zacharias,
Aydan Özoğuz, Halil Taşdelen
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Aydan Özoğuz, 2012 yılında SPD Bayern’in Etnografya
Müzesi’nde verdiği ftar davetine katılmıştı.

nü belirten bakan, son yıllarda Almanya’da yaşayan
göçmen sayısının 16.4 milyona yükseldiğini, yabancıların 5.4 milyonunun bu ülkede dünyaya geldiğini
hatırlattı. Özoğuz “Mevcut görevler arasında tüm
insanların eşit katılımını sağlayabilmek için öncelikle
diploma tanınması veya meslek eğitim yeri bulma
konusunda başarısız olanlar için ikinci şans kültürünü
yerleştirmektir.” dedi.
Aydan Özoğuz kimdir?
Almanya’ya işçi olarak giden Trabzonlu baba ve
Gaziantepli bir annenin çocuğu olarak 1967 yılında
dünyaya geldi. İngiliz Edebiyatı ve İspanyolca eğitimi
aldı. İnsan kaynakları yüksek lisansı yaptı. 2004 yılında SPD’ye katıldı. 2009 seçimlerinde federal meclis
üyesi olan Özoğuz, 2011’den bu yana SPD başkan
yardımcılığı yapıyor. Hamburglu senatör Michael
Neuman ile evli ve iki çocuk sahibi.
7

Special

“Politiker sind Menschen mit
einer besonderen Verantwortung“
Wir haben Arif Tasdelen, den ersten Landtagsabgeordneten
mit türkischen Wurzeln im bayerischen Landtag, zum Interview
getroffen. Er ist 1974 in Anatolien geboren und zog 1982 aus
der Türkei nach Bayreuth. Seine politische Laufbahn begann
1988 mit dem Eintritt in die SPD in Nürnberg.
Gab es einen bestimmten Anlass oder eine
Erfahrung in Ihrem Leben oder Umfeld, welches
Sie dazu bewogen hat in die Politik zu gehen?
Ich bin 1998 in die SPD eingetreten, weil ich
Helmut Kohl als Bundeskanzler satt hatte.
Wie war Ihr erster Tag im bayerischen Landtag?
Spannend, ich habe mich wie ein Schuljunge
gefühlt.
Das Thema um Ihre Migration wollten Sie in
Ihrem Wahlkampf nicht zu sehr aufkommen
lassen. Sie wollten nicht auf den „QuotenTürken“ reduziert werden- ist das Ihnen auch im
Maximilianeum gelungen?
Integrationspolitik ist ein großes und sehr
wichtiges Politikfeld. Deshalb habe ich bewusst
die Integrationspolitik zu meiner politischen
Arbeit gemacht, weil ich die Lebenssituation der

Migrationen aus eigener
Erfahrung kenne. Bisher
hatte ich nicht das
Gefühl, dass ich auf
den „Quoten-Türken“
reduziert werde.

Aslı Saygı

Was macht Ihnen bei der
Arbeit als Politiker am meisten Freude? Und was
belastet Sie?
Der Kontakt zu vielen vielen Menschen macht
mir sehr viel Freude. Die Tatsache, dass ich nicht
allen Menschen, die meine Hilfe brauchen
helfen kann, belastet mich.
Was möchten Sie unbedingt noch erreichen?
Das unsere Gesetze und Bestimmungen sich
noch mehr an die Lebenswirklichkeit der
Menschen anpassen und nicht umgekehrt.
Sind Politiker auch nur Spiegelbilder der
Gesellschaft oder müssen Politiker Vorbilder
sein? Was denken Sie darüber? Liegt die
Wahrheit in der Mitte?
Politiker sind Menschen mit einer besonderen
Verantwortung. Deshalb sollten sie versuchen
Vorbilder zu sein.
Laut dem Koalitionsvertrag entfällt der
Optionszwang. Wollte aber die SPD nicht mehr in
puncto doppelte Staatsbürgerschaft erreichen?
Die SPD hat die -im Falle eines Wahlerfolgs- die
doppelte Staatsbürgerschaft versprochen.
Sie hat die Wahl deutlich verloren und hat im
Koalitionsvertrag trotzdem ihr Wahlprogramm
in puncto doppelte Staatsbürgerschaft zu 70 %
umsetzen können. Das ist ein großer Erfolg.
Was liegt näher- die doppelte Staatsbürgerschaft
oder der Eintritt der Türkei in die EU?
Die doppelte Staatsbürgerschaft.
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25 yıldır bize gösterdiğiniz güven için teşekkür ederiz.
Yeni yılda da size hizmet vermekten mutluluk duyacağız.
Yeni yılınız kutlu olsun!
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Nürnberg

Weltreligionen
für Integration
in Nürnberg
Rot gewandete Männer aus Plastik, die Kaufhausfassaden erklimmen, ein zum Christkindlesmarkt
verwandelter Hauptmarkt und Massen von
Einkaufenden, die vor allem an den langen
Adventssamstagen Wunschzettel abarbeiten – es
geht unübersehbar auf Weihnachten zu. Kaum
jemand, der sich nicht vom Trubel mitreißen lässt,
den süßen Verlockungen von Plätzchen und
Dominosteinen widersteht oder vom allgegenwärtigen Lichterglanz völlig ungerührt bleibt.
Eigentlich ist das höchste Fest der Christenheit ja
gar nicht für alle relevant. Dennoch kenne ich muslimische Familien, die sich ebenfalls auf ein festliches Beisammensein zum Jahresende freuen,
dankbar auf die vergangenen Monate und zuversichtlich auf das neue Jahr blicken, sich, Verwandte
und Freunde verwöhnen und mit ihren Nachbarn,
gleich welcher Nation und Religion, die besinnlichen Stunden an den Feiertagen genießen. Ein
schönes Zeichen der Integration, finde ich.
Auf eine kulturell und religiös offene
Stadtgesellschaft zielt ein Projekt ab, das 2012 am
Nürnberger Bildungszentrum mit zunächst zweijähriger Laufzeit startete. „WIN – Weltreligionen für
Integration in Nürnberg“ geht auf eine Empfehlung
der Deutschen Islamkonferenz zurück und bietet
eine Fortbildung für religiöses Führungspersonal
und aktive Ehrenamtliche in muslimischen
Gemeinden in Deutschland. Es setzt darauf, dass
geschulte Multiplikatoren den Integrationsprozess
ihrer Gemeindemitglieder positiv beeinflussen können. Imame werden von den Gemeindemitgliedern
ja nicht nur mit spirituellen, sondern auch mit alltäglichen Fragen konfrontiert. In einem gesellschaftskundlichen und sprachlichen Lehrgang befassen
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit
Themen wie Bildung und Arbeit, Asyl- und
Ausländerrecht, Gesundheit und Alter, Islam und
Recht. In den ersten Monaten des Jahres 2013
besuchten 83 hochmotivierte Frauen und Männer
aus 14 nordbayerischen Städten die
Fortbildungsabende. Das gesamte Programm
wurde mit ihnen zusammen erarbeitet und setzte
sich aus Theorie und praktischen Workshops
zusammen. Exkursionen führten etwa zur
10

KZ-Gedenkstätte Dachau, zum Dom in Bamberg
und in ein Nürnberger Altenheim.
Im November startete ein Lehrgang für Frauen, die
in muslimischen Gemeinden und Vereinen tätig sind
– mit über 40 Teilnehmerinnen. Sie kommen in der
Mevlana-Moschee in Fürth zusammen und werden
sich dort in der Woche vor Weihnachten mit Festen
in den verschiedenen Religionen beschäftigen, also
auch mit Weihnachten.
Den interreligiösen Dialog in der Region
Nordbayern zu stärken ist das zweite Ziel von „WIN
– Weltreligionen für Integration in Nürnberg“. Ich
freue mich sehr, dass seit dem vergangenen
Sommer auch Führungskräfte weiterer religiöser
Gemeinden Nürnbergs an den Kursen teilnehmen
und sich regelmäßig in einer transreligiösen Gruppe
treffen. Das Bildungszentrum im Bildungscampus
der Stadt Nürnberg fördert dies nachhaltig. Auch in
den kommenden zwei Jahren wollen wir das Projekt
fortführen. Die bisherigen Erfahrungen werden in
die Erstellung von Unterrichtsmaterialien und in die
Einrichtung virtueller Lernräume einfließen.
Engagierte Unterstützer hat das Projekt im Verein
DITIB Nordbayern, in der Volkshochschule Fürth
und im Erlanger Zentrum für Islam und Recht in
Europa. Gefördert wird es vom Europäischen
Integrationsfonds und vom Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge.
Das große Interesse aller Beteiligten an der
Zusammenarbeit stimmt mich optimistisch. Ich bin
mir sicher: „WIN“ wird zu einer echten Win-WinSituation führen!
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches und gesundes
neues Jahr!
Dr. Ulrich Maly
Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
11 / 12 2013
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AGC
Nürnberg
ziyareti

Haber: AntalyaBurada, Murat Seyirci

Antalya Gazeteciler
Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt
Yeni, cemiyet üyesi gazeteciler,
Isparta Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Şevket Karahan ve
Antalya İl Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam’dan oluşan heyet,
Nürnberg Gazeteciler Cemiyeti’nin
daveti ile Almanya’da tespit gezisi
gerçekleştirdi.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve
Presseclub Nürnberg Gazeteciler
Cemiyeti arasında devam eden
proje kapsamında her yıl Alman
ve Türk gazetecileri bir araya getiren heyet, Nürnberg’de 7 günlük
programda çeşitli ziyaretlerde
bulundu.
Antalya İl Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam’ın onur konuğu olduğu
gezinin ilk gününde Türk Hava
Yolları Nürnberg Müdürü Osman
Hasırcı, Presseclub Nürnberg
Başkanı Dr. Siegfried Zelnhefer
ve Nürnberg Emniyet Teşkilatı
tarafından karşılandı. THY VIP
salonunda gerçekleşen konuşma-

Osman Hasırcı, Mevlüt Yeni, İsmail
Satır, Mustafa Sağlam
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ların ardından ziyaretlere geçildi.
İlk olarak Nürnberg Büyükşehir
Belediyesi ziyaret edildi. Başkan
Ulrich Maly ile bir araya gelen
heyet, Nürnberg ve Almanya’daki
yerel yönetim hakkında bilgilendirildi.

Mevlüt Yeni başkan Ulrich Maly’e
plaket verdi.

Nürnberg’te iş adamları ile
buluşma
Kısa Nürnberg Kalesi gezisinin
ardından heyet, Müsiad Nürnberg Şube Başkanı İsmail Satır
ve üyeleri ile akşam yemeğinde
bir araya geldi. Almanya’daki
Türklerin yaşadığı sorunlar ve
Müsiad Nürnberg’in çalışmaları ile
ilgili bilgilerin paylaşıldığı gecede
heyet üyeleri, farklı şehirlerden
Almanya’ya gelmiş iş adamları
ile tanışma imkanı buldu. Ziyaret
sonrası başkan Mevlüt Yeni’nin
yanı sıra, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve
Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan tarafından
Müsiad Nürnberg Şube Başkanı
İsmail Satır’a hediyeler verildi.
AGC Heyeti Münih’te
Gezinin ikinci gününde Münih’e

geçen AGC heyeti, Bavyera
Eyalet Parlamentosu’nu ziyaret
etti. Bavyera ve Alman politikası
hakkında bilgilendirilen heyet,
parlamento binasını gezdi. Yaygın
ve yerel basının Almanya’daki
yayın faaliyetleri ve işleyişi ile ilgili
sorunların da cevaplandırıldığı
ziyaretin ardından Münih’i gezen
heyet, gezi sonrası İçişleri Bakanı
Joachim Herrmann ile bir araya
geldi. Almanya’daki Türkler ile
ilgili soruları içtenlikle cevaplayan Herrmann, Antalya Emniyet
Müdürlüğü ve Alman Emniyet
Müdürlüğü’nün ortaklaşa çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Antalya
Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam
Bakan Hermann’a, içinde Kaleiçi
kabartması bulunan plaket takdim
etti. AGC Başkanı Mevlüt Yeni
de derneğinin plaket ve flamasını
sundu.

TSYD Antalya Şube Başkanı İbrahim
Okumamış ‘Bayern Münih’in
Antalya’da kamp yapması ile ilgili
bakandan destek istedi.
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Başkonsolos Kaya
göreve hızlı başladı
Göreve yeni başlayan Nürnberg Başkonsolosu Asip Kaya, ardarda yaptığı
görüşmelerde bölgedeki Türk toplumuyla ilgili konuları ele aldı. Aralarında
MÜSİAD ve TİAD gibi İşadamları derneklerinin de bulunduğu sivil toplum
kuruluşlarıyla görüşen Kaya, dernek faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.

TIAD‘dan ziyaret

Vali Bauer ile görüştü

TIAD Yönetim ve Denetleme Kurulu
Kaya‘ya nezaket ziyaretinde bulunarak başarılar
diledi. Emre Aydın, Murat Şahin, Mürvet Özemek,
Ceylan Aytugan, Dr. Ali Aydın, Özkan Sunar‘dan
oluşan heyet derneğin kuruluş amacı, üyeleri ve
faaliyetleri hakkında başkonsolosu bilgilendirdi.

Başkonsolos Asip Kaya, Orta Frankonya
Valisi Dr. Thomas Bauer’i başkent Ansbach
şehrindeki makamında ziyaret etti.
Görüşmede Vali Bauer, Başkonsolos Kaya’ya
Ansbach şehri ve valiliğin görev alanlarına ilişkin
kapsamlı bilgi verdi.

Milletvekili Arif
Taşdelen’e ziyaret
Nürnberg Başkonsolosu Asip Kaya,
Bavyera’nın ilk göçmen kökenli milletvekili Arif
Taşdelen’e bir nezaket ziyaretinde bulundu. Asip
Kaya, “Arif Taşdelen’in siyasal alanda bir tarih
yazdığına işaret ederek, Orta Frankonya Valisi Dr.
Bauer’i ziyareti sırasında valinin Taşdelen’i övdüğünü
ve onun üstün meziyetlere sahip olduğu için Alman
seçmenlerden de oy aldığını” anlattı. Arif Taşdelen
de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek,
“Bavyera gibi tutucu bir eyaletten seçilmesinin
mümkün görülmediğini, ancak seçilerek bir ilke imza
attığını” kaydetti. Taşdelen, gençlerimize siyasete
atılmaları tavsiyesinde bulundu.
12

Arif Taşdelen, basın sözcüsü Hasan Çil,
Asip Kaya ve stajyer Birgül Korkmaz, ( soldan sağa)
Taşdelen’in ofisinde görülüyor.
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Başkonsolos Asip Kaya’ya,
engellilerden ziyaret
Nürnberg Elele Engelliler
Konfederasyonu, 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü kapsamında,
Nürnberg Başkonsolosu Asip
Kaya’ya bir nezaket ziyaretinde
bulundu. Başkonsolosluk maka-

mındaki ziyarette başkan Cengiz
Hocazade, Münih bölge başkanı
Adalet Günel, Konfederasyon
idare heyetinden Ayhan Yeşil ve
Tenzile Özcan’ın yanı sıra, engelli
Berna Aktaş (17), Mehtap Solmaz

(39), İzmir Buca Elele Engelliler
Derneği Başkanı Kamuran Parıltı
(53), Buca CHP Belediye başkan
aday adayı Aysun Önal Uyar ve
engelli vatandaşlarımızın aileleri
hazır bulundu. Başkonsolos Asip
Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına
ikramda bulundu ve engelli vatandaşlarımıza çeşitli hediyeler verdi.
Konfederasyon Başkanı Cengiz
Hocazade, Başkonsolos Asip
Kaya’ya ilgisi nedeniyle teşekkür
etti.
Başkonsolos Asip Kaya, İzmir
Buca Elele Engelliler Derneği
Başkanı Kamuran Parıltı’ya bir
çiçek verdi.
Berna Aktaş, konsolosluk makamına oturarak, polis olmak
istediğini söyledi.

“NSU Davası unutulmamalı“
Nürnberg Başkonsolosu Asip Kaya öncülüğünde bir
heyet NSU Davasının 61. celsesine katıldı.

CSU Bölge Uyum Kurulu Başkanı
İsmail Akpınar, El Ele Avrupa
Engelliler Konfederasyonu Genelbaşkanı Cengiz Hocazade, Objektif Tiyatro Başkanı Abdurahman
Gümrükçü, Emin Kente ve DİTİB
Kuzey Bavyera Gençlik Başkanı
Ramazan Avcı’dan oluşan heyet

“Bu davanın gündemden düşmemesi gerektiğini” belirtti.
Sekizi Türk olmak üzere 10 kişiyi
öldüren NSU üyesi katillerin
yargılanmasına devam edilen
davayı izleyen İsmail Akpınar
“Sanıkların mahkemedeki rahat
tavırlarından dolayı çok
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üzüldüm. Adalet en kısa sürede
yerine getirilmelidir. Mahkemeye
bu konuda güvenmek ve
inanmak istiyoruz. Davanın
Almanya ve Avrupa gündeminde

kalmasını sağlayalım“ şeklinde
konuştu. Heyet, Başkonsolos
Kaya’ya bu davaya katılmamıza
öncülük ettiği için çok teşekkür
ederiz.” dedi.

