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Unuttuklarımız, unutmadıklarımız...
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Editorial

Unuttuklarımız, unutmadıklarımız...

Zafer
 
Nürnberg‘de Mengen Restoran‘ın sempatik aşçısı Zafer hem 
bize hazırladığı özel yemekleriyle hem de hep güler yüzlü 
olmasıyla bizim kahramanımız olmayı hak etti. 

AYIN KAHRAMANI

 Soma’da yaşanan facianın haberini ilk 
aldığınızda neler hissettiğinizi hatırlıyor musunuz? 
Peki ya televizyonda ilk görüntüleri gördüğünüzde... 
Ailelerin çığlıklarını ilk duyduğunuzda...
Sanırım hepimiz aynı dehşet ve üzüntüyle takip 
ettik orada yaşananları. Hepimizin dilindeydi Soma; 
“Sedye kirlenmesin diye çizmelerini çıkarmaya 
kalkan madenciyi gördün mü!?” Hepimiz görmüştük, 
hepimizin içi cız etmişti... Sonra bir baktık; aradan 
iki ay geçmiş ve Soma unutulmaya yüz tutmuş. Bu 
sayımızda Soma’yı hatırlatmak istedik. 
 Naime Doğan`ın başlattığı mücadele 
sonuç verdi. Avrupa Adalet Divanı Almanya`nın 
aile birleşiminde uyguladığı dil şartını haksız buldu. 
Darısı ayrımcı tüm diğer uygulamaların başına. 
Mücadeleye devam...
 Yine bir seçim arifesindeyiz. Yaklaşan 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şartları pek 
kolay olmasa da Almanya’daki Türkler ilk kez 
oy kullanabilecekler. Balbay’ın Münih’te verdiği 
konferansta da en merak edilen konu bu oldu. Bu 
sayımızla birlikte bir yıldır süren seçim konularımızı 
noktalamak istiyoruz. 
 Dünya Kupası’nı millilerimiz olmadığı 
için biraz buruk izledik. Favori olarak görülen 
takımlardan bazıları daha şampiyonanın başında 
elenirken Almanya dördüncü yıldızını aldı. “Özil 

neden milli marşı 
söylemiyor?” 
tartışmalarına 
aldırmadan 
Türklerin bu 
şampiyonluğa 
nasıl sevindiğine 
şahit olduk. 
 Yaz aylarının başlamasıyla birlikte açık 
hava şenlikleri de yoğundu; Karadeniz Kadırga 
Şenliği ve Uşaklılar Kır Şenliği‘ne katıldık. 
Derneklerimizin işi hiç kolay değil; bir yandan 
Almanya’da uyumu teşvik etmek, diğer yandan da 
kendi kültürümüzü unutturmamak için canla başla  
çalışıyorlar...
 Ramazan ayıyla birlikte gelen iftar 
davetlerine mümkün olduğunca katılmaya çalıştık. 
Barış ve hoşgörünün vurgulandığı davetlerde 
en etkileyici konuşmayı kuşkusuz Amerikan 
başkonsolosluğunda Benjamin İdriz yaptı.
 Dergimizle ilgili övgülerinizi alıyoruz. 
Şımarmıyoruz; size okumaya değer, farklı bakış 
açısı olan dolu dolu bir dergi sunmanın mutluğunu 
yaşıyoruz.
 Tüm okurlarımıza şimdiden iyi bayramlar, 
iyi tatiller.
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  NBC	
Nuri Bilge Ceylan Cannes Film Festivali‘nde en iyi 
filme verilen Altın Palmiye‘yi Kış Uykusu‘yla aldı. 
Böylece Yılmaz Güney‘in Yol‘undan sonra kış uyku-
suna yatan Türk sineması uyanmış oldu.

2  4.	yıldız	geldi!
Almanya finalde Arjantini yenerek şampiyon oldu. 
İngiliz futbolcu Lineker yine haklı çıktı; „Futbol 22 kişi 
ile oynanan ve sonunda Almanlar‘ın kazandığı bir 
oyundur“ 

3  Kadının	yeri 
Sigorta kayıtlarına göre, Türkiye‘de nüfusun yarısını 
kadınların oluşturmasına rağmen bu durum işgücü 
piyasasına yansımıyor. Türkiye‘de 2013 sonu itibari-
yle kayıtlı 12 milyon 484 bin 113 işçi çalışırken, 
bunların 9 milyon 297 bin 209‘unu erkekler, 3 milyon 
186 bin 904‘ünü kadınlar oluşturuyor. 

4  Nargilemin	marpucu	da... 
Paris‘te düzenlenen moda fuarları Who’s Next’te 
Türkiye‘yi fesli, dansözlü ve nargileli tanıtan firma, 
yoğun tepki üzerine özür diledi. E tabi, normalde 
tanıtım standında laboratuvar, bilim adamı, yeşil bir 
doğa, herkesin barış içinde bir arada yaşadığını sim-
geleyen objeler ve mizansenler olmalıydı.  

5  Koçum	benim 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker, şu anda 
ihtiyaç olmadığını ama gerekirse Kurban 
Bayramı’nda hayvan ithal edebileceklerini söyledi.  
 

6  Otomobillerle	ördük	anayurdu	

dört	baştan 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 Şubat ayına 
ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı; 
trafiğe kayıtlı 18 milyon 94 bin 581 aracımız var.  

7  Dumanla	haberleşeceğiz
Alman Dış İstihbarat Servisi`nde (BND) görevli bir 
ajan hakkında ABD için casusluk yaptığı gerekçesiy-
le soruşturma açılmasının ardından güvenlik önlem-
leri artırıldı. Alman servisi bundan sonra iç ve dış 
yazışmalarda casusluğa karşı korunmak amacıyla 
daktilo kullanma  kararı aldı.   

8   Zeki	Müren	de	bizi	görecek	mi 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, satın alma gücü 
paritesine göre kişi başına milli gelirin 19 bin doları 
aştığını açıkladı. İnsan merak ediyor, bu 19 bin dolar 
hangi kişilerin başına düşüyor? Çarşıdaki, pazardaki 
vatandaş pek başına 19 bin dolar düşmüş gibi 
görünmüyor da.  

9  Sen	kapa,	ben	arayayım 
ABD Ulaşım Güvenlik Dairesi (TSA), olası bir terör 
tehlikesine karşı şarj edilmemiş cep telefonları, 
tablet veya bilgisayarlarla uçuşa izin verilmeyeceğini 
duyurdu ve İngiltere, Fransa ve Türkiye`den daha 
sıkı kontrol istedi.

10   Benim	esnafım 
Turkcell abonesi esnaflar için geliştirilen Akıllı 
Yardımcım Uygulaması ile esnaflar, müşterilerine 
SMS ile kampanyalarını duyurup, müşteri bazlı vere-
siye defterini akıllı telefonunda taşıyacak.  
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News

Çankaya	Köşkü‘nün	kapısını	
Almanya	açacak
Türkiye, 10 Ağustos‘ta tarihi bir seçime daha sahne olacak. Cumhuriyet 
tarihinde ilk kez cumhurbaşkanını halk seçecek. 30 Mart‘taki tabloya 
göre, yarış başa baş. Erdoğan‘a Çankaya Köşkü‘nün kapısını 
Almanya‘daki 1 milyon 381 bin Türk açacak.
 Cumhuriyetin 91. yılında ilk kez 
cumhurbaşkanını halkın oyları belirleyecek. Seçim 
AKP‘nin adayı Recep Tayyip Erdoğan, CHP, 
MHP, DSP, DP, BTP‘nin ortak adayı Ekmeleddin 
İhsanoğlu ve HDP‘nin adayı Selahattin Demirtaş 
arasında geçecek. 10 Ağustos‘ta yapılacak ilk 
turda yüzde 51 oy oranını yakalayan çıkmazsa, 
en çok oyu alan iki aday, 24 Ağustos’ta 
tekrar yarışacak. Bu turda yüzde 50‘yi geçen 
cumhurbaşkanı olacak. 
 Türkiye’deki seçmen sayısı, 52 milyon 
695 bin. Yurtdışındaki 2 milyon 734 bin olan 
seçmen sayısını eklediğimizde toplam 55 
milyon 429 bin 429 kişi seçimde oy kullanacak. 
Almanya‘da da 1 milyon 380 bin 909 kişinin oy 
kullanması bekleniyor. İlk turda adaylardan birinin 

ipi göğüsleyebilmesi için 28 milyon oya ihtiyaç 
duyuluyor. Ancak mart ayındaki yerel seçimlerde 
geçerli oy sayısının 51 milyon 702 bin olduğu 
hesaplanırsa bir adayın ilk turda kazanabilmesi 
için yaklaşık 23 milyon oya ihtiyacı bulunuyor. 

İLK TURDA MÜMKÜN MÜ?
 AKP, 30 Mart‘ta 22 milyon 425 bin 460 
oy almıştı. İktidar partisi geçerli oyların yüzde 
43‘ünü almayı başarmıştı. Ana muhalefet partisi 
CHP 12 milyon 654 bin 982, MHP ise 9 milyon 
506 bin 476 oy aldı. İki partinin toplamı, 22 milyon 
161 bin 458. HDP/BDP ise 3 milyon 436 bin 167. 
Bu başa baş tablo karşısında seçime katılım 
oranı ve Selahattin Demirtaş‘ın alacağı oy, bütün 
hesaplarını ilk tur için yapan Erdoğan‘ın umutlarını 

Recep Tayyip Erdoğan (60) 
Kasımpaşalı Başbakan 

Türk siyasi tarihinin son 20 yılına yön 
veren Erdoğan, 1954 yılında 

İstanbul‘un Kasımpaşa ilçesinde 
doğdu. 18 yaşında siyasi 
yaşamına başlayan Erdoğan, 
1994‘te Refah Partisi‘nden İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçildi. 1997‘deki Siirt Mitingi‘nde okuduğu şiir 
nedeniyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Erdoğan, 
4 ay hapis yattı. 2001‘de kurulan AKP‘nin kurucuları 
arasında yer aldı. Bir yıl sonraki seçimlerde yüzde 
34‘lük oy oranıyla tek başına iktidar olan AKP‘nin lideri 
olan Erdoğan, üst üste en uzun süre başbakanlık 
yapan siyasetçi. 
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boşa çıkarabilir. Ancak AKP ve Erdoğan‘ın en 
büyük güvencesi, yurtdışındaki 2 milyon 734 
bin oy. Yurtdışı oyların büyük çoğunluğunun 
Erdoğan‘a akması halinde AKP adayının ilk turda 
seçimi kazanması hiç de zor bir olasılık değil. 

ANKETLER ERDOĞAN DİYOR 
 Kamuoyu araştırma şirketleri KONDA, 
ORC, Genar ve MAK‘ın anketlerine göre 
Başbakan Erdoğan ilk sırada yer aldı. Konda‘ya 
göre, yaklaşık 23 milyon oy alacak Erdoğan, ilk 
turda seçilecek. ORC‘ye göre Erdoğan yüzde 54, 
İhsanoğlu yüzde 39.4, Demirtaş ise yüzde 6.6 
oranında oy alacak. Genar ve MAK‘ın anketlerine 
göre de Erdoğan, ilk turda Çankaya‘ya çıkacak oy 
oranını yakalıyor. 

CHP‘DE HESAPLAR KARIŞTI
 Milliyetçi muhafazakar Ekmeleddin 
İhsanoğlu‘nun aday gösterilmesi ana muhalefet 
partisinde sert rüzgarların esmesine neden 
oldu. Ulusalcılar, Kemalistler, Aleviler ile sosyal 
demokratlar İhsanoğlu isminden rahatsızlar. 
Bu rahatsızlıkların sandığa nasıl yansıyacağı 
merak konusu. Sonucun Kemal Kılıçdaroğlu‘nun 
koltuğunu da yakından ilgilendirdiği bir gerçek. 

BATI‘DAKİ ENDİŞE
 Batı basını da Erdoğan‘ın cumhurbaş-
kanlığı adaylığına temkinli yaklaştı. Ülkenin içinde 

bulunduğu kutuplaşmaya dikkati çeken New York
Times gibi gazeteler, Erdoğan‘ın seçilmesinin, 
temsil ettiği dindar kesimlerle liberaller, milliyetçiler 
ve kentli Türklerden oluşan muhalefet arasındaki 
bölünmeyi derinleştireceği uyarısında bulundu. 
 Batı‘nın kaygısını araştırma şirketleri ve 
akademisyenler de paylaştı. İTÜ Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Mustafa Erdoğan, „Erdoğan‘ın 
kafasında, tek bir liderin bütün siyasi gücü kontrol 
ettiği Latin Amerika tarzı yönetim sistemi var“ dedi. 
KONDA Araştırma Şirketi sahibi Tarhan Erdem 
de, Erdoğan‘ın başkanlık sistemi özlemi çektiğine 
işaret ederek, „Başkanlık sistemi Ankara‘yı 
cehenneme çevirir. Kanunlarımız koyu bir merkezi 
yönetime göre çıkarılmıştır. Bu değiştirilmeden 
başkanlık sistemine geçmek işleri içinden çıkılmaz 
bir hale getirir“ değerlendirmesinde bulundu. 
 Yurtiçindeki ve dışındaki Türkler 
tarihlerinde ilk kez cumhurbaşkanını seçecek. 
Halkın tercihi sadece Çankaya Köşkü‘ne kimin 
çıkacağıyla sınırlı kalmayacak, seçim ülkenin 
geleceğini de yakından ilgilendirecek. Türkiye, tek 
adam rejimiyle parlamento ve demokratik sistem 
arasında tercih yapacak. Türkiye‘nin bu demokrasi 
sınavından başarıyla çıkması ve Çankaya‘ya 
çıkacak ismin de tüm halkın cumhurbaşkanı 
olacağını kanıtlaması halinde ülkemiz kritik bir 
eşiği atlamış olacak. Bu siyasi olgunluk, Türkiye‘yi 
bölgesinde yeniden örnek ülke statüsüne 
çıkaracak.

Selahattin Demirtaş (41)
En genç aday  
Elazığ‘ın Palu ilçesinde 1973‘te doğan 
Demirtaş, en genç cumhurbaşkanı adayı. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu 
olan HDP‘li aday, siyasetten boş kalan 
zamanlarda avukatlık da yapıyor. Diyarbakır 
milletvekili olan Demirtaş, evli ve iki çocuk 
babası. BDP ve HDP eşbaşkanlıkları 
da yapan Demirtaş, 2006‘da Diyarbakır 
İHD Başkanlığı görevini yerine getirmişti.
Kürtlerin dışında toplumun diğer kesimlerini 
de kapsayan mesajlar veren Selahattin 
Demirtaş‘ın alacağı oy, cumhurbaşkanlığı 
seçiminin ikinci tura kalıp kalmayacağını 
belirleyecek. 

