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Editorial

Seçimlerimiz...

Mete
 
Münih‘teki 35mm‘nin sempatik ve mütevazi ortağı. Bizum Hoca 
özel gösterimi öncesi mekanında verdiğimiz kokteyldeki ilgisiyle 
bizum kahramanımız oluverdi. Herşey için tekrar teşekkürler 
Mete...

AYIN KAHRAMANI

 Yine yapıyoruz; bir yıldır her sayıda 
yaptığımız gibi bu sayımıza da seçimlerle 
başlıyoruz... Bavyera‘da yerel seçimler yapıldı. 
Bavyera‘nın iki büyük kenti Belediye Başkanlığı için 
SPD‘yi tercih etti. Tecrübeli Başkan Dr. Ulrich Maly 
Nürnberg‘de tekrar seçilirken Münih‘te Dieter Reiter 
ilk kez bu göreve geldi. 
Bu seçimlerde farklı partilerden aday olan Türkiye 
kökenli adayların sayısındaki artış da dikkat 
çekiciydi. Sadece seçilebilenleri değil, aday olan 
herkesi tebrik ediyoruz. 
SPD‘li Natascha Kohnen „Uyumun dışarda 
ne durumda olduğunu göçmen kökenli yerel 
siyasetçilerden iyi kimse bilemez“ demişti. Hak 
vermemek mümkün değil...
Bavyera Eyaleti Uyum Sorumlusu Martin Neumeyer 
Uyum ödüllerini dağıttı. Lindenstrasse dizisinin 
yapımcısı Hans W. Geissendörfer‘in yanı sıra 
Muhteşem Yüzyıl dizisinin prodüktörü Timur Savcı 
da ödüle layık görüldü. 
Geçtiğimiz aylarda Münih ve Nürnberg filme doydu. 
Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali ve Münih 
Film Günleri birbirinden güzel filmleri seyirciyle 
buluşturdu. Bizum Hoca adlı Karadeniz komedisi ise 
her iki kentte yapılan özel gösterimlere oyuncu ve 
yönetmenleriyle birlikte konuk oldu. 

Bizum Hoca 
deyince akla ilk 
gelen isimlerden
biri Seymen 
Aydın. Yetenekli 
oyuncu rol 
aldığı komedi 
filmlerinden sonra 
Karadeniz‘in 
Kemal Sunal‘ı 
olarak anılmaya başladı. Bu sayımızda Trabzonlu 
oyuncuyu biraz daha yakından tanıyalım dedik.
Trabzon ve Karadeniz Kültür ve Dayanışma 
Derneği‘nin folklör grubunun düzenlediği gecede 
horona doyduk. Hemşehrimiz Süleyman Aydın 
ve yönetim kurulu, gençlere Karadeniz kültürünü 
aktarmak için canla başla çalışıyor. 
Biri İstanbul‘da çeyrek asırı devirdi, diğeri Münih‘te 
yeni kuruldu. Girişimcilik ve lezzetin iki güzel örneğini 
sayfalarımıza taşıdık; Çiya ve Lezizel. 
Kısaca yine dolu dolu bir dergi hazırladık. Seçtiğiniz 
herhangi bir sayfadan okumaya başlayabilirsiniz. 

İyi okumalar.
Hamide Türker ve PiYASA Team
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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  AYM	twitter	hesabı	açtı	
Twitter‘ın engellenmesinin „temel insan haklarına 
aykırı“ olduğuna hükmeden, bu nedenle hükümetle 
gerginlik yaşayan Anayasa Mahkemesi, twitter 
hesabı açtı.

2  Dizi	turizmi
Türk dizilerinin yurt dışı televizyon kanallarında da 
gösterilmesi, turist sayısını artırdı. Bir tur firması 
turistlere 3 günlük İstanbul turları düzenleyip,  dizile-
rin çekildiği mekanları gezdirdiğini bildirdi. 

3  Haremlik otobüs 
Elazığ‘ın Keban ilçesinde AKP‘den belediye başkanı 
seçilen Fethiye Atlı, ilçe içinde kadınlara yönelik oto-
büs seferleri koyarak ilk icraatını gerçekleştirdi.

4  Çekmeyenler	dövülüyor! 
Dünyadaki selfie çılgınlığı had safhaya vardı. 
Başbakan’dan grevdeki işçilere, liseli gençlerden 
setteki oyunculara, defiledeki mankenden soyunma 
odasındaki futbolcuya kadar akla gelebilecek her 
ortamda selfie çekip paylaşmayan kalmadı. 

5  “Hatırlamıyorum”
Beate Zschaepe ve destekçilerinin yargılandığı NSU 
davasında dinlenen tanıkların çoğu bir şey 
hatırlamadığını söylüyor. Sürekli susan Zschaepe, 
sağlıyla ilgili bir soruyu cevaplamak için bir kez 
konuştu, onda da mikrofon kapalıydı.

6  Diren	Sapanca! 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Toçoğlu, 
dünyanın suyu içilebilir ender göllerinden olan 
Sapanca Gölü’nün, 36 ay daha dayanması halinde 
kurtulacağını açıkladı. Göldeki su seviyesi, kuraklık 
ve aşırı kullanım sebebiyle 30.17 koduna düşmüştü. 

7    Biraz	da	bana	ver	 
İsviçre‘de yaşayan Osmanlı hanedan mensupları, 
AKP‘yi çok beğendiklerini belirtirken, Topkapı ve 
Dolmabahçe Sarayı‘ndan elde edilen gelirin bir bölü-
münün ise kendilerine verilmesini talep ediyor.

8   Biz	ayrılamayız 
Hindistan‘da yaşayan yapışık ikizler Shivanath ve 
Shivram Sahu, doktorların ayrılabilecekleri yönünde-
ki teşhisine rağmen, „Birbirimize her şeyi öğrettik. 
Birlikte yıkanıp, giyiniyor, besleniyor, okula bisikletle 
gidiyor ve birlikte kriket oynuyoruz. Bizi ayırmayın“ 
diyorlar.
  

9  Açıyorum,	kapıyorum 
“Yasaklı olan Taksim‘i biz 1 Mayıs kutlamalarına 
açtık.” diyen hükümet, 2 yıldır “Taksim şart mı? 
İstanbul’da onlarca meydan var, gidin oralarda 
kutlayın.” deyip Taksim‘i kapatıyor. 

10   Tapelerimi	verin! 
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Washington 
ziyareti öncesi Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın 
(NSA) kendisini dinleyerek oluşturduğu dosyalara 
erişim istedi.
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News

HDF	Genel	Kurulu	yapıldı 
 Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Fede-
rasyonu (HDF) 33. Genel Kurulunu, Almanya’nın 
değişik kentlerinden gelen delegelerinin katılımıyla 
Frankfurt’ta gerçekleştirdi. Türkiye’de yaşanan siyasi 
gerginlikler, yolsuzluklar, hukuk sistemine getirilen 
baskılar, özgürlüklerin kısıtlanması kabul edilemez 
bulunarak, eleştirildi. HDF olarak, Türkiye’de sosyal 
demokrat siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve 
sendikalar ile dayanışmanın gerekliliği vurgulandı.
Aynı şekilde Almanya’da da yarım asrı geride bırakan 
göçmen yurttaşların uğradığı haksızlıkların düzeltil-
mesi için, bundan sora HDF’nin daha etkin olması 
gerektiği, özellikle Almanya’da doğan göçmenle-
rin çifte vatandaşlıktan yararlanmaları, Türk’lerin 
Almanya’da yerel seçimlerde oy kullanabilmeleri 
için hem iktidar, hem de muhalefet partilerine etkin 
girişimlerde bulunulacağı tekrarlandı. 
Genel kurulun ikinci gününde iki yıllığına yeni oluşan 
HDF genel yönetimi şu şekilde oluştu: 
Genel Başkan: Necip Şahin, Genel Başkan yar-

dımcısı: Figen Brandt, Genel Başkan yardımcısı: 
Erdoğan Mutlu, Genel sekreter: Erkan Budak, Genel 
sayman: Ali Abidin Demirtaş, Üye: Umut Arabul, Üye: 
Birol Keskin, Üye: Ekin Polat, Üye: Makbule Sarak, 
Denetleme Kurulu: Fahri Özdilek Şimşek, Fulya Kip-
Barnard ve Haluk Şenyuva

HDF’nin	hedefleri 
 
  HDF Genel 
Kurulu sonrası seçilen yeni 
yönetim şu açıklamayı yaptı; 
“Otuzyedi yıllık bir geçmişi olan 
HDF örgütünün yeni yönetimi 
büyük oranda yenilendi. Gençlere 
ve kadınlara daha fazla yer 
verdiğimiz yeni yönetimimiz, 
önümüzdeki iki yıllık çalışma 
dönemi için önüne önemli 
hedefler koydu. Almanya’da 
yaşayan yabancıların sürekli 
gündem maddesi ‘uyumun’ ön 
koşulunun, siyasi katılımdan 
geçtiği bir gerçektir. Göçmenlerin 
sosyal yaşama katkıları ve uyumu 
önemsemeleri için ilk başta, 
kendi yöneticilerini seçme hakkını 
elde etmeleri gerekmektedir. 
O da Almanya’da yaşayan her 
göçmenin, çifte vatandaşlık 
hakkından yararlanabilmeleri ile 
olanaklıdır. HDF olarak siyasi  

 
ortağımız ve koalisyon ortağı 
SPD ile çalışmalarımızı daha 
yoğunlaştıracağız. Bu konudaki 
girişimlerimiz diğer koalisyon 
partilerine karşı da olacaktır.
Aynı şekilde Türkiye ile ilgili 
girişimlerde de bulunacağız. 
Almanya’daki yurttaşlarımızın 
anadil ve kültürel derslerinin daha 
sistemli ve her öğrenciye ulaşılır 
yapılması için, siyasi iktidara 
girişimlerimiz olacaktır. Bu çalış-
malarımızda stratejik ortağımız 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
ile işbirliği yapmak önceliğimiz 
olacaktır. Yine ilk defa yurtdışın-
da, Türkiye’deki seçimler için oy 
kullanacak yurttaşlarımızın sosyal 
demokrat yönde bilgilendirilip, oy 
kullandırılması için örgüt olarak 
çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.
HDF elbette bu ana hedeflerinin 
dışında da günlük siyasi ve sosyal 

gelişmelerde gerekli tepkileri 
verecektir. Bunun yanında ırkçı 
terör örgütü NSU davası da, örgü-
tümüzce yakından izlemektedir. 
Yapacağımız çalışmalarda tüm 
Almanya’da gündem oluşturup, 
sosyal demokrat kitleleri HDF der-
neklerinde toparlamak en önemli 
görevimiz olacaktır.” 
Necip Şahin  
HDF Genel Başkanı
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Migrationsbericht 
 
 Jedes Jahr gibt die deutsche Bundesre-
gierung einen Migrationsbericht heraus, der einen 
Überblick über das Migrationsgeschehen in Deutsc-
hland geben soll. Anfang Januar wurde der aktuelle 
Bericht über das Jahr 2012 veröffentlicht. Die Analy-
se des Jahres 2012 versucht auf knapp 300 Seiten 
die Situation in Deutschland zu verdeutlichen und 
Migration anhand von Zahlen zu erfassen. 
In den letzten Monaten kam es vor allem in De-
utschland immer wieder zu großen Diskussionen 
in Bezug auf Migration, denn seit dem 1.Januar 
dürfen Rumänen und Bulgaren innerhalb der EU 
frei arbeiten. Dies hat besonders in Deutschland 
einigen Wirbel verursacht. Genau aus diesem Grund 
wurde der aktuelle Migrationsbericht auch mit hoher 
Spannung erwartet, wobei dieser nur bedingt für die 
Debatten geeignet ist, da sich die Zahlen noch nicht 
auf die momentane Situation beziehen. 
Der aktuelle Migrationsbericht zeigt aber ebenso, 
dass Deutschland als Zielland von Migration weiter 
an Attraktivität gewinnt, so der Wortlaut. Im Jahr 
2012 sind 13% mehr Menschen nach Deutschland 
gekommen wie noch im Vorjahr. Insgesamt also 
knapp mehr als eine Million Menschen (1080936). Al-
lerdings verlassen auch viele Menschen Deutschland 
jedes Jahr, 2012 waren es knapp 712000. Somit liegt 
die Zuwanderung also bei 369000 Menschen, jedoch  
aber der höchste Stand seit 1995. Die Herkunft der 
Zuwanderer ist im Vergleich zu den Vorjahren relativ 
gleich geblieben, circa 77,5% kommen aus anderen 
europäischen Staaten nach Deutschland. Besonders  

 
aus Polen kamen 
auch im Jahr 2012 mit 
17,1% wieder die me-
isten Menschen nach 
Deutschland. Aus der 
Türkei wurden 28.641 
Zuzüge (2,6%) nach 
Deutschland regist-
riert. Dies entspricht 
einem Rückgang um 
7,7% im Vergleich 
zum Vorjahr. Viele 
der Menschen kamen 
auch nach Deutschland um zu studieren oder etwas 
zu erlernen, auch Fachkräfte sind mehr und mehr 
in Deutschland gefragt und die Zahl ausländischer 
Fachkräfte ist um einiges gestiegen.  
Allgemein schließt der Migrationsbericht mit der 
Erkenntnis, dass in Deutschland jeder fünfte Ein-
wohner einen Migrationshintergrund hat, bei Kindern 
unter zehn Jahren liegt dieser Anteil bereits bei etwa 
einem Drittel. 
Im Migrationsbericht wird dennoch auf viele wichtige 
Umstände nicht eingegangen. Zum Beispiel werden 
leider die Lebenssituationen nicht berücksichtigt. 
Nichts desto trotz ist der Migrationsbericht eine gute 
Informationsquelle, wobei man nicht vergessen soll-
te, dass das wichtigste die Integration der Menschen 
ist und Deutschland aus verschiedenen Gründen von 
Migration profitieren kann. 

  PiYASA-Magazin

  PiYASAMagazin

MÜNCHEN 

Nürnberg
ISTANBULAugsburg 
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Special

Die	Gewinner:	
Dieter	Reiter	und	Dr.	Ulrich	Maly 
Beide Kandidaten haben anstrengende Wochen hinter 
sich, dabei beginnt die eigentliche Arbeit erst jetzt. Nach 
dem Wahlmarathon der letzten Monate stehen nun die 
Oberbürgermeister fest. In den zwei größten Städten Bayerns 
haben sich die Wählerinnen und Wähler für die Kandidaten der 
SPD entschieden und diese gewählt. Dieter Reiter stellt sich 
zum ersten Mal der Aufgabe des Oberbürgermeisters, während 
Dr. Ulrich Maly schon Erfahrung mit diesem Posten hat. Für 
unsere Münchner und Nürnberger-Leser haben wir ein Interview mit den beiden OBs 
geführt und sie über die neue Wahlperiode befragt.

Aslı Saygı

Dieter Reiter ist am 
19. Mai 1958 in Rain am Lech 
geboren. Er ist verheiratet und hat 
drei Kinder. Nach München ist er 
1960 umgezogen und ist in Sendling 
aufgewachsen. Am liebsten liest er 
Autobiographien und schwedische 
Krimis. Er reist auch gerne in den 
Norden. Er geht sehr gerne auf die 
Wiesn oder auf den Kocherlball. An 
seinen freien Tagen genießt er es 
ausgiebig zu frühstücken und an 
der Isar spazieren zu gehen, um 
anschließend sich im Biergarten 
auszuruhen. Er hört gerne Musik 
und spielt auch Gitarre. Reiter 
machte seinen Abschluss an der 
Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung und Rechtspflege Bayern 
als Diplomverwaltungswirt. Sein 
beruflicher Werdegang begann 
1981 bei der Stadtkämmerei, 
danach wurde er zum Büroleiter und 
Pressesprecher dieses Amtes. Später 
wurde er Amtsleiter des Kassen und 
Steueramtes, anschließend stellv. 
Stadtkämmerer der LH München 
und seit April 2009 berufsmäßiges 
Stadtratsmitglied- Referent für Arbeit 
und Wirtschaft.
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Die Ära Ude geht nach 24 Jahren zu Ende. Was 
wird sich nun ändern?
DR: Erst einmal hat Christian Ude und die 
Münchner Sozialdemokratie hervorragende Politik 
gemacht. München boomt, jedes Jahr ziehen viele 
Tausend Menschen nach München, weil die Stadt 
weltoffen, tolerant, wirtschaftlich stark und sozial 
im Gleichgewicht ist. Diese Politik will ich gerne 
fortsetzen. Damit München so erfolgreich und 
liebenswert bleibt, müssen wir auch eine Menge 
anpacken: Bezahlbare Wohnungen erhalten und 
neue bauen, mehr Kinderbetreuungsplätze schaffen, 
den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Große 
Herausforderungen die ich gerne annehme.

Wo liegen Ihre Kernkompetenzen?
DR: Ich kann gut mit Zahlen umgehen und weiß 
auch aus meiner Zeit in der Stadtkämmerei, was sich 
die Stadt leisten kann und was nicht. Ich werde die 
Finanzen fest im Griff haben und gleichzeitig neue 
Investitionen nicht scheuen. Und ich werde immer 
das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern 
suchen – deshalb will ich auch eine regelmäßige 
Bürgersprechstunde im Rathaus einrichten und 
hören, was die Münchnerinnen und Münchner 
bewegt. Das ist auch im Wahlkampf für mich 
immer wichtig gewesen. Ich habe ein ausgeprägtes 
Gerechtigkeitsgefühl und kann es nicht leiden, wenn 
Menschen ausgegrenzt werden. 

Welche Haltung haben Sie in der Verkehrspolitik?
DR: Für mich hat der Öffentliche Nahverkehr klar 
Priorität. Schon jetzt sind unsere Busse, U- und 
Tram-Bahnen so attraktiv, dass wir die Kapazitäten 
erhöhen müssen. Darin sehe ich die Chance, den 
Verkehr in Zukunft gut zu bewältigen: Die Menschen 
sollen freiwillig vom Auto auf den öffentlichen 
Nahverkehr umsteigen. Und wir müssen ein 
stadtweites Radwegenetz planen. Wichtig ist mir 
im Alltag die Gleichberechtigung von Fußgänger, 
Radfahrer und Autofahrer. Keiner soll gegen den 
anderen ausgespielt werden und ich werbe für 
gegenseitiges Verständnis.

Wie beurteilen Sie die Attraktivität Münchens für 
Unternehmen?
DR: Die Frage beantwortet sich von selbst, wenn 
Sie schauen, welche Firmen sich in München zu 
Hause fühlen, welche allein in den letzten Jahren 
dazu gekommen sind. Doch das Erfolgsgeheimnis 
liegt nicht nur bei den großen Dax-Unternehmen, 
sondern in der sogenannten „Münchner Mischung“ 
aus kleinen, mittleren und großen Unternehmen. Es 
waren übrigens die kleinen und Mittelständler, die 

uns gut durch die Krise gebracht haben. Mit dieser 
Mischung bleibt München auch weiter erfolgreich. 