CSU Bölge Uyum Kurulu Başkanı İsmail Akpınar, El Ele Avrupa Engelliler Konfederasyonu Genelbaşkanı Cengiz Hocazade, Türkiye Nürnberg
Başkonsolosu Asip Kaya, Objektif Tiyatro Başkanı Abdurahman Gümrükçü,
Emin Kente ve DİTİB Kuzey Bavyera Gençlik Başkanı Ramazan Avcı
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Deutsch-Türkische Frauenclub
Der Deutsch-Türkische Frauenclub (DTFC
e.V.) versteht sich als eine kulturübergreifende und
pluralistische zivilgesellschaftliche Organisation,
die sich für die verschiedensten Belange gemeinsam mit ihren Mitgliedern aktiv einsetzt. In seiner
Ausrichtung und seinem Bestehen ist der DeutschTürkische Frauenclub in ganz Deutschland in dieser
Form einmalig. Sah die Gründerin und Initiatorin
Gülseren Suzan Menzel im Jahr 1991 den Bedarf in
der fachlich fundierten Information deutsch-türkischer und Türkeistämmiger Frauen, so veränderten
sich die Themenspektren seit dem mittlerweile über
20-jährigen Bestehen.
Im Vordergrund steht globales Handeln im transnationalen Raum. Insbesondere in den Anfangsjahren galt
der Brückenschlag, den der Deutsch-Türkische Frauenclub zwischen den beiden Heimaten Deutschland
und der Türkei schuf, als Auftakt einer langjährigen
erfolgreichen Geschichte. Durch den unermüdlichen
Einsatz der Vorsitzenden und der Mitglieder sowie
des Freundeskreises des Clubs, konnte notbedürftigen und kranken Menschen geholfen werden.
Einer der wichtigsten Anliegen des transnationalen
Clubs ist die Bildung. Ehrgeizigen Mädchen und
jungen Frau soll so der Weg zu einer eigenständigen
Ausbildung verholfen werden. Neben der schulischen Ausbildung besitzt auch das Studium hierbei
eine Schlüsselrolle. Zugleich werden die jungen
Frauen somit in ein bereits bestehendes Netzwerk
eingebunden, in denen sie selbst zu einem späteren
Zeitpunkt als Mentorinnen auftreten können. „Uns ist
es wichtig, ein stetig wachsendes Netzwerk und Bewusstsein für die Belange unserer Interessentinnen

und Interessenten zu schaffen. Nur so können wir
positive Rollenmodelle sichtbar machen, die sich als
aktiv partizipierender Teil der gesamten Gesellschaft
verstehen.“, erklärt der Vorstand.
Bildung wird hier weit verstanden: So kommt auch
die Kunst und die künstlerische Tätigkeit nicht zu
kurz. Die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und
Künstlern aus den Bereichen Literatur, Musik, Tanz,
Film und Theater sind fester Bestandteil der Kooperationen des Deutsch-Türkischen Frauenclubs in der
nordbayerischen Metropole Nürnberg. Neben Lesungen, Konzerten und
Vernissagen
veranstaltet
der Club
regelmäßige
Zusammenkünfte zu
Bayerns Sozialminis
terin Christine
größeren
Haderthauer überrei
chte Gülseren
Anlässen.
Suzan Menzel die Bay
erische Staatsmedaille für ihr soziale
Engagement.

Vorstand

MÜNCHEN

Augsburg

ISTANBUL

Nürnberg

PiYASA-Magazin
PiYASAMagazin
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CSU
Akpınar’ı
ön sıradan
aday
gösterdi
16 Mart 2014’de
yapılacak olan Bavyera yerel
seçimlerinde CSU, ekonomist
İsmail Akpınar’ı seçilme
ihtimalinin yüksek olduğu 10.
sıradan aday gösterdi. Bilindiği
gibi CSU, genel ve yerel
seçimlerde Türk kökenlileri ön
sıralardan aday göstereceklerini
söz vermişti. İsmail Akpınar’ı
10. sıradan aday gösteren CSU
böylelikle sözünü tutmuş oldu.
İsmail Akpınar, CSU’lu 140
delegenin yüzde 96’sının oyunu
alarak birçok Alman adayın
önünde yer almayı başardı.
Nürnberg ve çevresinde
çalışkanlığı, dürüstlüğü ve yardım
severliği ile bilinen İsmail Akpınar
45 yaşında, evli ve iki çocuk

Bavyera Maliye Bakanı Dr. Markus Söder, Ümit Sormaz,
İsmail Akpınar ve CSU Belediye Başkanı Sebastian Brehm

babası. 15 yıldır CSU içinde
başarıyla siyaset yapan Akpınar,
CSU Bölge Uyum Kurulu Başkanı
ve Bavyera Maliye Bakanı Dr.
Markus Söder’in başkanlığını
yaptığı CSU Nürnberg-FürthSchwabach Bölge Yönetim
Kurulu’nun da üyesi.
CSU’nun diğer Türk kökenli adayı

Lichtenhof İlçe Başkanı Ümit
Sormaz ise 24. sıradan aday
gösterildi.
CSU’nun Nürnberg Ana Kent
Belediye seçimleri listesinde
dikkat çeken bir diğer husus ise,
10’dan fazla göçmen kökenli
adayın bu listede yer bulması.

Nürnberg’de
edebiyat günleri
DİTİF’e bağlı Junge Stimme
kuruluşunun Nürnberg’de düzenlediği 7.
Türkçe-Almanca Kitap Günleri büyük ilgi
gördü. Villa Leon’da düzenlenen Kitap
Günlerine, yazar Feridun Zaimoğlu,
İmran Ayata, Su Turhan, Fethiye Çetin,
Ergün Tepeçik, Habib Bektaş ve Şinasi
Dikmen katıldı. Kitap fiyatlarının çok cazip olduğu
gözlenen fuarda, kitapseverler yazarlarla sık sık
söyleşi fırsatı bulup, kitaplar üzerine konuştular.
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Almanya ve ABD’de
Müslümanların durumu
Nürnberg’de düzenlenen
“İslam Haftası“ kapsamında
birçok dernek, kuruluş ve belediye
birimleri İslam dinini tanıtmak ve
müslümanlara ve İslama karşı
mevcut olan önyargıları kırmak
için programlar ve faaliyetler
düzenledi. Bu programlardan
biri de Medina e.V., Alman Amerikan Enstitüsü ve Nürnberg
Belediyesi Eğitim Merkezi
tarafından gerçekleştirildi.
Almanya ve ABD’de
Müslümanların göç durumunu
konu alan ve “Muslime in
Deutschland & USA: Willkommen
oder unerwünscht?” olarak
adlandırılan panele konuşmacı
olarak ABD Münih Konsolosu
Leyla Önes, CSU Bölge Uyum
Kurulu Başkanı İsmail Akpınar
ve Medina e.V. sözcüsü Ali Nihat
Koç katıldılar. Programın idaresini
ise Alman-Amerikan Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Andreas Falke
üslendi.
CSU Uyum Kurulu Başkanı İsmail
Akpınar, yaptığı açıklamada
“ABD’de yaşayan müslümanlar
daha çok Asya ve Afrika’dan

göç etmiş siyahi yerlilerden
oluşmakta. Almanya’da ise
müslümanlar daha çok Türkiye,
Balkanlar ve Ortadoğu’dan
göç etmiş bulunmaktadır.
Almanya’daki müslümanlar
yakın ülkelerden geldikleri için
Almanya’ya kültürel ve dini bağları
daha derin ve yoğun. ABD’de bu
böyle değil. Almanya’da yaşayan

müslümanlar bu ülkenin ayrılmaz
bir parçası olmuş durumdadır.”
dedi.
Toplantıya Nürnberg’de bulunan
Federal Uyum ve Göç Dairesi
BAMF, Nürnberg Belediyesi ve
CSU partisi yetkilileri yanında
birçok Türk ve Alman STK
temsilcileri de hazır bulundu.

Ali Nihat Koç, Leyla Önes, Prof. Dr. Andreas Falke ve İsmail Akpınar

TİAD üyeleri TSM
gecesinde buluştu
Avrupa Metropol Bölgesi Nürnberg Türk-Alman İşadamları
Derneği (TİAD) yeni sezon açılışında üyelerine dernek lokalinde müzikli
ve yemekli bir toplantı düzenledi. İdare Heyeti üyesi Serdar Gökkuş
organizatörlüğünde yapılan gecede Başkan Avukat Emre Hızlı Almanca,
yardımcısı Mürvet Özemek de Türkçe birer konuşma yaparak misafirlerini selamladılar. Nürnberg Başkonsolosu Asip Kaya da konuşmasında
işadamları ile bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İdare Heyeti üyesi Nürnberg Grundig CEO’su Murat Şahin misafirleri ile
tek tek ilgilenirken, Tezcan Akar’ın uduna Nuri Çifçi de orguyla eşlik etti.
16
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“Şehir
zabıtasında
Türk memurlar
da olmalı”

Aşure günü kutlandı
Nürnberg Alevi Kültür
Merkezi‘nin düzenlediği Aşure
gününde, Bavyera Milletvekili
SPD’li Arif Taşdelen, Nürnberg
Büyük Şehir Belediye Başkan
adayı CSU’lu Sebastian Brehm,
Türk-Alman İş adamları Derneği
Başkanı (TİAD) Avukat Emre
Hızlı, Doktor Meftuni Güngör,
Nürnberg Yabancılar Meclisi
Başkanı Diana Liberova, SPD’li
Gabriele Wöhrl, Belediye Meclisi
adayı SPD’li Abdurrahman
Gümrükçü ve 300 kadar davetli
hazır bulundu.
Nürnberg Alevi Kültür Derneği
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Başkanı İsmail Serin konuşmasında, Muharrem ayının önemine
dikkat çekti ve aşurenin kardeşliğin dostluğun ve beraber
yaşamanın bir sembolü olduğuna
işaret etti.
Serin daha sonra şöyle
konuştu; “Alevilerin hakları hala
verilmedi. Bizleri oyalamaya
devam ederlerse büyükelçiliğin
ve konsolosluğun hiç bir resmi
davetine katılmayacağız.
Almanya’da bazı eyaletlerde
haklarımız teslim edildi. Umarım
yakında Bavyera’da da bu haklar
bize verilir”

Nürnberg’de güvenliğin,
huzurun ve temizliğin sağlanması
için bir zabıta biriminin kurulması
için ilk adım atıldı. Kurulacak
olan bu birim kentteki alışveriş,
eğlence ve park gibi kamu
alanlarında görevli olacak.
Nürnberger Zeitung‘un yaptığı
kamuoyu yoklamasında,
katılımcıların yüzde 70’inin,
Augsburg’dan sonra Nürnberg’de
de bir şehir zabıta biriminin
kurulmasına olumlu baktığını
belirledi.
CSU’nun Nürnberg Encümen
Adayı ve bu konunun yakın
takipçisi İsmail Akpınar, şehir
zabıtası kurulması ile ilgili şunları
açıkladı: “Nürnberg’deki Türk
işletmelerin yoğun olarak faaliyet
gösterdiği Nürnberg Plärrer ve
Südstadt bölgesi esnaflarından
bölgelerindeki temizlik, alkol ve
madde bağımlıları, dilenciler ve
oto park sıkıntıları ile ilgili uzun
zamandır şikayetler almaktaydım.
Bu durumu gündeme getirmek
ve şikayetleri yerinde dinlemek
için, partili arkadaşlarımla
birlikte bölgedeki esnaf ve halkı
ziyaret ettik. Belediye Grup
Başkanımız Sebastian Brehm
bu konuyu Nürnberg Belediye
Meclis’inde gündeme getirdi ve
şehir zabıtasının Nürnberg’de
kurulması için ilk adımların
atılmasını sağlamış olduk. Bu
konuda önemli bir diğer husus
ise, bu projenin ikinci aşamasında
bu birime alınacak memurların
önemli bir kısmının göçmen ve
Türk olma gerekliliğidir. Ancak bu
şekilde bu birim verimli çalışacak
ve Türk işletmelerinin de sorunları
ile yakından ilgilenebilecektir.”
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Rechtsanwalt und Vorsitzender
des Deutsch-Türkischen
Unternehmerverbandes TIAD:

EMRE HIZLI
Seit 2001 ist Emre Hizli
als Rechtsanwalt tätig und ist
Inhaber einer Kanzlei in Nürnberg
mit Zweigstelle in Würzburg.
Zu den Schwerpunkten
gehört die anwaltliche
Beratung und Betreuung im
Wirtschaftsrecht mit Bezügen
zur Türkei (Direktinvestitionen,
Gesellschaftsgründungen,
etc.). Auch als Vorsitzender des
Unternehmerverbandes TIAD
ist er inzwischen seit 4 Jahren
im bilateralen Bereich zwischen
Deutschland und der Türkei
aktiv. Im anwaltlichen Bereich
begleitet er Investoren beratend
in die Türkei und unterstützt
seine Mandanten im rechtlichen
und steuerlichen Bereich mit
seinen Korrespondenzanwälten
vor allem in Istanbul und Izmir.
Hier agiert er mit renommierten
Anwälten und Steuerberatern in
der Türkei, die im wirtschaftlichen
Bereich bereits zahlreiche
deutsche Unternehmen
gegründet haben. In seiner
Funktion als Vorsitzender des
TIAD steht er mit zahlreichen
herausragenden Organisationen,
mit Wirtschaftsförderern sowohl in
der Europäischen Metropolregion
Nürnberg als auch in der Türkei
in enger Verbindung. Er verfügt
über ein beachtliches Netzwerk,
dass sich gerade in der Türkei
in ein ausgeprägtes System an
Kontakten etabliert hat. Wer
in der Türkei investiert, der
braucht insbesondere eine starke
Vernetzung. Emre Hizli übernimmt
für seine Mandanten die
notwendige Netzwerkarbeit und
18

so bringt Hizli seine Erfahrungen
und Erkenntnisse aus der
Anwalts- und Verbandstätigkeit
ein. Er wird zu unterschiedlichen
Vorträgen im Bereich des
Wirtschaftsmarktes Türkei
eingeladen. Schwerpunkte seiner
Vorträge sind dabei: Türkische
Wirtschaft im Allgemeinen,
rechtliche Rahmenbedingungen,
interkulturelles Know-how,
Unternehmenskulturen,
Vernetzung.
Emre Hizli sieht sich als Mittler
zwischen den Wirtschaftsnationen
Deutschland und Türkei.
Zu seinen Kompetenzen:
Er ist neutraler Moderator
zwischen den Märkten der Türkei
und Deutschlands. Er spricht die
Sprache des türkischen und des
deutschen Rechts, der türkischen
und der deutschen Wirtschaft.
Er fördert im Rahmen seiner
Funktionen als Anwalt und als
Verbandsvorsitzender aktiv die
Wirtschaftsbeziehungen der
beiden Länder.
Zu seinen Netzwerken:
Emre Hizli verfügt über ein
beachtliches Netzwerk, sowohl
in Deutschland, als auch in
der Türkei. Informationen zur
Vernetzung im Rahmen des
Unternehmensverbandes
TIAD finden Sie auf www.tiad.
de. Außerdem unterhält er im
Rahmen seiner anwaltlichen
Tätigkeiten wichtige Kontakte zu
folgenden Organisationen in der
Türkei, von denen Investoren
profitieren können: Union
der Türkischen Kammern für
Handel, Industrie, Seehandel

Emre Hızlı

R. Hisarcıklıoğlu und Hızlı

und Warenbörsen (TOBB),
Deutsch-Türkische Industrieund Handelskammer in Istanbul
(AHK), Deutsch-Türkische
Industrie- und Handelskammer in
Berlin (TD-IHK), Netz an weiteren
Beratern.
„HIZLI“ heißt „SCHNELL“, daher
lautet sein Motto: schnelle und
zuverlässige Lösungen:
Emre Hizli unterstützt Sie vor
allem im (steuer-)rechtlichen
Bereich (Vertragsanbahnungen
& -gestaltungen;
Gesellschaftsgründungen; etc.),
hilft bei der Auswahl neuer
Gesprächspartner, vermittelt
attraktive Geschäftskontakte
und steht dem Investor bei der
Überwindung bürokratischer
Hürden zur Seite.
Weitere Informationen zur
Anwaltskanzlei EMRE HIZLI &
KOLLEGEN unter www.ra-hizli.
de und zum Unternehmerverband
TIAD unter www.tiad.de.
11 / 12 2013
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3. Türk-Alman
Ekonomi Kongresi
gerçekleşti
Avrupa Metropol Bölgesi Nürnberg Türk
İşadamları Derneği (TIAD) tarafından Nürnberg’de
düzenlenen 3. Türk-Alman Ekonomi Kongresi’nde
birçok önemli isim bir araya geldi.
‘Türk Kökenli Gençlere Yönelik Mesleki Eğitim /
Meslek Edindirme’ ve ‘Nürnberg Metropol Bölgesi’nin
Uluslararasılaşması / Metropol Bölgesi İzmir ile
İşbirliği’ başlıklı iki gündem maddesinden oluşan
kongreye Orta Frankonya Esnaf ve Sanatkarlar
Odası ev sahipliği yaptı.
Heinrich Mosler’in yaptığı açılış konuşmasıyla
başlayan kongrede konuşan Nürnberg Başkonsolosu
Asip Kaya “Güçlü ekonomik potansiyele sahip
bu iki bölge arasında işbirliği platformu kurulması
kendi alanında bir ilki teşkil edecek ve Almanya ile
Türkiye’nin farklı bölgeleri arasında benzer işbirliği
mekanizmalarının kurulmasına örnek oluşturacaktır.”
dedi.
İlk bölümde yapılan “Türk kökenli gençler için meslek
eğitimi” konulu sunumların ardından düzenlenen
panelde ise Federal Göç ve Mülteciler Dairesi
Başkanı Dr. Manfred Schmidt, Federal İş Ajansı
Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Beier, Orta Fronkonya
Valisi Dr. Thomas Bauer, Dr. Wolfgang Eckart ve
Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı uzmanı Yunus
Ulusoy tarafından “Mevcut potansiyeli en verimli
değerlendirmek için neler yapabiliriz?” konusu ele
alındı.
“Nürnberg Metropol bölgesinin uluslararasılaşması
ve Metropol Bölgesi İzmir ile işbirliği” konulu ikinci
bölüm TIAD Başkan Vekili ve Grundig CEO’su
Murat Şahin’in ‘Nürnberg Metropol Bölgesi’nin
Uluslararasılaşması’ başlıklı sunumuyla başladı.
Bülent Akgerman ve Köksal Aykol ingilizce yaptıkları
sunumlarında İzmir ve Nürnberg İşbirliği ve İzmir’de
yatırım olanaklarını anlattı. Bu bölümdeki panelde
Almanya’nın İzmir Başkonsolosu Margit Haberle,
Bavyera Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret ve Marketing
Direktörü Dr. Ulrike Wolf, Orta Frankonya Sanayi ve
Ticaret Odası Başkanı Dirk von Vopelius, Nürnberg
Belediyesi Ekomomi Dairesi Müdürü Dr. Michael
Fraas, ESİAD Genel Sekreteri ve Dokuz Eylül
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yaşar
Tınar ‘Uluslararası etkileşimlerle şekillenen ekonomi,
bilim ve toplumsal gelişmelerin her iki bölgedeki
durumu ve işbirliği imkanları’nı tartıştılar.
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Margit Haberle

Asip Kaya

Yunus Ulusoy,
Dr. Osman Nuri Hasırcı

Emre Hızlı,
Heinrich Mosler

Suat Zal, Arif Taşdelen,
Ceylan Ertugan

Bülent Akgerman,
Murat Şahin

Prof. Dr. Yusuf
Ziya Aksu ve eşi

Dr. Mehmet Cevdet Baykal,
Asip Kaya, Hamide Türker
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Keynote SIGOS’tan
İstanbul’da bir ilk
Keynote SIGOS, uluslararası
telekomünikasyon konferanslarının yenisini
İstanbul’da gerçekleştirdi.
İstanbul‘da ilk defa düzenlenen Keynote SIGOS
Telekomünikasyon Konferansı’na, 40‘tan fazla
ülkeden 200’ün üzerinde üst düzey yönetici ve
uzman katıldı.
Kuala Lumpur, Bali, Pekin, Phuket, Cancun ve
Nürnberg’den sonra İstanbul’da 15.’si düzenlenen
konferansta telefon ve internet gibi iletişim
araçlarının bugünü ve yarını tartışıldı, geleceğe
yönelik stratejiler geliştirildi.