Ekmeleddin İhsanoğlu (71)
Bilim insanı 

Mısır‘ın başkenti Kahire‘de 1943 yılında doğan İhsanoğlu, 
Türk kültürü, İslam ve Batı dünyası ile Türk-Arap ilişkileri 
hakkında çok sayıda kitap ve makaleleri bulunan bir bilim insanı 
olarak tanınıyor. 2004-2014 yılları arasında Birleşmiş Milletler 
Topluluğu‘ndan sonra en büyük uluslararası örgüt olan İslam 
İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği yapan İhsanoğlu, bilim ve 
eğitime katkılarından dolayı Devlet Üstün Hizmet Madalyası‘na 
da layık görüldü. Evli ve iki çocuğu bulunan İhsanoğlu, İngilizce, 
Fransızca, Arapça ve Farsça biliyor. 
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Yurtdışında	oy	
kullanmak	zor! 
 Almanya‘ya göçün 
üzerinden yarım asır geçtikten 
sonra, Türkiye yurtdışındaki
yurttaşlarımıza göstermelik de 
olsa oy kullanma olanağı sağlıyor. 
Ancak sağlıyor da, o
olanağı kullanmak çok kolay değil. 
Öte yandan Cumhurbaşkanı 
adayları da açıklandı. Geleneğinde 
biat kültürü olan partiler adayların 
açıklanmasına ses çıkarmazken, 
Cumhuriyet Halk Partisi‘nde sular 
durulmuyor.
Önce, neden yurtdışında oy 
kullanmak o kadar da kolay değil? 
Bir örnek verecek olursak, tüm
Bavyera‘da oturan oy kullanma 
hakkına sahip Türkler, Münih‘e 
gelmek zorundalar. O da
yetmez, önceden bilgisayardan 
oy kullanmak için randevu almak 
zorundalar. Aynı şehirden, aynı 
aileden yurttaşların aynı gün 
ve zamana randevu almaları 
olanaksız.
Tüm bunları alt alta yazınca 
yıllardan beri konuşulan, 
yurtdışındaki yurttaşların oy
kullanma hakları suya düşmüş 
oluyor. Çünkü bu koşulları yerine 

getirecek çok az sayıda
yurttaşımız oylarını 
kullanabileceklerdir. Yıllardan beri 
Almanya‘da, en azından yerel
seçimlerde oy kullanma uğraşı 
veren insanlarımıza, kendi 
ülkemizin koyduğu bu uygulanması
zor seçim yöntemi kabul edilemez.
Yüksek seçim kurulunun, 
yurttaşlarımızın yurtdışında oylarını 
kullanabilmeleri için uygun
olanaklar yaratmak yerine, durumu 
daha da zorlaştırması, anayasal 
bir hak olan oy kullanma hakkımızı 
neredeyse elimizden almaktadır. 
Bu sakıncalı durumun en kısa 
zamanda çözülmesi gerekiyor. 
Yoksa yurtdışında yaşayan 
yurttaşlar olarak bu haklarımız 
çağdaş bir şekilde kullanabilmek 
için yeniden mahkemelerin yollarını 
mı tutmalıyız?
Öte yandan Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin aday belirleme yöntemi 
konusundaki tartışmalar, olumlu 
bir gerçeği de ortaya koymuş oldu. 
Öteki siyasi partiler açıklanan 
adaylara hemen biat ederken, 
CHP‘den adaya ve belirleme 
yöntemine itirazlar yükseldi. 

Elbette biz de Cumhuriyet
Halk Partisi’nden sosyal demokrat 
bir aday beklerdik. Olmadı. Ama 
olanı da demokratik yöntemlerle, 
parti meclisi ve yetkili organlarla 
daha seviyeli ve zamanlıca 
tartışmış olsalardı, sanırız bu kadar 
gürültü kopmazdı.
Buradan şu çıkıyor; CHP 
demokratik yollar dışında dayatma 
bir adayı, sosyal demokrat da olsa 
biat ederek kabul etmiyor. Olaya 
buradan bakacak olursak, CHP 
yönetimi kendisine ders
çıkarmalı ve daha çok 
demokrasiden zarar gelmeyeceğini 
kabul etmeli. 

Necip Şahin 
HDF Genel Başkanı

  PiYASA-Magazin

  PiYASAMagazin

MÜNCHEN 

Nürnberg
ISTANBULAugsburg 
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Türk	eşlere	Almanca	şartı	kalktı	
 
 Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), aile 
birleşiminde dil şartı koşan Almanya’yı haksız buldu. 
Böylece eşlere uygulanan Almanca şartı ortadan 
kalktı. Almanya, 2007’den beri Türkiye, İran, Afganis-
tan ve Rusya gibi ülkelerden evlilik yoluyla gelecek 
eşlerde temel düzeyde Almanca dilbilgisini şart 
koşuyordu. 
Tarihi karar, Naime Doğan adlı Türk kadının Alman-
ya’daki eşine kavuşmak için başlattığı hukuk mü-
cadelesinin sonunda alındı. Vize alamayan Doğan, 
Berlin İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkeme 
de, dil şartının AB hukuku ile bağdaşıp bağdaşmadı-
ğı konusunda ABAD’dan görüş istemişti. 
ABAD, Almanya’nın uyguladığı dil sınavının Türkiye 
ile olan anlaşmalara aykırı olduğu yönünde görüş bil-
dirdi. Divan, raportörü Paolo Mengozzi’nin aile birle-
şimindeki dil şartının Türklere uygulanamayacağı yö-
nündeki görüşüne katıldı. Evlilik yoluyla Almanya’ya 
gelmek isteyen Türklerden Almanca bilmeleri şartı 
aranıyordu. Dil bilmeyenlere vize verilmiyor, aileler 
birbirlerinden ayrı yaşamak zorunda bırakılıyordu. 
ABAD’ın kararını uygulamak zorunda   

 
olan Almanya’nın yeni düzenleme yapması bekleni-
yor. 

Taşdelen: “Gerekli ve 
aileyi koruyan doğru 
bir karar!“
Bavyera Parlamentosu 
SPD Meclis Grubu Uyum 
Sözcüsü Arif Taşdelen ise 
konuyla ilgili şöyle konuştu: 
“Lüksemburg´daki Avrupa 
Adalet Divanı eşitlik prensibi-
ne aykırı olan ve aile birleşiminde büyük engel teşkil 
eden bu uygulamanın hukuka aykırı olduğunu teyit 
etmiştir. Eşler Türkiye´de Almanca dil kursu bulmakta 
büyük güçlük çekiyor, dil en kolay ülkesinde öğreni-
lir. Dil sınavında başarılı olma kuralı bugüne kadar 
birçok ailenin birleşmesini engelledi. Mahkemenin 
verdiği bu karar, hem bu aileleri korumakta, hem de 
Alman Anayasası´nın temel özelliklerinden biri olan 
aileyi koruma kuralının altını çizmektedir.”

Misyonumuz:
Biz özel bir yoğun bakım şirketiyiz (tüm sağlık sigortaları 

için izinliyiz). Misyonumuz, çok hasta ve bakıma muhtaç 
kişiler için bakım hizmeti sunmaktır. Hedefimiz, bakım ve  
destekte bulunduğumuz tüm bireylerin –ihtiyaçları olan 
yoğun bakıma rağmen- ev ortamı içerisinde olabilecek 
en rahat ve başkalarına bağımsız duruma gelmelerini 
sağlamaktır. 

İnsan, bizim işimizin kalbindedir. Evde yoğun bakıma  
ihtiyaç duyan hastalara hizmet etmek üzere kurulan  

yenilikçi ve geleceğe odaklı şirketimizin  
hedefi, bize emanet edilen hastaların ve ailelerinin  

kendi yaşam şekillerini kendileri belirleme fırsatını yaratmaktır.

• Hastayı solunum cihazından alma
• Neromasküler rahatsızlıklar
• ALS, COPD, MS
• Apopleksi, iskemik sinir sistemi  
  hastalıkları
• Koma, bitkisel hayat, apalik sendromlar
• Kuadripleji
• Metabolizma sorunları
• Kalıtsal sorunlar
• Kas distropi ve atropileri
• Doktor ve kliniklerle bilgi alışverişi
• Bireysel dokümantasyon
• Aile üyelerine evde solunum cihazı 
  bakımının öğretilmesi
• Solunumdan kesilen hastaların adap
   tasyon bakımları

Yeteneklerimiz:
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İhmal,	kader	ve	fıtrat	
Türkiye tarihinin en büyük maden kazası ikinci 
ayında unutulmaya yüz tuttu. Ölen 301 madencinin 
ailesi ve yakınları kaderlerine terk edildi
Manisa Soma‘da 13 Mayıs‘ta 301 madencinin 
ölümüyle sonuçlanan kazanın üzerinden iki ay geçti 
ama Türkiye‘nin en büyük maden kazası unutulmaya 
yüz tuttu. Bu büyük acı, Türk toplumunun ‚kolay 
unutma‘ hastalığına yenik düştü. Kazazedeler ve 
aileleri, her olayda olduğu gibi kaderlerine terk edildi. 
Ortadoğu toplumlarının ‚kaderci‘ yaklaşımı, bu 
elim olayda da kendini gösterdi. Acının ikinci günü 
Başbakan Erdoğan‘ın „Bu tür olaylar madenciliğin 
fıtratında var“ sözleri, toplumu ikiye böldü. Bir grup 
Erdoğan‘a yüklenirken, diğeri sorgusuz sualsiz 
kabullendi. Acıya ortak olanları ötekileştirdi. Büyük 
acı göz ardı edildi, fıtrat ve kader kavramları 
tartışılmaya başlandı. 
Ancak geçmişteki olaylar ve zamanla ortaya çıkan 
gerçekler, kazanın, fıtrat değil de devletin, kurumun 
ve yöneticilerin ihmaller zincirleri sayesinde adım 
adım geldiğini gözler önüne serdi. 
Hürriyet gazetesinin ortaya çıkardığı son gerçeğe 
göre, Yeraltı Sabit Cihazlar Gaz Ölçüm Rapor 
Defteri ile Gaz Ölçüm Kayıt Defteri’ne bilgiler, 
doğru girilmemiş. Değerler, var olanın çok altında 
kaydedilmiş. Kayıtlara göre, hiçbir olumsuzluk yok. 
Ama bilirkişi raporlarına göre „facia aylar öncesinden 
geliyorum“ demiş. Madendeki karbonmonoksit oranı 
Ocak ayından itibaren ölümcül seviyelere çıkmış. 
Para kazanma hırsı, gözleri ve yürekleri kör etmiş. 
Özetle faciada teknik nezaretçi, işletme müdürü, 
saha sahibi, iş güvenliği başmühendisi, şirketin 
yönetim kurulu başkanı ve vardiya amirlerinin 
kusurları bulunuyor.  

Türkiye Kömür 
İşletmeleri‘nin (TKİ) 
ocaktaki ofisinde de biri 
başmühendis olmak üzere 
5 denetçisinin bulunduğu 
ama kamu görevlilerinin 
madene çok nadir uğradıkları iddia ediliyor. Yani 
minareyi çalan kılıfını hazırlamış. Dostlar alışverişte 
görsün hesabı, her şey sembolik, göstermelik. İnsan 
hayatı bu kadar değersiz. Zaten Türkiye‘de en ucuz 
şey insan hayatı değil mi? 
Şirket aleyhine açılan tazminat davasında firma 
avukatının yaptığı şu savunma, Türkiye gerçeğini 
gözler önüne sermiyor mu sizce? „Davacı tarafın 
sadece manevi tazminat olarak talep ettiği tutar, 
‚felaketi özlenir hale getirebilecek‘ niteliktedir.“ 
Tutar, felaketi özlenir hale getirecekmiş. 
Vicdanlarının olmadığını biliyorduk ama akıllarının 
da pek sağlıklı olduğu söylenemez. 
Türkiye, iş kazalarında Avrupa birincisi, dünya 
üçüncüsü. Ülkemizde her yıl onlarca insan iş 
kazalarında hayatını kaybediyor. 1941‘den bugüne 
maden kazalarında 3 binden fazla can kaybı 
yaşandı. Acıdan ders çıkarmayı öğrenemediğimiz 
sürece para kazanma hırsı ve denetimsizlik, daha 
çok can alacak. Evlerine ekmek götürebilmek için 
günlük 50-60 liraya çalışmak zorunda bırakılan 
insanların hiçbir suçu yok. Suç bizim, hepimizin. 
Sorup, sorgulamadığımız ve hesap sormadığımız 
sürece de bu böyle devam edecek. İnsanlar 
öldükleriyle kalacak. Ateş düştüğü yeri yakacak.  

Necati Ünal

Special
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Musik	für	den	
Frieden
Jedes Jahr am ersten Wochenende der bayeri-
schen Sommerferien erlebt Nürnberg ein 
Phänomen: Drei Tage lang, heuer vom 1. bis 3. 
August 2014, bewegen sich rund 200 000 fröhliche 
Menschen durch die Altstadt, lachen, singen, tan-
zen oder lauschen verzückt der Musik, die 
„umsonst & draußen“ von neun in der Innenstadt 
verteilten Bühnen erklingt. Es ist wieder 
Bardentreffen, Deutschlands größtes 
Weltmusikfestival, und zugleich Nürnbergs immer 
wiederkehrendes Sommermärchen. 
368 Künstlerinnen und Künstler aus 31 Ländern 
sind diesmal von der Stadt Nürnberg eingeladen 
worden. Und weil die 39. Ausgabe des 
Bardentreffens genau 100 Jahre nach einem die 
Welt erschütternden Ereignis stattfindet, widmet sie 
sich einem Thema, das der sommerlichen 
Leichtigkeit ein starkes politisches Gewicht verleiht: 
Krieg und Frieden. Zuerst Russland und dann 
Frankreich hatte Deutschland am 1. und am 3. 
August 1914 den Krieg erklärt, der sich zum Ersten 
Weltkrieg auswuchs und dem ein Zweiter folgte. Wir 
hier in Deutschland haben die vergangenen 70 
Jahre in Frieden leben können, aber das ist ande-
ren Regionen der Welt leider nicht vergönnt. Das 
Weltmusikfestival greift auf, welchen musikalischen 
Niederschlag das Thema Krieg und Frieden in den 
heutigen Krisen- und Kriegsgebieten dieser Welt – 
von Mali bis Syrien – findet und wie deutschspra-
chige Songschreiber Konflikte sozialen, religiösen 
und militärischen Ursprungs verarbeiten. 

Zum Festivalauftakt hat sich eine bekannte 
Sängerin aus dem Nahen Osten angekündigt: 
Achinoam Nini, international unter ihrem 
Künstlernamen Noa bekannt. 2009 vertrat die jeme-
nitische Jüdin ihr Heimatland Israel gemeinsam mit 
der palästinensischen Christin Mira Awad beim 
Eurovision Song Contest. Immer wieder nutzt Noa 
die Bühne, um sich für den Frieden in Nahost stark 
zu machen. Die in Mali ansässige Band Tamikrest 
widmete ihren Hit „Chatma“ („Schwester“) den 
Tuareg-Frauen, die in der sich zuspitzenden Krise 
in Mali das Überleben ihrer Kinder und die Moral 
ihrer Familien sicherten. 
Über die Grenzen Bosnien-Herzegovinas hinaus 
macht sich das Dubioza Kolektiv einen Namen mit 
Songs, die thematisch zwischen der schwierigen 
politischen Situation im eigenen Land, Rassismus, 
Nationalismus und Intoleranz pendeln. Mit dem 

Briten Billy Bragg steht einer der prominesten poli-
tisch ambitionierten Sänger und Songwriter auf der 
Bühne, der gegen die Auswüchse des Kapitalismus 
wettert und sich gegen rechtsextreme Kräfte in sei-
nem Land engagiert. 