Was ist Münchens größtes Problem nach Ihrer 
Meinung?
DR: Das ist ganz eindeutig das Thema bezahlbare 
Wohnungen. Das habe ich auch auf meinen 
Stadtvierteltouren immer wieder gehört. Vor 
allem alte Menschen mit kleinen Renten, haben 
Angst, dass sie sich ihre Miete morgen nicht 
mehr leisten können. Junge Familien, die 
vergeblich bezahlbare Wohnungen suchen. 
Da muss die Stadt alle Hebel in Bewegung 
setzen – Wohnungsbaugenossenschaften 
fördern, Luxusumwandlungen verhindern, 
bezahlbare Wohnungen selbst bauen. Eine große 
Herausforderung, aber ich bin zuversichtlich, dass 
wir das schaffen.

Was ist Ihr Motto?
DR: München ist meine 
Heimat, München ist eine 
der schönsten Städte der 
Welt: Weltoffen, tolerant, 
modern und traditionell – 
dass das so bleibt, dafür 
müssen wir viel tun!

Fotos: Dieter Reiter 
mit Cumali Naz bei der 
Veranstaltung “Unser 
München” (rechts) 
Dieter Reiter mit seiner 
Frau Petra.
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Dr. Ulrich Maly, der 
seit 2002 Oberbürgermeister der Stadt 
Nürnberg ist, wurde am 8. August 
1960 in Nürnberg geboren. Er ist 
verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist 
im Nürnberger Stadtteil Schweinau 
aufgewachsen und hat auch in 
Nürnberg sein Abitur gemacht. Nach 
der Schule leistete er Zivildienst und 
kümmerte sich um behinderte Kinder 
und arbeitete in der Altenpflege. 
Parallel dazu fing Dr. Ulrich Maly in den 
1980er Jahren schon an sich in der 
Jugendarbeit zu engagieren. Er schloss 
sein Studium der Volkswirtschaftslehre 
an der Friedrich-Alexander-
Universität ab, woraufhin er mit dem 
Dissertationsthema „Wirtschaft und 
Umwelt in der Stadtentwicklungspolitik“ 
promovierte. Von 1996 bis 2002 war 
er Kämmerer der Stadt Nürnberg. 
Zu den Freizeitbeschäftigungen des 
Oberbürgermeisters gehören die 
allmorgendliche Joggingrunde am alten 
Kanal, Bergsteigen sowie Skilaufen. Er 
ist auch ein begeisterter Hobbykoch, 
überwiegend kocht er italienisch. Musik 
gehört ebenso in den Mittelpunkt 
seines Lebens. Außerdem schreibt Dr. 
Maly regelmäßig Kolumnen für unser 
Magazin.

Welche Ziele haben Sie für Nürnberg? 
UM: Ich möchte die Arbeitslosigkeit weiter senken, 
die Bildungsergebnisse weiter verbessern, die 
soziale Infrastruktur (Kinderkrippen, KiTas, Horte) 
bedarfsgerecht ausbauen. 
Mit Stadtteilentwicklungskonzepten, 
Städtebauförderung und unseren Stadtteilhäusern 
wollen wir die Lebensqualität in der Stadt weiter 
verbessern. Der Frankenschnellweg muss unter 
den Deckel und die Stadt-Umland-Bahn nach 
Erlangen und Herzogenaurach ist das wichtigste 
Straßenbahnprojekt.

Welche wirtschafts- und finanzpolitischen 
Akzente möchten Sie für Nürnberg setzen? 
UM: Nürnberg war früher sehr abhängig von 
wenigen Großbetrieben. Es ist im letzten Jahrzehnt 
gelungen, diese Abhängigkeit deutlich zu reduzieren. 
Wir sind stärker mittelständisch geprägt und von 
den Branchen her vielfältiger geworden. Wir 
wollen die Entwicklung unserer Unternehmen am 

Standort begleiten und fördern und die Hochschulen 
in Nürnberg ausbauen. Auch Tourismus und 
Kreativwirtschaft sind wichtige Ansätze unserer 
Wirtschaftspolitik.

Was wollen Sie in der Bildungspolitik ändern? 
UM: Mehr Ganztagsschulen, bedarfsgerecht 
Hortplätze, so dass wir aus den Köpfen unserer 
Kinder das Beste rausholen. Mit gezielter 
Förderung wollen wir die Zahl der Abiturienten 
und Realschulabsolventen erhöhen und die der 
Schulabbrecher deutlich senken. 660 Millionen Euro 
werden wir alleine in die Schulen investieren.

Was ist Ihr Hauptcharakterzug? 
UM: Heitere Gelassenheit.

Was ist Ihr Motto? 
UM: Die Welt soll gerechter werden.
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Aile restoranımıza bekliyoruz...

N E Z İ H  &  F E R R A H  O R T A M
O C A K B A Ş I  &  O D U N  F I R I N I

İş toplantıları ve aile kutlamaları için özel odamız hizmetinizdedir.

Nürnberg // Plärrer // Leonhardstr. 3 // Nürnberg
www.mengen-restaurant.com // facebook.com/mengen.restaurant

Tel. 0911 999 365 10

Telefon 0911 999 365 20 

www.mengen-express.de
facebook.com/mengen.express
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19.	Nürnberg	Film	
Festivali	yapıldı 
 Dünyanın önemli film festivalleri arasına
adını yazdıran Nürnberg Türk / Alman Film Festi-
vali’nin 19.’su düzenlendi. 49 filmin katıldığı festival-
de birçok Türk ve Alman sanatçı hazır bulundu. Fes-
tivalin açılışı da kapanışı da iki onur ödülüne sahne 
oldu. Dev sanatçı Edgar Reitz’e açılış töreninde, Türk 
Sineması’nın efsane ismi Fatma Girik’e ise kapanış 
töreninde ‘Onur Ödülü’ takdim edildi. 
Girik’in ödülünü Halil Ergün sunarken bir konuşma 
yapan Nürnberg Başkonsolosu Asip Kaya, “Festivalin 
Nürnberg’deki kültür hayatının önemli bir parçası 
olduğunu” ifade ederek festival başkanı Adil Kaya 
ve ekibine teşekkür etti. Festival Başkanı Adil Kaya 
ile Festival Yönetmeni Ayten Akyıldız ise “festivalin 
gördüğü ilgiden çok memnun olduklarını” belirttiler. 

Festivalin ödül listesi şöyle; En İyi Film: Köksüz 
(Entwurzelt) - Regie: Deniz Akçay Katıksız / En İyi 
Erkek Oyuncu: Doron Amit - Film: Hannas Reise 
(Hanna’nın Yolculuğu) / En İyi Kadın Oyuncu: Lale 
Başar - Film: Köksüz (Entwurzelt) / M. Tali Öngören 
Ödülü: Die Arier (Arıler) Regie: Mo Asumang / Seyirci 
Ödülü: Meryem - Regie: Atalay Taşdiken / Kısa film 
yarışması : 1. Meine Beschneidung (Sünnetim) - 
Regie: Arne Ahrens / 2. Pepûk (Kuckuck) - Regie: 
Özkan Küçük / 3. Patika (Der Pfad) - Regie: Onur 
Yağız

Türk Sineması’nın 100. Yılı 
kutlandı
Festival boyunca Türk sine-
masının 100. yılı da kutlandı. 
Muhsin Ertuğrul’un 1920 
yılında Almanya’da gerçek-
leştirdiği siyah beyaz sessiz 
film “Kara Lale Bayramı” 
piyano eşliğinde seyirci ile 
buluştu. Hülya Koçyiğit’in 
takdimi ile 1964 yılında 
Berlin Film Festivali’nde en iyi film 
seçilen “Susuz Yaz” da gösterildi.. 
Film festivaline Türkiye’den Fatma Girik, Hülya 
Koçyiğit, Demet Akbağ, Meltem Cumbul, Halil Ergün, 
Güven Kıraç, Uğur Polat, Ruhi Sarı, Sumru Yavru-
cak ve Uğur Yücel gibi 50’yi aşkın sanatçı katıldı. 
Festival filmlerin yanı sıra müzik ve çeşitli etkinliklerle 
renklenirken, Tuncel Kurtiz özel bir programla anıldı.
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TİAD´da	artık	çocuklar	da	mutlu
 Avrupa Metropol Bölgesi Türk-Alman 
İşadamları Derneği (TİAD) üyelerinin çocukları 
için dernek lokalinde çocuk odası açtı.
Dernek lokalinde verdiği bir brunchta üyeleriyle 
bir araya gelen TİAD yönetim kurulu, üyelerinin 
çocukları için hazırladıkları oyun odasının da açılı-
şını yaptı. Çok sayıda oyuncak ve kitap bulunan 
odanın açılışında aynı zamanda 7 yaşındaki Alex 
Bielek’in doğum günü de kutlandı. 
TİAD Başkanı Avukat Emre Hızlı ve yardımcısı 
Mürvet Özemek, çocuk odasının önemine deği-
nerek, “Çocuk sahibi üyelerimizin de lokalimizde 
düzenlediğimiz etkinliklere kolaylıkla katılabilmele-
ri için böyle bir odanın gerekli olduğunu düşün-
dük. Artık üyelerimiz lokale gelirken çocuklarını da 
getirebilecekler. Hem kendileri hem de çocuklar 

rahat edecek.” dediler. Emre Hızlı ayrıca, önü-
müzdeki dönemde üyelerin kendi alanlarıyla ilgili 
bilgilendirme toplantıları düzenlemelerini amaçla-
yan yeni projelerini de duyurdu.

Türk-Alman	Kadınlar	buluştu 
 Kuzeybavyera Türk-
Alman Kadınlar Kulübü yeniyıl 
resepsiyonu Nürnberg Grand 
Hotel’de yapıldı. Resepsiyona 
Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg 
Başkonsolosu Asip Kaya’nın 
yanı sıra Nürnberg Büyük Şehir 
Belediye Başkanı Ulrich Maly ve 
eşi Petra Maly de katıldı. 
Dernek başkanı Gülseren Suzan 
Menzel yaptığı selamlama konuş-
masında kadının toplumdaki yerini 
irdeleyerek dernek çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Daha sonra 
Başkonsolos Kaya ve Belediye 
Başkanı Maly de birer konuşma 
yaptılar. Ulrich Maly konuşmasın-
da “Kadınlar Kulübü’nün başarılı 
çalışmalara imza attığını” vurgu-
larken Asip Kaya da “Kadınların 
nicelik dünya nüfusunun yüzde el-
lisini oluşturmalarına rağmen nite-
lik olarak çok daha önemli bir role 
sahip olduklarını” belirtti. Kaya ko-
nuşmasında “Almanya’daki Türk 
kadınlarına buradaki toplumu-
muzun entegrasyonu açısından 
önemli görevler düşmektedir. İşte 
tam da bu noktada Türk-Alman 

Kadınlar Kulübü bilim, sanat ve iş 
hayatında kadını başarıyla temsil 
eden Türk ve Alman üyeleriyle 20 
yılı aşkın bir süredir önemli işlere 
imza atmaktadırlar“ diyerek Suzan 
Menzel ve derneğin üyelerine 
teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardında küçük sa-
natçılar Talin Rabia Reich ve Selin 
Dinç ile müzik öğretmeni Hilde 
Pohl kısa birer konser verdiler. 
Kadınlar daha sonra açık büfe 
eşliğinde sohbet edip fikir alış veri-
şinde bulunma imkanı yakaladılar.
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Meclis	üyesi	Ayhan	Yeşil’e	kutlama
 Bavyera Eyalet seçimlerinde Fürth 
Belediye Meclis’ine seçilen ilk yabancı üye 
olan Ayhan Yeşil için bir sürpriz kutlama partisi 
gerçekleştirildi. Eşi Fatoş Yeşil tarafından Fürth 
DİTİB salonunda gerçekleştirilen partiye habersiz 
gelen Ayhan Yeşil, salona girişinde alkışlarla 
karşılanınca şaşkınlığını gizleyemedi.

 
Müzisyen Ali Kemal Göktaş’ın müziği ile renklenen 
kutlamada, İzmir Radyosu eski sanatçısı Ümran 
Karaersal da mini bir konser verdi. Ayhan Yeşil’in 
ikinci başkanlığını yaptığı yardım derneği HÜMA 
Başkanı Gülşah Çınar da hazırlattığı pastayı Ayhan 
Yeşil’e kestirdi.  

Türk–Alman	Tabipler	Birliği	Nürnberg	
Mahkemesi’ni	gezdi	
  
 Bavyera Türk-Alman 
Tabipler Derneği üyeleri tarihi 
Nürnberg mahkemelerinin 
yapıldığı salonu gezerek, 
Nürnberg Yüksek Mahkeme 
Başkan Yardımcısı Ewald 
Behrscmidt’in verdiği brifinge 
katıldılar. Başkonsolos Asip 
Kayanın da hazır bulunduğu 
gezide, Tabipler Derneği Başkanı 
Dr. İsmail Baloğlu bir konuşma 
yaparak, Behrschmidt’te teşekkür 
etti.
Ewald Behrschmidt, Nazi savaş 
suçlularının, Dünya barışına karşı 
suç işlediğini, planlayarak savaş 
çıkardıklarını, savaş hukukuna 
aykırı davrandıklarını ve insanlığa 
karşı çeşitli suçlar işlediklerini 
belirterek slaytlar eşliğinde şu 
bilgileri verdi, “Dava Nürnberg’de 
görülmüştür çünkü; savaşta 
ayakta kalan tek hapishane  

ve en büyük mahkeme salonu 
Nürnberg’deydi.” 
Behrschmidt, 20 Kasım 1945 ile 
31 Ağustos 1946 tarihleri arasında 
yapılan dava sonunda 12 kişinin 
idama mahküm edildiğini, 
bunlardan ikisinin cezaevinde 
intihar ettiğini 10 kişinin ise idam 
edilerek, Münih’te yakıldığını 

 
anlattı. Hapis cezasına çarptırı-
lanlar arasında olan son tutuklu 
Rudolf Hess ise Berlin hapishane-
sinde 1987 yılında intihar etti.
Halen büyük davaların görüldüğü 
tarihi salon, küçük değişikliklerle 
günümüzde tarihi yapısını 
korurken, salonu her yıl binlerce 
kişi ziyaret ediyor. 

Fatoş 
Yeşil

Ayhan 
Yeşil 
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Terapi	merkezi	“Dönüş”	 
 Nürnberg yakınlarındaki Birnthon köyünde 
20 yıldır faaliyet gösteren Dönüş Terapi Merkezi’ni 
ziyaret eden SPD’li (Sosyal Demokrat Parti) Bavyera 
Milletvekili Arif Taşdelen ve Nürnberg Büyükşehir 
Meclis Encümen adayları Abdurrahman Gümrükçü 
ile Aynur Kır, terapi merkezinin yöneticileri Bert-
ram Wehner, Metin Sert, Metin Yıldız ve Michael 
Wehner’den bilgi aldılar.  Metin Sert, “Dönüş Terapi 
Merkezine bugüne kadar 500 civarında hastamız 
tedavi için müracaat etti ve bunların yüzde 20’sinin 
sağlıklarına kavuştuğunu” belirtti. Metin Sert, “tedavi-
de grup, bireysel, spor ve iş terapisi olmak üzere dört 
ana grupta tedavi uygulandıklarını” kaydetti. 
Halen tedavi olan Hasan Ç., Nihat Y. ve Ali C. “teda-
vilerinin sonuna gelindiğini, sağlıklarına kavuştukla-
rını ve yeni bir hayata hazır olduklarını” belirterek, 
“eski arkadaşlarıyla irtibatı kestiklerini” vurguladılar.
Almanya’da tek
Almanya’da Türk kökenlilere hizmet veren tek tedavi 
merkezi olduklarına işaret eden Metin Sert, ülkenin 

her yerinden hasta kabul ettiklerini belirterek şunları 
ekledi, “Merkezimizde hastalar hem tedavi oluyor, 
hem de meslek edinme fırsatı buluyorlar. Örneğin, 
marangoz atölyesinde meslek edinen ve hayata 
dönenlerin sayısı hayli fazla.”

TEKDER’den	muhteşem	konser	
 Nürnberg’de faaliyet 
gösteren kısa adı TEKDER olan 
Türk Eğitim ve Kültür Derneği 
geleneksel konserini Objektif 
Kültür Merkezi salonunda verdi. 
Şef Sinan Aytan idaresindeki 
solist ve müzisyenler iki 
bölümünden oluşan konserleriyle 
dinleyenlerin büyük beğenisi 
toplarken, izleyicileri Edirne’den 
Ardahan’a kadar tüm Anadolu’nun  

 
ezgilerini dinlettiler.
Şennur Büyükkeskin ve Nuri 
Murat Gürkan’ın sunduğu 
konserde solist olarak yer 
alan Gülten Akbalık, Devrim 
Seven, Sevcan Boy, Kenzigül 
Baydırıkılıç, Ergün Özgül, Tayfun 
Gündoğdu, Sinan Tombul ve Hıdır 
Yılmaz ikişer şarkı ile konsere 
renk kattılar. 
Pir Sultan Abdal, Aşık Mahzuni,  

 
Aşık Veysel ve daha nice halk 
ozanımızın eserlerinin 
seslendirildiği konseri takip 
eden Nürnberg Başkonsolosu  
Asip Kaya, TEKDER Başkanı 
Serhat Öztürk’ü tebrik ederek,  
başarılarının devamını diledi. 
Objektif Kültür Merkezi Başkanı 
Murat Ovant ise, “böylesine güzel 
etkinliklere kapımız her zaman 
açıktır” dedi.

Şef Sinan Aytan 
davul ile konsere 

renk kattı
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Grundstückmarktsbericht 2013 
 Der Gutachterausschuss hat die aktuell-
en Zahlen zum Nürnberger Immobilienmarkt 
veröffentlicht. Insgesamt lässt sich hier feststellen, 
dass die Anzahl der Verkäufe 2013 gesunken ist, 
allgemein jedoch höhere Preise erzielt wurden. Der 
Geldumsatz im letzten Jahr im Stadtgebiet lag bei 
circa 1,5 Milliarden Euro, dieser Umsatz resultiert 
aus 5592 Kauffällen, 7% weniger als im Vorjahr. 
Der Nürnberger Grundstücksmarktbericht 
2013 enthält auf 140 Seiten Erläuterungen und  
Wertangaben für Reihenhäuser, Doppelhaus-
hälften, freistehende Häuser, Mehrfamilienhäuser 
und Eigentumswohnungen nach  Stadtgebieten   
sortiert.  „Unsere  Aufgabe  ist  es,  den  örtlichen  

 
Immobilienmarkt für jedermann transparent zu 
machen“, erläutert Frank Seidler, Vorsitzender 
des Gutachterausschusses. „Deshalb bietet der 
Bericht des unabhängigen Gutachterausschusses 
neben den Informationen für Immobilienexperten 
auch für Laien umfangreiche Marktinformationen 
und trägt so zur Transparenz bei. So können 
zum Beispiel Haus- oder Wohnungseigentümer 
mithilfe des Marktberichtes den  ungefähren  
Wert  ihrer  Wohnimmobilie  selbst  ermitteln.“ Der 
Nürnberger Grundstücksmarktbericht 2013 kann 
im Dienstleistungszentrum BAU, Lorenzer Straße 
30, kostenlos eingesehen oder dort für 50 Euro 
erworben werden.