Şirketin CEO‘su
Adil Kaya
Adil Kaya,
“Facebook‘un
başından kalkamayan gençlerden,
sosyal medyaları ‘sallayanlara’, borsa için ani karar
verme sancısı taşıyan işadamlarından, lokanta ve
hastanelere kadar yaşamın işlemesini sağlayan
internet ve GSM iletişim ağları dışında kalmak
artık yaşam dışı kalmaya benziyor. Bu bağlamda
insan yaşamının, iletişim teknolojisiyle iç içe girdiği
günümüz dünyası artık aksayan, tökezleyen iletişim
ağlarını kabul etmiyor“ diyor.

Hem Almanya, hem Türkiye‘deki
hukuki işlemlerinize bakmaktayız!
Rechtsanwalt Serdal Altuntaş
Rechtsanwalt Dr. Temel Nal
Rechtsanwältin Ayşe Nal-Roskos
Rechtsanwalt Özgür Aktaş (Fachanwalt für Familienrecht)
Avukat Pınar Dirim (Türk Hukuku Avukatı)

www.sanas-legal.de
Goethestraße 17, 80336 München
Tel.: +49 (0)89 / 189 313 40

Sanas_Rechtsanwalte_148_66.indd 1

20

19.07.13 23:02

11 / 12 2013

piyasa

Career

Bir başarı hikayesi: AYDIN BÄCKEREI
Aydın Bäckerei’ın kapısını açıp içeri girdiğimizde bizi Türkiye’den tanıdığımız nefis kokular
karşılıyor. Tezgahta tatlısıyla tuzlusuyla kurabiyeler,
pasta ve baklava çeşitleriyle neredeyse yok yok.
Yıldıray Aydın bu yıl şirketinin tam 25. yıldönümünü
kutluyor. Dile kolay!
Şahane bir kurabiye tabağı ve nefis demli taze
çayımızla birlikte pastanenin cafe bölümüne
oturuyoruz. Bu hikayenin nasıl başladığını merak
ediyoruz. Yıldıray Aydın samimiyetle anlatıyor: “1979
yılında ilkokuldan sonra geldim Almanya‘ya. Burada
9. sınıfı bitirdikten sonra dil yetersizliğinden tahsil
yapamayacağımı düşünerek, kendime o zamanki
krizden etkilenmeyecek mesleklerden birini seçmeye
karar verdim. İnsanlar herşeyden vazgeçebilir ama
boğazdan geçemez.“
Artvinli bir annenin ve Gümüşhaneli bir babanın
ilk oğlu olan Aydın, o zamanlar Türkiye‘ye kesin
dönüşler teşvik edildiği için ‘Türkiye‘de Alman spesiyallerini sunabileceği bir fırın açma‘ hayali kurarak
küçük bir Alman imalathanesinde meslek eğitimine
başlamış. Boş zamanlarında o zaman Nürnberg‘de
bulunan üç Türk fırınından birine de pide yapmayı
öğrenmek için gidip yardım ediyormuş. Koçak fırının
sahibi de bu azimli gençten etkilenmiş olmalı ki,
henüz 18 yaşında olan Aydın‘a ortak çalışmayı teklif
etmiş ve 86 yılında şu anki fırın açılmış. Ortağı bir
yıl sonra kendi yoğunluğu nedeniyle ayrılınca bu
sefer babasıyla birlikte AYDIN Bäckerei‘ı kurmuş.
Şaşkınlığımız karşısında mütevazi bir şekilde devam
ediyor Aydın: “Aslında meslek eğitimim dışında
başka hiçbir yerde çalışıp tecrübe biriktirmemiş
olmamın eksikliğini hissetmedim değil.“
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Bir Alman usta, bir satış elemanı ve kendisinden
oluşan üç kişilik ekiple işe başlayan Aydın şu an
aralarında meslek eğitimi verdiği gençlerin de
bulunduğu yaklaşık 30 kişiye iş imkanı sunuyor. O
zamanlar kalifiye eleman bulmanın ne kadar zor
olduğunu vurgulayarak “Eşim ve ben gençliğimizi
burada bıraktık“ diyor ve ekliyor “Bizim işimiz hala
zor. Fabrikasyon değil, el sanatı icra ediyoruz. Bu da
insanlarla çalışmak demek ve insanın her günü aynı
olmuyor.“
25 yıllık şirket hayatında yaşadığı, kolay unutamayacağı anıları da vardır mutlaka? Tebessümle
anlatmaya başladığı ilk anısı 6-7 yıl önce Mercedes için çekilen reklam filminden. “Türklere yönelik
hazırlanan reklam filminde farklı zanaatkarların
kullandıkları araçlar tanıtılıyordu. 30 kişilik bir ekiple
yapılan çekimlerde ben ‚Vito’yu sundum. Bu reklam
filmi üç dört ay boyunca birçok televizyon kanalında
gösterildi. Türkiye’den bile tebrik etmek için arayanlar
olmuştu.“ diyor. Unutamadığı bir diğer anısı ise şirket
kuruluşu için teşvik başvurusunda bulunduğunda
aldığı ‚kaynağımız tükendi‘ cevabı. “Demek ki o zamanlar yeterince işsizlik yoktu‘ diyor hayal kırıklığını
gizleyemeyerek.
Üç çocuk babası olan Aydın‘ın büyük oğlu da kalfalık
belgesini alarak babasının izinden gidiyor. Gençlere
tavsiyelerini soruyoruz. Hiç düşünmeden cevap veriyor “Sevdikleri işi yapsınlar. Fakat mutlaka temelden
öğrenerek, tepeden inerek değil!“
Wölckernstraße 61 adresindeki AYDIN Bäckerei
haftanın her günü açık. Mutlaka uğrayın ve kaymaklı
kadayıf tatlısını deneyin!
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90. yıl kutlandı
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. Yılı
Münih’teki The Charles Otel’de kutlandı.
Münih ve çevresindeki Sivil Toplum Örgütleri, Bavyera Eyaleti politikacı ve bürokratlarının da hazır bulunduğu kutlama etkinliğinin açılış konuşmasını Münih
Başkonsolosu Hidayet Eriş yaptı. Eriş konuşmasında,
“Cumhuriyetimizin kuruluş sürecindeki zorluklara”
değindi ve “Bugün özgür ve hür bir ülkede yaşıyorsak
bunu o günlere borçluyuz.” dedi.
Daha sonra kürsüye gelen Bavyera Devlet Bakanı
Albert Füracher, konuşmasında, “Türk vatandaşlarının Bavyera‘nın en önemli zenginliği olduğunu ve
bir arada yaşamaktan duyduğu memnuniyeti” dile
getirdi. Daha sonra sahne alan Alman Unterbiberger
Hofmusik ile Türk Armoni Ahenk grubunun verdiği
Türkçe ortak konser büyük beğeni topladı. Elvan Halk
Dansları Ekibi‘nin Ege yöresi ile Anadolu‘nun çeşitli
bölgelerinden derleyip sunduğu folklor gösterisi ayakta
alkışlandı. Münih ve çevresinin sevilen müzik grubu
Cümbüş ise davetlilere güzel bir Türkü dinletisi sundu.

Unterbiberger Hofmusikanten

Cousin‘s Bar

Türk Telekom ve Denizbank ekibi bir arada

NAR

GIL

E

Daniela-Bülent Tulay

Ayşe-Nurdoğan
Özcan

Haftanın dört
günü canlı müzik
Cousin‘s Bar
Siegesstr. 17
80802 München
Tel: 0170 73 94 990
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Necip Şahin, Sema Bertold, Cumali Naz,
Ali Yıldırım, Hasan Tan
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Karslıoğlu Münih‘te konuştu
T.C. Berlin Büyükelçisi H. Avni Karslıoğlu,
Güneydoğu Avrupa Topluluğu (SüdosteuropaGesellschaft) tarafından Münih‘te tertiplenen
etkinlikte Türkiye‘nin iç ve dış politikası ile TürkiyeAvrupa Birliği ilişkileri konularında bir konferans verdi.
Bavyera Ekonomisi Enstitüsü‚ Haus der Bayerischen
Wirtschaft binasında tertiplenen konferansta Berlin
Büyükelçisi H. Avni Karslıoğlu Türkiye’nin dış
politikasından, Türkiye’de basın özgürlüğüne, Gezi
olaylarından Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine dair
birçok konuya değindi ve bu konular hakkında önemli
açıklamalarda bulundu.
Türkiye‘nin dış politikası hakkında değerlendirme
yapan Karslıoğlu “Kuvvetli ve dış politikada başarılı
olan ülkeler komşu ülkeleri ile iyi ilişkiler içinde olan
ülkelerdir.” dedi.
Büyükelçi Karslıoğlu, Almanya - Türkiye ilişkilerinin
olumlu yönde seyrettiğini ancak daha iyi olabileceğini
söyledi.
Demokratikleşme paketinin de Türkiye’de adım adım

başarılı bir şekilde uygulanmaya başlandığını da
dile getiren Karslıoğlu, “Almanya’da Türkçe dersi
almak Türkiye’de Kürtçe dersi almaktan daha zor
durumdadır.” ifadesini kullandı.
Büyükelçi Karslıoğlu, çalışanların sorunlarına
da değinerek, “Otuz sene önce çalışmaya gelen
işçilerimiz artık çalıştıkları fabrikalarda yönetici
konumuna geliyor. Bugün Almanya ve diğer
ülkelerdeki önemli firmalarda çalışan ve yüksek
yönetici pozisyonunda olan birçok başarılı Türk
insanımız var. Bunların oranı ileride yükselerek
artacak.” tespitinde bulundu.
“Türkiye: İç ve Dış Politikada Güncel Sorunlar ve
Avrupa ile İlişkiler” isimli konferansta yaklaşık 2,5
saat konuşan ve Türkiye’nin gelişimini anlatan
Büyükelçi, “Türkler‘e zor vize veren Almanya,
Afrikalılara hiç vermiyor. Biz de geleceğin en önemli
pazarı olan Afrikalıları İstanbul’a çağırıyoruz.
Avrupa’da uygulanan vize nedeniyle İstanbul fuar
merkezi oldu” dedi.

?
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İzmirli:“Önce birliği sağladık”
2003 yılında kurulan Münih Türk Okul Aile Birliği 10. yılını
geride bıraktı. Derneğin son iki yılında başkanlık görevini yürüten
Nilgün İzmirli’yle bu süreci konuştuk.
Görev aldığınız son iki yılı
kısaca özetleyecek olsanız,
neler söylersiniz?
İki yıl önce göreve geldiğimizde
“Dernek kapansın mı, yaşasın
mı?” tercihi ile karşı karşıyaydık.
Dernek üyeleri ve yönetim kurulu
olarak ‘devam’ kararı aldık
ve bunu hayata geçirmek için
yönetime geldik. İşimiz kolay
olmadı tabii. Çünkü hepimizin bir
işi vardı. Yönetim kurulumuzun
resmileşmesi, bürokratik ve hukuki
yetki, devir teslim işleri sekiz ay
sürdü. Bu işleri sona erdirirken
bir yandan da kan kaybını
durdurarak üyelerimizle yeniden
buluşmalar, toplantılar düzenledik.
Bunu çok önemsedik çünkü ilk
kuruluşumuzdan itibaren 50
üyemiz derneği çeşitli nedenlerle
terk etmişti.
Bu organizasyonlar içinde en
önemlisi hangisiydi?
Hepsi önemliydi ama Münih
Türk Okul Aile Birliği olarak

gündeme gelip duyulmasına güzel
bir vesile oldu.
Çağımız iletişim çağı. Artık
insanlar yüz yüze görüşmekten
çok, sosyal medyada iletişim
kurmayı tercih ediyor. Siz de
dernek olarak bu değişime ayak
uydurmaya çalışıyor musunuz?
Bu değişime çok önem verip,
sosyal medyayı, sanal alemi
iyi kullanıyoruz. Örneğin
Facebook grubumuz üzerinden
takipçilerimize sürekli duyurular ve
bilgiler yayınlıyoruz.
Nilgün İzmirli

düzenlediğimiz 10. Yıl Balosu’nun
yeri ayrıdır. Bu balo çok
ses getirdi. Münih’in değişik
çevrelerinden 240 kişi balomuza
katıldı. Siyasi çevrelerle de kontak
kurulmasına ve Münih Türk Okul
Aile Birliği’nin adının tekrar

Son olarak neler söylemek
istersiniz?
Yönetim kurulumuzda ve
çalışmalarımıza katkıda bulunan
arkadaşlarım Sebile Meier, Nurten
Aslan, Zeynep Tabak, Onur Aslan,
Şaban Tasan, Halil Izmirli ve
denetlemedeki arkadaşlarımız
Özden Aslan ve değerli Türkçe
anadil dersi öğretmenimiz Mehmet
Karaduman´a teşekkür ederim.

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

Goethestr. 36
80336 München
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Köksal Avukatlık Ortaklığı
Münih’te şube açtı
Türkiye’nin önemli
avukatlık bürosu Köksal
Avukatlık Ortaklığı, Münih’in
seçkin caddesi Maximilian’da bir
şube açtı. Kalabalık bir davetli
gurubunun katıldığı açılışta bir
konuşma yapan Köksal Avukatlık
Ortaklığı’nın kurucusu avukat Dr.
Mehmet Köksal, kuruluş felsefesi
hakkında geniş bilgi verdi ve
Münih’te faaliyete geçmelerinden
dolayı duyduğu memnuniyeti
belirtti.
Kuruldukları 1996 yılından
bu yana hep büyük hedefler
seçtiklerini kaydeden Köksal,
“Münih’te açtığımız bu şubeyle,
hedeflerimize emin adımlarla
ilerlediğimizi gösterdik.” dedi.
Yirmidört avukatın görev yaptığı
Köksal Avukatlık Ortaklığı;
uluslararası ticari davalar
konusunda hatırı sayılır tecrübeye
ve birikime sahip.
Açılış kokteyline, Türkiye
Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu
Hidayet Eriş, Bavyera Ekonomi
Bakanı Georg Reichl, Ticaret
Ataşesi Dr. Cevdet Baykal ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Ataşesi Hüseyin Bağceci ve çeşitli
STK temsilcileri katıldı.
Bavyera Ekonomi Bakanı Georg
Reichl açılış kokteylinde yaptığı
konuşmada, Almanya ve Türkiye
arasındaki ekonomik ve ticari
bağların oldukça güçlü olduğunu
ve her gün daha da büyüdüğüne
dikkat çekerek; “Türkiye bizim için
çok değerli ve stratejik bir ortaktır”
dedi. Ticaret Ataşesi Dr. Cevdet
Baykal ise, Türkiye ekonomisinin
yapısı ve gelişimi hakkında
detaylı bilgilerin bulunduğu bir
sunum gerçekleştirdi. Sunumların
ardından misafirler açık büfe
eşliğinde birbirleriyle sohbet etme
imkanı buldular.
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Hidayet Eriş

Dilşad Budak, Cengiz Sarıoğlu

Sebile Meier, Çetin Köksal,
Şafak Subaşı

Av. Dr. Mehmet Köksal

Semih Yıldırım, Hasan Kıvran

Susanne Merten.Wente,
Yalçın Bayer, Ayşe ve
Nurdoğan Özcan
25
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Dil Beste‘den
3. yıl konseri
Kuruluşunun 3. yılını
bir konser vererek kutlayan Türk
Sanat Müziği Dil Beste Grubu,
davetlileri müziğe doyurdu.
4 saat süren ve davetlilerin
de eşlik etmesiyle görkemli
bir müzik ziyafetine dönüşen
konserde ağırlıklı olarak Hüzzam,
Muahayyer Kürdi, Hicaz ve
Nihavend makamlarından
şarkılar söylendi. Şef Şeref Aydın
yönetimindeki Dil Beste Grubu,
Münih‘te üçüncü konserini verdi.
Ünlü müzik hocalarından Ahmet
Kadri Rizeli de konsere gelenler
arasındaydı.
Dil Beste saz heyeti, Turgut Billur
(ritm), Cumhur Taşkıner (ud)
Kanuni Erdal, Nevruz Sanverdi
(bendir) Önder İntepe (keman),
Cihangir Miisli (klavye), Boran
Taraklı’dan (zilli def) oluşuyor.

Şeref Aydın

Ahmet
Kadri Rizeli

90 Jahre Republik Türkei

26

Mittelalter zurück?“.
Anschließend referierte Süheyl Batum über
die Verfassungsverhandlungen mit der
Regierungspartei AKP und den damit verbundenen
Schwierigkeiten. „Die AKP hat es eigentlich nicht
darauf abgesehen sich für eine Verbesserung
der Grundrechte einzusetzen. Ihr Ziel ist es
unantastbare Gesetze ausschließlich in ihrem
eigenen Interesse zu verändern.“ so Batum.