Die in Beirut geborene Sängerin Yasmine Hamdan 
und ihre Band „Soapkills“ richten mit dem 
Bandnamen an Hamdans Landsleute die sarkasti-
sche Anspielung, die blutrünstige Vergangenheit 
abzuwaschen. Das Mailänder Folk-Sextett Barabàn 
befasst sich inhaltlich mit der 
Widerstandsbewegung im faschistischen Italien und 
Liselotte Hamm et Jean-Marie Hummel aus dem 
Elsass erzählen die wechselhafte Geschichte der 
deutsch-französischen Grenzregion.
Neben vielen internationalen Musikern sind auch 
kritische Stimmen aus Deutschland zu hören. Kai 
Degenhardt wuchs mit den Liedern seines Vaters 
Franz Josef Degenhardt, aber auch mit Folk, Rock, 
Punk, Wave und Reggae auf. Für Nürnberg hat er 
ein spezielles Songprogramm erarbeitet, das um 
die Themen (sozialer) Frieden und vergessener 
Krieg kreist. In Erinnerung an den Beginn des 
Ersten Weltkriegs schlägt der aus der 
„Friedenstadt“ Osnabrück stammende Günter Gall 
eine Brücke vom „Dreißigjährigen Krieg“ über den 
„Siebenjährigen Krieg“ zu den großen Kriegen des 
20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart 
Afghanistans. 

Um diesen Themenschwerpunkt herum gruppieren 
sich viele weitere Musikerinnen und Musiker, die 
auf den Plätzen der Nürnberger Altstadt mediterra-
nes Flair und heiße Rhythmen verbreiten werden. 
Wenn dann auch noch das Wetter mitspielt, steht 
der 39. Auflage unseres Sommermärchens nichts 
mehr im Wege. Lassen Sie sich mitreißen – ich 
lade Sie herzlich dazu ein!
 
Dr. Ulrich Maly
Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg

Nürnberg
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NürnbergAile 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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Von	nah	und	fern.	Zuwanderer	in	die	
Reichsstadt	Nürnberg 
 Bis 10. August 
präsentiert das Stadtmuseum 
Fembohaus die Sonderausstel-
lung “Von nah und fern. Zuwande-
rer in die Reichsstadt Nürnberg”. 
Anhand von 25 Biografien von 
Neu-Nürnbergern spürt die Auss-
tellung ihren individuellen Motiven 
für den Zuzug in die Noris sowie 
ihrer Bedeutung für die Stadtge-
sellschaft nach.
Die Ausstellung zeigt, dass der 
gesellschaftliche Wandel Nürn-
bergs durch Zuwanderung kein 
Phänomen unserer Tage ist. Seit 
jeher sind die Hoffnung auf ein 
besseres Leben sowie Flucht 
vor Verfolgung oder Vertreibung 
entscheidende Motive, die Heimat 
zu verlassen und andernorts 
einen Neuanfang zu wagen. 
Nürnberg als jahrhundertelang  
europaweit anerkanntes Zentrum 
für Wirtschaftskraft, Innovation 
und kulturelle Offenheit bot vielen 
Menschen von nah und fern gute 
Aussichten auf bessere berufliche 

und private Lebenschan-
cen. 
Das Stadtmuseum 
Fembohaus ist der 
ideale Ort, um Mig-
rationsgeschichte in 
reichsstädtischer Zeit 
beispielhaft zu zeigen. 
Das einzige in Nürnberg heute 
noch erhaltene Bürgerhaus der 
Renaissance wurde von einem 
Niederländer, dem calvinistisc-
hen Tuchhändler Phillip van 
Oyrl, um 1591 erbaut. Wie viele 
seiner Landsleute verließ er seine 
ursprüngliche Heimat wegen re-
ligiöser und wirtschaftlicher Rep-
ressalien. Durch die Heirat seiner 
Urenkelin mit dem angesehenen 
Patrizier Christoph Jakob Beheim 
wurde das exponierte Anwesen 
zwischen Rathaus und Kaiserburg 
zum glanzvollen patrizischen 
Stadtpalais. Im Inneren des Ha-
uses hinterließen  die „welschen“ 
Stuckkatoren Donato Polli und 
Carlo Moretti Brentano, die wegen 

der 
schlechten Auftragslage von 
Oberitalien über die Alpen nach 
Norden gezogen waren, beeind-
ruckende Zeugnisse ihrer Kunst. 
Die Ausstellung erinnert auch an 
einzelne Zwangsdeportierte der 
Türkenkriege oder an die meist 
vermögenslosen Glaubensflüch-
tlinge aus Österreich, die nach 
den Bevölkerungsverlusten des 
30jährigen Krieges in und um 
Nürnberg neue Erwerbs- und 
Lebensperspektiven fanden. 
Zur Dynamik der Stadtentwick-
lung trugen weiterhin unzählige 
Zugewanderte aus der näheren 
Umgebung, ganz Franken und 
der Oberpfalz bei.

Servet	Tazegül	Melda	Akçan	evlendi
 
 Milli sporcumuz Servet Tazegül, kendi gibi 
tekvando Milli takım sporcusu olan nişanlısı Melda 
Akçan ile dünya evine girdi.
Nikah töreninde Servet ve Melda‘nın yakınlarının 
yanı sıra Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı 
Doç. Dr. Metin Şahin, Tekvando Milli Takım Teknik 
Direktörü Ali Şahin, Milli takım arkadaşları ile 
davetliler hazır bulundu. Genç çifti, nikahlarının 
ardından Başbakan Tayyip Erdoğan da arayarak 
tebrik etti.
Servet ve Melda, Museum Tucherschloss 
Hirschvogel adlı nikah salonuna kendi kullandıkları 
araçla geldiler. Melda‘nın şahitliğini arkadaşı 
Helena Fromm yaparken, Servet Tazgegül‘ün 
şahitliğini Melda ve Servet‘i yetiştiren Tekvando 
hocası Nurettin Yılmaz‘ın oğlu Aykut Yılmaz yaptı.
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Bütün	lezzetler	‘Mengen’e	çıkar   
 Bir arkadaş grubuyla 
birlikte yemek yemeye karar 
verdiniz. Ama herkes değişik bir 
mutfak öneriyor; kimisi ‘Akdeniz 
mutfağı’ diyor, kimisi ‘ocak başı 
yapalım’, kimisi ‘taş fırın pidesi’ 
yemek istiyor, kimisi ‘Türk’, kimisi 
‘Akdeniz mutfağından’ yana… Bu 
grubun ortak bir karar verip birlikte 
yemek yemesi mümkün değil gibi 
görünüyor. Fakat Nürnberg’dey-
seniz sorun yok, çünkü Mengen 
Restoran var. Hemen her lezzeti 
bünyesinde barındıran Mengen 
Restoran geniş menüsüyle Nürn-
berglilere hizmet veriyor. 
Geçtiğimiz yıl açılışı yapılan 
restoran kısa sürede Nürnberg’in 
yeme içme kültüründe yerini aldı. 
Hem Türklerin hem de Almanla-
rın beğenisini kazanan Mengen 
Restoran’ın sahibi Bilal İnak, bu 
başarıyı şöyle açıklıyor; “Bu kadar 
geniş bir skalada hizmet vermek 
aslında dezavantajdır. Çünkü her 
mutfaktan, her lezzetten biraz 
bulunsun diyen birçok işyeri, 
gereken özeni gösteremeyip, in-
sanların beğenisini kazanamıyor. 
Ama biz yola çıkarken her lezzetin 
hakkını vermek için o alanda usta 
olan şefleri bünyemize kattık. 
Restoranımız çok kısa sürede 
Nürnberglilerin beğenisi kazandı. 

Restoranımızı hizmete açtığımız 
günkü gibi aynı heyecanla devam 
ediyoruz.” 
150 kişiye aynı anda hizmet ve-
rebilen restoranın iş yemekleri ve 
özel davetler için ayrıca 60 kişilik 
kapalı bir bölümü de mevcut. 
Kısa bir süre önce bahçesini 
de müşterilerinin 
hizmetine sunan 
Mengen Resto-
ran, sabah 
kahvaltısıyla 
insanları 
karşılıyor, 
gece yarısına 

kadar süren kaliteli servisiyle 
evlerine uğurluyor. 
Nürnberg Leonhardstr. 3-5 adre-
sinde bulunan aile restoranında 
ayrıca pazar günleri saat 10 ile 15 
arası brunch sunuluyor. 

  PiYASA-Magazin

  PiYASAMagazin

MÜNCHEN 

Nürnberg
ISTANBULAugsburg 

Bilal İnak

Sanie, Zafer, Emre
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Başkonsolos	Kaya	Türk	asıllı	
polislerle	buluştu 
 
 Nürnberg Başkonsolosu 
Asip Kaya Türk asıllı polislere bir 
resepsiyon verdi. 
Başkonsolosluk rezidansında 
verilen resepsiyonda Bavyera 
Eyaleti’nin çeşitli kentlerinde 
görev yapan polisler, seçtikleri  
meslekten memnun olduklarını  

 
vurgulayarak, Türk gençlerine, 
“polis olun” çağrısında  
bulundular. Aralarında iki kadın 
polisin bulunduğu resepsiyonda 
bir konuşma yapan Asip Kaya, 
gençleri överek, onlara başarılar 
diledi. Diğer Türk gençlerine  
örnek olacak bir adım attıklarını  

 
dile getiren Kaya, “Türk asıllı  
polislerin başarısı takdire  
şayandır” dedi. Polis olmak
isteyen Türk gençlerinin vatani 
görevini yerine getirmeleri 
gerektiğini söyleyen Kaya, terhis 
belgesinin önemli olduğunu 
belirtti. 

Babusselam	Camisi’nin	temeli	atıldı
 
 Neumarkt Ditib Derneği tarafından 
yaptırılan Babusselam Camisi’nin temel atma töreni 
gerçekleşti. Temel atma törenine Başkonsolos Asip 
Kaya, Nürnberg Din Hizmetleri Ataşesi Mümin Şener, 
Neumarkt Valisi Gailler Willibald, Neumarkt Belediye 
Başkanı Thomas Thumann, Neumarkt Belediyesi 
Uyumdan Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Rainer 
Hortolani ve Ditib Neumarkt Başkanı ile birçok 
dernek görevlisi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Temel atma töreni sırasında konuşan Neumarkt Ditib 
Başkanı İrfan Soykurt şunları söyledi; 
“1989 yılında Unterertor‘da başlayan Türk-İslam 
Kültür Derneğinin çalışmaları tam 9 yıl sürdü. İlk 
yıllarda ihtiyacımızı karşılayan bu bina, cemaatin 
genişlemesiyle vatandaşlarımıza ve müslümanlara 
yetmez oldu. Temeli atılan binamızı 2 yıl içinde 
tamamlamayı planlıyoruz. Binamızda erkekler ve  

 
kadınlar  için birer mescit, büyük bir konferans 
salonu, iki adet gençlik kolları odası, market ve 
hoca dairesi bulunmaktadır. 450 kişinin aynı anda 
namaz kılabileceği caminin proje maliyeti 900.000 
Euro olup tamamı üye aidatları ve bağışlarla finanse 
edilecektir.” 
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Başkonsolos	
Kaya’dan	meclis	
üyelerine	resepsiyon
  
 Başkonsolos Asip Kaya, Belediye 
Meclis Üyeliğine seçilen Türk kökenli siyasetçiler 
için  resmi konutunda bir resepsiyon düzenledi. 
Resepsiyona Bavyera Eyaleti Milletvekili Arif 
Taşdelen ve Nürnberg, Erlangen ve Fürth 
şehirlerinden önemli STK temsilcileri de katıldı. 
Başkonsolos Kaya, “Bavyera Eyaletinde 
gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda çeşitli 
partilerden 19 Türk kökenli adayın belediye meclis 
üyeliğini kazandığını” belirterek üyeleri tebrik edip, 
başarılar diledi. 
Türk insanın 50 yıl içerisinde geldiği noktaya 
vurgu yapan Kaya, Türk kökenli Belediye Meclis 

Üyelerinin Türk toplumunun ihtiyaçlarının 
karşılanmasında önemli görevler 
üstelenebileceklerini ifade etti. Başkonsolos 
Kaya’nın konuşmasından sonra Bavyera Eyaleti 
Milletvekili Arif Taşdelen de bir konuşma yaparak, 
yeni seçilen Belediye Meclis Üyelerine başarı 
dileklerini iletmiş ve kendilerine düşen büyük ve 
önemli görevler olduğunu belirtti.

İşyerinde	
ayrımcılık	
tartışıldı 
 Nürnberg’de faaliyet 
gösteren Avrupa Metropol Bölgesi 
Nürnberg Türk-Alman İşadamları 
Derneği (TIAD) ‘İşyerinde Ayrımcı-
lık’ konulu bir panel düzenledi.
Panele Federal Almanya Göç-
menler ve Mülteciler Dairesi 
Başkanı Dr. Manfred Schmidt, 
Türkiye Araştırmalar Merkezi bi-
limsel direktörü Prof. Dr. Hacı-Halil 
Uslucan, Göç ve Uyum danışma 
konseyi araştırmalar bölümü baş-
kanı Dr. Jan Schneider, IHK Nürn-
berg başkanı Dirk von Vopelius da 
konuşmacı olarak katıldı.
Emre Hızlı’nın yönettiği panel-
de Prof. Dr. Uslucan ve Dr. Jan 
Schneider güncel araştırmalar 
hakkında bilgiler verdi. Araştır-
malarda ‘göçmen kökenli gençler 
arasındaki işsizlik oranının Alman 
gençlere göre yaklaşık üç kat 

daha yüksek olduğu’ 
vurgulandı.
IHK Nürnberg’in ev 
sahipliğiyle gerçekle-
şen panelde ayrıca, 
2012 yılından bu 
yana verilen ‘Uyum 
Ödülü’ de sahibini 
buldu. Federal Göç ve Mülteci-
ler Dairesi Başkanı Dr. Manfred 
Schmidt’e verilen ödülle ilgili Nürn-
berg Başkonsolosu Asip Kaya, 
“Uyum Ödülü’nün takdim edileceği 
Federal Göç ve Mülteciler Dairesi 
Başkanı Dr. Manfred Schmidt, 
göçmen kökenlilerin uyumu 
konusunda önemli çalışmalar 
yürütmektedir. Federal Göç ve 

Mülteciler Dairesi’nin merkezinin 
Nürnberg’te olmasını Metropol 
Bölgesinde yaşayan göçmenler 
için önemli bir avantaj olarak görü-
yorum.” şeklinde konuştu.
Panelin ardından Kristal restoran 
tarafından hazırlanan zengin 
büfede katılımcılar karşılıklı fikir 
alış verişinde bulunma fırsatı 
yakaladılar.

Von Vopelius, 
Schmidt, Hızlı, 
Uslucan, Schneider

Kristall Restoran sahibi 
Muzaffer Gündoğdu ve ekibi
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Ahmet	Can’a	Bavyera	Üstün	
Hizmet	Madalyası 
 Bavyera Maliye Eyalet 
ve Yöresel Kalkınma Bakanlığı 
Nürnberg çalışma makamında 
gerçekleşen ödül töreninde Ahmet 
Can’ın eşi Nesrin Can, TİAD Baş-
kanı Emre Hızlı, MÜSİAD Başkanı 
İsmail Satır, Konsolosluk temsilcisi 
Mehmet Uran, CSU Nürnberg 
Uyum Sözcüsü İsmail Akpınar, a 
noris reklam şirketi sahibi Bülent 
Bayraktar ve TİAD yönetim kurulu 
üyesi Prof. Orhan Kocagöz hazır 
bulunurken, Bavyera Maliye Ba-
kanı Markus Söder Ahmet Can’ın 
Bavyera ekonomisi ve uyuma 

yaptığı katkıları överek madalyası-
nı takdim etti.
TİAD Başkanı Emre Hızlı bir 
konuşma yaparak, bir Türk iş 
adamının üstün hizmet madalyası 
almasından duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Ahmet Can törenin ar-
dından Compo Stella’da bir davet 
verdi ve aldığı liyakat madalyasını 
dostları ile kutladı.
Ahmet Can kimdir?
Evli ve altı çocuk babası olan 
Ahmet Can, 1989 yılında ticaret 
için Konya’nın Kulu kazasından 
Almanya’ya geldi. Nürnberg’de 

çeşitli sektörlerde faaliyette bulu-
nan Ahmet Can, ticaretin yanı sıra 
Türk sivil kuruluşlarında da çeşitli 
görevler aldı.