Mehr Kinder 
in Nürnberg
 Wie das Nürnberger Rathaus mitteilte, 
konnte der Referent für Jugend, Familie und 
Soziales, Reiner Prößl, die deutliche Zunahme 
von Kleinkindern in Nürnberg verkünden: „Es  ist 
eine tolle Entwicklung, dass wir heute knapp 
tausend Kinder mehr haben als im Jahr 2000!“. In 
genauen Zahlen entspricht dies nun 861 Kindern 
mehr. Die zu bemerkende Steigerung komme 
vor allem durch die Steigerung der Geburtenrate 
und die Zuwanderung aus dem In- und Ausland. 
Die Gründe dafür seinen Vielfältig, aber definitiv 
auch auf die Nürnberger Familienpolitik zurück zu 
beziehen: „Es wäre vermessen, diese   erfreuliche 
Entwicklung ausschließlich als Erfolg der Nürnberger 
Familienpolitik zu sehen, solche kausalen 
Zusammenhänge sind schwierig nachzuweisen. 
Aber“, so Prölß, „die  vielfältigen  Bemühungen seit 
vielen Jahren für ein kinder- und familienfreundliches 
Nürnberg haben sicher einen erheblichen Anteil 
daran, dass mehr Menschen ihren Kinderwunsch 
erfüllen oder nach Nürnberg kommen“. Insbesondere 
im Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
hat die Stadt in den letzten Jahren einiges an Arbeit 
geleistet, ebenso in den Bereichen der Bildung, 
Betreuung und Erziehung hat die Stadt viele neue 
Stellen geschaffen.
Voraussetzung für den weiteren Zuwachs der 
Kindern in Nürnberg sind jedoch nicht nur die 
oben genannten Verbesserungen, sondern auch 

attraktiver Wohnraum der für die jungen Familien zu 
schaffen. 
Prölß größtes Anliegen ist es jedoch sowohl 
Müttern und Vätern die Möglichkeit zu geben sich 
um ihr Kind zu kümmern und die Arbeitszeit beider 
Elternteile auf 32 Stunden zu reduzieren, „Aus 
vielen Gesprächen mit jungen Eltern weiß ich, dass 
dies den Wünschen junger Väter und Mütter sehr 
entgegen kommen würde und sich beide entlastet 
fühlen würden: die Väter vom schlechten Gewissen, 
die Mütter von einem Zerrissenheitsgefühl  zwischen  
Kind  und  Job“. Allerdings ist dies momentan noch 
nicht zu realisieren, da die Verdienstausfälle aus 
staatlicher Kasse bezahlt werden müssten und dies 
momentan nicht finanzierbar sein. 



piyasa      01 / 02 / 03  2014 17

Nürnberg

 internet sayfamızda 100‘den fazla aktivite 
ve daha birçok öneriler bulabilirsiniz. 
Daha fazla bilgiye sahip olmak için internet 
sitemizi ziyaret edin! 

Değerli anne ve babalar,
Öğrenmek Güç Verir Kampanyası çerçe-
vesinde uzmanlar tarafından hazırlanan 
ve çocuklarımızın gelişimine büyük katkı 
sağlayacak olan birbirinden faydalı aktivite 
ve öneriler içeren bilgi kitapçığımızı çok 
yakında temin edebilirsiniz.  

Bilgi kitapcığımızı ve internet sayfamızı 
incelerken, önerilerimizi çocuğunuzla birlikte 
uygulayabileceğiniz bol eğlenceli ve keyifl i 
dakikalar diliyoruz.

internet sayfamızda 100‘den fazla aktivite
ve daha birçok öneriler bulabilirsiniz. 
Daha fazla bilgiye sahip olmak için internet
sitemizi ziyaret edin! 

Değerli anne ve babalar,
Öğrenmek Güç Verir Kampanyası çerçe-
vesinde uzmanlar tarafından hazırlanan 
ve çocuklarımızın gelişimine büyük katkı
sağlayacak olan birbirinden faydalı aktivite 
ve öneriler içeren bilgi kitapçığımızı çok 
yakında temin edebilirsiniz.  

Bilgi kitapcığımızı ve internet sayfamızı 
incelerken, önerilerimizi çocuğunuzla birlikte 
uygulayabileceğiniz bol eğlenceli ve keyifl i
dakikalar diliyoruz.

www.lernenmachtstark.de

METROPOL FM
®

Bir eğitim kampanyası:

100+

be
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Sevim	
Uluçay’dan	
ebru sergisi
 
 Sevim Uluçay, ebru 
sanatının tüm inceliklerinden 
örnekler verdiği 5. kişisel 
sergisini Villa Leon’da açtı. 
Nürnberg’de yaşayan ebru 
sanatçısı Sevim Uluçay’ın, “Aşk 
ve Tutku” adı verdiği sergisine 
150 kadar davetli katıldı. Değişik 
boyutlardaki teknelerde ebru 
sanatından örnekler veren 
Uluçay, 32 eserini katılımcıların 
beğenisine sundu. Hedefinin iyi 
bir ‘ebruzen’ olmak olduğunu 
belirten Sevim Uluçay, “Benim için 

ebru, olağan üstü özel, narin bir 
sanattır. Aşk ve tutku ile yapılır. 
Doğadan elde edilen boyaların 
sığır ödüyle karıştırılarak, gül 
dalına bağlanmış at kılı fırça 
ile özel bir sıvının yüzeyinde 
resimlendirilmesidir.” dedi. 

Ebru yaparken ney dinliyor
Ebru yaparken “ney dinlendiğini” 
ifade eden sanatçı, “işte o zaman 
ruhsal durumum ‘su’da hayat 
buluyor” şeklinde konuşarak, 
“ebrumda sır gizli. Onları da 
bulmak size düşüyor” dedi.

Ebru sanatçısı Sevim Uluçay, 
sergisinde yaptığı gösteride 
görülüyor

Spastik	engelli	Okan’a	yardım	yağdı	
 Uzun zamandır yatacak yer sıkıntısı çeken 
Anne Yasemin Açıkel ile 18 yaşındaki engelli oğlu 
Okan’a, Nürnberg Engelliler Federasyonu ile HUMA 
yardım elini uzattı. Yardıma muhtaç bu aileye bir 
ev bulup, dayayıp döşeyen hayırsever kuruluşların 
etkinliğinde Nürnberg Başkonsolosu Asip Kaya da 
hazır bulundu. Elele Engelliler Federasyonu Başkanı 
Cengiz Hocazade ile HUMA Derneği Başkanı Gülşah 
Çınar, “gayelerinin tüm yardıma muhtaç kişilere 
yardım etmek olduğunu” söylediler.
İki odalı eve yerleşen ve A’dan Z’ye döşenen evde 
huzur bulduklarını belirten anne Yasemin, “Oğlumu 
sırtımda taşırım, yeter ki onun geçen yıl benden 
alınan vesayeti yine bana verilsin.” dedi.
Engelli yurttaşımız Okan Açıkel, “İş aradığını, birçok  
yere dilekçe yazdığını” anlatarak, “Bana iş versinler  

 
çalışayım. Kimseye muhtaç olmadan yaşamak 
istiyorum.” şeklinde konuştu.

Anne Yasemin 
ve Okan Açıkel 
bir yuvaya 
kavuşmanın 
mutluluğunu 
yaşadılar.
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Yılın	Sporcuları’na	ödül	
 2013 yılında başarı gösteren sporcular 
Nürnberg’de yapılan törenle başarı sertifikaları ve 
madalyaları ile ödüllendirildiler. Belediye salonunda 
yapılan etkinlikte sporculara ödüllerini Belediye 
Başkanı Ulrich Maly ile yardımcısı Horst Förther 
verdi. 137’si kadın, 241 sporcu arasında yer alan 
20 Türk ve Türk asıllı şampiyon, en çok tekvando 
dalında ödül aldı. Spor kulübü olarak Özer Tekvando 
takım ödülüne layık görüldü. Dünya şampiyonu olan 
Özer Tekvando’dan Alman Milli takımıyla Dünya 
şampiyonluğu kazanan Tahir Güleç, Milli Takım 
kampında olduğu için törende hazır bulunmazken, 
bu sporcunun ve gelemeyen diğer sporcuların 
ödülleri Özer Tekvando temsilcisi Alfredo Castano’ya 
verildi. Kickboks dünya şampiyonu Aydın Yılmaz, 
Tekvandoda Avrupa şampiyonu olan Sibel Sara  

 
Kaya ile Selina Öztürk, Abdullatif Sezgin ve Erol  
Tarık Yorulmaz ödüllerini Belediye Başkanı Ulrich 
Maly’nin elinden aldılar. 

Ödüle layık görülen Türk sporcuların adları şöyle: 
Buzhokeyi: Yasin Ehliz, 
FaustBall: (yumruktopu) Bilal Işık, 
Kickboks: Aydın Yılmaz, 
Güreş: Erkan Çelik, Deniz Menekşe, 
Leopard Tekvando: Melda Akçan, Haşim Çelik,  
Hamza Adnan Kerim, Abdullatif Sezgin, Servet 
Tazegül, Özer Tekvando: Rabia Güleç, Tahir Güleç, 
Sebil Sara Kaya, Hasan Ahmed Koca, Sümeyye 
Güleç Manz, Selina Öztürk, Tayfun Yılmazer, 
Mehmet Akif Yorulmaz, Erol Tarık Yorulmaz ve Rabia 
Yorulmaz    

Özer Tekvando basın sözcüsü Alfredo Castano, törene 
gelemeyen sporcuların madalyalarını sahiplerine ver-
mek üzere zarfa koydu.

Ödül alan sporcular toplu halde

İşte gurur tablomuz. Şampiyon 
tekvandocuklarımız şeref kürsüsünde
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Lezizel;	Lezzetli	bir	mantı	için	
Kayseri’ye	gitmeye	gerek	yok	 

 Toplumumuzda yaygın 
kanıdır; “Çayı Rize’de içeceksin, 
kaymağı Afyon’da, kayısıyı 
Malatya’da, mantıyı da haliyle 
Kayseri’de yiyeceksin.” Diğerlerini 
bilmem ama lezzetli bir mantı 
için Kayseri’ye gitmenize gerek 
yok. Münih’te, gerçek bir mantı 
için en ince ayrıntısına kadar 
düşünülmüş, çok şık bir mekan 
var; Lezizel Mantı.
Bu yılın başında açıldığını 
duymuştum, nihayet fırsat 
bulup gidebildim. Mekanı kuran 
ortaklar Uğur Örgün, Oğuz 
Örgün ve Teoman Güngör 
karşıladı beni… Ve hemen 
heyecanla anlatmaya başladılar; 
bir kere “Münih ve Almanya’da 
bu kalitede taze mantı 

bulunmadığını, piyasada gerçek 
bir mantının boşluğu olduğunu…” 
vurgulayıp “Mantılarını kendi 
imalathanelerinde el değmeden 
ve ev yapımı kalitesinde 
ürettiklerini, kullanılan bütün 
malzemelerin titizlikle seçildiğini, 
etlerini Münih’te uzun yıllar 
çalışan ‘helal kesim sertifikalı’ 
bir şirketten temin ettiklerini” 
belirttiler. Bu özenin ve kalitenin 
Alman ve diğer yabancı 
müşterilerin bile dikkatini çektiğini, 
eklediler. 
Bu heyecanlı ve kalite tutkunu 
ortaklar ilk etapta ufak 
bistrolarında taze hazırlanmış 
mantılarını sunarak müşterilerine 
kalitelerini tanıtmak istiyorlar. 
Müşteriler hem sıcak mantı 

çeşitlerini tadabiliyor, hem de 
taze poşetlenmiş mantıları temin 
edilebiliyor. Poşet mantılar 
pastörize edilmiş ve buzdolabında 
(dondurmadan) iki hafta 
korunabiliyor.
Ayrıca mantılarının lezzetine 
güvenerek hem logolarını hem 
de markalarını “Lezizel” olarak 
tasarlamışlar. “Aynı anda hem 
el yapımı kalitesini hem de 
lezzetimizi simgeliyor.” diyorlar.
Sloganları da iddialı, “Yiyom 
yiyom doymuyom!..” 
Hafif ve sade müziğin hakim 
olduğu bu şirin bistronun davet 
edici bir havası var. 
Müşteri memnuniyeti odaklı bir 
anlayışına sahip olan işletmeciler 
yoğun talep üzerine vejetaryen 
mantı da üretmeye başladılar. 
Dışı organik ıspanak ve brokoli 
tozu ile renklendirilen mantının içi 
peynir ile dolu. 
Yakın bir zamanda Münih’te aynı 
kalite düzeyinde Lezizel Mantı 
Salonları açmayı planlayan 
Lezizel yöneticileri, ürünlerini 
seçkin Türk marketlerine de 
dağıtmayı düşünüyorlar.
İşini bu kadar önemseyen, kaliteyi 
merkeze koyan ve Münih’e 
böyle şık bir mekan kazandıran 
ortaklara teşekkür edip ayrılırken 
aklıma, “İyi örnek kötü örneği 
kovar” sözü geliyor. Her kaliteli 
ve güzel mekan bir sonraki 
girişimciyi de cesaretlendiriyor. 
Sonuç olarak Münih ve biz 
kazanıyoruz. 

Adres: Lezizel Manti – 
Türkische Teigtaschen
Thalkirchner Strasse 129
81371 Münih
Hemen U-Bahn / Bus 
Brudermühlstrasse yakınında.
Tel: 089 76703733

Ortaklar Oğuz Örgün, 
Teoman Güngör, Uğur 
Örgün (Soldan sağa)
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Tabii	Gıdalar	
Fuarı’nın	
gözdesi 
Türkiye oldu 
 Geçtiğimiz aylarda 
Nürnberg’de yapılan Uluslararası 
Organik Gıda Fuarı “Biofach” 
25. Yılını kutladı. Fuara Ege 
İhracatçılar Birliği bünyesinde 
katılan 13 Türk firması büyük ilgi 
gördü. Fuarın açılışına katılan 
Başkonsolos Asip Kaya, fuar 
idaresince hazırlanan 25. Yıl 
pastasının kesiminden sonra Türk 
firmalarını teker teker gezerek 
ilgililerden bilgi aldı. 130 Ülkeden 
2235 firmanın yer aldığı fuarı 40 
bin işadamı ziyaret ederken, her 
ülke kendi üretimlerini tanıtmak 
için fuarı fırsat bildi. 
İlgililer Türkiye’nin coğrafi yapısı 
nedeniyle organik gıda üretiminde 
lider ülkelerden biri olduğumuzu 
dile getirirken, fuarda hazır 
bulunan Çaykur Genel Müdürü 
İmdat Sütlüoğlu, “Karadeniz’de 

yetişen çay ürünlerinin dünya 
çapında ilgi gördüğünü” 
kaydetti. Ekonomi Bakanlığı 
Dış Ticaret Uzmanı Zeynep 
Dominiç ise, “Türkiye’nin dış 
ticaret hacminin milyar dolarla 
ifade edildiğini” vurgulayarak, 
“Türk gıda ürünlerine ilginin 
her yıl arttığına” dikkat çekti. 

www.sanas-legal.de
Goethestraße 17, 80336 München

Tel.: +49 (0)89 / 189 313 40  

Rechtsanwalt Serdal Altuntaş 
Rechtsanwalt Dr. Temel Nal
Rechtsanwältin Ayşe Nal-Roskos
Rechtsanwalt Özgür Aktaş (Fachanwalt für Familienrecht) 
Avukat Pınar Dirim (Türk Hukuku Avukatı)

Hem Almanya, hem Türkiye‘deki 
hukuki işlemlerinize bakmaktayız!

Sanas_Rechtsanwalte_148_66.indd   1 19.07.13   23:02
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Integration schmilzt auf der Zunge 
 Integration – das Wort 
fällt an diesem Abend immer 
wieder. Kein Wunder, denn 
nicht nur die Integrationsbriefe 
werden vergeben, auch der 
erste Integrations-Osterhase 
der Welt hat seinen großen 
Auftritt. „Integration ist keine 
leere Worthülse“, eröffnet 
Heinrich Traublinger, Präsident 
der Handwerkskammer für 
München und Oberbayern, seine 
Laudatio. „Integration bekommt 
Bedeutung, wenn man sie 
umsetzt.“ Und genau das hat 
Peter Rossmanith getan. Inhaber 
eines Elektrofachbetriebes in 
München ist mit gutem Beispiel 
voran gegangen und hat einen 
jungen Mann aus Afghanistan als 
Auszubildenden aufgenommen. 
Dafür wird Rossmanith mit dem 
Integrationsbrief ausgezeichnet. 
Der eigentliche Held des Abends 
ist aber Hasan, er hat nicht nur 
seine Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen, sondern vertritt 
mittlerweile als Mitglied des 
Bayerischen Integrationsrates 
auch die Belange von 
Flüchtlingen. 

Russisch-bayerische 
Freundschaft
„Wir wollen heute die 
Gesamtpalette unserer 
multikulturellen Gesellschaft 
feiern“, verkündet der Gastgeber. 
Dementsprechend facettenreich 
ist auch die Verleihung gestaltet. 
Der Präsidentin des MIR - 
Zentrums russischer Kultur 
in München - gratuliert der 
russische Männerchor mit einer 
Tanz- und Gesangseinlage zu der 
Auszeichnung.
MIR heißt auf Russisch 
Friede. Die Schauspielerin und 
Schriftstellerin Tatjana Lukina 
gilt als die „Botschafterin der 
russischen Kultur in Bayern“ und 
Vorreiterin der Integrationsarbeit 
für die russischsprachige 
Gemeinde.

Integrationsdebatte fürs 
Wohnzimmer
Auch Filmemacher Hans W. 
Geißendörfer baut seit über 
30 Jahren Brücken zwischen 
Deutschen und Migranten. „Ich 
möchte die Welt verbessern“, 
begründet der Regisseur seine 

Motivation: „Nicht weil sie 
schlecht ist, sondern weil sie 
noch so viel besser sein könnte“. 
Nach dem Bambi, der Goldenen 
Kamera und dem Grimme-Preis 
bekommt er für die beliebte 
Vorabendserie „Lindenstraße“ den 
Integrations-brief überreicht. „Mit 
Herrn Geißendörfer zeichnen wir 
heute einen Menschen aus, der 
nicht nur ein brillanter Regisseur 
und Geschichtenerzähler ist, 
sondern sich um die Integration 
von Migranten schon zu 
einem Zeitpunkt verdient 
gemacht hat, als noch von 
„Gastarbeitern“ die Rede war 
und mit dem Begriff „Integration“ 
nur Soziologiestudenten 
etwas anfangen konnten“, so 
Neumeyer. Lindenstraße hätte 
die Debatte über Integration erst 
in die deutschen Wohnzimmer 
gebracht. Und der Stoff für hitzige 
Debatten geht Geißendörfer nicht 
aus: „Wir werden in demselben 
Stil weitermachen. Demnächst 
wird in der Lindenstraße eine 
Moschee gebaut…“
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Postbank Finans 
Danışmanlığı
Her türlü finans sorularında 
danışabileceğiniz yetkili muhatabınız

Postbank Finans Danışmanlığı – Danışma merkezi

Postbank Türk Organizasyonu Almanya Genel 
Müdürlüğü 
Orleanstr. 34, 81667 München
Tel. 089 74719400, Faks 089 74719444

•	Postbank	cari	hesabı

•	yapı	finansmanı	ve	yapı	tasarrufu

•	emlak	komisyonculuğu

•	bireysel	kredi

•		devlet	teşviklerinden	en	iyi	şekilde	
yararlanma

•	özel	yaşlılık	tedbirleri

•		sermaye	yatırımı	ve	sermaye	
artırımı

Sizi bilgilendirmekten memnuni-
yet duyarım. Danışmanlık hizme-
tini istendiğinde evinizde ver-
mekteyim.