Text: Görkem Sahin, Foto: Orhan Gedik

Der türkische Volksverein e.V. München
lud zum 90-jährigen Bestehen der türkischen
Republik zu einer Konferenz im DGB Haus in
München ein. Unter großem Andrang wurde
über das Thema „Verfassungsänderungen in der
Türkei“ diskutiert, unter anderem mit dem CHPAbgeordnete Prof. Süheyl Batum.
Eingeleitet wurde der Abend mit einer
Eröffnungsrede von Necip Sahin, Vorsitzender
des Türkischen Volksvereins in
München: „Atatürk war nicht nur
Gründer eines unabhängigen
Staates, sondern ein Kämpfer
für eine moderne Gesellschaft
in der Türkei. Seine Revolution
beinhaltete neben der
Unabhängigkeit von Großmächten,
eine demokratische Republik
anstatt der Monarchie (...). Werden
wir diese moderne Republik
wiederbeleben oder kehren wir ins
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Emine Kısır, Necmi Yap
ıcı, Mehtap
Bayrı, Faruk Sofuoğlu,
Tuba Türker
oyundan sonra kuliste
görülüyor

Benimle Delirir Misin?
İbomavi Events’in
organizasyonunu yaptığı
“Benimle Delirir misin?”
adlı oyun 20 Aralık
2013‘te Kulturzentrum
Trudering‘de tekrar
sahneleniyor.
Mine Artu‘nun yazdığı
ve yapımcılığını Faruk
Sofuoğlu‘nun üstlendiği
komedi oyununda Necmi
Yapıcı ve Mehtap Bayrı
rol alıyor.
Kadın erkek ilişkisini,
Adem ile Havva’dan
günümüze kadar geniş
bir perspektifte ele alan
oyun, eğlenceli dili ve iyi
oyunculuklarıyla tam bir
seyirlik fırsat sunuyor.
Tiyatro ve kültürel
etkinliklerle adından
sıkça söz ettiren İbomavi
Events‘in yöneticisi
İbrahim Bozkurt;
“Münih’te kültürel
altyapısı oldukça güçlü,
tiyatroya gönül veren bir
seyirci potansiyeli var.
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400 kişi tarafından izlenen oyun
büyük beğeni topladı.

Bunun en büyük kanıtı,
Benimle Delirir Misin
adlı oyunu yoğun istek
üzerine yeniden Münih’e
çağırmamızdır. Bu güzel
eseri sahneleyen değerli
oyuncular Necmi Yapıcı
ve Mehtap Bayrı’yı
bir kez daha Münih‘te
ağırlamaktan büyük bir
onur duyacağız‘ dedi.
Ne Dediler?
Müthiş performans,
çok eğlenceli oyun,
izlenmesi gerekir. Birol
Güven (Mint Yapım)
Arkadaşlarımı
kutluyorum çok güldüm,
seyirciler de çok eğlendi.
Hakan Yılmaz (Oyuncu)
Zaman nasıl geçti fark
etmedim, arkadaşlarımı
kutluyorum. Herkese
tavsiye ederim, gidin
izleyin. Salih Kalyon
(Oyuncu)
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Gezi Parkı’nın mimarı
Aron Angel anıldı
Duran: “En büyük yardımcım ve destekçim
eşim Gülay”

CSU’dan Türk aday
26 yaşındaki Serdar Duran, 16 Mart yerel
seçimlerinde Münih Anakent Belediye Meclisi için,
Almanya’nın en muhafazakar partisi Hıristiyan
Sosyal Birlik Partisi’nden adaylığı onaylandı.
CSU tarafından 2014 Mart yerel seçimlerinde
aday gösterilen Serdar Duran konuyla ilgili olarak,
“Amacım, Münih’te yaşayan göçmen kökenli,
özellikle Türklerin sosyal, siyasi ve çalışma
ortamının yanı sıra, sosyal yaşamlarındaki
sorunlara çözüm üretmek. Bunların başında da
uyum konusu geliyor. Burada doğup büyümüş bir
genç olarak, göçmenlerin sesi, kulağı, gözü ve
kulağı olmak istiyorum. Çünkü, bende gençlik ve
öğrencilik yaşantımda aynı sorunları yaşadım” dedi.
Serdar Duran, “Programınızı uygulamak için
daha uygun partiler yok muydu?” sorusu üzerine,
“Ben aslında zor olanı seçmeyi tercih ettim. SPD
veya Yeşiller gibi partilerden çok daha rahat aday
olabilirdim. Ama CSU’yu siyasi görüşüme yakın
olduğu için tercih ettim. Onlar da benim gibi kendi
kültürlerine ve geleneklerine sahip çıkıyorlar” dedi.

Münih’te faaliyet gösteren IG-İnitiative
Gruppe şirketi, “İstanbul Hayali” isimli bir gece
gerçekleştirdi. Geceyi ilginç kılan, Gezi Parkı’nın
tasarımcısı İtalyan şehir plancısı mimar Aron Angel’in
anısına düzenlenmesiydi.
Sunumunu Ayhan Yılmaz’ın, organizasyonunu ise
Levent Askar’ın yaptığı gecede mimar Halil Tokdemir
ile Ayhan Yılmaz’la bir söyleşi yapıldı. Söyleşide
mimar Aron Angel’in mimari stili konuşulurken,
İstanbul’a yaptığı mimarı katkılardan övgüyle söz
edildi.
Gecede izlenilen filmde Aron Angel’in Gezi Parkı,
Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı ve
Bağdat Caddesi gibi yapıtları anlatıldı.

Patatez kumpir
Dachauerstr.‘de hizmet veren Patatez,
Münih‘te kumpirseverlerin aklına ilk gelen adres.
Münih‘in ilk kumpircisi olarak kayıtlara geçen ve
Türkler‘in yanında Almanlar‘a da kumpiri sevdiren
mekan iki yıl önce Aydın Yıldırım tarafından
devralındı. Özenle dekore edilen mekan, büyük
olmamasına rağmen ferah hissettiriyor. Münih
Yüksek Okulu‘nun tam karşısında olması nedeniyle
öğrencilerin uğrak yeri haline gelen Patatez‘de
öğlen saatlerinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor.
Patatez, farklı kumpir çeşitlerinin yanısıra wrap ve
mönüye yeni eklenen köfte dürüm gibi lezzetler
de sunuyor. Tavuklu kumpir favoriler arasında.
Mönüdeki fiyatlar 3,90Euro ile 6,00Euro arasında
değişiyor. Patatez, hafta içi her gün 10.00 ile 19.00
arası, cumartesileri ise 11.00 ile 18.00 arası açık.
28
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Armoni
Ahenk’ten
dev konser
Münih’in sevilen TSM
grubu Armoni Ahenk, Ahmet Kadri Rizeli yönetiminde
bir konser verdi.
Münih Başkonsolosu Hidayet Eriş ve eşi Jülide
Eriş’in de katıldığı ‘İstanbul Şarkıları’ temalı konser
iki bölümden oluştu. Münih Müzik Yüksek Okulu’nda
gerçekleşen konserin ilk bölümünde ağırlıklı olarak
‘nihavend’ makamında eserler seslendiren koro,
ikinci bölümde İstanbul şarkılarından derlenmiş
parçaları icra etti.
Koro şefi Şükrü Akçelik’in “Bir Geceye Bir Ömür
Verilir Kanlıca‘da” eserini seslendirdiği konserde,
solist Deniz Filizmen‘in, Ahmet Kadri Rizeli ile
yaptığı “İstanbul‘u Sakladım Gözlerinin İçinde” düeti
davetliler tarafından büyük beğeni kazandı.
Deniz Filizmen’in sunuculuğunu yaptığı konser,
koronun söylediği “Adalar’dan Bir Yar Gelir Bizlere”
eseriyle sona erdi.

Şükrü Akçelik

Ahmet Kadri Rizeli,
Deniz Filizmen

Sazlar: Ahmet Kadri Rizeli (kemençe), Ayhan Çakır
(keman), Serdar Açın (viyolonsel) Safinaz Rizeli Türk
(kanun) Gökhan Filizman (tanbur), Bekir Sakarya
(akordion), Aygün Altınbaş (ritm).
Koro: Şükrü Akçelik, Serpil Artan, Serdar Avan,
Deniz Filizmen, Şemsettin Bahçekapılı, Gülfer
Salama, Mustafa Gürbüz, Dilek Sırlı, Ahmet Yıldız,
Süreyya Akay.

Uğur Dündar ve Atilla Sertel, Demokrasi ve
Özgürlükler Paneli’nde konuştu
Münih‘te Alman Türk
Dostluk Federasyonu gazeteci
Uğur Dündar ve Atilla Sertel‘in
katıldığı Demokrasi ve Özgürlükler
adlı bir panel düzenledi.
DGB binasında tertiplenen panelin
açılış konuşmasını Alman Türk
Dostluk Federasyonu Başkanı
Cihan Sendan yaptı.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı
panelde söz alan Atilla Sertel,
“Türkiye‘nin hızla demokrasiden
uzaklaştığını ve bir korku
imparatorluğuna dönüştüğünü”
söyledi.
Uğur Dündar ise yaptığı
konuşmada, “Türkiye‘de hür bir
basının bulunmadığını” belirtti.

Soldan sağa; Avukat Temel Nal, Atilla Sertel, Cihan Sendan,
Uğur Dündar, Cemal Güneş
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Dündar, “Yapılacak olan projelerin
binlerce ağacın katline sebep
olduğunu, 3. Köprü ve bağlantı
yolları için Kuzey Ormanları‘nın
yok edildiğini” savundu.
Panelin son bölümünde ise iki
konuk gazeteci, katılımcılardan
gelen sorulara cevap verdiler.

Panelin ardından gidilen Marmaris restoranda
yemek sonrası Uğur Dündar sevenleriyle poz verdi.
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Green Corner

Enerjiyi bilinçli ve
verimli kullanalım
– hepimiz kazanalım
‘Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli
– IPCC’ye üye bütün ülkelerin 6 yıllık çalışmasının
sonucunda hazırlanan raporda, iklim değişikliğinin
insan nedenli olduğunun altı çizildi. Rapora göre,
küresel iklimdeki olağandışı ısınmanın devamı
halinde gezegenimiz ve insan yaşamının büyük
tehdit altında olduğu belirtildi.
Özellikle fosil yakıt kullanılması ve hızlı
sanayileşmenin atmosferdeki sera gazlarını
yoğunlaştırdığını ve küresel ölçekteki iklim
değişikliğine neden olduğunu görüyoruz.
Küresel iklim değişikliğinin en önemli nedeni olarak
gösterilen enerji sektörü, çözümün de en önemli
parçası. İlk olarak, emisyonları azaltıp bu süreci
yavaşlatabiliriz.

“Hepimiz evimizin önünü süpürsek, sokağı temiz
tutabiliriz!”
Bilinçli bireyler olarak zahmeti az yöntemlerle, refahı
engellemeden küresel problemlerin çözümüne büyük
katkılar sunabiliriz. Bu sayede bütçe giderlerimizi
azaltabileceğimizi de unutmayalım.
Tavsiye edeceğimiz çözüm önerileri şöyle;
30

• Günlük yaşamda
enerji kullanımını
kontrol altında
tutmak, bilinçli
tüketmek herkesin
uygulayabileceği
önlemlerin başında
geliyor.
• Profesyonel yalıtım ve ısı sızma kayıplarının
azaltılması ile binalarda önemli boyutta enerji
tasarrufu potansiyeli de mevcuttur.
• Enerji üretimi için güneş, rüzgar gibi bir takım
alternatif enerji kaynaklı çözümler ve teknolojiler
hazır. Bu yenilenebilir enerjiler arasında güneş
ışınlarından ısı enerjisi olarak yararlanmak veya
elektrik üretmek mümkündür.
Almanya, federal ve mahalli düzeyde, “Yenilenebilir
Enerji Kanunu” ve “Enerji Tasarruf Kanunu” aracı
ile cazip mali teşviklerle desteklemektedir. Eyalet
başkenti Münih belediyesine bağlı Yapı ve İnşaat
merkezi (Bauzentrum München) geniş bir uzman
kadrosu ile kapsamlı bilgilendirme ve danışma
hizmetlerini ücretsiz arz etmekte ve yukarıda
belirtilen konularda ihtiyacı olanlara yardımcı
olmaktadır. Münih Fuarının karşısında (Messestadt
West) bulunan Bauzentrum herkese açık olan zengin
seminer ve konferans programları sunmaktadır.
Detaylı bilgiler için Internet adresimiz:
www.muenchen.de/bauzentrum
Gelecek nesillere güzel, yaşanabilir bir dünya
bırakmayı kendimize görev edindik, sizleride
yaratıcılığınızı kullanarak enerji tasarrufuna,
bağımsızlığına ve barışa davet ediyoruz.
Çiğdem Şanalmış
Güneş enerjisi danışmanı, Bauzentrum München
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Restaurant
MARMARIS

Yeni yılda
tüm müşterilerimize
sağlık ve mutluluk
dileriz.
Hermann-Lingg-Str. 12
80336 München
Tel. 089 533974
info@tuerkischesrestaurantmuenchen.de
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Augsburg

VTE ile Sinema
Akşamı

Arif Diri gönüllü
elçiliğe getirildi
Birlik 90 / Yeşiller Başkanı Ursula Jung’un,
gönüllü elçilik için önerdiği Türk Alman Dostluk
Derneği Başkanı Arif Diri, tüm ilçe başkanları ve
katılımcıların oy birliği ile elçi atandı.
Kaymakam Martin Sailer tarafından sertifika verilerek
Augsburg ilçelerinin gönüllü elçiliğine atanan Arif Diri,
“Augsburg ve ilçelerinin tanıtım görevini üstlenmiş
85 elçinin içindeki ilk Türk kökenli elçi olduğu için
gururlandığını” belirtti.
Atama esnasında Kaymakam Martin Sailer: “Türk
kökenli birisinin aramıza katılmasını sevinçle
karşılıyoruz. Ayrıca Bobingen Türk Alman Dostluk
Derneği Başkanı olarak da bizlere Bobingen ve
çevresindeki yaşadıklarından bahsedecektir.” dedi.

VTE – Augsburg Türk Veliler Derneği ile
Eltern Cafe’nin birlikte düzenlediği 3. Türk – Alman
Sinema Akşamı gerçekleşti.
Löwenckschule’deki Eltern Cafe’de yapılan
gösterime Türk ve Alman’lardan oluşan kalabalık
bir davetli grubu katıldı.
Gecede, Türk – Alman ilişkilerini komik bir dille
anlatan ‘Evet – İch Will’ filmi seyredildi.
Augsburg’da birçok sosyal etkinliğe imza
atan VTE – Augsburg Türk Veliler Derneği’nin
ikinci başkanı Ufuk Sayın, “benzeri gecelerin
devamının geleceğini” dile getirirken, “yakın bir
zamanda da Türk - Alman yemek pişirme akşamı
gerçekleştireceklerini” belirtti.

Gemeinsam für Augsburgs Migranten
Der Betrieb in dem markanten Gebäude
am Senkelbach läuft bereits seit April 2013 – am
Wochenende hat sich das Zentrum für interkulturelle
Beratung (ZiB) nun der Öffentlichkeit vorgestellt. Bei
einem Festakt im alten Straßenbahndepot und
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einem Hoffest für Nachbarn, Projektpartner und
alle Augsburger Bürgerinnen und Bürger gab es
Gelegenheit, die verschiedenen Projekte und Träger
mit ihren Angeboten kennenzulernen.
„Mit dem ZiB entsteht in Augsburg ein weiterer
Meilenstein der Friedensstadt“, betonte
Bürgermeister Peter Grab in seinem Grußwort im
Namen der Stadt.
Den Fahrplan zu den einzelnen Projekten im
Zentrum für interkulturelle Beratung stellten
anschließend Jakob Ludwig, Stephan Schiele und
Sylvia Hank (Tür an Tür) sowie Matthias SchopfEmrich (Diakonisches Werk) vor.
Nach Lyrik mit Karla Andrä (Fakstheater) und Musik
von Antonia und Cornelia Meyer (Geigenbauatelier
Augsburg) stellten sich die im ZiB vertretenen Träger
den Fragen von Barbara Friedrichs (Stadt Augsburg).
11 / 12 2013
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Hereos sertifikaları dağıtıldı
Dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin
herkesin aynı hak ve fırsata sahip olduğunu savunan
gençlik programı Hereos projesi, eğitim verdiği
gençlere sertifikalarını dağıttı. 100’e yakın davetlinin
katıldığı tören Augsburg’daki Rokokosaal’da yapıldı.
Proje, 2007 yılında Almanya’da Berlin’de başlayıp,
daha sonra Duisburg, Münih, Köln, Nürnberg ve
Augsburg şehirlerinde de hayata geçirildi. 2012
yılında Augsburg’a gelen proje BRÜCKE e.V.
tarafindan yürütülüyor.
Hereos sertifikası alan gençler, okullarda ve pedagoji
kurumlarında namus, eşitlik, vb. konular hakkında
atölye çalışmaları yapıp, diğer gençlerle bahsi geçen
konular hakkında tartışıyorlar.
Aile ve Uyum’dan Sorumlu Bavyera Devlet Bakanlığı
ve Augsburg Belediyesi’nin maddi yardımda
bulunduğu projede sekizi Türk, dördü Arap, ikisi
Balkan kökenli ve birisi Doğu Avrupa’dan katılan
fahri görevlinin katkısı var.

Hereos’u okullarında ve pedagoji kurumlarında
isteyenler www.heroes-augsburg.de internet
sayfasından ayrıntılı bilgi edinebilirler.

Andromeda
anıldı
90’ların sonunda
Augsburg’da açılan ilk Türk
diskoteği Andromeda, Sound
Factory’de yapılan bir parti ile
anıldı.
Çok sayıda misafirin katılımıyla
gerçekleşen partide 80’ler,
90’lar ve 2000’lerin Türkçe pop
şarkılarını çalan DJ Serdar, DJ
Arif ve DJ Gökhan katılımcılara
unutulmaz bir gece yaşattı.
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Bize göste
ilgi ve güv
teşekkür e
yılının size
sevdiklerin
mutluluk v
getirmesin
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erdiğiniz
ven için
eder, 2014
ve tüm
nize sağlık,
ve başarı
ni dileriz.
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Istanbul

‘Geri dönenler’
buluştu
Almanya ve Avusturya‘dan dönüp
İstanbul‘a yerleşenlerin bir araya geldiği ‘Stammtisch‘
buluşmalarının geçen ayki konuğu Alman Büyükelçi
Eberhard Pohl oldu.
Taksim Odakule‘de bulunan Teras6 adlı mekanda
yapılan buluşmaya katılan Pohl, Almanya‘daki
güncel siyasi gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Konuklar tarafından sorulan soruların çoğunluğunu
vize konusunun oluşturması dikkat çekti.
Aralarında Prof. Dr. Hakkı Keskin ve eşinin de
bulunduğu yaklaşık 60 katılımcı daha sonra
birbirleriyle sohbet etme fırsatı buldu. Çiğdem
Akkaya organizasyonuyla gerçekleşen buluşmalar,
farklı mekanlarda ayda bir
kez düzenleniyor.