Dolunay	Law	yeni	yerinde 
 Avukat Ünal Özkök tarafından kurulan 
Dolunay Law avukatlık bürosu yeni yerinin açılışını 
yaptı. Bayerstr. 15 adresinde yapılan açılış 
kutlamasına Türk ve Alman davetlilerin yanı sıra 
Başkonsolos Hidayet Eriş de katıldı.
Başkonsolos Hidayet Eriş de avukatlara hayırlı olsun 
dileklerini sunarak Türkçe ve İngilizce bir konuşma 
yaptı. Açılış kurdelesinin kesilişinin ardından 
Özkök’ün çocukluk arkadaşı müzisyen Nüco 
Huttler, Türk ve Alman milli marşlarını caz şeklinde 
yorumlaması büyük beğeni topladı. 
Vergi hukuku uzmanı avukat Mustafa Tayhava ile 
aynı ofisi paylaşan Özkök, “Mustafa beyle birbirimizi 
Passau’daki okul yıllarımızdan tanıyoruz. Ben okula 
başladığımda o bitiriyordu. İlk kez o zaman okulu 

bitirince birlikte çalışırız demişti. Bugüne kısmetmiş” 
şeklinde konuştu. 
2000 yılında iş hayatına atılan avukat Özkök, 2009 
yılında iş hukukunda uzmanlaştıktan ve  çeşitli 
avukatlık bürolarında tecrübe kazandıktan sonra 
kendi şirketini kurdu. 
Özkök, “İzmir’deki 
ofisimizle birlikte 
Türkiye ve 
Almanya’da 
özellikle iş hukuku 
konularında hizmet 
vereceklerini” 
belirtti.

soldan sağa; 
Ünal Özkök, Hidayet Eriş, Mustafa Tayhava

Nico Huttler

Ahmet Can
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40	Jahre	NürnbergMesse	
–	eine	Erfolgsgeschichte
 Seit ihrer Gründung vor 
40 Jahren schreibt die Nürnberg-
Messe eine Erfolgsgeschichte. 
Das zeigt auch ihre Bilanzpresse-
konferenz für 2013. Mit 193 
MillionenEuro hat die Nürnberg-
Messe den höchsten Umsatz in 
einem turnusmäßig schwächeren 
Messejahr erzielt. Diese neue 
Rekordmarke bedeutet eine 
Umsatzsteigerung zum Ver-
gleichsjahr 2011 um 11 Prozent.
Dr. Michael Fraas, Wirtschafts-
referent der Stadt Nürnberg, 
gratuliert der Nürnberg Messe 
zum 40jährigen Jubiläum 
und zu den veröffentlichten 
Zahlen: „Die NürnbergMesse 
ist nicht nur ein kraftvolles, 
erfolgreiches Unternehmen, 
sondern auch Standortfaktor 
und international sichtbarer 
Leuchtturm für Nürnberg und 
die gesamte Metropolregion. 
Die NürnbergMesse zeigt, wie 
Erfolg aus Innovationsfreude und 
Teamgeist generiert wird.“ Dr. 
Fraas hebt hervor: „Mit der neuen 
Halle 3A hat die NürnbergMesse 

ein weiteres funktionales wie 
architektonisches Highlight 
gesetzt – es symbolisiert den 
Anspruch, im europäischen und 
internationalen Wettbewerb der 
Messeplätze ganz vorne mit 
dabei zu sein!“
Die NürnbergMesse Group gehört 
international zu den 15 größten 
Messegesellschaften und hat sich 
in Deutschland bereits im zweiten  

 
Jahr auf Platz 6 unter den 
sogenannten Großmessen 
festgesetzt. Ziel ist es, bis zum 
Jahr 2020 Nürnberg zu einem der 
Top-Ten Messeplätze weltweit zu 
machen. Im April 2013 wurde in 
Indien die fünfte internationale 
Tochtergesellschaft nach China, 
USA, Italien und Brasilien, 
gegründet.
Die guten Zahlen des letzten 
Jahres führt die NürnbergMesse 
auch auf ein starkes Kongress-
geschäft mit zahlreichen Ver-
anstaltungspremieren zurück. 
Hierzu sagt Dr. Fraas: „Wichtig 
ist daher, dass in Nürnberg ein 
weiteres Kongresszentrum und 
zwar im hier sehr nachgefragten 
Veranstaltungssegment von 500 
bis 1 000 Personen geschaffen 
wird. Das im letzten Jahr 
vorgelegte  Flughafenent-
wicklungskonzept präferiert als 
Standort den Flughafen. Von 
einem Airport Convention Center 
würden die NürnbergMesse 
und der Flughafen Nürnberg 
wechselseitig profitieren.“Fo
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Arif	Tasdelen:	
Zusätzliche	Lehrer	
notwendig	 
 Der integrationspolitische Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion, Arif Tasdelen, begrüßt 
das positive Ergebnis des Modellversuchs 
zum Islamunterricht in deutscher Sprache, das 
heute im Bildungsausschuss des Bayerischen 
Landtags vorgestellt wurde. Das Angebot eines 
Islamunterrichts müsse jetzt aber dauerhaft und 
für alle bayerischen Schulen geschaffen werden, 
fordert Tasdelen:
„Wer Integration ernst meint, muss klotzen und 
nicht kleckern! Der Islamunterricht darf nicht nur 
als Versuchsprojekt für weitere fünf Jahre befristet 
werden, wie von der Staatsregierung geplant. Das 
ist das falsche Zeichen für unsere islamischen 
Mitbürgerinnen und Bürger.“

Tasdelen mahnt auch die Einstellung von 
geeigneten Lehrkräften an: „Für einen 
flächendeckenden Islamunterricht reichen die von 
der bayerischen Staatsregierung vorgesehenen 
Lehrerstellen nicht aus“, stellt der SPD-
Abgeordnete aus Nürnberg fest 
Ein Blick in andere Bundesländer zeige, wie ernst 
gemeinte Integration aussehen muss. In Hessen 
wurde 2013 ein islamischer Religionsunterricht als 
Regelfach eingeführt.

JOBAKTİV	Fuarı
 
 Federal İş Ajansı (BA) öncülüğünde her 
yıl Almanya‘nın farklı şehirlerinde düzenlenen 
„JOBAKTIV“ meslek eğitim fuarı bu yıl Nürnberg 
Meistersingerhalle’de düzenlendi. 
Fuarın bu yıl ki teması göç ve göçmenlik üzerineydi. 
Nürnberg Başkonsolosluğu, Eğitim Ateşeliği 
Personeli Sibel Güney ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Ateşeliği Personeli Emirel Dede’nin 
de hazır bulunduğu fuarın açılış konuşmasını 
Başkonsolos Asip Kaya gerçekleştirdi. Kaya, 
“Göçmen İşveren ve İşgücü Potansiyeli” konulu 
panele de katılarak bir konuşma yaptı.  
Sekiz farklı sektörden 44 firmanın katıldığı 
JOBAKTIV Nürnberg Fuarı‘nı yaklaşık altı bin kişi 
ziyaret etti.

Silbermedaille
für	Bayern	
 
 Der 17-jährige Matthias Paulsen aus 
Miesbach holte bei seinem ersten Auftritt bei 
der Internationalen Mathematikolympiade (IMO) 
2014 in Kapstadt auf Anhieb eine Silbermedaille. 
Bildungsminister Dr. Ludwig Spaenle würdigte 
die Leistung des Jung-Mathematikers: „Ich freue 
mich, ein Schüler aus Bayern sich bei einem 
internationalen Wettbewerb so überzeugend 
gegen eine starke Konkurrenz durchgesetzt hat. 
Zu diesem beeindruckenden Erfolg gratuliere 
ich herzlich und ziehe meinen Hut vor einer 
hervorragenden Leistung.“
Die IMO ist die Mathematik-Weltmeisterschaft für 
Schüler und findet jährlich in einem anderen Land 
statt. Die erste IMO wurde 1959 in Rumänien mit 
Teilnehmern aus sieben Ländern abgehalten. 
Inzwischen nehmen begabte Jung-Mathematiker 
aus über 100 Ländern teil.
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Regine	Hızlı:	
Aile	hukukunda	
büyük	kolaylık 

 Avukat Regine Hızlı, Emre Hızlı & Kollegen 
Hukuk Bürosu’nda başladığı avukatlık görevinde 
müvekkillerine Alman ve Türk Hukuku’nda hizmet 
sunmaya devam ediyor. 
Ağırlıklı olarak aile hukuku ile ilgilenen Regine Hızlı, 
yılların tecrübesiyle bu alanla ilgili bütün makamlarla 
birebir iletişim halinde olup, yoğun bir çalışma içinde 
bulunmakta. 
Kendisini Türk kadınlarının aile hukuku çerçevesin-
de oluşan haklarını korumaya adayan Hızlı’ya, bu 
alandaki önemli kurumsal bilgilere ve olağanüstü 
pratik deneyimlere sahip olması yüzünden Nürnberg 
Avukatlar Barosu Yönetimi tarafından 2006 yılında 
‘Aile Hukuku Uzman Avukatı’ sıfatını kullanma hakkı 
verilmiştir. 
Aile Hukuku aile fertlerinin ilişkilerinin taşıdığı önem 
gereği devletin müdahale hakkının yüksek olduğu 
bir medeni hukuk dalıdır. Dolayısıyla nişanlanma, 
evlenme, boşanma, aile malları, eşlerin birbirleri ile 
ve çocukları ile ilişkileri, velayet, nafaka, vesayet, soy 
bağı, evlatlık ve aile içi şiddet gibi konular bu hukuk 
dalının kapsamındadır.  
Almanya’da verilen kararların Türkiye’de açılması 
gereken tanıma tenfizi (Anerkennungsverfahren) ile 
de ilgilenen Regine Hızlı dergimize yaptığı açıkla-

mada “Amacının, Türkçe dil hizmeti de dahil olmak 
üzere gereken bütün hukuki hizmetleri sunmak 
olduğunu” belirtti.
Detaylı bilgiler için www.ra-hizli.de internet sitesine 
bakınız.

Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir  

Redaktionelle Mitarbeiter/innen

Photoscouts  

Mehr Infos unter:

  PiYASA-Magazin

  PiYASAMagazin

  PiYASA-Magazin

  PiYASAMagazin

MÜNCHEN 

Nürnberg
ISTANBULAugsburg 
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88	Tuş,	16	tel 
 Dünyaca ünlü 
piyanist kardeşler Ferhan 
ve Ferzan Önder’in 
Borusan Quartet grubu ile 
birlikte Münih’te verdikleri 
konser büyük beğeni 
topladı.
İki bölümden oluşan 
konser, Soma’da hayatını 
kaybeden maden işçileri 
için bir dakikalık saygı 
duruşuyla başladı.  
İlk bölümde Ludwig van 
Beethoven, Franz List ve 
Fazıl Say’ın eserlerine yer 
verilirken, ikinci bölümde 
ise Aleksey Igudesman’ın 

Edirne’den Kars’a adlı 
eserine yer verildi. 
Culture Flow Alman 
Türk kültür projeleri 
kapsamında düzenlenen 
konseri çok sayıda Türk 
ve Alman müziksever ve 
STK temsilcilerinin yanı 
sıra Başkonsolos Hidayet 
Eriş ve eşi izledi.
Esen Kıvrak, Olgu 
Kızılay, Efdal Altun, 
Çağ Erçağ’dan oluşan 
Borusan Quartet 2005 
yılında Prof. Gürer Aykal 
tarafından kuruldu.

Yaz	daveti
 Münih’te Türk basını 
ve Bavyera Türk Toplumu’nun 
düzenlediği geleneksel yaz daveti 
gerçekleşti.
Marriott oteldeki davete 
Türkiye‘den Ayhan Seferüstün 
başkanlığında TBMM 
İnsan Haklarını Araştırma 
Komisyonunun 5 üyesi, Münih 
Başkonsolosu Hidayet Eriş ve 
ataşeler katıldı. Davette ayrıca 
Bavyera İçişler Bakanı Joachim 
Herrmann, Münih Belediye 
Başkan Yardımcısı Josef Schmid, 
Eyalet Yüksek Mahkeme 
(OLG) Başkanı Dr. Karl Huber, 
Eyalet Uyum Sorumlusu Martin 
Neumeyer, eski Bavyera Ekonomi 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Martin Zeil, Eyalet Emniyet 
Genel Müdürü Prof. Dr. Wilhelm 
Schmidbauer, Münih Emniyet 
Müdürü Hubertus Andrae, (SPD) 
Bavyera Parlamentosu grup 
sözcüsü Markus Rinderspacher, 
Serbest Seçmenler (Freie 
Waehler), Milletvekili  Prof. Dr. 

Michael Piazola, Birlik90/Yeşiller
Grup Başkanı Margarete 
Bause, SPD Bavyera Milletvekili 
Arif Taşdelen, Nürnberg 
Başkonsolosu Asip Kaya ve 
aralarında ABD, Rusya ve 
Yunanistan başkonsoloslarının 
yanı sıra çok sayıda STK 
temsilcileri hazır bulundu.

Arif Taşdelen, 
Margarete Bause

Herrmann

Rinderspacher

Eriş Schmid

Ferhan ve Ferzan Önder

Borusan Quartet
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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

Hidayet	Eriş	
Zimbabwe‘ye	
büyükelçi	
olarak	atandı 
 
Türkiye Cumhuriyeti Münih 
Başkonsolosu Kadir Hidayet Eriş, 
Zimbabwe‘ye Büyükelçi olarak 
atandı. 
Görev süresini başarı ile 
tamamlayan deneyimli diplomat 
Eriş şöyle konuştu “Münih’te çok 
güzel anılarım oldu. Buradan 
ayrılmak kolay olmayacak. Fakat 
Münih ve Harare kardeş şehir 
olduğu için burayla bağım devam 
edecek. Buradaki dostlarımı hiçbir 
zaman unutmayacağım.“
Dışişleri Bakanlığı’nda merkez 
görevlerin yanı sıra Fransa, Kenya, 
Almanya, Hollanda, İran, Bosna-
Hersek, Tebriz ve Deventer’de 
görev yapan Eriş, evli ve iki çocuk 
babası.
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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

Karadenizliler	
Kadırga	
Şenliği‘nde	
coştu	  
 
 Münih’te faaliyet gösteren Münih Trabzon 
Karadeniz Kültür ve Dayanışma Derneği 6. Kadırga 
Şenliği’ni Türkheim kasabasında gerçekleştirdi. 
Resmi tatil günlerinin haftasonuna eklenmesiyle 4 
gün 4 gece süren şenliğe yerel sanatçıların yanı 
sıra Türkiye’den aralarında Zeynep Başkan’ın da 
bulunduğu birçok misafir sanatçı katıldı.
Dernek başkanı Süleyman Aydın, organizasyonun 
gerçekleşmesinde emeği geçen eski ve yeni yönetim 
kurulu arkadaşlarına teker teker teşekkür ederken 
“Her sene Kadırga şenliğimizde bir araya gelerek 
hasret gideriyoruz. Çocuklarımıza kültürümüzü 
aktarmaya çalışıyoruz. Birçok açıdan çok önemli olan 
faaliyetlerimize hemşehrilerimizi daha fazla sahip 
çıkmaya davet ediyorum.“ dedi.
Sadece Münih ve çevresinden değil Almanya’nın 
diğer şehirlerinde yaşayan Karadenizlilerin de 
katıldığı şenlikte dört gün boyunca horona ve 
kolbastıya doyuldu.
Şenlikte kurulan çadırlarda Akçaabat köfte, hamsi 
tava, haşlanmış mısır gibi yöresel lezzetlerin de 

bulunduğu yiyeceklerin yanında farklı şirketlerin 
ürünleri de satışa sunuldu. 