P0318_13_A_100x200_bild_4C.indd   2 03.06.13   11:43

Sabahat Özdemir

Orleansstr. 34, 81667 München

Tel. 089 747 19 220, Fax 089 747 19 199

SaOezdemir@bhw.de

Fernsehen für 
Völkerverständigung
„Was die Politik nicht schafft, kann 
die Kunst“, ist sich Emre Koca 
sicher. Der bayerisch-türkische 
Filmemacher hält die Laudatio 
für den TV-Erfolgsproduzenten 
Timur Savci, der mit seinem Team 
extra aus der Türkei angereist 
ist. Seine Serie „Das prächtige 
Jahrhundert“ hat in der Türkei 
alle medienwirtschaftlichen 
Rekorde gebrochen hat und wird 
in 50 Ländern ausgestrahlt. Savci 
erhält den diesjährigen Brief 
exemplarisch für die aufstrebende 
türkische Filmindustrie in der 
Kategorie „Völkerverständigung“, 
welche weltweit das Interesse 
für die türkische Sprache und 
Kultur gesteigert und sogar einen 
Geschichts-Tourismusboom 
ausgelöst hat. Laut Soziologen 
sind erfolgreiche türkische Serien 
mittlerweile gar zu einer Art 
diplomatischen Kraft avanciert, 
welche die Wirtschaft und das Image 
der Türkei fördern. 

Schokoladige Weltpremiere
Eine Weltpremiere gibt es schon 
an diesem Abend: Den ersten 
Integrations-Osterhasen der Welt. 
In diesem Schokohasen steckt 
die ganze Vielfalt der bayerischen 
Gesellschaft: weiße, Vollmilch- und 
Zartbitterschokolade. Als Erste 
dürfen die kleinen Tänzerinnen von 
MIR probieren, die den Gästen den 
Abend mit russischen, ukrainischen 
und kasachischen Tänzen versüßt 
haben. Und das Urteil? „Der schmilzt 
auf der Zunge!“
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25.	Münih	Türk	Film	
Günleri	yapıldı 
 Çeyrek asırı geride 
bırakan Münih Türk Film Günleri 
25. yılında sinemaseverlerle 
buluştu. 1989 yılında Türk ve 
Alman sinemaseverlerin birlikte 
kurduğu Sinema Türk Film 
Merkezi’nin düzenlediği festival, 

Yeşim Ustaoğlu’nun “Araf” filmiyle 
sinemaseverlere merhaba dedi.
Açılışta bir konuşma yapan 
Türkiye Cumhuriyeti Münih 
Başkonsolosu Hidayet Eriş,  her 
yıl gerçekleşen bu etkinlikten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Gasteig Kültür Merkezi‘nde 
gerçekleşen açılış töreninde 
çok sayıda misafirin yanı sıra 
Münih Belediye Başkan vekili 
Hep Monatzeder ve Araf filminin 
yönetmeni Yeşim Ustaoğlu da 
hazır bulundu.
Marriott Hotel‘de yapılan açılış 
partisinde Cümbüsch adlı müzik 
grubu misafirleri eğlendirirken 
kapanış da yine Marriott Hotel‘de 
bir brunch etkinliği ile yapıldı.
Gasteig Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşen film günlerinde 5‘i 
belgesel olmak üzere toplam 
17 film gösterildi. Gösterimlere 
aralarında Atalay Taşdiken, 
Ercan Kesal, Oğuz Kaynak ve 
İpek Türktan gibi yönetmen 
ve oyuncularında bulunduğu 
söyleşiler gerçekleşti. 
Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz 
Tuncel Kurtiz ve Zeki Ökten’in de 
anıldığı etkinlikte Yılmaz Güney’in 
senaryosunu yazdığı “Sürü” 
filmi ile Kurtiz’in acımasız yargıç 
rolündeki “Hoşçakal Yarın” filmleri 
izleyiciyle buluştu. Münih 25. Türk 
Film Günleri, 30 Mart’ta Perihan 
Bayraktar’ın “İstanbul Hayali” adlı 
filminin gösterimi ile sona erdi. 
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Kunst mit Klos
 
 Die meisten Menschen finden Museen 
eher langweilig und halten Kunst für eine hohe 
Wissenschaft für sich. Auch wenn es um moderne 
Projekte geht, verlassen die meisten Zuschauer 
die Ausstellungshallen zwar begeistert von 
den Kunstwerken, jedoch enttäuscht von der 
Aufmachung. Dabei ist es ja eigentlich so einfach 
und Kunst kann fast an jeder Ecke stattfinden. 
Der Künstler Mehmet Dayi hat dies nun für sich 
entdeckt und wird ab Mai die Münchner Innenstadt 
mit einer außergewöhnlichen Kunstausstellung 
bereichern. Jeder von uns kennt die mobilen 
Toiletten an Baustellen oder Festivalgeländen, die 
meisten machen einen großen Bogen herum, aber 
nun lohnt es sich reinzuschauen und ein wenig 
drinnen zu bleiben. Das sogenannte Mobi-Projekt 
macht Toiletten zu Kunstausstellungsräumen 
und verteilt diese in der Münchner Innenstadt. 
Viele Partner hat das Projekt hierfür gewinnen 
können, wie unter anderem die Süddeutsche 
Zeitung, die Landesförderbank (LfA), Ministerien 

und auch Mobi-Toiletten. Die 
freie Projektorganisation art.
homes hat bereits mehrere 
solcher unkonventionellen 
Ausstellungen in München 
gemacht und beweist auch 
dieses Mal wieder Mut zu 
etwas anderem. Wer Lust bekommen 
hat sich die Mobis mal etwas genauer anzusehen, 
hat ab dem 9. Mai die Chance dazu und sollte auch 
nicht zu lange warten, denn das Projekt wird genau 
eine Woche in München sein. 

“Carmela	ve	Paolino”	Münih’te	sahnelendi 
 Antalya Büyükşehir 
Belediye Tiyatrosu sanatçıları, 
Jose Sanchis Sinisterra’nin 
“Carmela ve Paolino” adlı eserini 
Trudering Kültür Merkezi’nde 
sergiledi.  
Murat Sarı’nın yönettiği oyunda 
Müfit Kayacan (Paolino), Hasibe 
Özgür (Carmela) ve Oğulcan 
Kayacan (Nazi Teğmen) rollerini 
canlandırdı. 
Oyun 1944 Nazi işgalindeki 
İtalya‘da geçiyor. Bir Nazi 
subayının eline düşen Carmela 
ve Paolino kurtulabilmek için 
subayın yazdığı oyunu oynamak 
zorundadırlar. Paolino hiçbir 
şeye karışmadan oyunu oynayıp 
kurtulmak isterken, Carmela 
oyunu değiştirerek sanatçı tavrını 
ortaya koyar ve bunun sonucunda 
da subay tarafından öldürülür. 
Öbür dünyadan dönen Carmela 
ile Paolino arasında geçen 

konuşmalardan oluşan oyun 
faşizmle mücadeleyi anlatıyor.  
İbomavi Events organizas-
yonuyla gerçekleşen tiyatro 
oyunu sonrası,  Münihli 
tiyaroseverler oyuncularla 
birlikte fotoğraf çektirdiler.
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Lalezar	ve	Gülnihal	konseri

 İnisiyatif Grup (IG) bünyesinde faaliyet 
gösteren Lalezar Türk Sanat Müziği korosu ile 
Freising’de faaliyet gösteren 3 Ses (3Klang) 
bünyesindeki Gülnihal Korosu birlikte harika bir 
konser verdi. 
Anton Fingerle Eğitim Merkezi’nde verilen iki 
bölümlük konser Nihavend Peşrev ile başladı. 
Konserde Hacı Arif Bey ve Tatyos Efendi’den 
klasik eserlerin yanı sıra Zeki Müren ve Zekai 
Tunca’nın eserlerine de yer verildi. Konserde Levent 
Değirmencioğlu, Nurten Kurtay Erkip, Sadettin 
Delikaya, Meltem Deniz, Faruk Yıldırım, Miyase 
Erdoğan, Mine Aslan, Döndü Döndü, Emre Erdoğan, 
Arzu Aksu Canhoroz, Hakan Elbaşı, Arzu Çankaya 
ve Gülçe Dinç Bozoğlu solo parçalar seslendirdi. 

Şef Şeref Dalyonoğlu yönetiminde verilen konsere 
Erciyes Üniversitesi Orkestrası da eşlik etti.
Konseri Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Hidayet 
Eriş ve eşi Jülide Eriş’in yanı sıra IG şefi Manfred 
Bosl da izledi.

 

Kadın	Birliği’nden	Başkonsolos	ziyareti 
 DİTİB Güney Bavyera Eyalet Kadın 
Birliği, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Münih 
Başkonsolosu Hidayet Eriş ve eşi Jülide Eriş’i 
Başkonsolosluk’ta ziyaret ettiler
Başkonsolosluktaki buluşmaya, Eyalet Kadın Birliği 
Başkanı Nurgül İnan ve Yönetim Kurulu üyeleri Elif 
Yıldırım, Aysel Erdem ve Melek Kalem, Denetleme 
Kurulu Başkanı Aykan İnan, din görevlisi Huriye 
Akbıyık ve DİTİB Münih - Allach Camii Kadın 
Kolları üyeleri Gurbet Kaynak ve Hanife Besir 
katıldı. Dernek yöneticileri toplantıda, Başkonsolos 
ve eşine, “Koruyucu Aile ve diğer projeler” 
hakkında bilgi verdiler.
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München

Turizm	Fuarı’na	
yoğun	ilgi
  
 Eski adı “Karavan ve Bot Fuarı” olan Münih 
Turizm Fuarı’nda (f.r.e.e) Türkiye, yaklaşık 300 
metrekarelik bir alanda 22 firmayla temsil edildi. 
Hırvatistan’ın ortak ülke olduğu fuarın açılışında 
Hırvatistan Turizm Bakanı Darko Lorencin ve 
Bavyera Eyaleti Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı 
Franz Josef Pschierer, Türkiye standını ziyaret 
etti. Konukları Münih Başkonsolosu Hidayet Eriş 
ve Türkiye standı sorumlusu ve aynı zamanda 
Frankfurt Kültür ataşesi Osman Şahin ağırladı. 
Türkiyem Folklor ekibinin sunduğu Karadeniz oyunu 
misafirlerin beğenisini topladı.  
60 ülkeden 1200 firmanın katıldığı fuarda Türkiye’yi 
aralarında THY’nin de bulunduğu 22 firma temsil 
etti. Fuarda Kumluca Kaymakamı Canan Hançer 
Baştürk de bölgesinin tanıtımını desteklemek için 
hazır bulundu.
THY Münih Müdürü Salih Bayraktar, “Her gün 
Münih’ten İstanbul’a 5 sefer 
yaptıklarını, geçen yıl Münih’ten 
tam 402 bin yolcuyu Türkiye’ye 
taşıdıklarını” söyledi.
İki hafta süren fuara yaklaşık 120 
bin ziyaretçi katılarak kendilerine 
sunulan özel rezervasyon 
imkanlarını değerlendirme fırsatı 
yakaladı.

Cafe in Feldkirchen
Cafe mit Loungebereich 
Eigene Bäckerei

Velaskostraße 2
85622 Feldkirchen

Tel.: 089 / 55 27 36 62
Fax: 089 / 55 27 16 07

Öffnungszeiten:    Montag - Freitag 06 - 20 Uhr     Sa / So + Feiertage 07 - 19 Uhr

Hidayet 
Eriş

Franz Josef 
Pschierer

Osman Şahin, İsmet Salihoğlu, Salih Bayraktar, Hidayet 
Eriş, Dr. Mehmet Cevdet Baykal, Canan Hançer Baştürk

Olimpos “Kadir`s Tree Houses” ekibiYıldırım Reisen ekibi
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München

Karadenizliler 
horona durdu 
 Münih Trabzon ve 
Karadeniz Kültür ve Dayanışma 
Derneği’nin folklor gecesi muhteşem 
geçti. Folklor bölümü yöneticileri 
Ayşe Şafak ve Dursun Özcan 
tarafından düzenlenen gecede 
aileler çocuklarının folklor hünerlerini 
izleme fırsatı buldu.
Dernek başkanı Süleyman Aydın 
yaptığı konuşmada “Amacımız 
çocuklarımıza kendi kültürümüzü 
öğretmek. Ayşe Şafak ve Dursun 
Özcan’a ve bizden desteğini eksik 
etmeyen başta sponsorlarımız olmak 
üzere herkese çok teşekkür ederiz” 
şeklinde konuştu.
Muhteşem folklor gösterisinde 
adeta horon, halay ve misket şöleni 
yaşandı. Tombala çekilişinde sürpriz 
hediyelerin de dağıtıldığı yemekli 
geceye Turgut Demiral ve orkestrası 
eşlik etti. İsmail Yıldız ve Osman 
Afyon’un davul ve zurnayla misafirleri 
coşturduğu gecede Samet Kıran ise 
kemençesiyle unutulmaz anlar yaşattı. 
Trabzon ve Karadeniz Kültür ve Dayanışma 
Derneği bünyesinde çalışmalarını sürdüren folklor 
ekibinin hocası Dursun Özcan, öğrencilerinin 
performansından duyduğu memnuniyeti belirtirken, 
çalışmalarının her pazar Neuherberger Str. 90’da 
devam ettiğini de hatırlattı.
Çeşitli STK’ların temsilcilerinin de aralarında 
bulunduğu çok sayıda misafir, gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar folklor gecesinde eğlendi.
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München

Taşdelen	parlamentoya	davet	etti
 SPD Bavyera Eyalet Milletvekili ve partinin 
uyum politikası sözcüsü Arif Taşdelen, bölgede aktif 
olan Türk kökenli siyasetçilere parlamentoda ev 
sahipliği yaptı.
SPD milletvekilleri Georg Rosenthal ve Natascha 
Kohnen‘in de katıldığı toplantıda yerel siyasetçilere 
uyum yasa tasarısı tanıtıldı. Taşdelen, Türkçe 
başladığı selamlama 
konuşmasında kendi 
gençliğinde yaşadığı 
olumsuzluklardan 
örnek vererek, özellikle 
gençlerin siyasi yaşamda 
aktif rol almalarının 
gerekliliğini vurguladı. 
Türk mutfağından oluşan 
zengin bir büfe sunulan 

siyasetçiler, daha sonra Taşdelen‘in eşliğinde 
parlamentoyu gezdiler.

Sanzatu	5.	
yıldönümünde	
şampiyonluk	
kutladı 
 Sanzatu Bridge 
e.V. adlı briç kulübü üyeleri 
kuruluşlarının 5. Yıldönümünü 
ve şampiyonluklarını Cafe 
Feldkirchen‘de bir yemekle 
kutladılar.
Kulüp başkanı Mehmet Alper 
Teğmen yaptığı konuşmada, 
„Türklerin ve Almanların dışında 
9 ayrı ülke vatandaşından oluşan 
üyeleriyle kulübün tam bir köprü 
görevi üstlendiğini“ belirtti. 
Teğmen „Türklere ve yabancılara 
karşı hala var olan önyargıların 
yarışmalarda kırıldığını görmek 
bizi sevindiriyor.“ dedi.
Çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren 
Teğmen, „Birinci takımımız dört 
kez art arda şampiyon olarak 
Regionalliga‘ya, ikinci takımımız 
ise üç kez şampiyon olarak 

Landesliga‘ya çıkmayı başardı“ 
dedi.
Başkan yardımcısı Hilmi 
Kılıçaslan ise „Biz Türkiyeliler, 
Almanya‘da hemen her spor 
dalında yoğun bir şekilde varız, 
fakat satranç ve briçte maalesef 
azınlıktayız“ dedi. Briç‘in 
zeka gelişimine önemli katkı 
sağladığına değinen Kılıçaslan, 

yakın zamanda gençlere yönelik 
briç kursları düzenlemeyi 
hedeflediklerini söyledi. Bolulu 
Ramazan Usta tarafından 
hazırlanan zengin açık büfe 
Sanzatu Kulüp üyelerinden tam 
not aldı.
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Green Corner

Eyalet Başkenti Münih
Sürekli artan enerji masraflarından tasarruf etmek 
için: Bauzentrum Münih’in arz ettiği  bağımsız ve 
ehil hizmetlerden faydalanın!

Konularımız 
 Enerji tasarrufu (elektrik, sıcak su ve kalorifer)
 Binalarda ekolojik yalıtım, modernleştirme,  

 enerji verimliliği
 Yenilenebilir temiz enerjileri kullanma olanakları
 Isıtma ve havalandırma  
 Federal ve yöresel teşvik programları 

Sunduğumuz hizmetler
 Bilgilendirme, danışmanlık, pratik öneriler
 Çevre günleri ve etkinlikleri
 Seminerler, konferanslar

Infotelefon: 089 / 54 63 66 - 0  
www.muenchen.de/bauzentrum
bauzentrum.rgu@muenchen.de

Willy-Brandt-Allee 10  
U 2 Messestadt West
Öffnungszeiten:  
Montag - Samstag 9 bis 19 Uhr
Eintritt frei

B
ild

: ©
 M

. S
ch

up
pi

ch
 - 

Fo
to

lia
.c

om

140211_Anzeige_Piyasa_165x108mm_2.indd   1 11.02.14   18:12

En	temiz,	ekonomik	ve	barışçı	enerji,	
kullanılmayan	enerjidir!

Konut	ısıtılmasında	enerji	
tasarrufu
 
Nedir bu enerji? Herşeydir; 
kullanımı yaşamın vazgeçilmez 
bir haline gelmiştir ne yazık ki.  
Fakat fosil kaynakları sonsuz 
değildir ve yakıldığında küremizi 
olumsuz etkilemektedir.
Peki ya enerji tutumluluğu 
nedir? Konforumuzda bir azalma 
olmadan verimli kullanmaktır, 
gereksiz tüketimden, israftan 
vazgeçmek, kayıpları azaltmaktır; 
aynı işi minimum enerji ile 
yapmaktır.
İstatistikler tüketim rakamlarının 
büyük bir kesiminin sanayi ve 
konutlarda ve yaklaşık %  

 
80’inin ısıtma ve soğutma 
amaçlı kullanılmakta olduğunu 
göstermektedir.
Binalardaki enerji tutumluluğu 
için alınması gereken yöntemlerin 
en önemlisi yalıtımdır. Yüksek 
tasarruf potansiyeli içeren bu 
konu hakkında ileride daha 
ayrıntılı bilgiler sunacağız.  
Gelin öncelikle daha basit, hemen 
uygulayabilece-ğimiz ve tesirli 
önlemlere bir bakalım: 

Hidrolik ve brülör ayarlarını 
yaptırın! 
Isı sisteminize, baca ve 

radyatörlere düzenli bakım 
yaptırın ve sıcak su borularını 
izole ettirin. 
Tasarruf potansiyeli % 15 - % 30.
 