Eberhard Pohl

Manzara’da
Noel konseri
Manzara İstanbul, bir proje kapsamında
İstanbul‘da bulunan Unterbieberger Hofmusikanten‘i
Suriye Pasajındaki yerinde ağırladı. Noel‘e özel
düzenlenen programda müzisyenler Bavyera
nefesli çalgılarıyla Almanca ve Türkçe parçaları
seslendirdiler.
Manzara İstanbul‘un kurucusu Erdoğan Altındiş
selamlama konuşmasında “Franz Himpsl ile
tanıştığımızda bana söylediği ilk şey ‘Türkçe
öğrendiğimden bu yana daha mutlu bir insanım‘
oldu. Ben de bu gece onları ağırlamaktan mutluluk
duyuyorum“ dedi.
Grup, iki yıl önce çıkardıkları ‘Bavaturka‘ adlı
albümde de yer alan Divane Aşık Gibi ve
Çayeli‘nden Öteye gibi Karadeniz türkülerinin
yanısıra kendi bestelerine ve Bavyera yöresine ait
geleneksel parçalara da yer verdi.

München-İstanbul
Im November wurden zwei
Kooperationsverträge zwischen der Hochschule
München und der Marmara University Istanbul
abgeschlossen. Mit 70.000 Studierenden ist Marmara
die zweitgrößte Universität in der Türkei.
Neben einem Erasmus-Abkommen für Studierende
der Fakultät für Betriebswirtschaft an der
Hochschule München wurde ein „Memorandum
of Understanding“ zwischen den Präsidenten der
beiden Institutionen gezeichnet, um über intensivere
Formen der Zusammenarbeit (z.B. Double-DegreeAbkommen auf Masterebene) weiter zu verhandeln.
Nach einem Besuch von Prof. Dr. Wolfgang Habelt,
Fakultät für Betriebswirtschaft, in Istanbul im
September brachte Prof. Dr. Arzu Baloglu, Head
of International Office der Marmara University,
die Verträge persönlich zur Unterzeichnung nach
36

Prof. Dr. Wolfgang Habelt (2.v.l.), Prof. Dr. Arzu
Baloglu (3.v.l.) und Dekan Prof. Dr. Holger Günzel (r.)
mit Studierenden der Fakultät für Betriebswirtschaft

München. Bei dieser Gelegenheit traf sie auch
Studierende der Fakultät für Betriebswirtschaft, die
türkisch sprechen und sich für die deutsch-türkische
Kooperation besonders einsetzen.
11 / 12 2013
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990 Faces
Fotoğraf sergisi
İstanbul Fotoğraf Müzesi, GoetheInstitut Istanbul işbirliğiyle Hans-Jürgen Raabe‘nin
çalışmalarını sergiliyor.
Hans-Jürgen Raabe, 990 Faces projesinde
çalışmalarının merkezine tüm bedenselliği ve
benzersizliğiyle insanı koyuyor. New York‘ta 5.
Cadde‘de yürüyenler, Kassel‘de dOCUMENTA‘yı
ziyaret edenler veya Boğaz vapurlarında yolculuk
edenler - fotoğrafını çektiği kim olursa olsun, hep
karşısındakinin kişisel varlığını vurgulayacak özel anı
yakalamaya çalışıyor.
Her yerde 10‘ar still ve 30‘ar portre fotoğraf oluşuyor,
toplamda 33 seri planlanıyor. En sonunda ortaya
çıkan ise 990 FACES. İstanbul‘daki sergide şu ana
kadar çekilmiş bütün yüzler ve still‘ler yer alıyor.
990 Faces adlı fotoğraf projesine 2010 yılında
başlayan sanatçı, projeyi farklı kıtalarda ve çeşitli
ülkelerde sürdürdü. Raabe, 990 Faces ile, 30‘ar
fotoğraftan oluşan seriler halinde bir dönemin son
derece kişisel ve ansiklopedik kapsamlı insan
resmini sanatsal bir yaklaşımla ortaya koyuyor.
Sergi 12.12.2013 - 12.03.2014 tarihleri arasında
pazartesi hariç hergün 10.00 - 18.00 arası açık.
Adres: İstanbul Fotoğraf Müzesi, Şehsuvar Bey Mah.
Kadırga Liman Cad. No: 60, Kadırga - Fatih/ İstanbul

Hans-Jürgen Raabe kimdir?
1952 yılında doğan Hans-Jürgen Raabe, uzun
yıllardır Almanya dışında yaşıyor. Gazeteci,
yayıncı ve yönetici olarak çalışıyor. Tanınmış
tiyatro fotoğrafçısı Erika Haendler-Krah’ın (Kiel)
öğrencisi olan Raabe, neredeyse otuz yıl süren
“suskunluğundan” sonra “990 faces” (990 yüz)
projesiyle fotoğrafçılığa döndü. Bu bağlamda
biçimsel olarak daha önce yayınlanmış olan
kitaplarının ve sergilerinin (Örneğin “Berlin Graffiti”,
1982) çizgisini devam ettiriyor.
Raabe‘yi cezbeden, gerçekliktir. O sahnelemez,
flaş kullanmaz, bilgisayar başında manipülasyon
yapmaz. Onun resimleri, saniyenin küçük bir
kırıntısında yakalanan, kaydedilen anlardır. Poz
verdirme yoktur, güzelleştirme yoktur. Dolaysızdır.
Kadraj olarak titizdir. Ve, şiirsellikle doludur.

Boğaziçi Film Festivali ile herkes film izledi!
“Herkes film çekebilir“
sloganıyla yola çıkan festival
İstanbul‘da pek çok etkinliğe
imza attı ve bu etkinlikler süresince çocukları da sinema ile
buluşturdu.
Herhangi bir ayrım yapmadan
etik, estetik ve teknik bütünlüğe
sahip tüm sinema filmlerinin
gelişimine katkı sağlamayı
amaç edinen festival, özellikle
yönetmen, oyuncu, yapımcı
adaylarına yönelik pek çok
atölye, sempozyum ve söyleşi
gerçekleştirdi.
Kapısı tüm sinema severlere açık
olan festivalde ücretsiz olarak ilk
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hafta 4 farklı sinemada dörder
seans film gösterimi yapıldı.
Festivalin ikinci haftası aralarında

Ezel Akay’ın da olduğu 7 atölye
gerçekleşti ve festival her gün bir
söyleşiye ev sahipliği yaptı.
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Etiler’de b’yer

Cazla, rockla,
türküyle aşkın halleri
Türk Pop Müziği‘nin ünlü sesi Sibel
Tüzün ve gazeteci-yazar Kürşat Başar Bir Aşk
Hikayesi isimli bir sahne programına başladı.
İkili, her Perşembe akşamı Patika Barda sahne
alacak.
Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün ve gazeteciliğiyle
olduğu kadar müzisyenliğiyle de kendinden
söz ettiren Kürşat Başar, farklı müzik
türlerinden hazırladıkları sahne repertuarlarıyla
müzikseverlere sesleniyor. İkili, önümüzdeki
aydan itibaren Bir Aşk Hikayesini farklı şehirlerde
de sahneleyecek.
Sahnelerin yeni ikilisi olarak anılacak Sibel Tüzün
ve Kürşat Başar, Bir Aşk Hikayesi‘nin tanıtımı için
Zeynel Abidin Ağgülün objektifine poz verdiler.

Etiler Nispetiye caddesinin en yeni mekanı
byer, konsepti ve eğlencesiyle İstanbul gece
hayatına farklı bir renk katmaya hazırlanıyor.
İstanbul gece hayatının son 10 yılına kazandırdığı
mekanlar ve kaliteli eğlence anlayışıyla iz bırakan
BVS Grup ve son yılların en popüler gece kulüplerinin yaratıcısı ünlü iletişimci Özgür Aras ve
menajer Stelyo Pipis‘in ortak projesi byer Etilerde
kapılarını açıyor.
20 Aralık 2013 Cuma gecesinden itibaren Etiler‘de
eğlencenin yeni adresi olacak byer, geçmişten
günümüze herkesin çok sevdiği yerli ve yabancı
şarkılar ve bol sürprizli konseptiyle İstanbul gece
hayatının
nabzını
tutacak.
Özgür Aras ve
Stelyo Pipis
Beyoğlunda
açtıkları gece
klubüne de
Chanta devam
ederek Taksim
ve Etiler‘de
eğlencenin
nabzını
tutacaklar.
byer Club, Nispeyiye Mahallesi, Aytar Caddesi No: 27
Etiler / İstanbul
0212/ 280 68 69

PiYASA-Magazin
PiYASAMagazin
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Trending

Die meisten Menschen haben nach der
besinnlichen Weihnachtszeit spätestens an Silvester
das Bedürfnis wieder einmal unter Leute zu kommen
und zu feiern. Hierbei beginnt der wohl stressigste
Teil des Winters, abgesehen vom Weihnachtsstress.
Die breite Masse der Deutschen feiert Silvester
mit Feuerwerk und Bleigießen, genauso wie das
Nachbarland Österreich. Um Mitternacht wird
angestoßen mit Sekt und die Nacht durchgefeiert.
Aber nicht nur in Deutschland und Österreich gibt es
Traditionen was den Neujahrsabend angeht, überall
auf der Welt feiern die Menschen unterschiedlich in
das neue Jahr hinein. Deshalb hier nun ein kleiner
Einblick in die verschiedenen Bräuche zu Silvester.
In der Türkei ist es von Region zu Region
unterschiedlich. Viele der jungen Leute unternehmen
am Silvesterabend etwas mit Freunden. Aber auch
westliche Bräuche wie Geschenke verteilen und
weihnachtliches dekorieren sind in den letzten
Jahren immer mehr zu finden. Im Allgemeinen wird
Silvester jedoch wesentlich beschaulicher gefeiert als
zum Beispiel in Deutschland.
In Italien ist es zum Beispiel die Tradition rote
Unterwäsche zu tragen, besonders die Frauen
erhoffen sich dabei viel Glück in Sachen Liebe für
das neue Jahr. Und damit nicht nur in Sachen Liebe
alles gut wird im kommenden Jahr, essen Italiener
traditionell Linsen an Silvester, denn diese sollen
Glück in Sachen Geld bringen.
Die Mexikaner haben an Silvester, wenn man
dem Brauch glaubt, zwölf Wünsche frei. Gegen
Mitternacht wird in weiten Teilen des Landes das
Radio angemacht um die zwölf Glockenschläge des

Doms in Mexiko-Stadt zu
hören. Während jedem
Glockenschlag wird eine
Weintraube gegessen, die
Ann-Kathrin
für die zwölf Wünsche der
Urlinger
Mexikaner für das neue
Jahr stehen.
Im Gegensatz zu den Mexikanern lassen es
die Brasilianer an Silvester richtig krachen. Die
Menschen werfen mit weißen Papierschnipseln
und feiern die Nacht durch. In Rio de Janeiro
ist es besonders beliebt sich am bekannten
Strand der Copacabana zu treffen. Hier dauert
der Silvesterabend dann bis in die frühen
Morgenstunden.
Fleißig hingegen gehen vor allem die Japaner das
neue Jahr an. Während in den meisten Kulturen eher
Feiern beziehungsweise Muse bei der Planung im
Vordergrund steht, putzt man in Japan sein Haus
um das neue Jahr zu empfangen. Anschließend
erklingen 108 Glockenschläge um die 108 Übel des
letzten Jahres zu vertreiben.
In Russland hingegen läutet der erste Januar die
russisch-orthodoxe Weihnachtszeit ein. In den darauf
folgenden zehn Tagen werden in Russland und teilen
der Ukraine Weihnachten und das russische Neujahr
gefeiert. Der Neujahrsabend wird vor allem mit der
Familie gefeiert. Reichlich Essen und Geschenke
gehören hierbei fest zum Ritual.
Ebenfalls besinnlich gefeiert wird auch in Frankreich.
Wer hier von Feuerwerk und einer enormen Party
ausgeht, irrt sich- in Paris ist Feuerwerk sogar
verboten. Man trifft sich hier mit Freunden und
Bekannten zu einem ausgedehnten Essen und
genießt den Abend in guter Gesellschaft.
Eine andere Art des Silvester Feierns ist besonders
in Griechenland sehr beliebt. Hier trifft man sich
zwar ebenfalls mit Freunden und Bekannten, jedoch
um die ganze Nacht Spiele zu spielen. Getreu dem
Motto „Glück in der Liebe, Pech im Spiel“ wird das
neue Jahr begrüßt.
Wie auch immer man den Silvesterabend feiert, ob
mit Party oder bei einem Essen mit Freunden, eines
haben sie alle gemeinsam: den Wunsch nach einem
guten neuen Jahr mit viel Freude am Leben.
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Silvester: ein Abend,
viele Bräuche.
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Fashion

Tuba Türker

Marchesa
Morgan
French Connection

Micheal Kors

Coast

Menbur
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Für einen tollen Start ins neue Jahr
sorgen diese Outfits definitiv.

Clique

Emporio
Armani

Tiger Of Schweden

Boss Black
Marc O‘Polo
Floris Van Bommel
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metabolic balance ist (k)eine Diät
Gesundes Abnehmen ohne Fertiggerichte, Abspeckpillen,
Pülverchen & Co.
Das Wort Diät, impliziert Begriffe wie
Verzicht und strenge Disziplin. Oft können Diäten nur
kurzfristige Hilfen sein, denn meist sind sie nicht über
längere Zeit durchführbar. Abnehmwillige sind durch
das Gefühl motiviert, etwas Gutes zu tun. Häufig geht
es Ihnen jedoch während der zwei bis drei Wochen
einer solchen Ernährungsumstellung eher schlechter:
Das Essen schmeckt weniger, sie müssen einen
starken Willen aufbringen und oft entwickelt sich ein
Hungergefühl, dem man früher oder später nachgibt.
So werden die ersten Diätfehler begangen und alte
Ernährungsgewohnheiten gewinnen die Oberhand.
Eine Lösung für dieses Problem soll nun metabolic
balance sein. Metabolic balance besinnt sich zurück
auf die Ursprungsbedeutung des Wortes Diät: Aus
dem Griechischen kommend und ursprünglich
im Sinne von „Lebensführung und Lebensweise“
verwendet wird. Also bietet metabolic balance eine
ausgeglichene und individuelle Ernährungsweise,
bei der sich die Teilnehmer in einer stabilen Mitte
befinden sollen. Falsche Ernährung beeinträchtigt
die Gesundheit und das Wohlbefinden. Sie ist häufig
die Ursache von diversen Zivilisationskrankheiten.
Das ganzheitliche Ernährungskonzept von metabolic
balance basiert auf dem Grundsatz, dass jeder
Körper in der Lage ist, die für seinen Stoffwechsel
erforderlichen Enzyme und Hormone selbst
herzustellen. Die dafür notwendigen Grundbaustoffe
müssen ihm über die Ernährung zugeführt werden.
Das setzt einen auf die individuellen Bedürfnisse
des Einzelnen zugeschnittenen Ernährungsplan
ebenso voraus wie die schonende Zubereitung von
frischen, qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln.
Eine gesunde Ernährung im Sinne von metabolic
balance normalisiert den Insulinspiegel und sorgt
für lang anhaltende Sättigung Aktivierung der
Fettverbrennung Hemmung des Fettaufbaus
vermehrte Produktion der Anti-Aging Hormone und
bringt den Stoffwechsel wieder in seine natürliche
Balance.
Das Programm berücksichtigt die Zufuhr
der hochwertigen Primärnährstoffen - also
Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette ± in einem
an unsere Lebensweise angepassten gesunden
Verhältnis, das mittlerweile auch von anderen
führenden Ernährungsprogrammen empfohlen
wird. Sie sollen dem Körper als Baustoffe und
44

Energieträger dienen. Ebenso wichtig sind die
Sekundärstoffe, d.h. Vitamine, Mineralstoffe,
Spurenelemente und die sogenannten sekundären
Pflanzenstoffe.
Die von metabolic balance empfohlene
Kalorienmenge richtet sich nach dem Körpergewicht,
so dass zwischen den Mahlzeiten kein Hungergefühl
auftreten soll. Die Methode bietet einen vierstufigen
Ernährungsplan, der anhand vielfältiger
Teilnehmerdaten und eines umfangreichen
Blutbildes erstellt wird, individuelle Lebensmittellisten
sowie acht Grundregeln zur Ernährung. Neben
dem individuellen Ernährungsplan werden den
Teilnehmern Betreuer von metabolic balance zur
Seite gestellt die behilflich sind bei Fragen.
metabolic balanceˇ bietet mit einem individuell
auf den Teilnehmer zugeschnittenen
Ernährungskonzept ein Instrument für eine
gesunde Lebensweise und ein Mehr an
Lebensqualität. Das ärztlich, wissenschaftlich
entwickelte Stoffwechselregulierungsprogramm
zielt in erster Linie darauf ab, mit einer speziellen
natürlichen Nahrungsmittelauswahl den Insulinund Blutzuckerspiegel niedrig zu halten und
dadurch den Stoffwechsel wieder in Balance zu
bringen. Ausführliche Klientendaten, verschiedene
Körpermaße und die Analyse des Blutbildes bilden
die Grundlage für den individuellen Ernährungsplan
von metabolic balanceˇ. Dem Körper werden genau
die Lebensmittel und Nährstoffe zugeführt, die er
braucht. Ganz ohne eine Lebensumstellung ist
abnehmen (leider) immer noch nicht möglich, fest
steht nicht kurzfristige Veränderungen sind bei
Gewichtsveränderungen gut, sondern wer dauerhaft
abnehmen will muss seine Ernährung längerfristig
auf gesunde Nahrungsmittel umstellen und Sport
treiben, hungern ist der falsche Weg.
Weitere Informationen unter www.metabolic-balance.
com.
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Von haarsträubend
zu fabelhaft
Schwer zu bändigendes Haar ist ein haarsträubendes
Problem für Frauen auf der ganzen Welt. Die neue Keratin
Treatment Serie von Goldwell bändigt widerspenstiges und
krauses Haar. Durch die Keratin Behandlung verstärkt sich
der Anti Frizz Effekt. Das Haar sieht kräftiger, geschmeidiger
und glänzender aus. Diese spezielle Dienstleistung wird
schon in über 30 Ländern angeboten und in Deutschland neu
seit Oktober 2013 zugelassen.
Wie können wir uns den Ablauf der Keratin
Therapie vorstellen?
Mit einem Spezialshampoo werden die Haare
gewaschen und auf das anschließende Keratin
Treatment vorbereitet. Die anschließende
Keratin-Infusion wird mit sanftem glätten
der Haare eingearbeitet. Zuletzt werden die
Haare nochmals mit einem Spezialshampoo
gewaschen

Expertin Serp
il Atlı
Haar Co

Rouge
Ecstasy
Giorgio Armani bereitet die
Damenwelt perfekt für den
Weihnachtsabend und die
Silvesternacht vor.
Neben dem verführerischen
Rot, pflegt der Rouge Ecstasy
Lipstick die Lippen gleichzeitig
durch die zartmachende
Sheabutter (ca. 33€).

ccon
Wie lange dauert eine Keratin Treatment
Behandlung?
Das hängt von der Länge und Fülle der Haare ab. In der Regel
zwischen 2-3 Stunden.