ANZ_G_Antep.indd   1 18.07.14   22:16

Dernek yöneticileri ve sanatçılar bir arada

Başkan Süleyman 
Aydın (sağda) 
stanları gezerken

Aslan ve Sebahattin 
Akyüz

Hediyelik eşya 
standı

Şenlik çocuklar için 
de çok eğlenceli geçti
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Uşaklılar	kır	şenliğinde	buluştu 
 Münih Uşaklılar Kültür ve Dayanışma 
Derneği’nin Münih Ostpark Theatron Arena’da kır 
şenliği düzenledi. Bu yıl 10.’su gerçekleşen şenliğe, 
Güney Almanya’da yaşayan Uşaklılar’ın yanısıra 
Avusturya’dan da vatandaşlar katıldı.
Dernek Başkanı Mustafa Malak yaptığı açılış 
konuşmasında, „Babalarımızın bir çift öküz parası 
kazanabilmek için geldiği bu ülkede artık biz 
kalıcıyız. Burada başarılı iş adamıyız, bilim adamıyız, 
politikacıyız, sanatçıyız kısacası bu toplumun 
ayrılmaz bir parçasıyız“ dedi.
Üç gün süren şenlikte Uşaklılar, Türkiye’den gelen 
Türk Sanat Müziği sanatçısı Bekir Bekçi ve şair 
Ahmet Selçuk İlkan ile unutulmaz anlar yaşarken, 
Münihli sanatçı Mustafa Yayla 
eşliğinde kendi yörelerine has 
oyunlarıyla kurtlarını döktü.
Şenliğe çok sayıda STK 
temsilcilerinin yanı sıra Münih 
Başkonsolosu Hidayet Eriş ve 
Türkiye‘den belediye başkanları ve 
meclis üyelerinden oluşan bir heyet 
de katıldı.

ANZ_G_Antep.indd   1 18.07.14   22:16
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Dilbeste’den	
Soma’ya	
yardım	konseri
 
 Münih’te faaliyet 
gösteren Türk Sanat Müziği 
Dil Beste Grubu, Agora adlı 
Yunan tavernasında bir fasıl 
organizasyonu gerçekleştirdi. 
Çok sayıda davetlinin katıldığı 
organizasyonun geliri Soma’ya 
bağışlandı.
Konser Soma’da yaşamını 
yitiren madencilerin anısına 
1 dakikalık saygı duruşuyla 
başladı. Koro şefi Şeref Aydın 
yaptığı konuşmada yaşanılan 
faciadan duyduğu üzüntüyü dile 
getirerek “Soma’daki madenci

 

ailelerin acısını paylaşıyoruz. 
Bugün burada elde edilen tüm 
gelir Soma’ya bağışlanacak. 
Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür 
ediyorum” dedi.
Koro ve solo şarkılardan oluşan 
iki bölümlük konseri yaklaşık 
300 kişilik müziksever izledi. 

Balbay	Münih’te	
konuştu 
 CHP İzmir milletvekili gazeteci yazar 
Mustafa Balbay, Münih’te‚ “Geçmişten geleceğe 
Türkiye” isimli bir konferans verdi. 
21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırılan yurt 
dışına çıkma yasağının ardından bir dizi konferans 
için Almanya’ya gelen Mustafa Balbay’ın Münih 
organizasyonunu Türkiye Halk Derneği düzenledi.
DGB Haus’ta başkan Necip Şahin tarafından yapılan 
bir konuşmayla başlayan etkinlikte konuşan Balbay, 
6 yıllık dava süreci ve Türkiye’nin dünü ve bugünü 
hakkında konuştu. 
Balbay dava süreciyle ilgili şunları söyledi; 
“Mafyacılarla aynı kefeye konulduk. Bu davalarda 
bizleri demir parmaklıklar arkasında yok etmek, 
toplumun gözünde ise değersiz kılıp yüzümüze 
bakılmaz hale getirmek istediler ama başaramadılar.”
Hükümetin AB politikaları için “eldiven ve merdiven 
olarak kullandılar” diyen Balbay, “Yıllarca İlerleme 
Raporları’nda AB’ye giriyoruz denildi. Şimdi batıdaki 
bütün komşu ülkeler bize selam vere vere AB’ye 
girdiler, biz ise birbirimize girdik“ şeklinde konuştu. 
Devlet katında korunması gereken hiç bir birimin 
kalmadığını söyleyen Balbay “Bütün bunlara rağmen 

Türkiye ayaktaysa, 
bu ülkede birşeyler 
yapılabiliyorsa, 
buradaki tek güç 
Anadolu’nun 
gücüdür, hükümetin 
değil“ şeklinde 
konuştu.
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili “Ekmeleddin 
İhsanoğlu CHP’nin adayı değildir. AKP faşizmini 
engellemek isteyenlerin adayıdır” yorumunda 
bulunan Balbay, yurtdışında yaşayan seçmenleri 
mutlaka oy kullanmaya çağırdı.
Balbay, konferans sonrası sevenleri için kitap 
imzalayarak fotoğraf çektirdi.
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Intersolar	2014 
 Güneş enerji teknolojileri alanında 
dünyanın en büyük fuarı olan Intersolar Fuarına 
Türkiye damgasını vurdu.
Türkiye’den 14 firmanın katıldığı fuarda Çiğdem 
Şanalmış, Gunder (Uluslararası Güneş Enerjisi 
Derneği) adına Now Turkey isimli bir panel 
düzenledi. Panelde Türkiye’de mevzuat ve kamunun 
güneş enerjisine bakışı, solar termal ve fotovoltaik 
solar elektrik üretim sektörünün teknoloji yapısı gibi 
konular işlendi. 
Açılış konuşmasını Günder Başkanı Dr. Kemal 
Gani Bayraktar’ın yaptığı panele ISES, EPIA, 
TEDAS, SUZER GROUP, ENERPARC gibi şirket 
temsilcilerinin yanı sıra, İSİB (İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki 
Poyraz ve Başkonsolos Hidayet Eriş de katıldı.
Eriş yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek 
“bu panelin yeni fikirler ve imkanlar sunacağına 
inanıyorum” dedi. Zeki Poyraz ise konuşmasında 
sektörün canlı, dinamik ve eğitimli bir sektör 
olduğunu vurguladı. 
Konferansın ardindan İSİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki Poyraz ataşeler İsmet Salihoğu ve M. Cevdet 
Baykalla birlikte fuardaki Türk şirketlerini ziyaret etti.

Güneş enerjisi ve teknolojileri konusunda dünyanın 
en geniş kapsamlı ve büyük fuarı olan Intersolar, 90 
bin metrekare alanda, 1.000’den fazla katılımcıyla 
gerçekleşti.

Pijamalı	Adamlar	
Münih’teydi 
 İki perdelik komedi oyunu Pijamalı Adamlar, 
Münih‘te tiyatroseverlere eğlenceli saatler yaşattı.
İstanbul Meydan Sahnesi‘nin kabare tarzı yeni 
oyununu usta oyuncu Necmi Yapıcı yazdı ve yönetti. 
“Kim akıllı kim deli? Nasıl ayırt etmeli? İçerdekiler 
mi daha deli, yoksa dışardakiler mi?” sorusunu 
soran Pijamalı Adamlar, akıl hastanesinde delilerin 
oynadığı müzikli bir oyun.
Oyunda aşktan, trafikten, siyasetten, yalandan, hayat 
şartlarından delirmek üzere olan günümüz insanının 
yaşadıkları mizahi bir dille anlatılıyor. 
Trudering Kültür Merkezi‘nde İbomavi Events 
tarafından gerçekleştirilen oyunun sonrasında 
oyuncular madenci kasklarıyla sahneye çıkmaları 
duygulu anlar yaşattı. İstanbul Meydan Sahnesi‘nin 
kurucusu da olan Faruk Sofuoğlu seyircilere 
teşekkür ederken “İlk oyunumuzu Soma‘da kazadan 
önce maden işçilerine oynamıştık. Hepimizin başı 
sağolsun∫ dedi.

Pijamalı Adamlar, 
Necmi Yapıcı, 
Ceyhun Fersoy, 
Erdem Baş, Cem 
Aksakal, Murat 
Ergür, Faruk 
Sofuoğlu ve Ufuk Yapıcı gibi tanınmış isimlerden 
oluşuyor.

Zeki Poyraz, Mehmet Cevdet Baykal ve 
İsmet Salihoğlu İnci Akü standında

Hidayet 
Eriş
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Alman-Türk	Kültür	Olimpiyatı	
Münih’te	‘Gönülleri	Birleştirdi’ 
 Bu yıl ‘Birleşen Gönüller’ sloganıyla 
dördüncüsü düzenlenen Alman-Türk Kültür 
Olimpiyatları’nın 
ödül töreni, Münih’in 
Olympiapark 
kompleksinin içinde yer 
alan Olympiahalle’de 
muhteşem bir şölen 
havasında gerçekleşti. 
Bavyera Eğitim, Kültür, 
Sanat ve Bilim Bakanlığı 
öncülüğünde gerçekleşen 
ve sayıları on bini bulan 
Türk ve Alman izleyicinin 
barış ve kardeşlik havası 
estirdiği şölene medya da 
ilgi gösterdi. Türkçe ve 
Almanca şarkılar, şiirler ve 
yöresel halk oyunları sergileyen 
öğrenciler, seyircilere keyifli anlar 
yaşattı. 
Programa katılanlar arasında 
Avrupa Parlamentosu Milletvekili İsmail Ertuğ (SPD), 

Federal Milletvekili Florian Post (SPD), Federal 
Milletvekili Doris Wagner (Yeşiller), Federal Polis 

Münih Teşkilatı Başkanı 
Hubert Steiger, eyalet 
milletvekilleri Dr. Georg 
Nüsslein ve Günther 
Knoblauch ile çok sayıda 
bilim insanı dikkat 
çekti. Programı Sabine 
Christiansen ve Ali Bulut 
sundu. Programın açılış 
konuşmasını yapan Nilüfer 
Pekince, dilin öneminden 
bahsetti ve Alman-Türk 
Kültür Olimpiyatı’nın 
amacının birlikte yaşama 
katkı sağlamak olduğunun 
altını çizdi. Pekince Kültür 

Olimpiyatı’na sponsor olan 
Preis24, Deutsche Bahn, AOK 
Hessen, Romansson, İstikbal, 
Necati Çakıl ve Ülker’e özellikle 
teşekkür etti.

Kebapın	adresi
G.	Antep	Kebap
 
 Kebaplarıyla ünlü Gaziantep’i Münih’te 
temsil eden bir mekan var; G. Antep Kebap.
Adı üstünde, kebapçı. Odun ateşte pişirilen nefis 
kebap çeşitleri sunuyor. Fakat bunun yanında et 
sote ve çoban kavurma gibi tavalar, günlük ev 
yemekleri, pide çeşitleri, mezeler ve salatalar da 
mevcut.
Münih’in Goethe caddesinde bulunan G. Antep 
Kebap iki yıldır hizmet veriyor. Restoran sahibi 
Isa Çelik “Özel seçilerek aldığımız etleri odun 
ocağımızda pişiriyoruz. Böylelikle müşterilerimiz 
gerçek kebabın lezzetine varıyor” diyor.   
Mekanın içerde ve dışarda toplam 60 kişilik oturma 
grupları bulunuyor. G. Antep Sofrası bir yandan 
Münih’in en işlek caddelerinden birinde olmanın 
avantajını yaşatırken bir yandan da sakin bir ortam 
sunuyor. 

Özel günler için parti servisi de 
sunan restoran her gün saat 
06.00 ile 23.00 arası açık.
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Şehrin	havuzları 

Maria Einsiedel
Sessiz sakin bir havuz arayanlara 
duyurulur. Çocuklu ailelere 
pek tavsiye etmemekle birlikte 
havuzun ortasından akan İsar kolu 
ve birçok yaşlı ağacıyla şehrin 
ortasında küçük bir serap gibi. 
Zentralländerstraße 28

Prinzregentenbad
Yüzme bilmeyenler ve küçük 
çocuklar için olan havuzlar 
çocukları eğlendirmek, oyalamak 
için yapılmış sanki. Çocuğunuzun 
burada eğleneceğinden emin 
olabilirsiniz.
Prinzregentenstraße 80 

Michaelibad
Sırf yüzmek, yatıp güneşlenmek 
istemiyorsanız Michaelibad’ı 
beğenirsiniz. Özellikle çocuklar  
olmak üzere hareketi sevenlerin 

havuzu burası. En güzeli Beach-
voleybol sahası... 
Heinrich-Wieland-Straße 24 

Schyrenbad
Eskiden erkekler havuzuymuş, 
artık sadece eski. Bir küçük bir 
de büyük havuzu var hepsi bu. 
Belki bu yüzden yaşlıca insanlar 
tarafından seviliyor. Küçük bira 
bahçesi ve kiosku bulunmakta. 
Restorasyondan geçirilmesi 
gerekiyor. Basiti sevenler için. 
Claude-Lorrain-Straße 24

Ungererbad
Yaşlısı-genci, sanatçısı-sporcusu 
hepsi burada buluşuyor. Oldukça 
geniş olduğundan yine de havlular 
birbirine karışmıyor. 
Üç büyük havuzun yanı sıra bir 
yüzme bilmeyenler bir de küçük 

çocuklar için havuz var. Ayrıca 
futboldan voleybola birçok sportif 
aktivite mümkün. Küçük çocuklar 
için bir macera parkı bile mevcut. 
Her zevkten insana tavsiye 
edebileceğimiz nadir havuzlardan.
Traubestraße 3 

Georgenschwaige
Dinlenmek isteyenler için ideal. Üç 
havuzun dışında fazla bir ekstrası 
yok. Yine de bizce küçük çocuklu 
ailelere göre. Hatta anne-çocuk 
bölümü bile var. Ayrıca özürlülerin 
kullanımına uygun düzenlenmiş. 
Belgradstraße 195

Dante Sommerbad
Dantebad çocuklar, yüzme 
bilmeyenler, az bilenler ve 50 
metrelik kulvarıyla usta yüzücüler 
için ayrı havuzlara sahip. Eski 
atlama havuzu son dönemlerin 
modasına uyup su altı akıntısı, 
su mantarı şeklinde fıskıyesi ve 
masaj musluklarıyla donatılmış. 
Yüzmeye ara verenler için seyirci 
tribününde dinlenme imkanı var. 
Eğer beton sıcaklaşırsa hemen 
cimenlerin üstüne gidebilirsiniz. 
Dantestraße 6