Evinizi gereğinden fazla 
ısıtmayın!
Isı konforunun sağlanması için 
iç ortam sıcaklığının 22 - 23° C 
olması yeterlidir; sıcaklığın 1° C 
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Postbank Finans 
Danışmanlığı
Her türlü finans sorularında 
danışabileceğiniz yetkili muhatabınız

Postbank Finans Danışmanlığı – Danışma merkezi

Postbank Türk Organizasyonu Almanya Genel 
Müdürlüğü 
Orleanstr. 34, 81667 München
Tel. 089 74719400, Faks 089 74719444

•	Postbank	cari	hesabı

•	yapı	finansmanı	ve	yapı	tasarrufu

•	emlak	komisyonculuğu

•	bireysel	kredi

•		devlet	teşviklerinden	en	iyi	şekilde	
yararlanma

•	özel	yaşlılık	tedbirleri

•		sermaye	yatırımı	ve	sermaye	
artırımı

Sizi bilgilendirmekten memnuni-
yet duyarım. Danışmanlık hizme-
tini istendiğinde evinizde ver-
mekteyim.

P0318_13_A_100x200_bild_4C.indd   2 03.06.13   11:43

Yavuz Bingöl

Orleansstr. 34, 81667 München

Tel. 089 747 19 160, Fax 089 747 19 199

YBingoel@bhw.de

azaltılması yakıt  tüketimini % 6 - 
8 arasında azaltacaktır.
 
Termostatik vana kullanarak 
ısıyı ihtiyacınıza göre ayarlayın!
Geceleri, evde olmadığınızda 
veya kullanılmayan odalarda 
düşürün.
 
Isıyı muhafaza edin!
Isıtılmayan bölgelere doğru 
açılan kapıları, pencereleri açık 
bırakmayın
Ahşap çerçevelerinize pencere 
macunu, plastik doğramalara ise 
silikon çekerek, pencerelerden 
hava sızmasına engel olabilirsiniz; 
bu önlem %15 tasarruf 
sağlayabilir. Geceleri panjurları 
aşağıya indirin ve perdeleri 
kapatın. 

 
Odalarınızı kısa ve hızlı 
havalandırın!
Üstten açılan pencerler havayı 
tazelemez, soğutur; pencereyi 
kısa bir süre tam açın. Hava 
cereyanı oluşmasını sağlayın!
 
Radyatörlerin üstünü 
ve önünü kapatmayın!                                                                                                                             
Isı çıkışını engellemeyin. Radyatör 
arkalarına yansıtıcı plaka yalıtım 
yerleştirin. 

Bu önerileri uygulayıp yeni 
yaşam biçimi olarak hayatınıza 
yerleştirmek istiyor musunuz? 
O zaman hazır olun, olumlu 
yansımaları bütçenizde 
göreceksiniz. Aynı zamanda basit 
ve küçük yöntemlerle yaşanılabilir, 
pırıl pırıl  bir dünya için büyük 
katkılarda bulunmuş olacaksınız!

Sevgilerle
Çiğdem Şanalmış
Güneş enerjisi danışmanı, 
Bauzentrum München
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DTA‘da	yeni	yönetim 
 
  DTA - Augsburg Türk Cemiyetler Birliği 
(Dachverband Türkischer Vereine e.V.)‘nin yeni yönetim 
kurulu ve başkanları seçildi. 
Toplantıyı açan dernek başkanı Mehmet Badal, 
DTA’a dan istifa etme sürecini anlatıp, bu 
gelişmenin ardından olağanüstü seçime gidildiğini 
belirtti. Ardından divan heyetine Yıldıray Sarı, 
Selahattin Demirci ve Çağrı Uğurlu seçildiler. Eski 
yönetim aklanması ve Augsburg Türk Cemiyetler 
Birliği - DTA’ya üye olan derneklerin yoklaması 
yapıldıktan sonra yeni yönetimin seçimine geçildi.
Yapılan oylamanın ardından dernek başkanlığına 
Zafer Keleş (IKS e.V.), ikinci başkanlığa VTE - 
Augsburg Türk Veliler Derneği’nden Ayşe Karaağaç 

seçildi. Çağrı Uğurlu (UETD Augsburg e.V.) ve Nebi 
Uzun (Augsburg Fenerbahçeliler Derneği) sekreter 
olarak, Öznur Tuncay, Hasan Akay ve Bülent Keleş 
de dernek yönetimine seçildiler. Seçimin ardından 
yeni DTA yönetimi kutlamaları kabul ederken üyeler 
dilek ve temennilerini dile getirdiler.

Augsburg

Veritas	e.V.
seçimin	yaptı	 
 Augsburg’da faaliyette bulunan 
Uluslararası Üniversite Öğrenci Derneği Veritas e.V 
üyelerin yoğun katılımı ile seçime gitti. 
Dernek eski başkanı Murat Yaral yönetiminde 
Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi salonunda 
yapılan seçimde hukuk öğrencisi Cihat Uğurlu 
Veritas e.V´nın yeni başkanı seçildi. Cihat Uğurlu, 
yönetimi, dernek adına iki yıl boyunca başarılı 
faaliyetlere imza atmış ve başkanlık görevini 
layıkıyla yerine getirmiş olan Fatih Kurt’tan 
devraldı. Yeni Yönetim Kurulu kapsamında ikinci 
ve üçüncü başkanlık görevlerine Sibel Faytoncu 
ile Servet Camdan getirildi. Muhasebe bölümü 
görevini Kenize Kevek üstlenirken, Furkan Uğurlu 
ve Solaiman Pashtunyar da yönetim kurulu 
üyeliğine seçilen isimler oldular. Basın sözcülüğü 
görevini ise Muhittin Tuncer üstlendi.

Sarah yine 
başrolde 
 Augsburg’da gerçekleşen Brecht Festival 
2014’de sahnelenen “Rapucation: MC Messer” 
gösteriminde geçen sene de sahne alan Sarah 
Oswald yine başroldeydi. 
Augsburg Belediye Tiyatrosu’nda gerçekleşen 
Brecht Festival’de “Rapucation: MC Messer” adlı 
oyunda birçok göçmen kökenli genç sahne alırken, 
Türk gençler de başarılı performansları ile göz 
doldurdular. Drei Groschen Oper’in rap versiyonu 
olarak sahnelenen şarkılar bu gösteri için özel 
olarak hazırlandı. Sarah Oswald ve Murat Anayurt 
başrollerde sahne alırken Emre Amman ve Amer 
Sweidan’da sahnede yer alan diğer göçmen kökenli 
gençler oldular. Augsburg’daki değişik okullardan 
seçilen gençler yapılan casting sonrası 28 kişi 
olarak bu gecede sahne almaya hak kazandı. 3 
kez sahne alan gösteri kapalı gişe oynarken ’Kultur 
macht Schule’ adı altında gerçekleşti. Sigrun Fritsch 
(rejisör), Robin Haefs, Vincent Stein ve Gitanjali 
Schmelcher sahne arkasında bu projeyi hayata 
geçiren isimler oldular.
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Augsburg

Halil	Altıntop	ile	KAUSA	tanıtımı 
 AAU derneği KAUSA projesinin tanıtımını 
FCA’da top koşturan Halil Altıntop ile yaptı.
Genç göçmenlerin meslek sahibi olmalarına 
destek vermek amacıyla kurulmuş olan AAU e.V. 
/ Ausbilden, Arbeiten, Unternehmen e.V. derneği 
yeni projesi olan KAUSA / Koordinierungsstelle 
Ausbildung und Migration’u tanıtmak amacı ile 
Augsburg Belediye binasında bir etkinlik düzenledi. 
Dernek genç göçmenlerin meslek seçiminde, iş 
yeri bulmaları ve bu yolda ailelerin desteği ile ilgi 
çalışmaların gerçekleşeceğinin ana tema olarak 
ön plana çıkarıldığı KAUSA projesi halka tanıtıldı. 
Bu anlamlı geceye birçok dernek başkanı, dernek  
üyeleri, birçok işveren ile gençler katıldı. Dernek 
başkanı Felicitas Eitel’in konuşması ile başlayan 
gecede Augsburg Belediye Başkanı Dr. Kurt Gribl 
misafirleri selamlarken, göçmen çocukların meslek 
eğitimine destek veren derneğe teşekkür etti.
Dernek başkanı Felicitas Eitel dernek ve KAUSA 
hakkında da misafirleri bilgilendirdi. Tanıtımın 
ardından gelen misafirler yan odada gençler, aile 
ve dernekler ile işveren ve serbest meslek sahipleri 
olmak üzere üç gruba ayrılarak çalışma sahaları 
oluşturdular. Burada her grup beklentilerini, dileklerini 
ve isteklerini dile getirdiler. Programın devamında 
çalışma sahalarının sonuçları Augsburg milli eğitim 

sorumlusu 
Hermann 
Köhler ve AAU 
derneğinden 
Johann Dandl 
tarafından 
misafirlere 
aktarıldı. 
Projeye destek veren FCA futbolcusu Halil Altıntop, 
başta Türkspor Augsburg’un genç oyuncuları olmak 
üzere davetlilerin kuvvetli alkışları arasında sahneye 
geldi. Uzatılan mikrofona, başarısının sırrını dile 
getirirken gençler tarafından pür dikkat dinlendi.

ina’da	3.	Yıl	kutlaması 
 ‘ina – Interkulturelles Netz Altenhilfe 
/ Yaşlılar için Kültürlerarası Yardımlaşma Ağı’ 
Herrenbach semtinde hizmete geçirdiği yaşlılar 
için kahvaltı keyfinin 3. Yılını çok sayıda misafir ile 
kutladı. 
MGT Herrenbach’da gerçekleşen kutlamaya Türkiye 
Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu Hidayet Eriş 
de katıldı. AWO müdürü Eckard Rasehorn, yeni 
seçilen Augsburg Belediye meclisi üyeleri Hüseyin 
Yalçın ve Cemal Bozoğlu, Uyum Meclisi sorumlusu 
Tugay Çogal ve ina projesi sorumluları da bu 
başarıyı kutladılar. Proje sorumlusu Nimet Oswald’ın 
misafirleri selamlamasının ardından proje hakkında 
bilgi verdi. Başkonsolos Hidayet Eriş yaptığı 
konuşmada “ina projesinin önemine” vurgu yaparak 
bu proje için çalışan herkesi  kutladı. Eriş, ilk kuşağın 
yaşadıkları ülkede senelerini ve emeklerini sarf 
ettiklerini,  büyük bir saygı ile dile getirdi. Birbirinden 
lezzetli yemeklerle dolu büfeden yapılan kahvaltının 

ardından Türk 
Müziği Korosu 
Sultan-ı Yegah 
sahne aldı. 
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 İstanbul’da şöyle bir 20 yıldır yaşayanların 
en çok şikayet ettiği konudur, bozulan, betonlaşan 
ve yeşilini yitiren İstanbul… Böyle konuşanlar 
haklıdır da; depremde insanların toplanmaları için 
ayrılan alanlarını bile imara açan bir kentten söz 
ediyoruz. Ama İstanbul’un betona, keşmekeşe, trafik 
karmaşasına direndiği bir köşesi de var; Adalar… 
Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Sedefadası, 
Burgazadası…
Tarih boyunca Evliya Adaları, Kesiş Adaları, Ruh 
Adaları, Cin Adaları, Halka Adaları, Prens Adaları, 
Kızıl Adalar gibi pek çok isme sahip olan adalar, 
Roma devrinden, Bizans devri sonuna kadar asille-
rin, prenslerin, hatta kraliçelerin sürgün yeri olmuştur. 

Eskinin sürgün yeri şimdinin keyif yeri olmuş durum-
da. 
Adada yaşayanların ortak ruh hali şöyle özetlenebi-
lir; hem İstanbul’dan uzak, hem de yarım saatlik bir 
vapur mesafesinde… 
Tamamı 16 km2 yüzölçümüne sahip olan Adalar’da 
yaklaşık 542 hektar binalarla kaplıdır. Diğer büyük 
kısım ormanlık, makilik ve kayalıkla kaplı olduğu 
için İstanbul’un nefes alabilen, tahrip edilemeyen bir 
parçası olarak kendini koruyabiliyor. Sadece resmi 
araçların, itfaiyenin, ambülansın trafikte olmasına 
izin verilen bu nadide yerleri biraz daha yakından 
tanıyalım isterseniz. 

Büyükada
Büyükada köşkleri, kulüpleri ve sakinleri ile diğer 
adalardan biraz farklıdır. Adaların metropolüdür. 
Burgaz ile Kınalı ise daha „mütevazi“ adalardır. 
Büyükada’nın dört tepesinden en yüksek olanı adını 
Aya Yorgi Kilisesi’nden alıyor. 
23 Nisan ve 24 Eylül günleri çok kalabalık olan Aya 
Yorgi’de her dinden insan toplanır ve dua edip dilekte 
bulunurlar. Adanın bir diğer tarihi yapısı Hamidiye 
Camii’dir.  
Diğer adalarda olduğu gibi burada da motorlu taşıt 
yoktur. Sadece ambülans, arazöz gibi resmi taşıtlar 
bulunur. Ulaşımın faytonlarla sağlandığı adada 
bisiklet çok yaygındır. 

Eskinin sürgün, 
şimdinin nefes alma 
yerleri: 
 
  Adalar
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Heybeliada
Heybeliada ikinci büyük adadır. Zengin bir tarihi 
dokusu vardır. Heybeliada Deniz Lisesi, Heybelia-
da Senatoryumu, Ruhban Okulu, Hagia Triada ve 
İsa Manastırı, Aya Yorgi Kilisesi ve Hagia Ephemia 
Ayazması ile bilinir. 
İsmet İnönü’nün müze haline getirilen evi de 
adadadır. Restore edilmekte olan Hüseyin Rahmi 
Gürpınar’ın evi de ziyaretçilere açılacaktır. Ulaşımın 
faytonlarla sağlandığı adada, hafta sonları taver-
nalarda canlı müzik dinleyebilirsiniz.

Burgazadası
Burgazadası, adaların en küçüğü ve en şirinidir. Eni 
boyu 2 km olan ada eskiden bir Rum köyüydü. 18. 
yüzyıldan sonra Türkler adaya yerleşmeye başladı. 
Eski adı Hristos, yeni adı Bayrak Tepesi olan tepede 
Hristos Manastırı’nın kalıntıları vardır. Adanın arka 
tarafındaki Kalpazankaya’nın adı Osmanlı dönemin-
de burada kalpazanların sahte para basmasından 
gelmektedir. Burgazadası yasaklara karşı bir üs 
olarak da kullanılmış; 1 Mayıs’ın yasak olduğu 
1940’larda bayramı kutlamak isteyenlerin geldiği bir 
yer olarak tarihte yerini almış. 
Vapurdan indiğiniz zaman sizi karşılayan Sait 
Faik heykeli, üstadın adayla olan kuvvetli bağına 
vurgu yapıyor. Edebiyatımızın bu büyük hikaye-
cisinin Burgazadası’nda yaşadığı ev müze haline 
getirilmiştir. 

Kınalıada
Kınalı’ya ise ilk yerleşenler Ermeniler’di. Daha 
sonra Rumlar, sonra da Türkler yerleştiler. Mütareke 
yıllarında Mustafa Kemal de İngilizler tarafından 
izlendiği için adadaki Ermeni Onnik Taşçıyan’ın 
evindeki bir süre gizlenmişti. 1885’de yapılan ve hem 
kendi tarihi, hem de siyasi tarihimiz açısından çok 
önemli olan yalı 1991’de yıkıldı. 
Adanın dini yapıları arasında Kirkor Lusaroviç Ermeni 
Kilisesi, Panagia ve Khristos Manastırları sayılabilir. 

Sedefadası
Adalar‘ın yerleşime açık olan en küçük adasıdır. 
Üzerindeki bitki örtüsü uzaktan bakıldığında sedefe 
benzetildiği için Sedefadası adı verilmiştir. Eskiden 
tavşanı bol olduğu için bir dönem Tavşanadası da 
denilmiştir. Adada bulunan iki plaj İstanbullular’ın 
hafta sonları en çok tercih ettiği yerlerdendir. 
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Çeyrek	asrı	geride	bırakan	
bir	lezzet	dağı:	Çiya 
 Kürtçe’de ‘dağ’ 
anlamına gelen Çiya, artık bir 
kültür elçisi gibi. Türkiye’ye 
gelen yabancı bir konuğunuzu 
Çiya Kebap ve Çiya Sofrası’a 
götürmezseniz damak zevkimiz 
hakkında eksik bilgilendirmiş 
olursunuz. Gaziantepli Musa 
Dağdeviren tarafından 1987 
yılında Kadıköy’de küçük bir 
kebapçı olarak faaliyete başlayan 
Çiya, şimdilerde 3 dükkanıyla 
gastronomi laboratuarı gibi 
çalışıyor. 
Musa Dağdeviren, mesleğe 
başlarken sadece bir kebapçı kur-
mak amacı taşımadığını söylüyor; 
fastfood karşında giderek yok 
olan zengin Anadolu yemek 
kültürünü günümüze taşıma 
misyonunu yükleniyor. Anadolu’da 
bile unutulmaya yüz tutan binlerce 
yemeğin yeniden hatırlandığı ve 
kayıtlara geçildiği bu sofrada 200 
civarında çorba çeşidi, 100 kadar 
da kebap çeşidi mevcut.  
Musa Dağdeviren ve ekibi, yemek 
konusuna, tarihi bir kalıntıda 
çalışan arkeoloji ekibi gibi titiz-
leniyorlar. Anadolu’da binlerce 
yıldan süzülüp gelen bütün yemek 
kültürleri, damak tatlarını tek 
tek araştırıp, biraz da deneysel 
davranarak zengin bir mönü 
oluşturuyorlar.  