Wie lange hält die Keratin Behandlung?
Die Therapie hält 3 – 6 Monate an. Die unterschiedliche Haltbarkeit
hängt davon ab, welches spezielles Shampoo, Konditioner-Kur
verwendet wird und wie oft die Haare gewaschen werden.
Wer kann sich der Keratin Behandlung unterziehen und wie ist die
Verträglichkeit?
In der Regel jeder. Die Behandlung eignet sich für jeden Haartyp.
Es ist eine Intensivpflege für sehr strapazierte Haare und dient zur
Entspannung der Haare. Der Ph-Wert liegt bei 2. Auch bei schwangeren
und Kindern kann die Behandlung problemlos angewendet werden.
Auf was sollte man achten wenn man sich für eine Keratin
Behandlung entscheidet?
Besonders wichtig ist ein
geschultes und gut ausgebildetes
Personal. Entscheidend ist von
welcher Firma diese Produkte
sind. Die besten Ergebnisse
haben wir mit der Firma Goldwell
gemacht.
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Aquasource
Mit guten Gewissen shoppen
kann man während der
Weihnachtszeit optimal. Wer
sich die Biotherm „Aquasource“
Feuchtigkeitspfelge kauft,
verwöhnt nicht nur seine Haut,
denn gleichzeitig spendet
Biotherm einen Teil des
Erlöses an die Meeresschutz
Organisation „Mission Blue“
(125ml, ca 59€)
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SULTAN
DES MONATS

Damla
Kendini nasıl tanımlarsın?
Hayatı gülerek, eğlenerek ve doya doya
yaşamayı seviyorum. Genelde anlık yaşarım,
fazla plancı değilim ve spontane hayatı özellikle seviyorum. Ama kafama birşey koyduysam da başarmak için uğraşırım.
Senin için hayatta neler önemli?
Ailem en önemli şeyler arasında. Benim için
çok önemli. Arkadaşlarım ve tatillerim de
olmazsa olmazlarımdan...
Gelecek için planların neler?
Uzun bir Türkiye turuna çıkıp, memleketimin
güzel yerlerini keşfetmek istiyorum.
Önümüzdeki yıl benim için çok önemli bir
gelişme olacak; IT Management Betreuerin
olarak iş hayatıma devam edebileceğim.
PiYASA dergisi hakkında ne düşünüyorsun?
Piyasa herkesin dilinde ve kalbinde olan bir
dergi. Yeni senede de başarılarının devamını
diliyorum.

Kısaca
İsim: Damla Bilekli
Burç: Aslan
Nerelisin: Eskişehir
En sevdiğin yemek: Sarma (Olmazsa olmaz)
Müzik tarzın: Slow + Pop
En sevdiğin mekan: Boğaz kenarında herhangi bir yer
En sevdiğin modacı: Gabrielle Bonheur Chanel
En son ne satın aldın: Ayakabı
Idolün: Emel Acar
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Haar CoCCon
sCHöne Haare sCHöne Haut

Pflege & Behandlung von Wimpernextensions

weiter Informationen unter:
www.haarcoccon.de
: HaarCoccon
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Inh. Serpil Atli
Bayerstr. 8, 80335 München
Tel.: 089 - 14 61 62

© MEDYAT!K

Damit Sie möglichst lange viel Freunde an Ihren
Wimpernextensions haben ist es ratsam, folgende Tipps
zu befolgen:
In den ersten 12 -24 Stunden nach der Behandlung achten Sie
bitte darauf, dass die abalico Wimpernextensions nicht mit
Wasser oder Pflegeprodukten in Berührung kommen.
Verwenden Sie grundsätzlich kosmetische Produkte, die Glykol,
organische Lösungsmittel oder Harnstoffe beinhalten.
Bei richtiger Handhabung und Pflege bleiben die
Wimpernextensions bis zum natürlichen Ausfallen der eigenen
Wimpern.
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+++Aufgefallen+++Aufgefalle
Gözümüze çarpan ve
resimlerini burada
yayýnlamaktan mutluluk
duyduklarýmýz...

‘Aşk... Argüman Değildir’ adlı bikültürel evliliklerde ortaya
çıkabilecek sorunları ele alan tiyatro oyununun yönetmen
ve oyuncuları bir arada; Marianna Ölmez, Monika EßerStahl, Gülay Forster, Robert Lansing, Ercan Öksüz.

Sebile Meier ve eşi PiYASA dergisinin sıkı
takipçilerinden. Armoni Ahenk konserinde
bile ellerinden düşürmediler.
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Mehmet Ulay yeni dizisinin çekimleri için Bulgaristan’a
gitmeden önce TIAD’ın düzenlediği bruncha katıldı. Usta
oyuncuyu, bir süre yaşadığı Nürnberg’deki dostlarından
gazeteci Taner Tüzün ile bir sohbet sonrası görüntüledik.

a
m günü kutlamasından bir kare. Başt
Merhaba’da düzenlenen toplu doğu
yeni bir yaşa girmekten
kları
çocu
günü
m
doğu
tüm
e
Nuri Kesen olmak üzer
ları olunca, yaşlanmak bile güzel...
çok mutluydu. Ee insanın böyle dost

11 / 12 2013

piyasa

fgefallen+++Aufgefallen+++Aufgefallen+++

Zerrin, ablası Berrin’in düzenlediği sürpriz doğum günü partisinde arkadaşlarıyla birlikte olmaktan çok mutluydu. Doğum
günü kızını merak ediyorsanız; en çok güleni bulun.

Köksal Avukatlık Ortaklığı’nın Münih Künstlerhaus’ta
yaptığı açılışta birbirini bulan iki hemşeri koyu bir sohbete daldı. Sonunda akraba çıkacaklar diye bekledik.
Çorlulu Nilgün İzmirli ve gazeteci Yalçın Bayer.

Trabzonspor’u sadece Trabzonlu
lar tutmaz derler; işte kanıtı. Bizu
m
Hoca filmini bitirip, sevimli oğlunu
da yanına alan Artvinli yönetmen
Serkan Acar, Trabzonsporlu olara
k ilk maçını Avni Aker ’de seyretti.
Serkan ve Rüzgar Acar, Trabzons
porlu olduğuna şahitlik eden
dostlarıyla görülüyor.

Uğur Dündar ‘Demokrasi ve Özgürlükler’ panelinden sonra gidilen Marmaris Restauran’ta yemekten sonra ekiple birlikte bu pozu verdi.
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l eşini
Şampiyon Levent Çukur’un güze
yapılan
e
oteld
les
Char
The
ih
(solda) Mün
dik.
Cumhuriyet kokteylinde görüntüle
çekti.
Şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine
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Bu fotoğraf Nürnberg Edebiyat Günleri’nin açılış gecesinde verdiğimiz sözü tuttuğumuzun kanıtıdır. Emeğiniz
için teşekkürler hanımlar.

ra’dan halası
O gece Suzan pek mutluydu. Lond
Hemşerimizin
ı!
sınd
olma
l
nası
,
etine
gelmiş ziyar
ık bağrımıza. O
bast
k,
dedi
mız
halası bizim de hala
akşam herkes mi Rizeliydi?

Başarılı bir ‘kadınlar matinesi’ düzenlemiş olmanın haklı gururunu yaşayan DITIB kadınlar kolu bir arada.

Deko-Elegant
Münih, Augsburg ve çevresi
Düğün Dekorasyon
Organizasyon ve Davetiye
Hochzeitsdeko
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Inh. Familie Yücel
Tel.: 0151/24032551

Deko-Elegant Gülser
deko.elegant@yahoo.de
www.deko-elegant.de
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fgefallen+++Aufgefallen+++Aufgefallen+++

ın derBu iki karizmatik genç MÜSİAD’
rından
gisini hazırlıyor. Başarılı çalışmala
tebrik
dolayı kendilerini bir de buradan
etmek isteriz.

Fotoğraf ta gördü
ğünüz bu güzel ha
nımlar, her ay far
toplanıp felek ten
klı bir mekanda
bir gün çalıyorlar.
Marmaris Resta
bu fotoğrafaki be
urant’ta çektiğim
yler sizi yanıltmas
iz
ın; biri mekanın
almaya gelen Me
garsonu, diğeri eş
tin bey.
ini

El Ele Türk Alman Engellilere Yardım Federasyonu yönetim kurulu
hep birlikte Dilbeste grubunun konserini en ön sıradan izledi. Masadaki çiçek, konserin sonunda başkan Cengiz Hocazade tarafından
koro şefi Şeref Aydın’a takdim edildi.

PiYASA Facebook sayfasının takipçileri için düzenlenen buluşma
Münih’te
Yalles Pizza Bar’da gerçekleşti. Redaksiyon ekibinin de hazır bulunduğ
u
gecede katılımcılar birbirleriyle tanışıp sohbet etme fırsatı buldu.
Buluşmalar
yeni yılda Istanbul, Nürnberg ve Augsburg’da devam edecek.
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İstanbul’da rehberlik yapan Adnan Özerler
Almanya’nın katı vize koşullarından şikayetçi.
Rehberlik yaptığı turistlere verdiği kartvizitlerinde bile bu konuyla ilgili notlar var. Hangi
notlu kartviziti kime vereceğini turistlerin
davranışları belirliyor...
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People

“BEN HALA RÜYADA”
Oyuncu ve senarist Oğuzhan Koç,
çocukluğundan beri içinde büyüttüğü müzik sevgisini,
ilk albümü “Ben Hala Rüyada” ile müzikseverlerle
paylaşıyor. Her biri kendi söz ve bestelerinden oluşan
10 şarkının yer aldığı albüm, Esen Müzik etiketiyle
piyasaya çıkıyor.
Müzik direktörlüğünü ve aranjörlüğünü Alper Erinç’in
yaptığı albümde, Ozan Doğulu’nun da 2 düzenlemesi
bulunuyor. 2.5 yıl süren hazırlık aşamasının ardından
tamamlanan pop tarzındaki “Ben Hala Rüyada”,
birbirinden değerli müzisyenlerin işbirliği ile yaratıldı.
Albüm fotoğrafları Emre Ünal imzasını taşıyor.
Albümün çıkış parçası olan Ayy, Bu Yol Uzar, Gitsem
Diyorum, Her Aşk Bir gün Biter, Bitmedi Elem, Neşeli
Ayrılık Şarkısı, Al Ahını, Yanımda Olsan şarkılarının
yanı sıra “Yüzük” parçasında Oğuzhan Koç’a yakın
dostları Eser Erenler ve İbrahim Büyükay eşlik ediyor.
Kendi şarkılarını bestelemeye 15-16
yaşlarında başlayan Oğuzhan Koç, müzik
alanındaki ilk profesyonel çalışmaları
olan Ferhan Göçer’in seslendirdiği
“Gül ki Sevgilim” ve Gülben Ergen’le
düet yaptığı “Giden Günlerim Oldu”
parçalarıyla büyük beğeni toplamıştı.
Ayrıca BKM Mutfak oyuncularının yazıp
oynadığı “Çok Filim Hareketler Bunlar“
filminde oyuncu olarak yer almasının
yanı sıra filmin müzikleriyle 17. Kral
Müzik Ödülleri’nde “En İyi Film Müziği”
ödülüne layık görülmüştü.

Ayrılmaz
dostlar

birçok ünlü isminin uğrak
mekanı olan Chanta’da, Özgür
Aras geçtiğimiz hafta yine
müzik dünyasının son günlerde
adından sıkça söz ettiren üç

ismini ağırladı. Bengü, Merve
Özbey ve İrem Derici sabahın ilk
ışıklarına kadar yakın arkadaşları
Özgür Aras ile birlikte Chanta’da
eğlendi.

İstanbul gece hayatı,
kış aylarında ünlü iletişimci
Özgür Aras’ın sahibi olduğu
Chanta’da zirve yapıyor.
Tarihe tanıklık etmiş bir sinema
ve tiyatro sahnesi olan Elhamra
Sineması’nda yer alan Chanta’da
misafirler hem tarihi bir mekanda
eğleniyorlar hem de kaliteli müzik
dinliyorlar.
Açıldığı günden bu yana gece
hayatının, iş dünyasının,
sosyetenin ve sanat dünyasının
52
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Med Yapım 20.
yaşını kutladı
Türkiye‘nin önde gelen yapım
şirketlerinden Med Yapım, sektördeki 20. yılını
İstanbul gece hayatının yeni eğlence mekanı
Chanta‘da kutladı. Gülben Ergen‘den Mehmet
Aslantuğ‘a pek çok ünlü ismin davetli olduğu
gecede Fatih Aksoy ve Med Yapım Genel Müdürü
Armağan Çağlayan konuklarla özel olarak ilgilendi.
Türkiye televizyon tarihinde yapımcısı olduğu
işlerle çok önemli bir yere sahip olan Med
Yapım, bir partiyle sektördeki 20. Yaşını kutladı.
90‘lı yıllarda, Laf Lafı Açıyor Show‘la Türkiye‘yi
eğlendiren, Teketek‘le ülke gündemini belirleyen,
2000‘lerin başında ilk yerli sitcom olan Dadı‘yla
güldüren, Tatlı Hayat‘la starları komedide
buluşturan, fenomen bilgi yarışması Kim 500
Milyar İster‘le bilgilerimizi tazeleyen, Film Gibi‘yle
ayrılanları kavuşturan, Pop Star Türkiye‘yle
milyonları ekrana bağlayan ve son yıllarda Adını
Feriha Koydum, Doktorlar, Umutsuz Ev Kadınları
gibi çok izlenen dramalara imza atan Med Yapım‘ın
20. Yaş kutlama partisine katılım büyüktü. Med
Yapım‘a kamera önünde ve arkasında emek veren
isimler Chanta‘da düzenlenen partide sabahın ilk
ışıklarına kadar eğlendi.
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Arzum Onan, Songül
Öden

Yağmur Atacan, Pınar
Altuğ

Gülben Ergen, Armağan
Çağlayan

Sinan Çetin, Kenan Işık

Ceyda Düvenci

Ertuğrul Özkök
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Erkekler filmi gösterime girdi
Sezonun merakla
beklenen komedi – aşk - dram
filmi Erkekler, sinema izleyicisiyle
buluştu. Türk sinema tarihinin
bütün rekorlarını kıran “Fetih
1453‘” filminin yönetmen ve
yapımcısı, Recep İvedik filmlerinin
yapımcısı olan Faruk Aksoy’un
yeni projesi Erkekler’de Fikret
Kuşkan, Ali Poyrazoğlu, Asuman
Dabak, Güneş Emir ile birlikte
kalabalık bir oyuncu kadrosu yer
aldı.
“Erkekler aşık olur, koca olur,

baba olur ve sonra bir çuval
inciri berbat ederler. Yaratılıştan
mı böyleler, sonradan mı böyle
oluyorlar! Erkeklerin tedavisi
mümkün mü?” sorularını soran
film, bu sorulara cevap ararken
seyircilere kahkaha dolu iki saat
vaat ediyor.
Yönetmenliğini Faruk Aksoy’un
yaptığı filmin senaryosunu Yılmaz
Okumuş ve Hilal Çelenk yazdı.
Erkekler filmi, ‘erkeklerin neden
aldattıklarını’ mizahi bir bakışla
anlatıyor. Filmin ana karakteri

Adem’e göre; “Erkekler daha
çok üreme içgüdüsüyle hareket
etmektedir. Kadınlar da doğaları
gereği en güçlü erkeği seçtikleri
için erkekler mecburen güç,
kariyer ve statü sahibi olmalıdır.
Bu da erkekleri altından
kalkamadıkları bir rekabete ve güç
yarışına zorlamaktadır.”
119 dakikalık film, tüm Türkiye’yle
birlikte Almanya, Hollanda,
Belçika, Avusturya, Fransa,
İngiltere, İsviçre ve Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde vizyona girdi.

Düğün Dernek‘e nazar boncuklu gala
Yılın en şenlikli düğünü Düğün Dernek
filmi gala seyircisiyle buluştu. Senaryosu ve
yönetmenliği Selçuk Aydemir‘e ait olan BKM Yapımı
Düğün Dernek‘in galası Kanyon Cinemaximum
sinemalarında gerçekleşti. Galaya bin 100 adet
nazar boncuğu ile gelen oyuncu Ahmet Kural, renkli
görüntüler oluşturdu.
Başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim
Öztekin, Devrim Yakut, Barış Yıldız, İnan Ulaş Torun,
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Şinasi Yurtsever‘in paylaştığı filmin galasına medya,
sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı.
Filmin oyuncuları kırmızı halı seremonisi sırasında
heyecanlarını dile getirdiler. Ahmet Kural
gazetecilerin karşısına bin 100 adet renkli nazar
boncuğu ile çıktı ve nazar boncuklarını önce rol
arkadaşlarına ardından basın mensuplarına hediye
etti. Oyuncuların kırmızı halıdan geçişinin ardından
film gösterimi başladı.
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Özge Gürel
Silivrili bir ailenin kızı olan Özge
Gürel, Uluslararası Ticaret
okudu. 2011 yılında ‘Kızım
Nerede‘ dizisi için 300 kişi
arasından seçilerek oyunculuğa
başladı. Huzur Sokağı‘nda
da rol alan güzel oyuncu bu
sezon Rena Hatun karakteriyle
Muhteşem Yüzyıl dizisinde
oynamaya başladı. Reklam
filmlerinin de aranılan yüzü olan
Gürel, en son Burak Özçivit ile
Pepsi reklamında oynadı. Mart
2014‘te ise ilk sinema filmi olan
Bizum Hoca ile sinemalarda
karşımıza çıkacak.
En sevdiğiniz kelime nedir?
Mana
Sizi ne heyecanlandırır?
Tutkuyla yapılan işlere dahil
olmak.
Şimdiki işinizi yapmasaydınız
mesleğiniz ne olurdu?
Sanat tarihçisi.
En belirgin karakter özelliğiniz
nedir?
Pes etmemem.
Şu anki ruh haliniz nasıl?
Umutlu
Mutluluk rüyanız nedir?
Her istediğimde seyahat
edebilmek.
Hangi doğal yeteneğe sahip
olmak isterdiniz?
Şarkı söyleyebilmek.