Westbad
Geniş bir alana sahip olduğundan  
bu havuzda kalabalığı sadece 
kasada görebiliyorsunuz. 74 metre 
uzunluğundaki kaydırağa çocuklar 
bayılıyor. Onun dışında da bu 
havuzda çocukların düşünüldüğü 
anlaşılıyor. Sporseverler için futbol 
ve voleybol sahası bulunmakta. 
Weinbergerstraße 11
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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
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Ramadan 
 
 Ramadan ist der neunte Monat des 
islamischen Mondkalenders und der Fastenmonat. 
Der Mondkalender ist 11- 12 Tage kürzer als der uns 
bekannte Kalender. Daher fängt Ramadan jedes Jahr 
unterschiedlich an und ca. alle 32 Jahre fällt es auf 
den gleichen Tag.
Das Fasten gehört zu den wichtigsten religiösen 
Pflichten der Muslime. Die Bedeutung des Begriffes 
„imsak“ heißt „ruhen“ bzw. „sich enthalten“. 
Der Muslim soll während der Fastenzeit, vom 
Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang, sich 
von einigen Bereichen des täglichen Lebens 
enthalten; wie Speisen, Getränke, Rauchen und 
Geschlechtsverkehr. 
Fasten darf jeder, der geistig und körperlich dazu 
imstande ist. Schwangere, Kranke oder Kinder 
sind nicht verpflichtet zu fasten. Für diejenigen, wie 
Schwangere, Kranke oder Reisende, gelten nach 
Wegfall der Gründe, die Tage an denen sie nicht 
fasten konnten, nachzuholen. Für jene, die gar nicht 
fasten können, dient die Speisung an Arme als 
Ablösung. Im Koran steht „Gott will es euch leicht 
machen, nicht schwer“. 
Ziel des Fastens ist Dankbarkeit zu erkennen und die 
Gaben, die man besitzt, zu schätzen. Das Enthalten 
bezieht sich auch darauf, sich an ethisch-moralische 
Grundsätze zu halten. Zur Entstehung geht aus dem 
Koran hervor, dass der Monat Ramadan, der Monat 
ist, in dem der Koran erstmals als Rechtsleitung 
für die Menschen herabgesandt wurde und die 
einzelnen Verse als klare Beweise der Rechtsleitung 

und der Rettung dienen.
Mit dem Beginn des Monats Sevval feiert man 
das Fastenbrechen. Uns vielen, ist das als das 
Zuckerfest bekannt. Bis dahin sollten auch die 
pflichtmäßigen Spenden, die Almosensteuer des 
Fastenbrechens an Bedürftige entrichtet werden. 
Das Zuckerfest wird drei Tage lang gefeiert. Das 
Zuckerfest und das Opferfest, welches am 10.Tag 
des Pilgerfahrtmonats gefeiert wird, sind die 
wichtigsten islamischen Feiertage.

Wie sieht jedoch der Alltag während der 
Fastenzeit in der Türkei aus?
Kurz vor dem Sonnenuntergang vermehren sich 
die Menschenschlangen vor den Bäckereien, den 

GÜLLAC- Rezept: 
(traditionelle Süßspeise zu Ramadan)

• dünne Reisblätter
• 600 ml Milch
• 200gr Zucker 
• zerkleinerte Walnusskerne 
• Rosenwasser
• Granatapfelkerne zur Dekoration

Zuerst Milch aufkochen, vom Herd nehmen und 
danach Zucker hinzufügen; unter rühren den 
Zucker schmelzen lassen. Den Boden einer 
passenden Form mit Reisblättern vollständig 
bedecken. Die Flüssigkeit Schicht für Schicht 
dazugeben, so dass die Blätter aufweichen und 
auf jede zweite Schicht die gehackten Walnüsse 

verteilen. Fast jede Schicht auch mit Rosenwasser 
bestreuen.  Die oberste Schicht danach reichlich 
mit der restlichen Flüssigkeit begießen. Zuletzt mit 
Granatapfelkernen dekorier und im Kühlschrank 
kalt stellen.
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ein „Iftar-Essen“ ohne eine ofenfrische „Pide“ ist 
unmöglich. „Iftar“ ist das Abendessen, das man im
Ramadan zum Fastenende isst. Meistens findet 
zu „Iftar“ ein geselliges Essen mit Familie oder 
Freunden statt. Traditionell wird der Zeitpunkt 
des Fastenbrechens durch einen Kanonenschuss 
bekannt gegeben. Wichtig beim Fastenbrechen ist, 
dass das Erste was man zu sich nimmt, nicht „durch 
das Feuer gegangen“ ist, sprich wie Wasser, Olive 
oder Dattel. Zu Ramadan werden spezielle Speisen, 
sowie Getränke zubereitet, die besonders für diese 
Zeit sind.
Außerdem werden in vielen Gemeinden der Türkei 
große „Iftar-Essen“ an Bedürftige gegeben, als 
Sponsor die Gemeinde selbst oder Spenden von 
großzügigen Mitmenschen.
Eine weitere Tradition, die ihren Ursprung im 
Osmanischen Reich hat, ist die Ramadan- Trommel. 
Dadurch werden viele zum „Sahur-Essen“ 
aufgeweckt. „Sahur“ ist die letzte Mahlzeit, die man 
vor der Morgendämmerung zu sich nehmen kann. 
Jeden Tag rezitieren die Trommler verschiedene 
Gedichte begleitet von der Trommel, um die 
Menschen zu benachrichtigen, dass die letzte 
Stunde vor dem Sonnenaufgang begonnen hat, wo 
noch gegessen werden darf. Dabei handelt es sich 
hier, wie schon erwähnt, um eine sehr alte Tradition, 
als Menschen keinen Wecker hatten und auf die 
Ramadan-Trommel angewiesen waren. Mittlerweile 
empfinden manche es als eine Lärmbelästigung, 
jedoch überwiegt das Interesse an der Tradition und 
die Anerkennung der Weiterführung. Am Ende des 
Ramadan gehen die Trommler von Haus zu Haus, 
um „Bakschisch“ für ihre Dienste zu erhalten. 

Ramazanın müjdecisi 
MAHYALAR 
Mübarek ramazan ayıyla birlikte hayatımıza giren 
mahya ve mahyacılık, İslam dünyasında Türklere, 
özellikle de İstanbul‘a ait bir kültürdür. Ramazanda, 
bayram ve kutsal gecelerde cami minareleri 
arasına gerilen ipe asılan yazı ve resimler, eskiden 
yağ kandilleriyle yapılıyordu. Günümüzde ise 
elektrik ampulleriyle gecelerimizi renklendiriyor. 
400 yıllık bu gelenek günümüzde unutulmaya yüz 
tuttuğu için çeşitli kurumlar tarafından yaşatılmaya 
çalışılıyor.
Mahya sanatı, kutsal ramazan ayını müjdelemekle 
birlikte onun getirdiği sevinç, bolluk ve bereket ile 
Allah‘a duyulan şükranı dile getirir. Toplumu iyilik ve 
doğruluğa teşvik etmeyi amaçlar. 
1614 yılında Fatih Camisi müezzinlerden Hattat 
Hafız Ahmet Kefevi‘nin Padişah 1. Ahmet‘e 
hediyesi olan mahyalar, günümüze kadar gelmiştir.

İftar sofralarının mucize 
besini: HURMA
Ramazanda iftar sofralarının vazgeçilmez meyvesi 
olan hurma, insan vücudunun sağlıklı ve zinde 
kalabilmesi için çok sayıda vitamin ve mineral 
içeriyor. İdeal bir besin kaynağı olan hurma, şeker, 
protein, lif ve yağın dışında 15 mineralle birlikte 
C, B1, B2, niasin ve A vitaminleri içeriyor. Dişlerin 
çürümesini önleyen flor ile bağışıklık sistemini 
güçlendirerek kanser önleyici işlev görüyor. Uzun 
süreli kullanımında hafızaya iyi gelen hurma, 
antioksidan özelliklere de sahip. 
Kolesterol, damar sertliği, iktidarsızlık ve kısırlık 
tedavisinde kullanılan hurma, kan yapıcı özelliğinin 
yanı sıra karaciğeri güçlendirip, stres ve gerginliğin 
giderilmesi ile görme yeteneğinin gelişmesine de 
katkı yapıyor. 
Hurma çekirdeği şişkinliğe, bağırsak gazlarına 
ve toksinlere 
karşı da iyi 
geliyor. Ayrıca 
hurmanın 
çekirdekleri 
ezildikten sonra 
suyla kaynatılıp 
içilirse böbrek 
ve safra 
taşlarını 
düşürüyor.  
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Camide	Lezizel	
mantılı	iftar
 
 Münih`te bu yılın başında Lezizel adıyla 
ürettikleri mantıyla büyük beğeni toplayan kardeşler 
Uğur ve Oğuz Örgün, Mehmet Akif Camii`nde bir 
iftar yemeği verdi.
Camii mutfağında hazırlanan leziz menüye ek 
olarak kendi imalatları olan Lezizel Mantı hazırlayıp, 
kendi elleriyle misafirlere ikram ettiler. Sempatik 
ve cana yakın tavırlarıyla dikkat çeken kardeşler 
“Yıllarca bu semtte yaşadık, burada büyüdük, o 
nedenle Mehmet Akif Camii`nin bizim için yeri ayrı. 
Artık burada oturmasak da ilk iftar davetimizi eski 
camimizde vermek istedik, fakat diğer camilerde de 
iftar vereceğiz” şeklinde konuştular.

Taufkirchenliler
DİTİB	iftarında	buluştu 
  
 Ditib Taufkirchen teşkilatının Ritter-
Hilprand salonunda gerçekleştirdiği iftar 
davetine Türk ve Alman misafirlerin ilgisi 
yoğundu.
Yaklaşık 150 kişinin katıldığı iftarda din işleri ataşesi Kuddusi Uysal 
bir konuşma yaptı. Cami imamı Ahmet Top‘un okuduğu ezanla açılan 
iftara Taufkirchen belediye başkanı Alfred Widmann, toplum bilimci 
prof. Klöck, katolig kilisesinin temsilcileri, çok sayıda siyasetçi ve 
STK temsilcileri katıldı. Taufkirchen itfaiyesi ve Caritas Taufkirchen‘de 
aralarında bulunduğu davette kültürler ve dinler arası diyaloğa vurgu yapıldı.  

ina	oruç	açtı
 ina – Yaşlılar için kültürlerarası 
yardımlaşma ağı tarafından geleneksel olarak 
gerçekleşen iftar yemeğine çok sayıda misafir 
katıldı.
Augsburg’daki MGT Herrenbach salonunda 
düzenlenen iftar yemeği, Kammgarn Camii hocası 
Faruk Aydın’ın okuduğu ezan ile başladı. Su, zeytin 
ve hurma ile orucunu açan misafirler birbirinden 
lezzetli yemeklerle donatılmış büfede sıranın 
kendilerine gelmesini beklediler. İftar yemeğini 
gerçekleştiren proje sorumlusu Nimet Oswald, 
“Özellikle yaşlı vatandaşlarımızı davet ediyoruz. 
Böylelikle yalnız yaşayan yaşlılarımızı hatırlamış ve 
onları genç kuşaklarla kaynaştırmış oluyoruz.” dedi.

Oğuz ve Uğur Örgün kardeşler

 İFTAR 
 SOFRALARI

Oğuzhan Öktem ve 
Kuddusi Uysal

Ahmet Top

Ditib Taufkirchen 
kadınlar kolu ve 
yönetim kurulu 
üyeleri bir arada 
görülüyor.
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Special

SPD’den	
Etnografya	
Müzesi’nde	
iftar
 
 Bavyera Parlamentosu 
SPD grubu Etnografya Müzesi’nde 
bir iftar yemeği verdi. Bu yıl 6.’sı 
gerçekleşen iftar davetinde ilk 
kez milletvekili Arif Taşdelen ev 
sahipliği yaptı.
Münih Etnografya Müzesi’nde 
verilen iftara SPD fraksiyon 
sözcüsü Marcus Rinderspacher, 
milletvekili Isabell Zacharias, 
belediye meclisi üyeleri, Türk ve 
Amerikan Konsolosları ve STK 
temsilcileri katıldı.
Arif Taşdelen yaptığı selamlama 
konuşmasında bu yıl ilk kez ev 
sahipliği yaptığı için duyduğu 

sevinci dile getirirken, SPD’de 
iftar daveti geleneğini oluşturan 
Isabell Zacharias’a da teşekkür 
etmeyi unutmadı. Taşdelen 
konuşmasında, çifte vatandaşlık, 
tabutsuz defin ve uyum yasa 
tasarısı gibi konulara değindi. 
Okunan ezanla açılan iftarın 
ardından konuşan Rinderspacher 
ise “çifte vatandaşlık konusunda 
SPD yapabileceğinin en iyisini 
yaptı” dedi ve burada uzun 

yıllar yaşayan göçmenlerin 
en azından yerel seçimlerde 
oy kullanabilmeleri gerektiğini 
vurguladı.

Yasemin Ermiş, Arif Taşdelen,
Havva Ayvacı

Rinderspacher
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SpecialSpecial

Moeller	iftar	verdi
 
 ABD Münih Başkonsolosu Bill Moeller, 
konsolosluk malikanesinde iftar yemeği verdi. 
İftar öncesi bir selamlama konuşması yapan 
Başkonsolos Bill Moeller geleneksel olarak 
düzenlenilen iftar davetinde Müslüman toplumla bir 
araya gelerek diyaloğu derinleştirmekten mutluluk 
duyduğunu belirterek “Ramazan ayı barış ve hoşgörü 
ayıdır. Bu ayın sadece insanlarla tanrı arasındaki 
bağa değil, diğer insanlarla olan bağlarına da 
yansımasını, güzelleştirmesini dilerim. Ramazanınız 
mübarek olsun” şeklinde konuştu.
Penzberg Cami imamı Benjamin İdriz’in okuduğu 
ezanla açılan iftarda Türk ve Arap mutfağından 
zengin çeşitler sunuldu. İftar sonrası sofra duası 
da yapan İdriz “Bana ‚Amerika bazen Müslüman 
ülkelere saldırıyor, onların iftar davetine katılmak 
bir çelişki değil mi‘ diye soruyorlar. Bence birbirimizi 
tanımak için bu fırsatları değerlendirmeliyiz.“ dedi.  

Türkiye kökenli Amerikan konsolosu Leyla Öneş‘in 
Münih‘teki son resmi iş günü olması duygulu anlar 
yaşattı.
İftara Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu 
Hidayet Eriş’in yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve STK 
temsilcileri de katıldı.