Çiya Sofrası, ilk bakışta 
“Güneydoğu ve Doğu Akdeniz 
Mutfağı” olarak görünse de 
Anadolu‘dan Mezopotamya‘ya 
uzanan bir büyük coğrafyanın 
kadim halkları olan Azeri, Gürcü, 
Türk, Arap, Ermeni, Osmanlı, 
Süryani, Selçuklu, Yahudilerin 
kültürlerine ait yemekler aslına 
uygun olarak hazırlanıp sunulur.
Bu yemek kültürü titizliği 
Musa Dağdeviren’i 3 ayda bir 
yayınlanan Yemek ve Kültür 
dergisini çıkarmaya yöneltir. 2005 
yılında yayın hayatına başlayan 
dergi, “Neden Çıkıyoruz?” diye 
sorduğu soruyu şöyle cevaplıyor; 
- Dünyayı, komşu ülkeleri ve Türk 
mutfağını kültür tarihi açısından 
incelemek,
- Mutfak kültürünün, özellik-
le evrim sürecinde insan-bitki 
ilişkilerinin bilimi olan etnobotanik 
açısından da ele almak,
- Bütün müdahalelerden uzak, 
‘organik tarım’ı desteklemek bu 
alanda dünyanın ulaştığı seviyeyi 
izlemek, 
- Hiçbir ayrım gözetmeksizin, 
yaşadığımız coğrafyanın gele-
neksel yeme-içme ritüellerini, 
üretim araç-gereç ve biçim-
lerinin yok olmamasını gündelik 
hayatımızdan silinmiş olanlarını 
ise anımsatmak ve belgelemek,

- Globalleşme sürecinin bir ürünü 
olarak ulusal mutfakları tehdit 
eden “fast-food”dan, “yöre-
sel mutfaklar”a uzanan köklü 
değişimleri bütün yönleriyle ele 
almak,
- Türkiye’de tüketilen yiyecek ve 
içeceklerin kronolojisini saptamak. 
Edebi, tarihi ve halkbilim metin-
lerine yer vermek, arşiv belgele-
rinden yararlanarak yeni bilgiler 
üretmek,
- Mutfak kültürünün en önemli 
yanlarından biri olan “yeme-içme 
adabı”nı dün’den bugüne ele 
almak…
 
Bir kez bile yolunuz düştüğünde 
artık hep hayatınızda olan Çiya 
Sofrası, Çiya Kebap ve Çiya 
Kebap 2 Kadıköy Balıkçılar 
Çarşısında, birbirine çok yakın üç 
dükkanda misafirlerine hizmeti 
sürdürüyor. 

Çiya Sofrası / Çiya Kebap / Çiya 
Kebap 2 
Caferağa Mah. Güneşlibahçe 
Sk. No:43 
Kadıköy - İstanbul
Tel: (216) 330 31 90
email: info@ciya.com.tr
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Tuba Türker

FashionFashion

Safari in  
          the City

by Marlene Birger

Lala Berlin

Aglattilio Guisti 
Leombruni

Michael Kors

House of Dagmar

Alice + Olivia
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Fashion

Türkiye‘nin ünlü 
Giyim Markalarını artık 
Almanya‘dan siparis 
verebilirsiniz!

www.hadikomm.com

Online alısveris sitesi www.hadikomm.com
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DENIMDENIM

Closed 

Polo Ralph Lauren 

Neil Barrett

Diesel

Replay

G-Star

FashionFashion
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DENIMDENIM
Inhaber: Seher Kaya 
Leopoldstraße. 173 

80804 München 
Tel: 0163 / 867 55 35

Dauerhafte Haarentfernung 
mit dem LightSheer-Laser

Ein neu entwickelter Laser, der 
LightSheer hat das Problem der dauerhaften 
Enthaarung auf schonende Weise gelöst. 
Störende oder unerwünschte Haare an allen 
Körperstellen können mit dieser Methode 
für immer beseitigt werden. Das Licht des  
Lasers verödet die Haarfollikel,  
die anschließend keine Haare  
mehr wachsenlassen.

Oberlippe 
Achseln 
Bikinizone 
Unterarme 
Bauch komplett 
Unterschenkel (beide) 
Ganz Körper 

  28 € 
  48 € 
  72 € 
  49 € 
128 € 
118 € 
449 €

  18 € 
  39 € 
  60 € 
  39 € 
118 € 
108 € 
349 €

Frauen Regulär Neueröffnungs-
preise

Ohren 
Nase 
Nacken 
Schulter 
Hände & Füße 
Rücken

  49 € 
  49 € 
119 € 
119 € 
  79 € 
259 €

  39 € 
  39 € 
  89 € 
  89 € 
  69 € 
239 €

Männer Regulär Neueröffnungs-
preise

Weitere Preise auf www.lasertouch-muenchen.de

ANZ_14_Laser_Touch.indd   1 22.04.14   00:06
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Kendini nasıl tanımlarsın?
Hayata pozitif bakan bir insanım; gülmeyi, gül-
dürmeyi ve eğlenmeyi çok seviyorum. Genelde 
planlı geçiyor hayatım ama spontane etkinlikler 
de oluyor ara sıra. Çok yardımseverim ve aile-
me çok düşkünüm.

Senin için hayatta neler önemli?
Herşeyden önce ailem geliyor ve onların sağlıklı 
olmaları. Arkadaşlarım da hayatımda çok 
önemli bir yer alıyorlar.  

Gelecek için planların neler?
Henüz gelecek için sabit bir planım yok. 
Öncelikle üniversiteyi başarı ile bitirmek isti-
yorum. Daha sonrasında bir yurtdışı seyahati 
düşünebilirim. Kariyer konusunda sosyolog ola-
rak özellikle topluma faydalı bir meslek 
seçeceğimi düşünüyorum.

PiYASA dergisi hakkında ne düşünüyorsun?
Piyasa sayesinde Münih ve Nürnberg’deki etkin-
liklerden haberdar oluyoruz ve burada yaşayan 
Türkleri takip edebiliyoruz. Her daim 
başarılarının devamını diliyorum.

KISAcA 
İsim: Havva Ayvacı
Burç: Kova 
Nerelisin: Sinop
En sevdiğin yemek:  Mantı 
Müzik tarzın: Rock, Pop 
En sevdiğin mekan: Deniz kenarı
En sevdiğin modacı: Modacı değilde Mango ve Vero 
Moda‘dan severek giyiniyorum. 
En son ne satın aldın: Kitap
Idolün: -

SULTAN 
DES MONATS

Havva
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Goethestr. 36
80336 München

Tel.: 089 / 55029987
Fax: 089 / 55028993

Nürnberg	Moda	Gecesi’nde	
Jülide	Dede	fırtınası	esti 
 Nürnberg’de her yıl 
düzenlenen, Alman ZDF televizyo-
nundan Karen Webb’in sunduğu 
Moda Gecesine bu yıl Jülide Dede 
damga vurdu. Eski Quelle mağa-
zası büyük salonunda yapılan ve  
Nürnberg sosyetesini buluşturan 
yaz kıyafetleri defilesinde Wöhrl, 
Karstadt gibi ünlü moda evleri-
nin yanı sıra birçok modacı yeni 
kreasyonlarını sergiledi. Jülide 
Dede defilede iki ayrı kreasyon ile 
podyuma çıkarken, gecenin tek 
gelin kıyafetini sergileyen modacı 
oldu. Defileyi izleyen Nürnberg 
Başkonsolosu Asip Kaya, genç 
modacıyı tebrik etti.

Jülide Dede kimdir:
Nürnberg’de yaşayan 
30 yaşındaki Jülide 
Dede, altı yıl önce 
moda okulundan 
mezun oldu. Farklı 
moda evlerinde çalıştı. 
İngiltere’ de altı ay staj 
gördükten sonra kendi 
markasını oluşturdu. 

Fashion
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Esthetica Beauty Travels 

Inh. Serpil Atli  
Bayerstr. 8, 80335 München    

Tel.: 089 - 14 61 62

Pflege & Behandlung von Wimpernextensions
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. ©

 M
E

D
YA

T
!K

Haar CoCCon 
sCHöne Haare sCHöne Haut

weiter Informationen unter:
www.haarcoccon.de 
     : HaarCoccon
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Produkte 
die	wir	lieben...

Beauty

Magischer 
Orient  
 

Um sich vom ganzen Alltagsstress 
zu erholen empfehlen wir das Aroma 
Pflegebad von Kneipp „Magischer Orient“.   
Hier fühlt man sich sofort wie im Urlaub. 
(400ml, ca. 4€)

Welche 
Unterschiede 
gibt es zwischen 
bisherigen 
Haarfarben und 
amoniakfreien 
Farben?
Der Inhaltsstoff 
p-Phenylendiamin (PPD) wird nicht mehr 
verwendet. Für die Färbung der Haare 
werden mehr pflanzliche Stoffe genutzt. Es 
gibt noch keine Langzeitstudien bezüglich 
der amoniakfreien Farben. Die Tendenz 
der eventuellen Allergiefälle ist hoch. 
Deswegen ist seit ca. einem Jahr das 
Wimpernfärben verboten, da das Auge ein 
empfindliches Organ ist. Ebenso dürfen 
Jugendliche unter 16 Jahren sich die Haare 
beim Friseur nicht mehr färben lassen.

Worauf sollte man vor dem Färben 
achten?
Auf der sicheren Seite ist man wenn man 
vorher einen Allergietest beim Hautarzt 
machen lässt. Fachkräfte bzw. Friseure 
dürfen keine Allergietests durchführen.

Was ist bei einer allergischen Reaktion 
zu tun?
Wenn Sie vermuten, dass sie auf 
Substanzen allergisch reagieren, sollte 
von einem Hautarzt ein Allergietest 
durchgeführt werden. Außerdem ist noch 
zu erwähnen, dass ein Haarfärbemittel 
selten eine Reaktion direkt auf der 
Kopfhaut auslöst, sondern oftmals an Stirn, 
Nacken und hinter den Ohren. Bei einer 
eventuellen allergischen Reaktion sollte die 
Farbe mit kaltem Wasser ausgespült und 
unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden. 

Expertin Serpil AtlıHaar Coccon

In-Dusch	
Body Lotion
 

Nach dem Duschen noch eincremen 
ist oft stressig, man muss warten bis 
die Creme eingezogen ist und das 
dauert bei den meisten leider doch ein 
wenig. Nivea hat mit der In-Dusch Body 
Lotion eine Lösung dafür gefunden, die 
wesentlich schneller geht. Einfach nach 
dem waschen noch unter der Dusche 
eincremen und wieder abwaschen und 
schon ist man fertig. (400ml, ca. 4€)

Créme	Douce 
 

Die Crème Douce Démaquillante 
von Clarins ist eine pflegende 
Gesichtsreinigung die sich perfekt 
für die tägliche Pflege eignet. Die 
Crème Douce hilft nach einem 
langen Tag mit Make-up nicht nur 
die Haut zu reinigen und sich so 
zu regenerieren, sie schützt auch vor den täglichen 
Umweltverschmutzungen denen wir ausgesetzt sind. Sie 
Inhaltsstoffe aus Sheabutter und Mango sind besonders 
sanft und pflegend. Allerdings ist dieses Vergnügen nicht 
ganz billig mit knapp 28€ jedoch eine Investition die sich 
auf lange Sicht lohnt.

Experten-Tipp 
Bei vielen Frauen gehört es zum 
Friseurbesuch sich die Haare färben 
zu lassen, allerdings sollte man hierbei 
gut aufpassen. Unsere Expertin Serpil 
Atli erklärt deshalb auf was man achten 
sollte und welche 
neuen Trends es 
gerade gibt. 
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Gözümüze çarpan ve 
resimlerini burada 

yayýnlamaktan mutluluk 
duyduklarýmýz...

Bu ortam Cafe Feldkirchen’deki rakı balık gününden. Düzenli aralıklarla 

bir  araya gelen dostlar Hurşit Saygı’nın seçtiği balıklardan oluşan nefis bir 

akşam yemeğinde buluşup, sohbet edip hasret gideriyorlar. 

Ali ve Funda’nın bu güzel fotoğrafını Dilbeste koro-
sunun fasıl akşamında çekmiştik. Ali iyi bir tiyatro 
oyuncusu olduğunu her fotoğrafta mutlaka belli 
ediyor. Funda’nın güzelliği zaten belli.

Devrim’i dinlemeyi özlemişiz. Alternatif 
sevgililer günü programında uzun bir aradan 
sonra kulaklarımızın pası silindi. Tekrar 
teşekkürler. 

Yalle’s Pizza Bar’da sıkça rastlayabileceğiniz mutlu bir aile 
tablosu. Ama sanki Yalçın (yeşil t-shirtlü) daha bir mutlu; bir 
yanında güzel eşi diğer yanında güzel ablası ve kızı. Kocaman bir 
maşallah hepsine!

+++AuFGeFAllen+++AuFGeFAllen+++AuFGeFAllen+++AuFGeFAllen+++
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Bu fotoğraf film günlerinin açılış partisinde Marriott Hotel’in bahçesinde 
çekildi. Uzun bir sohbet sonrası bu güzel pozu verdi bize Nurdoğan, 
Ayşe, Nurkan, Erman abi ve eşi, sağolsunlar.

Eray bu sene okula başlayacağı için 

çok heyecanlı. Annesiyle birlikte okul 

çantasını alırken ‘artık hazırım’ pozu 

verdi bize. 

Arif Taşdelen ve İsmail Ertuğ. İki başarılı siyasetçiyi bir 
arada yakalamışken görüntülememek olmazdı. 

Wama Export’ta çektiğimiz bu fotoğrafın adını: “Selami Bey ve 
Gülbahar Hanım okunacak dergiyi biliyor” koyduk. 

Nürnberg Film Festivali’nde objektifimize takılan güzel karelerden biri. Hemşehrimiz Suat Zal ve güzel eşi Jana, Emre ve Regine Hızlı ile birlikte Diana Liberova. 

+++AuFGeFAllen+++AuFGeFAllen+++AuFGeFAllen+++AuFGeFAllen+++
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+++AuFGeFAllen+++AuFGeFAllen+++AuFGeFAllen+++AuFGeFAllen+++

Yasemin ve Yusuf Emiroğlu Ankara’da görkemli bir düğünle dünya evine 

girdiler. Hemen ardından balayına sonra da Almanya’ya tatile gittiler. Allah bir 

yastıkta kocatsın.

Sevgili dostlarımız Mehmet ve Kader 
Demirci’nin biricik kızlarının 18. doğum 
gününü Kadıköy’de Mor Meyhane’de 
kutladık. İyi ki doğmuş güzel Güneyce.
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TİAD yönetim kurulu üyesi Serdar Gökkuş, 
güzel eşi ve oğluyla birlikte Tiad brunch’ına 
katıldı. Sevimli oğlu oyun odasında yaptığı ilk 
resmini gururla bize gösterirken deklanşöre 
bastık. Bu güzel resmi okurlarımız da görsün 
istedik.

Nürnberg’in ünlü müzisyeni Ertan Can arasıra Münih’te Marka Bar’da da 
sahne alıyor. Bu kare yine şahane bir programla misafirleri coşturduğu 
Sevgililer Günü’nden. Marka Bar’da 16 Mayıs’ta tekrar sahne alacak. 
Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Müzeyyen ve Emine hanımlar Havva ablayı Patatez Kumpir’de ziyarete gelmişler. Bu fotoğrafı çektikten bir hafta sonra da Bizum Hoca filminin Münih özel gösteriminde böyle güzel gülüyorlardı. 

+++AuFGeFAllen+++AuFGeFAllen+++AuFGeFAllen+++AuFGeFAllen+++

Hülya Kaplan ve Selma Aydın tamı 

tamına 20 yıllık arkadaşlar ve hala 

“Birbirimizi görmeden geçirdiğimiz hafta-

sonu olmaz” diyorlar. Biz de bu dostluğa 

maşallah diyelim!

Suna ve Oğuzhan çiftini Augsburg’da Cenn Ell mağazasında 
oğulları Yağızhanla birlikte görüntüledik. Yağızhan objektif 
yerine rengarenk elbiselere bakmayı tercih etti ama olsun...
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People

Bizum	Hoca	Bavyera’da
Münih Gösterimi 
Dağıtım ağındaki sorunlar yüzünden Avrupa’da 
birçok şehirde vizyona giremeyen Bizum Hoca filmi, 
düzenlenen özel gösterimler sayesinde seyircileriyle 
hasret giderdi. 
İlk özel gösterim Münih Mathaeser Filmpalast’ta 
gerçekleşti. 
Medyatik Marketing Event Media’nın gerçekleştirdiği 
organizasyona Türkiye’den filmin başrol oyuncusu 
olan Cezmi Baskın ve yapımcı Engin Şahin katıldı. 
Başkonsolos Hidayet Eriş ve eşi Jülide Eriş’in de 
aralarında bulunduğu bir grup davetli 35 mm’de 
yapılan kokteyl sonrası sinema salonuna geçtiler.
250 kişilik salonun tıklım tıklım dolu olması “Bizum 
Hoca filminin neden Avrupa’da yeterince salon 
bulamadığı?” sorusunu bir kez daha akla getirdi. 
Çünkü film, başta Karadenizliler olmak üzere 
Avrupa’daki seyirciyle buluştuğunda ilgisini çekiyor 
ve salonlar doluyordu. 
Medyatik yöneticisi Hamide Türker gösterim öncesi 
yaptığı kısa selamlama konuşmasının ardından sözü 
Bizum Hoca‘yı oynayan Cezmi Baskın‘a verdi.
Usta oyuncu, Münih’te bulunmaktan ne kadar 
mutlu olduğunu belirterek izleyicilere film hakkında 
bilgi verdi. Film boyunca susmayan kahkahaların 
ardından film alkışlarla sona erdi. 
Filmin sonrasında fuayede misafirleri kemençe 
sürprizi bekliyordu. Film Karadeniz komedisi olunca 
en çok yakışan enstrüman da kemençe oluyor 
haliyle. Kemençe ustası Samet Kıran’ın kıvrak oyun 
havalarıyla hemen herkesin katıldığı horona Cezmi 
Baskın da katıldı. Film ekibi ve bir grup davetli daha 
sonra Merhaba Restaurant’a geçerek sohbete devam 
ettiler. 

Münih gösteriminin gerçekleşmesinde katkıda 
bulunan sponsorlar:
Trabzon ve Karadeniz Kültür ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Süleyman Aydın, Orpa GmbH Semih 
Yıldırım, Renco GmbH Halis Ateş, Patatez Kumpir, 
Goethe Apotheke, Mehmet Alper Teğmen ve 
Merhaba Restaurant.
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Nürnberg Gösterimi
Euro İmaj, PİYASA ve Objektif’in birlikte düzenlediği 
Bizum Hoca Nürnberg özel gösterimi Münih’i 
aratmadı. Euro İmaj CEO’su Ali Boz’un yoğun 
çalışmalarıyla gerçekleşen organizasyon herkesten 
tam not aldı. Özel gösterime filmin yönetmeni 
Serkan Acar, oyuncu Seymen Aydın ve Serkan 
Acar’la birlikte yönetmeni de olan senarist Yılmaz 
Okumuş katıldı. Admiral Film Palast’ta gerçekleşen, 
Nürnberg Baskosolosu Asip Kaya‘nın da aralarında 
bulunduğu gösterimde atılan  kahkahalar Münih’le 
yarıştı. Filmin bitiminde söz alan Ertuğrul Karakaya 
katılan herkese ve sponsorlara  teşekkür edip sözü 
projeyi oluşturan Yılmaz Okumuş’a verdi. Okumuş, 
“Nürnberg’e daha önce Laz Kapital oyunuyla 
geldiğini, iki yıl önce de Sümela’nın Şifresi Temel ve 
Moskova’nın Şifresi Temel gibi senaryolarını yazdığı 
filmleriyle Nürnberg seyircisiyle buluştuğunu” belirtti. 
“Filmi 3 medrese bitirmiş İslam alimi dedesinden 
esinlenerek yazdığını” anlatan sanatçı, “Bizum Hoca 
bir Karadeniz komedisi ama bir yandan da bir derdi, 
meselesi olan da bir film. Deresine, ağacına, yeşiline 
kısacası doğasına sahip çıkan Karadeniz halkının 
komediyle harmanlanmış hikayesidir.” dedi. 
Daha sonra söz alan yönetmen Serkan Acar, “filmin 
kendisi için ne kadar özel olduğunu anlattı ve 
seyirciyle buluşmasındaki aksaklıklardan bahsetti.” 
Filmde Yaşar karakterini canlandıran Seymen Aydın 
ise, bir oyuncu olarak kendi memleketinde film 
çekmenin çok güzel bir duygu olduğunu, hatırlattı. 
Sinemadan çıkan bir grup misafir, film ekibi, 
organizatörler ve Başkonsolos Asip Kaya İstanbul 
Restaurant’ta yemek yediler. Yemekte filmden, 
Nürnberg’deki çok aktif olan sanatsal faaliyetlerden 
bahseden konuklar, yeni etkinliklerle Nürnberg’de 
buluşma sözü verdiler. 