Foto: Eylem Olaş

En sevdiğiniz ses nedir?
Hızlı yağan yağmurun sesi.
Kendiniz olmasaydınız kim
olurdunuz?
Frida Kahlo
Hayatınızın mottosu nedir?
Hayatta yapılacak o kadar çok
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hata var ki, aynı hatayı yapmakta
ısrar etme. (Sartre)
Nerede yaşamak isterdiniz?
Küba
En önemli kusurunuz nedir?
Sabırsızlık
En sevdiğiniz yazar kim?
F. Kafka
Arkadaşlarınızda olmasını
istediğiniz en önemli özellik
nedir?
Birlikte gülebilmemiz.

Tarihte en sevmediğiniz
karakter kimdir?
Diktatörler
En büyük lüksünüz nedir?
Hiçbir şey yapmamak.

En sevdiğiniz film kahramanı
hangisidir?
Marla Singer

Öldüğünüzde Tanrının size
kapıda ne söylemesini
isterdiniz?
Gel, bak burası daha güzel.

En büyük korkunuz nedir?
Hayata dair heyecanımı
kaybetmek.

“Yapmadan ölmek istemem“
dediğiniz şey nedir?
Bir çocuğun kahramanı olmadan.
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KINO
Auf dem Weg zur Schule
Gerne: Dokumentarfilm
Regie: Pascal Plisson
Jungen und Mädchen aus vier
verschiedenen Ländern - Kenia,
Marokko, Indien und Argentinien - haben eines gemeinsam,
einen gefährlichen und langen
Schulweg, zwischen vier und
22 Kilometern. Das schreckt sie
nicht ab, denn sie wollen mit aller Kraft eine gute Ausbildung, denn die kann ihnen ein anderes, ein besseres
Leben eröffnen. Diese Hoffnung gibt ihnen Energie, sie
überwinden Hindernisse und Ängste.

42 - Die wahre Geschichte
einer Sportlegende
Gerne: Drama  
Regie: Brian Helgeland
Für die meisten ist es nur eine
Zahl: 42. Doch für den Amerikaner Jackie Robinson bedeutet sie
ein neues Leben. Denn ihm wird
die historische Bedeutung zuteil,
als erster schwarzer Baseballspieler im Major League Baseball aufzutreten.
Zu verdanken hat er dies dem Manager der Brooklyn
Dodgers, Branch Rickey, der mit seiner Tat aufgrund
der immer noch vorherrschenden Rassentrennung ein
großes Wagnis eingeht.

Erkekler

Das ist das Ende

Gerne: Komödie
Regie: Faruk Aksoy  

Gerne:  Komödie, Actionfilm               
Regie: Seth Rogen, Evan Goldberg   

Eigentlich führt Adem ein perfektes Leben: Er ist ein erfolgreicher
Anwalt und glücklich mit einer
schönen Frau verheiratet. Wäre
da nicht sein bestes Stück, genannt “Oskar”, das ihn bereits seit
seiner Jugend immer wieder auf
Irrwege führt. Auch dieses Mal
setzt sich sein Begleiter durch: Adem verfällt anderen
Frauen und zerstört damit seine Ehe. So kann es nicht
weitergehen. Also sucht Adem flehend Hilfe bei dem
Psychotherapeuten Nazim.

Während einer Party im Haus
von James Franco müssen Jay
Baruchel, Seth Rogen und einige
andere Berühmtheiten feststellen, dass draußen seltsame
Dinge vor sich gehen, wie zum
Beispiel unerklärliche Erdrutsche und Feuerwände, die
durch die Gegend walzen. Der Großteil der Partygäste
entschließt sich dazu, panisch zu flüchten, während
sechs Freunde beschließen, sich in Francos Haus zu
verbarrikadieren.

Son izlediğim film...
Gülce Dinç (Münih) anlatıyor:
En son Hükümet Kadın 2’yi izledim. Başrolleri Sermiyan Midyat ve Demet
Akbağ’ın üstlendiği bu müthiş komedi aslında Hükümet Kadın 1’den 7 yıl
öncesini anlatıyor. Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat’ın kendi babaannesinin
yaşamından esinlenerek kaleme aldığı ve yönettiği Hükümet Kadın 1 filminde,
Güneydoğu’nun ilk kadın belediye başkanı olan Zekiye Midyat’ın (Xate)
hikayesini izlemiştik. İkinci filmde Xate, sıradan sabahlardan
birinde eşi Aziz Veysel’i (Ercan Kesal) evden uğurlarken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu kötü sürpriz de Xate ile Faruk’u
(Sermiyan Midyat) bir kez daha karşı karşıya getirir ve komedi
başlar. Politikanin içindeki komedinin, iyi oyunculuklar ve doğru
senaryo ile birleşmesi sonucu ortaya çıkmış; aslında bir kadın
zaferinin anlatıldığı; bol kahkahalı, görülmeye değer bir film.
56
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Merhaba Restaurant
Jeden Mittwoch Fischtag

Freitag & Samstag Livemusik

Montag Ruhetag!
Dienstag - Donnerstag
17:00 bis 01:00
Freitag & Samstag
17:00 bis 03:00
Sonntag 17:00 bis 01:00

Pariser Str. 9
81669 München
Tel: 089-448 70 67
www.merhaba-taverne.de

piyasa
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Reservierung erwünscht
:RestaurantMerhaba
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CD

Top 10

Sausalitos
Turk. & Int.
by DJ Savas...
TURKISH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
		
8.
9.
10.

Gülşen - Irgalamaz Beni
Mustafa Sandal - Tesir Altında
Duman - Yürek
Mabel Matiz - Aşk Yok Olmaktır
Ferhat Göçer - Git
Berkay - İzmirli
Kenan Doğulu & Ozan Doğulu Kız Sana Hayran
Ajda Pekkan - Ara Sıcak
Bengü - Saygımdan
Soner Sarıkabadayı - Kutsal Toprak

International
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Milk & Sugar - Canto Del Pilon
Jason Derulo - Talk Dirty
Martin Garrix - Animals
Eminem ft. Rihanna - Monster
Flo Rida ft. Pitbull - I Cant Believe It
Major Lazer ft. Busty Signal - Watch out
Avicii - Hey Brother
Milky Chance - Stolen Dance
Dj Hard2Def - Love Mi Di Same
Yong Dee - Do It

Neil Young
Live at the Cellar Door
„Live at The Cellar Door 1970“
enthält Mitschnitte von sechs
Konzerten, die Neil Young im
Rahmen seiner US-Solo-Tour
von November bis Dezember
1970 im Club „The Cellar Door“
in Washington D.C. gab. Das Album enthält 13 LiveAufnahmen mit Neil Young an der Akustik-Gitarre und
am Piano, darunter herausragende Live-Versionen
vom Album “After The Gold Rush”, Songs vom 1969erAlbum “Everybody Knows This Is Nowhere” und SoloPerformances von Buffalo-Springfield-Stücken.

Mehmet Erdem
Acıyı Sevmek Olur Mu?
Mehmet Erdem, Sony Music
etiketiyle yayımladığı ikinci solo
albümü “Hiç Konuşmadan” ile
müzikseverlerle buluştu. Babajim
Stüdyoları’nda yapılan albümün
prodüktörlüğünü Alper Atakan
üstlendi. On şarkının yer aldığı albümde İlhan Şeşen,
Barış Manço, Sezen Aksu, Tanju Okan, Ahmet Kaya
ve Erkin Koray’ın şarkılarına kendi yorumuyla yeniden
hayat verdi. Albümde ayrıca sözü ve müziği kendine ait
bir ve alternatif müziğin önemli kadın yorumcularından
Ceylan Ertem ile düet yaptığı “Ben Ölmeden Önce”
dikkat çekiyor. Albümün ilk klibi ise Cihan Güçlü imzalı
“Hiç Konuşmadan” adlı parçaya çekildi.

Playlistim
Özlem Subaşı (Münih)
Playlistim genellikle Türkçe rock parçalarından oluşuyor. Şu sıralar en sık
dinlediklerim ise şöyle:
1) Athena-Serseri Mayın 2) Duman-Gönül 3) Gökhan Türkmen-Bitmesin
4) Mabel Matiz-Zor Değil 5) Leyla the Band-Yokluğunda 6) Hayko CepkinFırtınam 7) Grup 84-Kara Gözlüm 8)Teoman-Istanbul’da Sonbahar
9)Gripin-Aşk Nerden Nereye 10) Şebnem Ferah-Sil Baştan
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BUCH

KITAP
Die Analphabetin, die
rechnen konnte
JONAS JONASSON

Freuen Sie sich darauf, was
diesem herrlich verrückten Autor
für seine neue Protagonistin
eingefallen ist!
Die aberwitzige Geschichte der
jungen Afrikanerin Nombeko, die
zwar nicht lesen kann, aber ein
Rechengenie ist, fast zufällig bei der Konstruktion
nuklearer Sprengköpfe mithilft und nebenbei Verhandlungen mit den Mächtigen der Welt führt. Nach
einem besonders brisanten Geschäft setzt sie sich
nach Schweden ab, wo ihr die große Liebe begegnet. Das bringt nicht nur ihr eigenes Leben, sondern
gleich die gesamte Weltpolitik durcheinander...
Spitzzüngig und mit viel schwarzem Humor rechnet
Jonasson in seinem neuesten Roman mit dem
Fundamentalismus in all seinen Erscheinungsformen ab. Eine grandiose Geschichte, die dem
»Hundertjährigen« an überbordenden Einfällen,
skurrilen Wendungen und unvergesslichem Charme
in nichts nachsteht!

Daha
Hakan Günday
Siz bu cümleyi okurken, bir yerlerde insanlar, ülkelerindeki savaş,
açlık ve yoksulluktan kaçmak için
sonu zifiri bir yolculuğa çıkmaya
hazırlanıyor. Ancak bu hikâye o
kaçak göçmenlerle değil, onları
kaçıranlardan biriyle ilgili. Adı
Gazâ. Babası bir insan kaçakçısı,
Gazâ da onun çırağı. Henüz 9 yaşında. Yani, hayata ve
insana dair, öğrenmemesi gereken ne varsa, hepsini
öğrenecek yaşta.
“Doğu ile Batı arasındaki fark, Türkiye’dir. Hangisinden
hangisini çıkarınca geriye Türkiye kalır, bilmiyorum ama
aralarındaki mesafe Türkiye kadar, ondan eminim. Ve
biz orada yaşıyorduk. Her gün politikacıların televizyonlara çıkıp jeopolitik öneminden söz ettiği bir ülkede.
Önceleri çözemezdim ne anlama geldiğini. Meğer
jeopolitik önem, içi kapkaranlık ve farları fal taşı gibi
otobüslerin, sırf yol üstünde diye, gecenin ortasında
mola verdiği kırık dökük bir binanın ada ve parsel
numaralarıyla yapılan çıkar hesapları demekmiş. 1.565
km uzunluğunda koca bir Boğaz Köprüsü anlamına
geliyormuş. Ülkede yaşayanların boğazlarının içinden
geçen dev bir köprü. Çıplak ayağı Doğu’da, ayakkabılı
olanı Batı’da ve üzerinden yasadışı ne varsa geçip
giden, yaşlı bir köprü. Kursağımızdan geçiyordu hepsi.
Özellikle de, kaçak denilen insanlar…
Elimizden geleni yapıyorduk... Boğazımıza takılmasınlar diye. Yutkunup gönderiyorduk hepsini. Nereye gideceklerse oraya… Sınırdan sınıra ticaret… Duvardan
duvara…”

En son hangi kitabı okudun?
Beril Inan (Münih) cevaplıyor...
Sabahattin Ali’nin 1943’te yazılmış romanı “Kürk Mantolu Madonna”.
Kitabın kahramanı Raif orta yaşlı, içine kapanık, işyerinde kimsenin önem
vermediği silik biridir. Ama onunla iletişime geçmeyi kafasına koymuş
genç iş arkadaşı zamanla Raif’in gençken Berlin’de yaşadığı sıradışı aşkın
ayrıntılarını öğrenir. Roman bu aşkın yani Raif ile Maria Puder’in
ilişkisi üzerine kuruludur. Raif sabunculuğun detaylarını öğrenmek
için gittiği Berlin’de kendini işe vermez, zamanını sanat galerilerinde geçirir. Gördüğü bir resme platonik olarak aşık olur. Ressam,
Maria Puder, kendi portresini çizmiştir. Hergün saatlerce tabloya
bakan Raif, resimdeki kadının birgün yanına gelip oturduğunu
bile fark etmez. Ama tablodaki kadınla tanıştığını öğrenince tüm
dünyası değişir.
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“Üzerimde Alman forması, içimden
Türk Milli Marşı’nı söylüyordum”
Kayserili bir anne
babanın oğlu olarak 1991‘de
Münih‘te doğan Tarık Çamdal, çok
küçük yaşlarda futbol oynamaya
başladı. Babası, Münih’e 80
kilometre uzaklıktaki Ingolstadt
Türkgücü‘nde antrenörlük ve
yöneticilik yapmaktaydı. Tarık da
o takımda futbola başladı ve ilk
antrenörü babası oldu.
Çamdal ailesinin hemen bütün
fertleri futbola çok meraklı olduğu
için evde tüm futbol kanalları
izlenmekteydi. 13 yaşına gelen
Tarık, şehrin en iyi takımı olan
MTV Ingolstadt‘a transfer olur.
1860 Münih’le yaptıkları bir maç
sonunda 1860’ın hocaları ona,
“Seni çok beğendik, transfer
etmek istiyoruz“ der. Tarık, “henüz
13 yaşında olduğunu ve bu
kararı babasının verebileceğini”
söyler. Takım yetkilileri Tarık’ın
babasıyla konuşurlar. Tarık yatılı
olarak 1860 Münih’in tesislerinde
kalacak, idmanlara çıkacak ve
okula gidecekti. Tarık’ın babası
ise, “Oğlum çok küçük, bizden
ayrı kalmasına izin veremem“ der.
Ama oğlunun futbol geleceğinden
çok umutlu olan baba, “Ben nasıl
olsa gece çalışıyorum, oğlumu her
gün Münih‘e getirip götüreyim“
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teklifinde bulunur. 1860 yetkilileri
teklifi kabul ederler. Tarık, 13
yaşından 17 yaşına kadar babası
tarafından her gün Münih‘e
götürülüp getirilir. Oğlu için her
gün 160 kilometre yol yapan baba,
futbolu çok sevdiği için bundan
hiç gocunmaz. Hatta, Tarık’ın
sadece antrenmanlarında değil,
başka şehirlerdeki maçlarında
bile oğlunu yalnız bırakmaz.
Tarık bunu şimdilerde şöyle dile
getirmekte; “Babamın üzerimdeki
hakkını asla ödeyemem.”
Daha sonra Tarık Çamdal’ın
Türkiye macerası başlar. İlk teklif
Bursaspor‘dan gelir. Arkasından
Eskişehirspor’lu yetkililer devreye
girer ve Tarık’la anlaşırlar. Tarık
artık Eskişehirspor futbolcusudur.
TFF’nin Almanya sorumlusu Metin
Tekin, Karlsruhe ile oynanan maça
başka iki oyuncuyu izlemek için
gider. Ama Tarık’ı çok beğenir.
Tarık o maçtan önce Almanya
U-17 Millî Takımı‘ndan davet
almıştır. Maçın ardından kampa
katılmak üzereyken Metin Tekin
maçtan sonra Tarık’ın babasına,
“Tarık‘ın Türkiye için oynamasını
istiyoruz“ der. Babası, “Tarık’ın
gönlü de Türkiye‘den yana ama
şimdi davet aldığı Almanya’nın
U17 kampına katılması gerekiyor.
Yoksa ayıp etmiş oluruz“ cevabını
verir.
Kampa gidip geldikten sonra da
Metin Tekin, Tarık’ı yine Türkiye‘ye
davet eder. Ancak Bayern Münih
maçında sakatlanan Tarık 5 ay
oynayamaz.
Milli forma için oynamak isteyen
Tarık çok üzülür. Bir süre daha
Almanya Genç Millî Takımı‘nda

oynamayı sürdürür. Sonrasında
da 2013 yılına kadar Tarık
Çamdal’a Türkiye’den teklif
gelmez.
U19’da Türkiye‘ye karşı Avrupa
Şampiyonası eleme maçı oynar.
İki takım sahada dizilir. Millî
marşlar çalmaya başlar. İstiklal
Marşı okunurken Tarık’ın gözleri
dolar ve tüyleri diken diken olur.
İçinden Milli Marşımızı söyler.
“Türkiye bizim vatanımız. En
büyük hayalimiz de ay-yıldızlı
formayı giymekti.” diyerek Milli
duygularını açıklayan Tarık
yeniden Milli Takıma çağrılır. Çok
sevinen Tarık, “Annemin, babamın
da hissettikleri anlatılamazdı.
Annem Millî Takım’a davet
edildiğimi öğrendiği zaman
telefonda hüngür hüngür ağladı.”
diyerek o anları anlatıyor.
Bir Alman gibi disiplinle çalışan
ve bir Türk gibi yüreğiyle oynayan
Tarık, hep çok çalışarak sevdiği
Milli formaya kavuştu.
Tarık’a futbol yaşamında başarılar
diliyoruz.
11 / 12 2013
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Kaynak: Tam Saha Dergisi

1991’de Münih’te doğan Tarık Çamdal, merdivenleri teker teker
çıktı ve A2 Milli Takıma kadar yükseldi.