Bill 
Moeller

SEVDİKLERİNİZLE BİRLİKTE 
MUTLU BAYRAMLAR 

GEÇİRMENİZİ DİLERİZ

Goethestr. 36
80336 München

Tel.: 089 / 55029987
Fax: 089 / 55028993
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Special

Ramazanda	12	çeşit	ana	
yemekli	iftar	menüsü
  
 Münih`te Goethestr.`de 
uzun yıllardır faaliyet gösteren 
Sultan Backparadies Ramazan 
ayı boyunca üstü kapalı terasında 
müşterilerine iftar büfesi sunuyor.
Ramazan deluxe menü adıyla 
sundukları açık büfe 12 ile 17 
çeşit arasında değişen ana 
yemek, iki çeşit çorba seçeneği, 
sıcak meze tabağı, salata ve 
tatlıdan oluşuyor. Su ve çay da 
dahil olan bu zengin menünün 
fiyatı ise 17,95 Euro. Çocuklar bu 
fiyatın yarısını ödüyor.
Yemeklerin çoğunu İranlı 
yardımcısıyla birlikte kendisinin 
yaptığını söyleyen mekan 
sahibesi Sümeyye hanım “Tüm 
malzemeleri özenle seçerek 
alıyoruz. Mutfakta tüm yemekler  
mutlaka benim elimden geçer. Bu  

 
mübarek ayda büyük bir aile gibi 
hissederek terasta hep birlikte 
orucumuzu açmak güzel bir 
duygu” şeklinde konuştu.
Özellikle tatlı ve pastalarıyla 
da bilinen Sultan Backparadies 
Ramazan ayında özel pideler 
de satışa sunuyor. Sultan 
Backparadies Ramazan dışında 
da her gün Goethestr. 40 
numaralı adresten teras ve kapalı 
cafe bölümüyle hizmet veriyor.

Sümeyye ÖzdemirRamazan boyunca çıkan 
özel pidelerden biri

ANZ_Patatez_Kumpir-Ramayan.indd   1 16.07.14   23:01
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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
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Güneş	enerjimiz	olsun! 
Güneşi	bol	geleceğe	davet
 

Yeşil köşemizde, yine muhteşem 
doğamızı koruma konularını dile 
getirmek üzere, sizlere merhaba 
diyorum.
Sanayi devrimi ile birlikte yaygın 
kullanılan ve çevre tahribatına 
sebep olan fosil yakıtlardan 
bahsetmiştik. Kömür ile elektrik 
üretimi diğer enerji kaynakları ile 
kıyaslanınca ucuz gözüküyor. 
Bu enerjinin ne kadar pahalı 
olduğunu, üretim ve tüketim 
bedelini mayıs ayında Soma’da 
kömür madeninde yaşanan facia 
ile olabilecek en acı şekilde 
görmüş olduk.
Oysa alternatifler var; gelin 
sorunları bırakıp çözümlere bir 
bakalım.

İyi haber: şu anda mevcut ve 
sürekli geliştirilen teknolojiler, 
güneş, rüzgar, biokütle ve su 
gibi tükenmeyen, temiz enerji 
kaynaklarının kullanımını 
mümkün kılıyor. Med / Cezir 
veya deniz dalgaları gibi daha 
az bilinen egzotik kaynaklar da 
başarılı olarak uygulanıyor.
Yıllık küresel enerji tüketiminin 
10.000 kat daha fazlası olarak 
dünyaya ulaşan güneş enerjisinin 
üstünlükleri saymakla bitmez. 
Arşimet güneş ışığını aynalar 
ile odaklayarak gemiler yakmış, 
Galileo merceği icat etmiş, 
Kopernik “her şeyin ortasında 
güneş var” demiş, güney yönüne 
çok pencere koyarak güneş 

ısısından faydalanmayı ilk akıl 
eden Sokrates olmuş. Enerji 
kaynağı olarak düşünülmesi ise 
1860’li yıllarda başlamış. 
Bilindiği üzere, günümüzde 
güneş ışığından enerji üretmenin 
temel yolları: elektrik üreten 
Fotovoltaik sistemler, ısı üreten 
termal sistemler, soğutucu ve 
havalandırma sistemleridir. 
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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

Uygulama alanları konutlardan 
güneş tekneleri ve arabalarına, 
bitki ve tahıl kurutma araçlarından 
aydınlatma sistemlerine kadar 
oldukça kapsamlı.
Bir dahaki yazılarda güneşin 
ve gücünün pratik ayrıntılarına  
bakacağız. Yine buluşmak dileği 
ile sevgiler

Çiğdem Şanalmış / Güneş 
enerjisi danışmanı, Bauzentrum 
München
“Çok da uzak olmayan bir 
gelecekte çocuklarımızın 
gözlerinin içine bakma 
cesaretini gösterip şu gerçeği 
itiraf edebilecek miyiz acaba? 
Fırsatımız vardı ama cesaretimiz 
azdı - Teknolojimiz vardı ama 
vizyonumuz dardı.”
Dr. R.K. Pachauri, 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneli başkanı

ExtraEnergie 
 
Mit über einer Million 
Kunden ist ExtraEnergie der 
größte Ökostromanbieter 
Deutschlands. Das ergab die 
aktuelle Ökostromumfrage 
der energiewirtschaftlichen 
Fachzeitschrift „Energie & 
Management“ (Nr. 14/2014) 
unter allen Stromanbietern in 
Deutschland. Auf Platz zwei folgt 
laut der Erhebung die Lichtblick 
SE mit 475.000 Kunden und 
auf Platz drei die Entega 
GmbH & Co. KG mit 365.000 
Kunden. Laut der Umfrage 
bezieht gegenwärtig jeder siebte 
Haushalt (5,75 Millionen) in 
Deutschland Ökostrom.
Die ExtraEnergie GmbH mit 
Sitz in Neuss ist ein 2008 
gegründeter Energieversorger 
für Strom und Gas.
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VTE	köy	şenliğinde 
  
  Augsburg Türk Veliler Derneği  
Oberhausen semtinde düzenlenen şenliğe 
katıldı ve toplumun bir parçası olduğunun 
altını çizdi. Birçok dernek ve kuruluşun yer 
aldığı Drei Auen Alanı’nda düzenlenen 
geleneksel Dorffest – Köy Şenliği çocukların 
sunduğu gösterilerle renklendi. Sahne 
programlarının da sergilendiği eğlencede  
VTE – Augsburg Türk Veliler Derneği Folklor 
Ekibi de sahne aldı. Augsburg Türk Veliler 
Derneği kurduğu standta Türk yemeklerini 
sergilerken, derneği tanıtma imkanı buldu. 

Augsburg

Türkspor’da	
mangal	keyfi 
 Türkspor Augsburg, minik oyuncuları 
ve aileleri için mangal partisi düzenledi. Gençlere 
sundukları olanaklarla tanınan Türkspor Augsburg, 
D,E ve F grubunda oynayan minik oyuncuları ve 
aileleri için mangal ziyafeti düzenledi.  
Başarılı bir sezonun ardından  gerçekleşen 
keyifli buluşma gün boyu devam etti. Türkspor 
Augsburglular bu güzel etkinliğin tadını çıkartırken, 
sezonun son maçlarına daha da motivasyonlu 
çıkmaya hazırlandılar.

Sultan-i	Yegah 
 Türk Müziği korosu Sultani-i Yegah 
Königsbrunn`da bulunan Topkapı Restoran`da 
verdiği bir konserle sevenleriyle buluştu. 
Mustafa Aydıngüneş`in şefliğini yaptığı konser üç 
bölümden oluşurken, sanatçılar birbirinden güzel 
eserleri beraber ve solo olarak seslendirdiler. ‘Uzun 
ince bir yoldayım’ ile başlayan konser ‘Yeşil ördek 
gibi, Ormancı, Elveda Meyhaneci, Bir Ihtimal Daha 
Var, Elbet Bir Gün Buluşacağız’ gibi parçalarla 
devam etti. Sultan-ı Yegah grubu izleyiciden tam not 
adlı.
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Augsburg

Fenerbahçeliler Derneği 
şampiyonluğu kutladı 
 Soma faciasının ardından ertelenen 19. 
Şampiyonluk gecesi, Augsburg Fenerbahçeliler 
Derneği tarafından düzenlenen muhteşem bir gece 
ile kutlandı.
Taraftarların kalabalık katılımı ile gerçekleşen 
kutlama gecesi Höchst Kantine Palace Düğün 
Salonu‘nda gerçekleşti. Geceye Türkiye‘den, 
Fenerbahçe Spor Kulübü As Başkanı Turan Şahin, 
Fenerbahçe Dernekler Sorumlusu Murat Boyraz ve 
FB TV Program Yapımcısı Kıvanç Özkök katıldı. 
Ayrıca bu özel gecede Koblenz, Stuttgart, Mainz 
Fenerbahçeliler Dernek başkanları ve çok sayıda 
taraftar hazır bulundu. Geceyi Murat Ortaköy 
sunarken, piyanist Özkan, kanuni Halil, klarnette 
Hasan ile Grup Cağdaş tüm program boyunca 
Fenerbahçeli taraftarları coşturdu.

MUSA	projesine	sertifika 
 Augsburg’da gerçekleşen bir törende 
‘MUSA’ projesinin gönüllüleri staj sertifikalarını 
aldılar. 
Proje sorumlusu Nurdan Kaya tarafından stajyerlere 
belgeleri verilirken, 10 stajyer bu anlamlı sertifikayı 
almanın mutluluğu yaşadı. Kısa adı Muslimische 
Seelsorge Augsburg “MUSA” olan proje 
kapsamında gerçekleşen eğitim ve staj, müslüman 
vatandaşlara ruhsal destek amacını taşıyor. 
Hastane, hapishane veya huzurevinde kalan 
vatandaşlara manevi destek ve yardım amaçlı 
düşünülen projenin sorumluluğu Nurdan Kaya ve 
Matthias Garte‘ye ait. Değişik hastanelerde görev 
yapan katılımcılar sertifikalarını birlikte yedikleri 
yemekte kutladılar.
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Beyaz	cennet;									

 Pamukkale
Termal turizm açısından da çok zengin olan 
Pamukkale, tarih ve doğanın buluştuğu bir 
turistik bölge olarak her yıl milyonlarca yerli 
ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor
Asırlardır birçok uygarlığa ev 
sahipliği yapan Pamukkale, 
eşsiz görünümü ve topraklarında 
barındırdığı tarihin izleriyle 
Türkiye’nin en önemli turizm 
merkezlerinden biridir. Doğa ile 
tarihin buluştuğu bu eşsiz belde, 
şifalı suları ve travertenleriyle 
UNESCO‘nun ‚Dünya Kültür 
Mirası Listesi‘ne alınmıştır. 
Pamukkale, ayrıca Türkiye‘de 
deniz turizmine alternatif önemli 
merkezlerden biridir. Denizli, 
dünyaya açılan penceresi 
Pamukkale travertenlerinin 
sunduğu görsel zenginliği 
sayesinde yılda 1 milyonun 
üzerinde yerli ve yabancı turisti 
ağırlamaktadır. 
Romalılardan kalma kutsal 
şehir Hierapolis ile iç içe olan 
Pamukkale, kent merkezine 20 
kilometre uzaklıktadır. M.Ö.197 
yılında kurulan Hierapolis, Hz. 

İsa‘nın havarilerinden St. Philip‘in 
öldürülmesi ve onun adına anıt 
mezar yaptırılması nedeniyle 
inanç turizmi açısından da son 
derece önemlidir. Arkeolojik 
kazılarda bulunan tarihi eserler, 
Hierapolis Arkeoloji Müzesi‘nde 
sergilenmektedir.

Apollon Tapınağı 
Mevcut tapınak, eski ve dini 
mağara olarak bilinen Plutonion 
üzerine kurulmuştur. Yerli halkın 
en eski dini merkezi olan bu yerde 
Apollon, bölgenin Ana Tanrıçası 
Kybele ile buluşmuştur. 

Tiyatro 
Yamaca yaslanmış tüm 
cephesiyle birlikte korunabilen 
büyük bir yapıdır. İnşasına MS. 
62 yılında Flaviuslar döneminde 
başlanmış, MS. 206 yılında 
tamamlanmıştır. 50 oturma sırası 
ve 8 merdivenli 7 bölümden 
oluşmaktadır

Nekropol (nekro: ölüler 
polis: şehir)
Batıdaki traverten alanları dışında 
kalan üç yönde nekropol alanları 
bulunmaktadır. Bunlar yoğunlukla 
Tripolis-Sardes‘e giden 
kuzey yolunun ve Laodikeia-
Colossae‘ye giden güney yolunun 
iki tarafında yer alır. Mezarlarda 
kireçtaşı ve mermer kullanılmıştır 

Laodikeia 
Çürüksu (Lykos) ırmağının 
güneyinde kurulmuştur. Kentin 
adı antik kaynaklarda daha çok 
„Lykos‘un kıyısındaki Laodikeia“ 
şeklinde geçmektedir. Diğer 
antik kaynaklara göre ise kent 
MÖ. 261-263 yılları arasında II. 
Antiokhos tarafından kurulmuş 
ve kente Antiokhos‘un karısı 
Laodikeia‘nın adı verilmiştir.
Laodikeia, MÖ. I. yüzyılda 
Anadolu‘nun en önemli ve ünlü 
kentlerinden biridir. Kentteki 
büyük sanat eserleri bu döneme 
aittir. Romalılar da Laodikeia‘ya 
özel bir önem vermişler ve 
Kıbyra (Gölhisar-Horzum) 
Conventusu‘nun merkezi 
yapmışlardır.

Laodikeia‘nın yapıları; 
Büyük Tiyatro
Antik kentin kuzeydoğu tarafında, 
araziye uygun olarak Roma inşa 
tarzında yapılmıştır. Yaklaşık 20 
bin kişiliktir. 

Küçük Tiyatro
Büyük tiyatronun 300 metre kadar 
kuzeybatısında yer almaktadır. 
Araziye uygun olarak Roma 
tarzında inşa edilmiştir. 

Travel
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Yaklaşık 15 bin kişi alabilecek 
büyüklüktedir.

Anıtsal Çeşme
Kentin ana caddesi ile ara caddesi 
köşesinde yer almaktadır. İki 
cepheli olarak yapılmış havuz ve 
nişleri vardır.

Meclis Binası
Kentin güneybatısındadır. 
Dikdörtgen planlı olan anıtsal yapı, 

doğu-batı yönünde uzanmaktadır. 
Ana girişi doğu cephesindedir. 

Zeus Tapınağı
Antik Laodikeia kentinin sütunlu 
caddesinin doğu kesiminde, küçük 
tiyatro ile Nymphaeum (anıtsal 
çeşme) arasında yer almaktadır. 
 
Büyük Kilise
Sütunlu caddenin güneyinde 
caddeye bitişik olarak inşa 
edilmiştir. Ana girişi kilisenin 
batısındadır.
Pamukkale‘nin hemen yakınındaki 
Karahayıt ve Gölemezli‘deki 
termal kaynakların romatizma, 
kalp, mide, damar sertliği, 
tansiyon ve deri rahatsızlıklarına 
iyi geldiği bilinmektedir. Bölgedeki 
bazı oteller, termal tedavi 
konusunda eğitim almış uzman 
personeliyle sağlık turizmine 
yönelik hizmet vermektedir. 
Pamukkale‘deki termal havuz, 
yaz-kış ısısı değişmeyen 35 
derecelik suyuyla turistlerin keyifli 
zaman geçirmesine de imkan 
sağlamaktadır.

Ne yenir
Klasik yemeklerin dışında yöresel 
yemekleri de tadabilirsiniz.

- Pamukkale kebabı
- Patlıcan kebap 
- Denizli mantısı                                                                                                
- Gözleme
- Yoğurtlu patlıcan gömmesi

Neler yapabilirsiniz
- Hierapolis ve Laodikeia antik 
kentlerini gezebilirsiniz.
- Apollon Tapınağı‘nı ziyaret 
edebilirsiniz.
- Eşsiz güzellikteki travertenleri 
görebilirsiniz.
- Nekropol antik kentini ziyaret 
edebilirsiniz.
- Zeus Tapınağı‘nı görebilirsiniz.
- Meşhur Pamukkale kaplıcalarına 
girebilirsiniz.
- Yeşildere Şelalesi ve çevresini 
gezebilirsiniz.
- Pamukkale Arkeoloji Müzesi‘ni 
ziyaret edebilirsiniz.