Nürnberg gösteriminin gerçekleşmesinde katkıda 
bulunan sponsorlar:
Atılım (Aydın Yüksel), TIAD, Business  Reisen, Vatan 
Kommunikation, Tarabya Imbiss, Can Supermarket, 
Mengen Restaurant, Anadol Reisen, Eleganz Mode, 
Ankara Reisen ve İstanbul Restaurant.

Bizum	Hoca	Bavyera’da
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 1983 yılında Trabzon’da dünyaya gelen 
Seymen Aydın, geride birçok dizi, sinema ve reklam 
filmi bıraksa da hala alçakgönüllü davranmayı tercih 
ediyor ve “oyuncu olmaya çalışıyorum” diyor. “Bunca 
dizi ve sinema filmine rağmen mi?” diye soruyoruz. 
Genç oyuncu, “Bu işin eğitimini almamış, tamamen 
usta çırak ilişkisiyle mesleğini öğrenmeye çalışan 
ve hala ‘oyuncuyum’ demeye zorlanan biriyim. 
Öğrenmenin sonu yok. Geride bıraktığım her iş 
benim için bir okul oluyor.” diye cevaplıyor. 
Bu kadar mütevazı konuştuğuna bakmayın, oynadığı 
komedi filmleri ve dizilerinden sonra daha şimdiden 
“Karadeniz’in Kemal Sunal’ı” diye anılıyor.  
“Oyunculuk kanıma lise yıllarında girdi. Lisenin 
tiyatro gurubuyla oynadığı oyunlardan sonra Doğu 
Karadeniz bölgesinde en iyi erkek oyuncu seçildim, 
bu da bana çok büyük bir destek oldu. Ben bu işi 
yapacağım, konservatuar okuyacağım dedim.” diye 
anlatıyor ilk yıllarını… 
Seymen Aydın o çok istediği oyunculuk eğitimini 
alamadı ama Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni 
bitirdi. 
Türkiye’nin Yıldızları isimli bir televizyon programının 
ardından çeşitli sinema filmleri ve  dizilerde görev 
yaptı. Bunlardan en akılda kalan performansı 
Sümela’nın Şifresi Temel filmindeki Sümela 
Manastırı’nın bekçisini oynadığı kısa roldü. Bu 

bekçiyi 
o kadar gerçekçi oynamıştı ki, 
bazı köşe yazarları Seymen’i, “Sümela Manastırı’nın 
bekçisi profesyonel oyunculara taş çıkarttı!” diye 
yorumlar yaptı. Bu rolün ardından Seymen Aydın 
Moskova’nın Şifresi Temel’de Temel’in arkadaşları 
arasına katıldı. Daha sonra Birol Güven imzalı 90’lar 
dizisinde Top Kesen Osman karakterini canlandırdı 
ve “Kariyerimin en önemli rolü” dediği Bizum 
Hoca’daki Yaşar’ı oynadı.

Seymen Aydın’ın bazı film ve dizileri: 
2006 Güldünya, 2008 Gazi, 2010 Yerden Yüksek
2011 Aşk Ve Devrim, Sen De Gitme, Sümela’nın 
Şifresi: Temel 2012 Ayaz, Laz Vampir Tirakula, 
Moskova’nın Şifresi: Temel
2013 Doksanlar, Bizum Hoca

Karadeniz’in	
Kemal	Sunal’ı:	
Seymen	Aydın

People
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En sevdiğiniz kelime nedir?
Ballisi :) 

Sizi ne heyecanlandırır?
Her başlangıç ve sahneye çıkmak. 

Şimdiki işinizi yapmasaydınız 
mesleğiniz ne olurdu?
Eğitmenin ve öğretmenin 
çok kutsal bir iş olduğunu 
düşünüyorum; Öğretmen.

En belirgin karakter özelliğiniz 
nedir?
Güven vermek.

Şu anki ruh haliniz nasıl?
Çok şükür.

Mutluluk rüyanız nedir?
Uçtuğumu görmek. 

Hangi doğal yeteneğe sahip 
olmak isterdiniz?
Güzel resim yapabilmek. 

En sevdiğiniz ses nedir?
Babamın sesi, çok özledim.
 
Kendiniz olmasaydınız kim 
olurdunuz?
Hiç kimse.

Hayatınızın mottosu nedir?
Küçük şeylerden mutlu ol ve anı 
yaşa.

Nerede yaşamak isterdiniz?
Bize her yer Trabzon:) sıkıntı yok.

En önemli kusurunuz nedir?
Kararsızlık

En sevdiğiniz yazar kim?
Yaşar Kemal, Jean Chrishtophe 
Grange.

Arkadaşlarınızda olmasını 
istediğiniz en önemli özellik 
nedir?
Samimiyet

En sevdiğiniz film kahramanı 
hangisidir?
Tatar Ramazan. 
 
En büyük korkunuz nedir?
İftiraya maruz kalmak.

Tarihte en sevmediğiniz 
karakter kimdir?
Firavun 

En büyük lüksünüz nedir?
Tatil

Öldüğünüzde Tanrının size 
kapıda ne söylemesini 
isterdiniz?
Hoşgeldin

“Yapmadan ölmek istemem“ 
dediğiniz şey nedir?
Dünya turu.
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Rekortmen	İrem
 
 Türk Pop müziğinin yeni ve güçlü sesi İrem 
Derici geçtiğimiz kışı en iyi değerlendiren isimlerin 
başında geliyor. Çıkardığı „İki“ isimli single ile 
müzik piyasasındaki yerini daha da sağlamlaştıran 
Derici‘nin tüm klipleri izlenme rekorları kırıyor.
Çıkardığı ilk single olan „Bensiz Yapamazsın“ ile 4 
milyon tık, ikinci tekli „Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı“ 
ile 23 milyon tık, son çıkardığı maxi single „İki“nin 
ilk şarkısı „Sevgi Olsun Taştan Olsun“ ile 18 milyon 
tık ve iki hafta önce televizyonlarda yayınlanmaya 
başlayan klibi „Zorun Ne Sevgilim“ ile kısa zamanda 
3 milyon tık almayı başaran genç sanatçının şarkısı 
tüm televizyon ve radyo kanallarının listesinde 
yükselmeyi sürdürüyor.
Müzik piyasasında kısa zamanda büyük bir ivme 
yakalayan İrem Derici adeta rüyada gibiyim, bu 
rüyanın bitmemesi için tüm ekip çok çalışıyoruz, 
yakında yeni şarkılarımızla geliyoruz dedi. İrem Derici 
yakaladığı bu ivmenin karşılığını dudak uçuklatan 
konser takvimi ile alıyor.

Ve Kristalkönigin 
Gemisi Gidiyor 
 Federico Fellini’nin önemli 
filmlerinden biridir; Ve Gemi Gidiyor (E La 
Nave Va) Regensburg’daki Kristalkönigin 
gemisi üstadın filmini hatırlattı. 400 kişinin 
bulunduğu eğlence gemisine Münih’ten 
de çok sayıda misafir vardı. Tuna 
Nehri üzerindeki bu büyüleyici gecede 
Kristalkönigin gemisi adeta eğlenceye demir 
attı. Yaklaşık 6 saat süren geceyi Ozan 
Çalışkan şarkılarıyla renklendirdi. Türk 
Müziği’nden ve Orhan Gencebay’ın güzel 
şarkılarından örnekler veren Çalışkan’ın 
şarkıları hep bir ağızdan söylendi.

Bu güzel gecenin müzisyenleri: 
Kanun Zeki Göcmen, klarnet Bekir Yalovalı, 
keman Ayhan Çimenot, Şahin Uçar, ud Gani 
Arıkan.
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Sibel	Tüzün’e	
Sezen	Aksu	desteği 
  
 Müzik kariyerinde 20. yılını geride bırakan 
şarkıcı, söz yazarı ve besteci Sibel Tüzün uzun bir 
aradan sonra yeni şarkısıyla yine gündeme oturacak. 
Sezen Aksu‘nun „Kaç Yıl Geçti Aradan“ şarkısını yeni-
den yorumlayan Sibel Tüzün, prodüktörlüğünü Özgür 
Aras‘ın, müzik direktörlüğünü Burak Buluç‘un üstlendiği 
Cihat Uğurel, Cem Ak, Kemal Özgür ve Burak Buluç‘un 
aranjelerinin bulunduğu single albümüyle bu yaza 

damgasını vura-
cak. Daha önce 
de Sezen Aksu 
şarkılarıyla büyük 
başarılara imza 
atan ve „Sezen 
Aksu`nun uğuru 
bende başka, 
ona teşekkür az 
kalır“ diyen Sibel 
Tüzün şarkısı için 
çektirdiği yeni 
fotoğraflarıyla 
da büyük beğeni 
kazandı.

Demet	Akalın	yine	
Rekor	kıracak 
  
 Demet Akalın, „Rekor“ adını verdiği yeni albü-
münü müzikseverlerin beğenisine sundu. 
2014 yazına da şarkılarıyla damga vurmaya hazırlanan 
Demet Akalın, 16 şarkının yer aldığı yeni albümünün 
çıkış şarkısını „İlahi Adalet“ olarak belirledi. Sözü ve 
müziği Gökhan Özen‘e düzenlemesi Erdem Kınay‘a ait 
olan şarkıya çekilen klibin yönetmenliğini ise albümün 
aynı zamanda kapak görselini de dizayn eden Müjdat 
Küpşi üstlendi.
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KINO 

Son izlediğim film...
Kemal Tokay (Münih) anlatıyor: 

Sinemada izlediğim en son film Fetih 1453’tü. Çok güzel efektleri vardı. 
Bu bakımdan Hollywood filmlerini aratmamış. Oyuncular da rollerine çok 
yakışmış. Bu anlamda çok pozitifti. Ancak film belgesel 
türündeydi. Bir akıcılığı ve sürükleyiciliği yoktu. Aşk senaryosu 
basit yaratılmış ve çok soğuk yaşanıyordu, duygusallık da 
eksikti. Bir yabancının bu filmden çok zevk alabileceğini tahmin 
etmiyorum. Ben belgesel gibi izledim. Yine de filmi sinemada 
izlemek güzeldi.

DVD 

Prisoners

Gerne:		Thriller																
Regie:	Denis	Villeneuve	
 
Keller Dover liebt seine kleine 
Tochter über alles. Als sie an 
Thanksgiving zusammen mit ihrer 
besten Freundin gekidnappt wird, 
führt die Spur zu einem herun-
tergekommenen Wohnmobil. 
Dessen Besitzer Alex ist schnell 
geschnappt, doch Detective Loki kann ihm nichts 
nachweisen. Zähneknirschend muss er den geistig 
minderbemittelten Alex laufen lassen. Dover dagegen 
ist fest von seiner Schuld überzeugt – so fest, dass er 
beschließt, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen.

Irre sind männlich

Gerne:	Komödie
Regie:A	nno	Saul 
 
Daniel und Thomas sind beste 
Freunde und Arbeitskollegen, 
könnten in Beziehungsfragen 
aber nicht unterschiedlicher sein. 
Daniel ist unglücklich, weil ihn 
seine Freundin Mia verlassen hat. 
Thomas ist selbstbewusster Sing-

le und kann nicht genug Frauen ins Bett kriegen. Er will 
Daniel ablenken, überredet ihn, sich mit ihm bei einer 
Familienaufstellung anzumelden. Dort könne man sehr 
leicht Frauen kennen lernen. Und Thomas hat recht. 
Bald machen sie aus Therapiecrashen einen Sport. Bis 
Daniel Bernadette wiedertrifft.

Grand Budapest Hotel

Gerne:	Komödie
Regie:	Wes	Anderson	
 
Ein Schriftsteller kommt im 
Grand Budapest Hotel mit einem 
älteren Stammgast ins Gespräch. 
Er erfährt, dass ihm das Hotel 
einstmals gehörte und er dort als 
Lobbyboy angefangen hatte. Zu 
einer Zeit, als der penible und 
galante Monsieur Gustave noch 

für makellosen Service sorgte. Er erzählt von einem 
wahrlich erstaunlichen Abenteuer, als Gustave im Tes-
tament einer millionenschweren Witwe berücksichtigt 
und bald als deren Mörder gejagt wird.

Der	Schaum	der	Tage

Gerne:	Drama	/	Fantasy		
Regie:	Michel	Gondry	
   
In einer Welt, in der man auf einer 
rosa Wolke durch die Lüfte reisen 
kann und Cocktails von einem 
Piano komponiert werden, sucht 
der wohlhabende Fantast Colin 
nur das eine: die ganz große 
Liebe. Als er die zarte Chloé trifft, 
kann er sein Glück kaum fassen und die beiden feiern 
bald eine schillernd-schräge Hochzeit. Doch dann 
beginnt Chloé zu kränkeln, denn in ihrer Lunge wächst 
eine Seerose.
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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 
 

Reservierung erwünscht

Merhaba Restaurant
Jeden Mittwoch Fischtag

Freitag & Samstag Livemusik

:RestaurantMerhaba
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Top 10 
Sausalitos 
Turk. & Int. 
by DJ Savas...

TURKISH
1.  Hande Yener ft. Volga Tamöz - Biri Var
2. İrem Derici - Zorun Ne Sevgilim
3. Mabel Matiz - Sultan Süleyman
4. Sıla - Vaziyetler
5. Merve Özbey & Erdem Kınay - Helal Ettim
6. Gökhan Özen - Ne Farkeder
7. Nazan Öncel ft. Tarkan - Hadi O Zaman
8. Nil Karaibrahimgil - Kanatlarım Var Ruhumda
9. Oğuzhan Koç - Ayyy (Ben Hala Rüyada)
10. Gökhan Türkmen - Çatı Katı
 
     

INTERNATIONAL
1.   Clean Bandit - Rather Be
2.   Pharrell Williams - Happy
3.   Indila - Derniere Danse
4.   Avicii - Addicted To You
5.   Mr. Probz - Waves
6.   Nico & Vinz - Am I Wrong
7.   Katy Perry - Dark Horse
8.   Chris Cab - Liar Liar
9.   Beyonce Knowles - Partition
10. Kid Ink ft. Trey Songz - Show Me Remix

Duman
darmaduman 
 
Türk rock müziğinin sadık bir din-
leyici kitlesine sahip efsane grup-
larından Duman, 4 yıl aradan 
sonra 13 yeni şarkıdan oluşan 
stüdyo albümü “darmaduman”ı  
çıkardı. “Yürek”, “Gözleri Kanlı” 

adlı şarkılarının söz ve müziği Ari Barokas’a, “Akıbet”, 
“Öyle Dertli” adlı şarkılarının söz ve müziği Batuhan 
Mutlugil’e,” Sınana Sınana” adlı şarkının söz ve müziği 
Cengiz Baysal’a, diğer şarkıların söz ve müzikleri 
Kaan Tangöze’ye aittir. Albümün ilk klibi Berkun Oya 
yönetmenliğinde kısa film tadında “Yürek” adlı parçaya 
çekildi.

Playlistim
Fırat Vural (Münih)

Bu liste 30 yaş civarına daha çok hitap edebilir, ne de olsa benim seçimim. Bu  
parçalar dinleyenleri partinin ortalarında, muhabbeti bozmadan hareketlendirir 
umuyorum. İyi dinlemeler!

1) Feel Good Inc - Gorillaz 2) Let Me Entertain You - Robbie Williams
3) Little Talks - Of Monsters And Men 4) Nothing Else Matters - Metallica
5) Whiskey in the Jar - Metallica 6) Every You Every Me - Placebo
7) Friday I’m In Love - The Cure 8) Stupid Girl - Garbage
9) Another One Bites The Dust - Queen 10) We Are Young - Fun. feat. 
Janelle Monae

CD 
Ayo 
“Ticket to the World” 

Die Kölnerin Joy Olasunmibo 
Ogunmakin, besser bekannt als 
Ayo legt uns mit ihrem neuen 
Album “Ticket to the World” die 
Welt zu Füßen. Gemeinsam 
mit ihrem bewährten Stamm-

Producer Jay Newland entstand Ayos neues Werk 
“Ticket To The World”, aus dem sie uns mit der Single 
“Sunny” bereits eine erste Kostprobe lieferte.  
 
Ab dem  26. April 2014 beginnt Ayos Deutschland- 
Tournee in Hamburg, München, Berlin und Köln.  
Wir können uns auf eine unverwechselbare Stimme, 
mitreißende Melodien und einer geballten Ladung 
Gefühl freuen.
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BUCH 
Der	Hof
 
Simon Beckett

Knapp drei Jahre nach dem 
Erfolgsroman „Verwesung“ seiner 
David-Hunter-Reihe folgt endlich 
das neue Buch des 53-jährigen 
Bestsellerautors, Simon Beckett. 
„Der Hof“ besticht nicht nur 
durch eine spannende Handlung, 
sondern auch durch authentisc-

he Charaktere, deren Schicksale die Leser bewegen. 
Gekonnt versteht es Beckett, mit den Erwartungen 
erfahrener Krimienthusiasten zu spielen und diese 
hinters Licht zu führen.  
 
Auf der Flucht vor dem Gesetz findet der Engländer 
Sean, unfreiwillig, Unterschlupf auf einem abgelegenen 
und heruntergekommenen Bauernhof in Südfrankre-
ich, der von der Familie Arnaud bewohnt wird. Schnell 
realisiert er, dass abseits der gewöhnlichen Probleme, 
die die Arnauds plagen, auch noch weitaus dunklere 
Geheimnisse auf dem Hof begraben sind - und, dass 
das Wissen um das Verborgene, die Möglichkeit für 
ihn, den Hof jemals wieder zu verlassen, in unerreich-
bare Ferne rücken lässt. 
 
 
“Herrlich klassischer Suspense. Versprochen” 
STERN 
 
“Becketts bisher bestes Buch”  
SÄCHSISCHE ZEITUNG

KITAP 
Galiz Kahraman
 
İhsan	Oktay	Anar

Bütün zamanların kahramanı 
olan bir insanın hikayesidir bu. O 
hem herkes, hem de hiç kimse-
dir. Dünyadan alacağını tahsil 
etmeye gelmiştir. Çünkü, Tanrı 
dahil herkesin ona borcu vardır. 
Vebaline girilen tüyü bitmedik ye-
tim işte odur. Kadim zamanlardan 
beri hakkı yendiğine göre, sonlu 
ama sınırsız evrenin engin ve derin merkezi olarak 
insan olmanın, “olmasa da olur” halini icra etmesinde 
hiçbir sakınca yoktur. Romantik bir insafsızlığın bakir 
tacizcisi olmak, sonuna kadar hakkıdır. Sıradanlığın üst 
insanıdır o. Asiliğiyle asilleşememesi umurunda bile de-
ğildir. Onun umurunda olan tek şey, sadece ve sadece 
kendini algılamak, kendi küçük alemine sığan kainatı 
kabul etmektir. Çünkü bilmektedir ki, gerçek bilgelik de 
zaten budur.