Sports

Malouda, Bosingwa ve
Yattara birlikte oynadı
Trabzonspor’un dünya çapındaki yıldız
futbolcuları Jose Bosingwa ve Flourent Malouda
ile İbrahima Yattara Trabzonspor’da birlikte forma
giyemedi ama komedi filmi Bizum Hoca‘da birlikte
oynadı.
Filmin senaristi ve aynı zamanda Serkan Acar’la
birlikte yönetmeni olan Yılmaz Okumuş konuyla ilgili
olarak, “Bosingwa ve Malouda’yla çekimlerden önce
görüştük ve filmi anlattık. Filmin çevreci mesajına
saygı duyduklarını ve katkıda bulunacaklarını,
söylediler.” dedi.
Filmde senaryo gereği Hamamizade Kültür
Merkezi’ndeki bir sergiyi gezmekte olan Malouda ve
Bosingwa, Laz Star Yetenek Yarışması’na katılmak
için bekleyen kalabalıkla karşılaştı. Malouda ve
Bosingwa kendilerine “How are you?”, “What are
you doing?” diye seslenen kalabalığa, “İyiluk… Siz
nabaysınız uşaklar?” cevabını verdi.
Okumuş, “iki futbolcunun performansından çok
memnun olduklarını”, belirtti ve “Bizum Hoca
filmine büyük renk kattılar. Bu iki starın filmimizde
oynamaları için gerekli anlayışı ve kolaylığı gösteren
Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu’na, yönetim
üyelerimize ve Mustafa Reşit Akçay’a en içten
teşekkürlerimizi sunarız.” açıklamasında bulundu.

Filmin önemli hikayelerinden olan Laz Star Yetenek
Yarışması’nda jüri üyesi olarak rol alan İbrahima
Yattara ise, “Trabzon’u ve Trabzonspor’u çok
özlediğini, sevdiği bu kente yeniden geldiği için mutlu
olduğunu” söyledi.
Çekimler esnasında konuştuğumuz Yattara,
“Oyunculuk futbolculuktan daha zor, 1 dakikalık bir
sahne için saatlerce prova ve çekim yapılıyor. Ama
sanırım bu işin de üstesinden geldim.” dedi.

İbrahima
Yattara

Jose
Bosingwa
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Flourent
Malouda
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Yenilgisiz
SV Akgüney
Münih bölgesinin
yenilmezlik ünvanlı futbol takımı
SV Akgüneyspor, deplasmandaki
son karşılaşmasında FC Dreistern
NT takımını 4-1 yendi.
Maça mutlak galibiyet parolasıyla
çıkan Akgüneyspor ilk dakikalarda
Ferhat ile 1-0 öne geçti. Başarılı
futboluyla göz dolduran Ferhat,
25. dakikada skoru 2-0 yaptı.
37.dakikada ise bu kez Nasan
sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu yazdı: 3-0
Akgüney karşılaşmanın ikinci
yarısına da hızlı başladı ve 52.
dakikada Doğan ile skoru 4-0

yapan golü buldu. FC Dreistern
67. dakikada maçtaki tek golüne
ulaştı: 4-1. Bu dakikadan sonra
genellikle orta saha mücadelesi
şeklinde geçen karşılaşmada
başka gol olmayınca,
karşılaşma Akgüneyspor’un
4-1 galibiyetiyle sona erdi.
Akgüneyspor bu sonuçla bir
maç eksiği ile liderin en yakın
takipçisi olmaya devam etti.

Anadolu Kaplanları
pençeledi: 68-52
Münih Kreisklasse
liginde mücadele eden FC
Anadolu Bayern basketbol
takımı aldığı iki yenilgiden
sonra güçlü rakibi TSV Haar
takımını 68-52’lik skorla
devirdi. TSV Haar karşısında
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Carl, Balzs, Donell, Selim ve
Bilal ilk beşlisi ile oyuna başlayan
Anadolu Kaplanları lakaplı FC
Anadolu basketbol takımı, Selim
ve Carl’ın attığı sayılarla farkı
açmaya başladı. İlk periyodu
25-11, devreyi de 36-25 önde
kapatan FC Anadolu ikinci yarıda
da kontrolü eline almasını bildi.
Rakibin arka arkaya yaptığı
hatalardan faydalanarak
aradaki farkı iyice açan Anadolu
Kaplanları, yedek oyuncularına
da şans vererek maçı 68-52 önde
bitirdi. Bu sonuçla FC Anadolu
takımı ligde 4. sıraya yükseldi.
Maçın yıldızı ise attığı 24 sayı ile
Carl oldu.
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Grosser Erfolg für den
SV Türk Gücü Ataspor
München

Der SV Türk Gücü Ataspor München konnte
sich bei der Münchner Hallenfußball Meisterschaft
gegen 16 Mannschaften durchsetzen. In der Endrunde
qualifizierte sich die von Trainer Senol Duman und CoTrainer Alper Kayabunar betreute Mannschaft für das
Finale gegen den SV Laim.
In der Vorrunde setzte sich die Mannschaft gegen den
FC Neuhadern mit 3:0, gegen den TSV Milbertshofen
mit 2:0 und gegen den TSV München Ost mit 4:3
durch und wurde ungeschlagen mit 9 Punkten erster
der Gruppe D.
Bei den Finalspielen verlor die Mannschaft das
erste Spiel in der Achtelfinal-Gruppe nach einer 2:1
Führung durch eine unglückliche Zusammenreihung
verschiedener Gründe, mit einer 2:3 Niederlage
gegen den SV Laim.
Aber schon im zweiten Spiel gegen SV
Gartenstadt Trudering machte die Truppe um den
Mannschaftskapitän Gökhan Üstün mit einem
souveränen 4:1 Sieg wieder alles möglich.
Im letzten Gruppenspiel schließlich setzte sich der
SV Türk Gücü Ataspor München gegen den SC
Baierbrunn mit 2:0 durch und qualifizierte sich so
souverän für das Halbfinale.
Auch im Halbfinale setzten sich die Münchner Türken
gegen den ersten der Parallel-Gruppe, den FC
Neuhadern, mit 4:2 durch und zogen somit ins Finale
gegen den SV Laim ein.

Nach der
Niederlage in den
Gruppenspielen
Capo Gökhan
Üstün mit de
m Siegerpokal im Hi
gegen die Laimer
ntergrund lin
ks Dr.
M
ei
er
vom LOTTO
Mannschaft
Bayern, rech
KV Peter Schm
ts
id vom BFV.
präsentierte
sich der SV
Türk Gücü Ataspor München
im Finale wesentlich selbstbewusster und gewann
mit einem klaren 2:0 die Münchner HallenfussballMeisterschaften.
Bei der Siegerehrung überreichte der
Kreisvorsitzende des Bayerischen Fußball-Verbandes
Peter Schmid den Pokal an die glücklichen Gewinner,
außerdem gab es noch einen Scheck der LOTTO
Bayern Gesellschaft obendrauf.
Nun bleibt abzuwarten wie sich der SV TÜRK GÜCÜ
ATASPOR MÜNCHEN nun bei den Oberbayrischen
Meisterschaften am 16.01.14 in Manching schlägt, für
die sie sich nun qualifiziert haben.
Wir drücken die Daumen!

Ob Ferrari, Prosche, MercedesBenz oder BMW oder gar eine
exotische Marke - der Besitz ist
stets ein Privileg.
Wir, die Yamak - Autovermietung mit Sitz im Zentrum
von München bietet Ihnen
die Möglichkeit ein solches
Fahrzeug zu Mieten.
Yamak-Vermietung ist stolz
darauf Ihnen einen hoch

professionellen und nahtlosen
Mietpark vorstellen zu dürfen.
Wir wollen nicht nur wie
andere Vermieter sein - wir
wollen die Besten sein.
Nehmen sie uns beim Wort!
Hochentwickelte, außergewöhnliche Fahrzeuge zu
erschwinglichen Tarifen und
Mietkonditionen ist der Kern
unserer Philosophie.

Yamak Cars & Service Situlistr 30 80939 München
Tel : 0176 88157029 & 0179 555711
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Kızlı kızlı okuyup geçin!..

HAYDARİ

- Aksaray’dan Hayriye Basar yazmış; Son iki yıldır
sıra arkadaşım Asalettin’in kağıdına bakarak
sınavlardan geçer not alıyorum. Eğer karma eğitime
son verirlerse ben kimden kopya çekicam?..

son kullanılma tarihimdir! artık gözüm
açıldı.

***

yükseklik korkusunu
yendim simdi
sıra gelecek
korkusunda...

Haydar Işık

***

şiştt toplum uyuyo,
gürültü yapmayın!

***
alttan marmaray
üstten füzeray...
haftada en az
iki defa balık etli
kadın sev!..
***

esmerim biçimsel
biçimsel...

sisi yeneceğim
istanbul...

***

(simite feci zam)
açılma susam
açılma!

***

siyaset tıkındı.

turnayı gözünden
sevdim...

***
bebek yüzlü
olduğum için
masrafım çok
oluyor!..
***

kullanıcı adın
batsın!..

- Sevgili Hayriye sen bi an evvel erkek gibi
davranıp bıyık bırakmaya, röveşata golleri atmaya
ve Başbakan gibi lanlı manlı konuşmaya başla!..
Adının da “ye” sini at, Hayri’si kalsın...
		
****
Bugünlerde sağda solda, üçlü beşli sohbetlerde
sakın doğru ve düzgün cümleler kurmayın! Hele
şiirsel konuşmaları, imgesel vurguları, ironik
göndermeleri ve metafor yerleştirmeleri hiç tercih
etmeyin! Ola ki sizi güzel konuşmalarınızdan dolayı
RedHack üyesi diye gözaltına almaya kalkarlarsa, “Beni diil Kasımpaşa teknik direktörü Şota
Arveladze’yi tutuklayın” deyip işin içinden sıyrılın!
		
****
Simite yapılan olağanüstü zamdan sonra, pirzola ve
antrikot yiyin!
Vapurda martılara, susama yapılan zammın gerekçelerini açıklayın...
Simit bulamıyorsanız sim kartıyla idare edin!
Artık iki şekerli çaylar da öksüz kalacağı için
fırsattan istifade şekeri bire indirin!.
“Bir milletin boğazından geçen tek lokma simit eksik
kalmışsa, mideye giden damarlardan biri sakattır”
deyin!..
		
****
BİR FIKRANIN DÜŞE DÖNÜŞMESİ YA DA BİR
DÜŞÜN FIKRAYA DÖNÜŞMESİ;
Tayyip: Selamın aleyküm Bülent Abi. Buyur!.
Bülent: Aleyküm selam Recep bişey diyecektim.
Tayyip: Dinliyorum abi hayırlısıyla...
Bülent: Gün geleceek devran dönecek/ AKP halka
hesap vereceeek.
Tayyip: Ne diyon abi sen?!.
Bülent: Şaka şaka hamdolsun...
		
****
FACEBOOK ŞİİRİ
ne güzeldir profilin
ne güzeldir penceren
bir portal aydınlığa benzer albümün
etkinliğin başka güzel
mesajların başka

***
hattını helal et.
Haydar Işık’ın Haydari 1, Haydari 2 ve Haydari 3 adlı mizah kitaplarını O2 yayınlarından edinebilirsiniz.
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tamamen yenilenmesi gerekebilir.
Yoksa ileride çok daha büyük masraf çıkartır bu, benden söylemesi..’’
sözleriyle de yetkilileri uyardı.

Düğününün üzerinden 3
Sene Geçen Melis Saral
Dülgerli, gelinlikli 782.
fotoğrafını da sevenlerinin
beğenisine sundu

2010 yazında görkemli bir düğünle
dünya evine giren Melis Saral
Dülgerli (30), aradan geçen 3 seneyi aşkın süreye rağmen istikrarlı
bir şekilde gelinlikli fotoğraflarını
Facebook’ta paylaşmaya devam
ediyor. Eşi Erhan Dülgerli ile düğün
fotoğraflarına yaptıkları 2.500
Liralık masrafı bu sabah paylaştığı
782. eser ile birlikte çıkartan genç
kadın, yakın çevresinin kendisinden
iğrendiğinin ise farkında bile değil.
Yeni fotoğraf da şaşırtmadı
Melis Saral Dülgerli’nin Facebook’taki yaklaşık 500 arkadaşı, bu
sabah da bilgisayarlarını açtıklarında herhangi bir sürprizle karşılaşmadı. Nikahının hemen ertesi
günü, balayında olmasına rağmen
yemeyip içmeyip gelinlikli fotoğrafını sosyal medyaya yetiştiren Dülgerli, bugün de gündelik yaşamının
bir rutini haline gelen ‘’Melis Saral
Dülgerli-yeni bir fotoğraf ekledi’’
bildirimini gerçekleştirmiş oldu.

Marmaray’daki su sızıntısına
bakan tesisatçı Ahmet
Usta, ‘’Tesisatın komple
değişmesi lazım abi...’’ dedi.
Marmaray’daki su sızıntısı iddiaları
üzerine derhal olay yerine intikal
eden ilk tesisatçı ekibi, yaptığı
incelemelerin ardından çarpıcı
açıklamalarda bulundu. 18 yıllık
deneyimli usta Haşim Ahmet Edinli
(42) sızıntının geldiği düşünülen
Kuzey Segment’teki ıslaklığın
normal ölçülerde olmadığını belirtirken, ‘’Valla kırmadan bir şey söylemek doğru olmaz ama tesisatın
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Marmaray’daki su sızıntısı iddiasının yerinde incelenmesi ve gerekli
hallerde ilk müdahalenin yapılması
için yetkililer tarafından göreve
çağırılan Sirkeci esnafının tecrübeli
ismi Haşim Usta ve çırağı Samet
Ortanca akşam saatlerinde olay
yerine ulaştı.
İlk olarak Kuzey Segment’e gelerek
işe koyulan Haşim Usta, kendisinin
çağırılmasıyla ilgili olarak kamuoyunda dile getirilen “Böyle normal
ustayla mı çözülecek bu iş?” tedirginliğinin yersiz olduğunu belirtti.
Deneyimli tesisatçı “Yav hiç olur
mu öyle şey, ben de Sirkeci’deyim
Marmaray da Sirkeci’de. Komşuyuz
nihayetinde. Esnaflıkta komşuya
kötü iş yapılmaz... Şimdi her olayda
tutup elin Japon’unu mu çağıracaklar? Belli ki bir conta falan gevşedi,
nedir yani, sıkarız olur biter” diyerek çevresine güven telkin etti.
“Piyasada adam gibi iş yapan
kalmadı”
İlk incelemesinde ufak bir su
sızıntısının varlığını tespit
eden Haşim Edinli, “Bak, bak
elimle şöyle gezdirince na
şurada bombe var görüyo
musun” sözlerinin ardından
işaret ettiği bölgeyi Hilti ile
kırmaya çalışırken yetkililer
tarafından son anda durduruldu. ‘’Yani tabii mal sizin,
siz bilirsiniz ama sızıntı
içeriden, kırmak gerek’’
diyen deneyimli usta, suyun geldiği bölgeye silikon
sıkarak ilk müdahalesini
gerçekleştirdi.

nedeniyle zor saatler geçiriyor.
Hava sıcaklığının yer yer 15 dereceyi geçtiği Helsinki’de Vali Mika
Jahnen yaptığı açıklamada vatandaşlardan acil durumlar haricinde
dışarı çıkmamalarını rica ederken,
‘’Yani biliyorum, içiniz gidiyor dışarı
çıkmak için ama alışık olduğunuz
bir durum değil, kendinizi zorlamayın. Tam hastalık havası bunlar’’
diyerek durumun ciddiyetine dikkat
çekti.
‘’Hazırlıksız yakalandık’’
Finlandiya Afet Koordinasyon
Merkezi FAKOM ise kamuoyuna
son iki gün içerisinde yaşanan
talihsizliklerin bilançosunu aktardı.
Aşırı trafikten dolayı gerçekleşen
32’si maddi hasarlı toplam 87 kaza,
12 güneş çarpması ve göllerde
incelen buz seviyesi nedeniyle 4
kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Sıcaklıkların hafta sonuna kadar
mevsim normallerinin üzerinde
olacağı bildirilen Finlandiya’da
okulların tatil edilmesi ise coşkuyu
artırdı.

Zaytung.com´a teşekkürler

Finlandiya’da Güzel
ve Güneşli Havalar,
Yaşamı Olumsuz
Yönde Etkilemeye
Devam Ediyor
Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü
Finlandiya, iki gündür
etkisini göstermekte
olan güneşli havalar
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Horoscope
Koç 21.03.-20.04.

Terazi 24.09.-23.10.

Boða 21.04.-20.05.

Akrep 24.10.-22.11.

Sizin için oldukça zor ve yorucu sayılabilecek bir yılı
geride bırakıyorsunuz. Dinlenmeyi hakettiniz. Yeni
yılda elinize yeni fırsatlar geçecek. Bazı hataları telafi
etmenin tam zamanı.

Bu aylarda aklınıza eseni yapmaya meyilli olabilirsiniz. Özellikle aşk hayatınızda hata
yapma riskiniz çok yüksek. Huzurunuz
kaçabilir.

Yeni yılla birlikte hayatınızı düzenleme arzusu hissedebilirsiniz. Değişikliğe olan ihtiyacınız aşk hayatınızda kıskançlık yaratabilir. Sağlık konularında beklenmedik sorunlar çıkabilir.

Şu sıralar hayatınızı sıkıcı bulabilirsiniz. Fakat
merak etmeyin, aşk hayatınızda gözüken
gelişmeler bu rahat ve sorunsuz günlerinizi mumla aratacak türden.

Ikizler 21.05.-21.06.

Yay 23.11.-21.12.

Sevdiklerinizi mutlu etmek
sizin için çok önemli. Kendinizi yeni yıl stresine sokmamaya özen gösterin.

Aşk hayatınız istediğiniz gibi
ilerlemiyor. Şimdilik oluruna
bırakıp, işinize yoğunlaşmalısınız.

Yengeç 22.06.-22.07.

Oðlak 22.12.-20.01.

Huzurlu bir döneme giriyorsunuz. Romantizmin
doruklarındasınız. Maddi
konularda daha dikkatli
olmalısınız.

Ailenizle yaşadığınız
sorunlardan kaçmak yerine
çözmeye çalışmalısınız.
Maddi durumunuzla ilgili
sevindirici haberler yolda.

Aslan 23.07.-23.08.

Çok açık sözlü olmanız karşınızdakilerin tepkisine yol açabilir. Diplomatik olmayı
deneyin. Aşk hayatınızda yenilikler olabilir.

Baþak 24.08.-23.09.

Ailenizle birlikte vakit geçirmekten zevk alıyorsunuz.
Yeni yılla birlikte sorumluluklarınız artacak. Strese
gerek yok.

Kova 21.01.-19.02.

Modern fikirlerinizle hep bir adım
öndesiniz. Çevreniz sizi anlamakta zorluk
çekebilir. Aşk hayatınızda güzel gelişmeler var.

Balýk 20.02.-20.03.

Kariyerinizle ilgili olumlu gelişmeler sizi bekliyor.
Beklentilerinizi yüksek tutarak çevrenizdekileri baskı
altına almayın. Aşk hayatınızda ufak sorunlar olabilir.
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