En son hangi kitabı okudun?
Zehra Bayfidan Tokay (Münih) cevaplıyor...

En son Feridun Zaimoğlu’nun Leyla’sını okudum. Her sene hiç sıkılmadan 
okuyabilirim bu romanı. 1950/1960 yıllarında Anadolu’da yaşayan bir 
ailenin hikayesini ele almış ve bunu etkileyici bir şekilde anlatmış ki; 
Anadolu’yla alakası olmayan bir insanı bile o coğrafyaya götürüyor. 
Anadolu’nun çilekeş ve fedakar kadınını, tabiri caizse “zalim 
baba” kavramını tüm içtenliğiyle anlatmış Zaimoğlu bu eserinde. 
Herkesin kitaplığında olması gereken bir roman. 

  PiYASA-Magazin

  PiYASAMagazin

MÜNCHEN 

Nürnberg
ISTANBULAugsburg 
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3...	2...	1...	GOKART	
-	Nervenkitzel	der	Spaß	macht
 
 Die Spannung steigt – 
wer schafft es als erstes in das 
Ziel? Wer darf  sich feiern lassen 
wie sonst nur die großen Formel-1 
Stars? Fast alle großen Stars, die 
sich auf den Podesten in Monte 
Carlo und an anderen Traumorten 
feiern ließen, haben ihre Karriere 
einmal genau so begonnen- beim 
Gokart fahren.
In der Gokart-Arena Neufinsing 
muss man nicht unbedingt eine 
große Rennkarriere beginnen 
oder Vollprofi sein, hier kann 
jeder sein Glück probieren. 
Auf der vor knapp eineinhalb 
Jahren eröffneten Arena, nur 25 
Kilometer von München entfernt, 
ist jeder herzlich willkommen- 
für Geburtstage, Firmenfeiern 
aber auch Familienausflüge 
oder einfach ein paar Freunde 
die Spaß haben wollen. In den 
Ferien bietet die Gokartbahn 
extra Kindergruppen an, für 
alle Kinder ab acht Jahren und 
einer Mindestgröße ab 130cm.  
Während die Kleinen ihre Runden 

drehen, können die Eltern es sich 
in der Sky Sportsbar gemütlich 
machen und eins der täglich frisch 
gemachten Menüs genießen. 
Das wirklich besondere an der 
Gokartbahn Neufinsing ist jedoch, 
dass alle Umweltbewussten auch 
kein schlechtes Gewissen haben 
müssen, alle dort verwendeten 
Fahrzeuge sind Elektrokarts und  

fahren ohne Benzin und schonen 
somit die Umwelt. 
Wer nun Lust bekommen hat, sein 
Können zu testen, ruft am besten 
an um einen Termin auszumachen 
unter 08121-2252880 oder schaut 
mal auf der Homepage vorbei 
(http://www.gokartarena.de). 
 Allerdings gilt natürlich auch hier: 
die Sicherheit geht vor!
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İniesta,	İlkay,	Xavi… 
El	Clasico’nun	öte	yanında	bir	Türk

 Mesut Özil, Hamit 
Altıntop ve Nuri Şahin daha 
önce Real Madrid’e transfer 
olup, El Clasico’nun eflatun 
beyazlı formasını giymişti. Eksik 
olan, ezeli rekabetin bordo mavi 
formasını giyen bir Türk’tü. Şimdi 
o da tamam oluyor; önümüzdeki 
yıl Barcelona’da oynayacak 
olan İlkay Gündoğan sağlık 
kontrolünden geçti. 
Borussia Dortmund formasıyla 
çok başarılı maçlar çıkaran İlkay, 
uzun süredir dünya devlerinin 

transfer listesindeydi. Manchester 
United‘ın da devrede olduğu 
bilinirken Barcelona elini çabuk 
tutarak İlkay’la anlaştı ve Rüştü 
Reçber’den sonra Katalan 
kulübünde oynayacak olan ikinci 
Türk futbolcu olmasının da yolunu 
açtı.
Katalan takımına yakınlığı ile 
bilinen El Mundo Deportivo 
Gazetesi, kulüp doktoru Richard 
Pruna’nın, Almanya‘da İlkay 
Gündoğan‘ı muayene ettiğini 
öne sürdü. Habere göre, İlkay‘ı 

kadrosuna katmak isteyen 
Barcelona, uzun süredir sakatlığı 
bulunan başarılı oyuncunun, 
sahalara tam olarak sağlıklı 
döneceğinden emin olmak istiyor. 
Ekim ayında Alman kaleci ter 
Stegen‘in imzası için Almanya‘ya 
giden Barcelona yetkilileri, İlkay‘ın 
babası ve amcası ile buluşup ilk 
görüşmeyi gerçekleştirmişti. 
Borussia Dortmund ile sözleşmesi 
2015 yazında sona erecek olan 
İlkay, Alman Milli Takımı’nın, 
Paraguay ile oynadığı özel maçta 
sakatlandığı için geçen yılın 
ağustos ayından bu yana forma 
giyemiyor.

  PiYASA-Magazin

  PiYASAMagazin

MÜNCHEN 

Nürnberg
ISTANBULAugsburg 
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Die GoKartArena bietet Ihnen eine anspruchsvolle und vielseitige Strecke, die mit engen und 
weiten Kurven sowie langen Geraden zum Beschleunigen den optimalen Fahrspaß bietet.
Genießen Sie die Zeit vor oder nach einem Rennen in einer gemütlichen Atmosphäre  bei 

leckeren Gerichten in einem unserer Gastronomien.

GoKartArena & Familienpark Neufinsing GmbH
Am Steinfeld 3

85464 Neufinsing
Telefon 08121-225 228 0

Telefax 08121-225 228 10

Feiern Sie mit uns – wir organisieren Ihre Veranstaltung in der GoKartArena. 
Ob Firmenfeiern, Familienfeste, Geburtstage oder Tagungen – Wir bieten Ihnen für Ihre 
Veranstaltung in der GoKartArena den immer passenden Rahmen für Ihre Events und 

sind Ihnen gerne bei der Organisation behilflich.
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Bilal’e	anlatır	gibi	anlat... 
- alo bilal 
- kimsin? 
- benim lannn baban! 
- hangi babam? 
- lannn... kaç tane var? 
- bağırma baba hemen anlıyamıyorum. 
- neredesin sen 
- koruma aracında 
- çıkmadın mı daa ordan 
- bura iyi. ifadeye bile hologramla gittim... 
- kaç para var? 
- bilmem 
- oğlum kaç para var?
- her yer para her yer kasa... 
- kasayı sıfırla! 
- baba bir masal anlat bana/ içinde sıfırlama işlemi 
olmasın! 
- paraları kızılay’a verecektik de! 
- biz kızılay’dan aldık... 
- lann! cami yapacaktık de o vakit!.. 
- her yer cami her yer minare... 
- urla’da eksik vardı de! urla’da eksik vardı de! 
urla’da eksik vardı de! 
- niye 3 kerem gonuşuyon babam
- birincisi benim cümlem, ikincisi tapem üçüncü de 
montajım... 
- babaa 
- ne var? 
- gün gelecek devran dönecek/ak parti halka hesap 
verecek!.. 
- lannn! ne diyon sen? 
- şaka şaka hamdolsun şaka... 
- neyse ortalıkta görülme ananı da al git!.. 
- sen ne etcen babam? 
- uçağa 
- nereye? 
- sürgüne... 
- hangi sürgün? 
- en az üç sürgün... 

*** 
- alo fatih 
- olur efendim 
- daha bişey demedim ki...

*** 
- alo bilal 
- efendim bıbacığım 
- sıfırladın mı şeyleri 
- evet bıbacığım 
- şimdi tekrar trilyonla!..

Haydar Işık’ın Haydari 1, Haydari 2 ve Haydari 3 adlı mizah kitaplarını O2 yayınlarından edinebilirsiniz.

hayrola yüzünden 
düşen bin parça 

botoks... 
 

*** 
mekanı 

parsel parsel, 
imarlı cennet olsun

 
*** 

haydi beyler el ele, 
gaz gaza  

kitle eylemine! 

gideceğiniz 
yere kadar 

yüzsüzleşeyim 
hanımefendi. 

 

*** 
polis 

dikkatimi dağıttı... 
 

*** 
aç gariban der 

ki; ölsem de gam 
yesem... 

 
*** 

ayaklarıyla ayakkabıların 
içine girdiler...

arap sabunuyla 
roma’yı yıkarım... 

 
*** 

tut beni yoksa 
dayak yiyecem! 

 

***  
“bezm-i alem 

valide sultan cami 
yeni müezinini 

borsaya  
bildirdi...” 

ecelimle birlikte 
susadık... 

HAYDARİ

Haydar Işık
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Taner Yıldız’ın ‘Kedi’ 
Açıklamasının Ardından 
Birleşmiş Milletler 
‘Türkiye’nin Cezai Ehli-
yetinin Kaldırılması’ Gün-
demiyle Toplandı
30 Mart gecesi yaşanan elektrik 
kesintilerinin sebebini trafoya 
giren kedi olarak açıklayan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, yurtdışında da geniş yankı 
uyandırdı. Konuyu gündemine alan 
Birleşmiş Milletler, Türkiye’nin ulus-
lararası platformda cezai ehliyetinin 
kalkması için çalışmalara başlar-
ken, BM Genel Sekreter Yardımcısı 
Alain Humpwing, alınacak olası 
bir kararın yaptırım değil, ‘halden 
anlama’ olarak yorumlanması 
gerektiğini belirtti. Humpwing “Artık 
Suriye’ye mi giriyorsunuz, Yunan 
uçağı mı düşürüyorsunuz napıyor-
sanız yapın ondan sonra” sözleriyle 
Türkiye’nin de bu süreçten karlı 
çıkacağını kaydetti.
Bugüne dek Türkiye’yi ‘Ya bunlar 
Akdeniz insanı, deli dolu olur’, 
‘Bunlar Karadeniz insanı, biraz fır-
tınalı olur’, ‘Doğu insanı tabii biraz 
duygusal’ diyerek idare ettiklerini 
de vurgulayan Genel Sekreter 
Yardımcısı, “Bu meselenin artık 
saklanacak bir tarafı kalmadı. 
Belli ki pek iyi bi halde değilsiniz. 
Zaten Türkiye’de de hangi şehre 
giderseniz gidin, ‘bizim oranın 
insanı biraz delidir’ derler. Bunu üst 
üste toplayın, ortaya böyle bir tablo 
çıkıyor neticede. Çok da uzatmanın 
manası yok, gelin siz de he deyin, 
bu işin adını koyalım” çağrısı yaptı.

Antalya’ya İnen Yılın İlk Rus 
Turist Kafilesiyle Birlikte 
Türkiye Yeniden ‘’30’undan 
sonra çöküyorlar’’ Tezine 
Tutunmaya Çalışıyor
Antalya’ya inen sezonun ilk Rus 

turist kafilesiyle birlikte Türkiye bir 
kez daha Rus kadınları gerçe-
ğiyle karşı karşıya kaldı. Kafileyi 
Havalimanı’nda coşkulu bir törenle 
karşılayan Antalya Büyükşehir Be-
lediyesi ve Turizm Bakanlığı yetkili-
leri, Türkiye’nin bu zorlu süreci her 
yıl olduğu gibi yine “Gençken iyi de 
30’undan sonra hemen çöküyorlar 
ya” tezine tutunarak atlatabileceğini 
vurgulayarak endişeleri gidermeye 
çalıştılar. 

Yazın müjdecisi olarak da bilinen 
ilk Rus turist kafilesi, Antalya Ha-
valimanı Dış Hatlar Terminali’nde 
Turizm Bakanlığı temsilcileri, Antal-
ya Büyükşehir Belediyesi Turizm ve 
Enformasyon Dairesi yetkilileri ve 
bir grup şezlongcunun hazır bulun-
duğu resmi bir törenle karşılandı. 
Törende kısa bir konuşma yapan 
Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ülgen 
Gümüşer, Rus turistler konusunda 
önceki yıllardan edilen tecrübeler 
sayesinde bu sezonun da en az 
hasarla atlatılacağına olan inancını 
dile getirdi.
Türkiye’nin ucuz turizm ülkesi 
olarak bir yerlerden petrol, doğal-
gaz falan çıkana kadar Rus turist 
gerçeğiyle yaşamayı öğrenmesi 
gerektiğini belirten Gümüşer, daha 
sonra şöyle devam etti:
“Moral bozmak yok arkadaş-
lar. Biliyorsunuz Rus kadınlar 
30’undan sonra çöküyorlar. 
Şimdi bunu kendimize her 
an hatırlatma zamanıdır. 
Sabretmemiz lazım, bakın 
havalimanımıza inen ilk 
kafilenin yaş ortalaması 26. 
Şunun şurasında 4 sene kal-
dı, olaya bu şekilde pozitif 
bakalım...” 
Bakanlık Müsteşarı, “30’un-
dan sonra çöküyorlar” sa-
vunmasının yeterli gelme-
mesi durumunda, “Denize 
bile makyajla giriyorlar, o 
kadar boyayı bana sürsen 
ben de...”, “O vatka ne 
abi, 80’lerde miyiz?” ve 
“acaip görgüsüzler yaa” 
gibi alternatif söylemlerin 
de her zaman hazırda 
olduğunu hatırlattı.

Ermenilerin Kendilerini 
Daha Fazla TC Vatandaşı 
Hissetmeleri İçin Düğmeye 
Basıldı: Patrikhane, AVM’ye 
Dönüştürülüyor...
Başbakanlık’tan yapılan taziye bil-
diriminin ardından, hükümet Erme-
ni vatandaşlara yönelik çalışmala-
rında bir adım daha atarak TOKİ’yi 
devreye soktu. Bugün sabah 
saatlerinde Kumkapı’da bulunan 
İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ni 
ziyaret eden TOKİ heyeti, 1915’de 
yaşananlara ilişkin üzüntülerini bil-
dirmelerinin yanı sıra binaya ilişkin 
incelemelerde bulundu. Yetkililer, 
Patrikhane’nin Türküyle, Kürdüyle, 
Lazıyla, Ermenisiyle hep birlikte 
kullanılabilecek bir alışveriş mer-
kezi olmaya çok müsait olduğunu 
belirtirken, “Geçmişte siz de büyük 
acılar yaşadınız. Ve herkes bilir ki 
acıyı geride bırakmanın en kolay 
yolu kendini alışverişe vermektir. 
Bir ayakkabı, bir cep telefonu in-
sanın bütün havasını değiştiriverir. 
O halde, hadi buyrun...” sözleriyle 
birlik ve beraberlik mesajı verdi.
 
Zaytung.com´a teşekkürler



66 01 / 02 / 03 2014     piyasa  

Horoscope

Koç 21.03.-20.04.
Hatalarınızı telafi etmek için elinize geçecek fırsatları 
iyi değerlendirmelisiniz. Bazı sorunları görmezden 
gelemezsiniz. Sevdiklerinizi kırmamaya özen gösterin.  
 
Boða 21.04.-20.05.
Sevdiklerinizle birlikte aktivitelere katılmak size mutlu-
luk veriyor. Partnerinize yeniden aşık olmanız 
mümkün. İş konusunda olumlu gelişmeler 
sizi bekliyor. 

Ikizler 21.05.-21.06.
Biraz daha dişinizi sıkarsanız 
çok yakında kutlamalara 
başlayabilirsiniz. Aşk 
hayatınızda gelişmeler var.

Yengeç 22.06.-22.07.
Yaratıcılığınız yine üst sevi-
yede. Beklenmedik 
gelişmeler aşk hayatınız 
etkileyebilir. 
Harcamalarınızda dikkatli 
davranmalısınız. 

Aslan 23.07.-23.08.
Yeni projelerinizi hayata geçirmek için 
kendiniz uğraşmalısınız; Çevrenizdekiler 
ne istediğinizi anlamakta zorluk çekiyor olabilir. 

Baþak 24.08.-23.09.
Espri anlayışınız işlerinizde kolaylık sağlayacak. 
Sevdiklerinizle yanlış anlamalar yüzünden sorun 
yaşayabilirsiniz. Maddi konularda dikkatli olmalısınız.

Terazi 24.09.-23.10.
Etrafınızdakilerden beklentiniz çok yüksek. Size 
yardım etmek isteyenlere karşı daha dikkatli 
olmalısınız. Aşk hayatınız hareketleniyor.
 
Akrep 24.10.-22.11.
Yalnız kalmak istediğiniz bir dönemdesiniz ama merak 

etmeyin uzun sürmeyecek. Hata yapmaktan 
korkmanıza gerek yok; cesaretli olun! İş 

hayatınızı aksatmamaya çalışın.

Yay 23.11.-21.12.
Yaratıcı fikirlerinizi uygulama-
ya geçirerek başarı elde 
edebilirsiniz. İlişkiler konu-
sunda kararsız olabilirsiniz. 

Oðlak 22.12.-20.01.
Herşeyi kontrol altında 
tutma isteğiniz sizi zorla-
yabilir. Olayları akışına 
bırakmayı deneyin. Aşk 

hayatınızda beklenmedik 
değişiklikler olabilir. 

Kova 21.01.-19.02.
Kendinizi engellenmiş hissediyor-

sunuz. Bazı şeyleri değiştirmeniz 
gerektiğini biliyorsunuz. Kısa bir tatil iyi gelebilir.   

  
Balýk 20.02.-20.03.
Aşk hayatınızda mutsuz hissediyor olabilirsiniz. 
Partnerinizi farketmeden kırmış olabilir misiniz? Maddi 
konularda şanslı bir dönemdesiniz.
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taverna diyar

Wörthstr. 10
81667 München

Tel: 089/48 95 04 97
Fax: 089/44 77 08 15

info@diyar.de
www.diyar.de
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kurdisch-türkische spezialitäten & partyservice
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HELAL

MANTI KEYFİNİ BİRDE LEZİZEL MANTI‘DA TADINIZ

 
 
 
 
 

MANTI
TÜRKISCHE TEIGTASCHEN

     Doyamayacağınız mantı lezzetinin adresi lezizel
     Ev yapımı kalitesinde, sevdiğiniz damak tadında
     Mantılarımızı imalathanemizde el değmeden üretiyoruz
     Ürünlerimiz hiçbir katkı maddesi içermez
     Farkımızı hem yerimizde, hemde evinizde tadabilirsiniz

lezizel Mantı
Thalkirchner Strasse 129
81371 Münih
U3 / BUS 54 / BUS X30:  Brudermühlstrasse
Tel: 089 / 76703733
 

Hafta içi:    11:00 - 21:00
Cumartesi: 12:00 - 22:00