PiYASA 
me Selfie

Mach mit beim Piyasa & me Selfie Gewinnspiel 
und schick uns dein Selfie vom Urlaub  
zusammen mit dem Piyasa Magazin an  
info@piyasa.de! 
Gewinne ein Essen für 2 Personen bei Mex 
Mediterrane Küche in München.  
Einsendeschluss ist der 15.09.14 

GEWINNSPIEL

&

Piyasa_Selfie.indd   1 16.07.14   23:13



44 04 - 07 2014     piyasa  

Travel

 Seit Monaten freuen wir uns auf den 
Sommer und nu’ ist er schon da. Neben dem 
„sich besser fühlen“, dient das UV- Licht auch 
unserer Gesundheit. Das UV- Licht stärkt unser 
Immunsystem und aktiviert die Bildung des 
Vitamin D. Damit aber die gute Laune nicht auf der 
Strecke bleibt, sollte man den UV- Schutz nicht in 
Vergessenheit geraten lassen. 
Sensible oder empfindliche Haut galt früher eher als 
Ausnahmeerscheinung, doch
mittlerweile nicht mehr. Ausschlaggebend dafür sind 
umwelt- und lebensstilbedingte Faktoren. 
Viele Menschen haben von Natur aus eine 
äußerst niedrige Reizschwelle, so dass schon 
ein weniger UV- Lichteinfluss zu schnellen 
Rötungen, Spannungsgefühlen oder gar zu einem 
Sonnenbrand führen kann. Wenn diese Einflüsse 
sich intensivieren, verringert sich auch die Resistenz 
unserer Haut. Daher ist es unerlässlich an den 
Sonnenschutz zu denken. Da die negativen umwelt- 
und lebensstilbedingten Faktoren tendenziell eine 
Steigerung von Jahr zu Jahr erfahren, sollte dies 
auch ein Thema für die „normale Haut“ sein. 
Bei Sonnenschutzprodukten sollte speziell darauf 
geachtet werden, dass diese frei von Duft- und 
Konservierungsstoffen sind. Als Wirkstoffe sollten 
diese Dexpanthenol oder Aloe Vera beinhalten, die 
hautschonender sind als Emulgatoren. Folglich reicht 
es nicht aus, „nur“ auf einen hohen LSF zu achten, 
welches nur die Eigenschutzzeit der Haut verlängert, 
aber keine direkte Einwirkung auf das Wohlbefinden 
der Haut hat.
Ein neuer Trend sind mineralische Lichtschutzfilter. 
Vorteile dieser Wirkstoffe sind, dass diese die 
Haut weniger belasten, da sie nicht synthetisch 
hergestellt werden. Anders erklärt, dringen diese 
Pigmentpartikel nicht bis tief in die Haut ein, sondern 
lagern sich an der Oberfläche ab und reflektieren 
das Sonnenlicht. Dadurch sind diese Wirkstoffe 
hautschonender und bieten sofortigen Schutz 
an. Im Gegensatz dazu absorbieren chemische 

UV- Filter das Licht und 
wandeln es in Wärme 
um. Jedoch bestehen 
Produkte mit hohem LSF 
aus chemischen und 
mineralischen Filtern, um 
die Wirkung der UVB- 
Strahlen nicht gänzlich zu 
stoppen, aber dennoch 
einen optimalen Schutz zu 
gewährleisten. 

Reminder
• im Wasser / an weißen Stränden erhöht sich die 
Strahlenbelastung der Sonne!
• beim Kauf von Sonnenschutz-Produkten auf den 
Zusatz „mit UV-A-Filtern“ achten Eigenschutzzeiten 
der Haut

Typ 1 (Keltischer Typ): Haut sehr hell ; Haarfarbe 
rot oder blond Eigenschutzzeit: 5- 10 Minuten; 
erhöhte und sofortige Sonnenbrandgefahr

Typ 2 (Nordischer Typ): Haut hell ; Haarfarbe blond
Eigenschutzzeit: 10- 20 Minuten; schnelle 
Sonnenbrandgefahr

Typ 3 (Mischtyp): Haut mittel; Haarfarbe hell- oder 
dunkelblond
Eigenschutzzeit: 15- 20 Minuten; leichter 
Sonnenbrand

Typ 4 (Mediterraner Typ): Haut bräunlich oder 
olivfarblich;  Haarfarbe dunkel
Eigenschutzzeit: 20- 25 Minuten; gelegentlich leichte 
Sonnenbrandgefahr

Typ 5 (Dunkler Typ): Haut braun; Hautfarbe dunkel 
oder schwarz
Eigenschutzzeit: über 30 Minuten; fast nie 
Sonnenbrandgefahr

Sonne, Strand und Meer- 
aber auch an den 
UV- Schutz gedacht?!

Aslı Saygı
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Kendini nasıl tanımlarsın?
Sinema ve müzik seven, sportif, yardımsever bir 
insanım. Amaçları olan, gezmeyi ve gülmeyi 
çok seven biriyim.

Senin için hayatta neler önemli?
Sağlık ve başarı çok önemli. En az o kadar da 
ailem ve arkadaşlarımla birlikte olmaya önem 
veriyorum. İyi ve kötü günde birbirimizi deste-
klememiz gerekiyor. Ne olursa olsun insanlığı ve 
şükür etmeyi unutmamak.  

Gelecek için planların neler?
Hayat sürprizlerle dolu. Her an her şey olabilir, 
büyük planlar değişebilir. Ama çocukluk hayali-
mi gerçekleştirmek istiyorum; başladığım sena-
ryoyu tamamlayıp film çekmek.  

PiYASA dergisi hakkında ne düşünüyorsun?
Piyasa, okurlarını güncel konular hakkında bilgi-
lendiren, geçmişin önemli bilgilerini, geleceğin 
de sinyallerini veren bir dergi. Severek takip 
ettiğim bir dergi. Böyle devam etsin.

KıSaca 
İsim: Burak
Burç: Oğlak 
Nerelisin: Denizli
En sevdiğin yemek:  Steak 
Müzik tarzın: Kulağa hoş gelen her tür müziği severim.
En sevdiğin mekan: Doğa
En sevdiğin modacı: Bir tek markaya bağlı kalmaksızın; 
sportif ve klasik tarz kıyafetleri tercih ediyorum.
En son ne satın aldın: Video kamera
Idolün: Fatih Akın

SULTAN 
DES MONATS

Burak
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Fashion

Tuba Türker

Open-Air 
    Festival

Wildfox

TAJ by Sabrina Crippa

ASOS

BYDANIE

Ash
Sam Edelmann

IRO
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FashionFashion

Hey Captain

Pier One

Pier One

Closed

Dsuared

Hugo

Emporio Armani
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Hey Captain

- Microneedling eDermastamp ® 
- Microdermabrasion 
- Dermokosmetische Produkte 
- Maniküre 
- Fachfußpflege 
- Dauerhafte Haarentfernung

Inh. Nuray Özdin 
Tegernseer Platz 5   Eingang Silberhornstr. 7 

81541 München - Obergiesing 
Telefon + 49 89 890 415 17 

 
Weitere Informationen unter: 

www.dermoskin.de 
Facebook.com/dermoskinmuenchen.de 

Sanfte Power für eine Haut wie neu
Die Mikrodermabrasion ist ein apparatives Spezial-Peeling mit Mikrokristallen. Dabei werden 
mit dem mehrfach preisgekrönten SkinPeeler abgestorbene Hautzellen Intensiv aber dennoch 
sanft abgetragen, die Zellteilungsrate wird erhöht und somit unter anderem die Hautdichte 
verbessert. Diese Behandlungsmethode ist erste Wahl, um Fältchen, Elastizitätsverlust,  
Überverhornung, Pigmentverschiebungen, erweiterte Poren, Narben, Hautunreinheiten sowie 
Körper-Hautprobleme wie Dehnungsstreifen und Cellulite zu behandeln.  
Schon nach den ersten Anwendungen ist ein Spürbarer Unterschied zu erkennen, die Haut 
strahlt und fühlt sich samtweich an. Kleine Fältchen sind sichtbar gemildert. Das Hautbild 
wirkt insgesamt ebenmäßig, straff und frisch. Durch die Behandlung entstehen keine  
gesellschaftlichen „Ausfallzeiten“.  
Alles, was Außenstehenden auffallen wird, ist ein deutlich frischeres Aussehen.  
Wir beraten Sie gerne, welche Behandlung am besten zu Ihren individuellen Bedürfnissen 
passt!

©
 M

E
D
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T
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Beauty

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
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T
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Haar CoCCon 
sCHöne Haare sCHöne Haut

weiter Informationen unter:
www.haarcoccon.de 
     : HaarCoccon

Produkte	die	wir	lieben...

Girl	Summer 
 

„Girl Summer“ von Guess bringt mit Noten von 
Mandarine, Orange, Strandblüten und Teakholz 
in Urlaubsstimmung. (EdT, 30ml, ca. 30€)

BOSS	BOTTLED	
COLLECTOR’S	EDITION 
 

Die nur für kurze Zeit erhältliche Boss Bottled 
Collector‘s Edition verleiht dem alten Klassiker 
neuen Glanz! (EdT, 50ml ca. 55€)
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Beauty

Welche Kriterien 
sind wichtig?
Viele Frauen haben sprödes und 
trockenes Haar- unter anderem durch viel 
Färben, Glätteisen oder Föhnen.

Welche Methoden bzw. Produkte sind 
sinnvoll?
Natürlich gibt es viele Produkte aus der 
Drogerie für die große Masse, aber der 
Profi-Stylist kennt die Haare seiner Kunden 
und die passenden Produkte. Er hat 
dadurch mehr Möglichkeiten die Haare zu 
reparieren, weil ihm die Inhaltsstoffe sowie 
die Wirkung der Produkte bekannt sind.

Was würde der Spezialist empfehlen?
Intensives Keratin-Kur-Komplex dauert 
ca. 30-45 Minuten beim Spezialisten. Das 
krause Haar wird gebändigt und in Form 
gebracht. Weiche, Leichtigkeit, Schwung 
sowie extrem viel Glanz sind sofort 
sichtbar.

Welche Produkte sind empfehlenswert?
Die neue Produktreihe von Kérastase –
Discipline mit Morpho-Keratine Komplex 
ist momentan die einzige, die außer 
den Sauren-Keratin-Behandlungen am 
effektivsten bis zu 10 Haarwäsche hält. 
Besonders interessant ist der günstige 
Dienstleistungspreis sowie die kürzere 
Behandlungszeit im Gegensatz zu anderen 
Keratin-Behandlungen.

Expertin Serpil AtlıHaar Coccon

Experten-Tipp 
INTENSIVPFLEGE 
Versuchen Sie mit viel Mühe Ihre 
Haare unter 
Kontrolle zu 
bringen? Föhnen 
und Styling führt Sie 
zur Verzweiflung? 
Geschmeidiges 
und glänzendes 
Haar ist der Traum 
jeder Frau.

Aquapower	
Reinigungsgel 
 

Durch die tiefenwirksame Reinigung 
werden die Barthaare aufgerichtet was 
der Klinge des Rasieres erlaubt die Haare 
exakt abzutrennen umso das perfekte 
Rasurergebnis zu erzielen.  
(125ml, ca. 24€)

M2BROWS EYEBROW 
RENEWING SERUM
 

Dieses innovative Serum, basierend 
auf dem nachweislich wirksamen MDN-
Komplex, ergänzt durch den wertvollen 
Natur-Wirkstoff Black Sea Rod Oil, 
stimuliert das natürliche Wachstum Ihrer 
Brauen. Mit faszinierendem Ergebnis: 
Dichte, kräftige und gesunde Brauen-
unterstreichen Ihre pure Schönheit und 
eröffnen Ihnen die gesamte Palette der 
Möglichkeiten eines trendbewussten 
Stylings. (5ml, ca. 130,00€)

REVIDERM	EGF	
New	Cell	Cream	 
 

Hochwirksame, revitalisierende 
24h Power Anti-Aging Pflege 
– der Energiepush für reife, 
müde und anspruchsvolle Haut. 
Hautwachstumsfaktoren stimulieren 
die Zellneubildung, Peptide steigern 
den Kollagenaufbau und sorgen für mehr Spannkraft 
und Elastizität der Haut. Die reichhaltige Textur reduziert 
Falten, wirkt aktiv der Hautalterung entgegen und 
mindert die hautschädigende Wirkung Freier Radikale.  
(30 ml, ca. 59,50€)

Produkte	die	wir	lieben...
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Gözümüze çarpan ve 
resimlerini burada 

yayýnlamaktan mutluluk 
duyduklarýmýz...

Mengen Restoran Bizum Hoca Nürnberg gösteriminde sponsorlardan biriydi. 

Filmin senarist-yönetmeni Yılmaz Okumuş ikinci Nürnberg gezisinde Bilal 

İnak’ı ziyaret etti. Bu sefer daha telaşsız, daha uzun sohbetler yapıldı, dost-

luklar pekiştirildi. Bilal, Burak, Bülent ve Yılmaz.

Son zamanlarda gördüğümüz en sevimli çift diyebili-
riz. Sevgili arkadaşımız Ünal, durdu durdu Turna’yı 
gözünden vurdu da diyebiliriz. Hep böyle mutlu 
kalın!

Bu güzel fotoğraf Ingolstadt 8070 TiyatrIN’in 
düzenlediği Objektif’in oynadığı “Aşk-ı kab-
are” oyun arasından. Evet, çocukları küçük 
yaşta tiyatroya ve okumaya alıştırmalı.

Anton Fingerle’de verilen Lalezar ve Gülnihal TSM konserinde 
sergilediği başarılı solo performansından sonra eşi Tarık ve 
arkadaşları tarafından tebrik edildi Gülce Dinç ve bize de bu pozu 
verdi.

+++AuFGeFAllen+++AuFGeFAllen+++AuFGeFAllen+++AuFGeFAllen+++
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Fotoğraftaki karizmatik gençler masanın baş köşesinde oturan 
Memo’nun 20. doğum gününü kutlamak için toplanmışlardı. 
Merhaba’daki o geceden aklımızda en çok da Memo’nun hoş sohbet ve 
aklı başında bir bankacı olduğu kaldı.

Kızları İsa Çelik’i G. Antep Sofrası’nda 

ziyarete gelmişti. Onca koşturmanın 

arasında Sultan ve Ayşe ile bu pozu verdi 

bize.  

Cem ve Ömür’ü kına gecelerinde tanıdık. İkisi de 
birbirinden sempatik bu genç çift bir hafta sonra Öz 
Düğün Salonu’nda dünya evine girdi. Bir ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Deniz bebek %50 anneye %50 babaya benziyormuş; tulumu 
öyle diyor. Sevgili arkadaşlarımız Zeynel ve Selma’nın biricik 
oğulları yaratıcı bir anne ve babaya sahip olmanın avantajını 
daha çok yaşayacak. %100 sağlık ve mutluluk size!

Noballerinas yeni yerine taşındı... Biz de ziyaret ettik. Habibe bu işi zaten iyi biliyor ama bir de kuzeni Özlem’in yardımıyla hızına kimse yetişemeyecek. Maşallah iki güzele!

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

Merhaba hep güzeldir diyebilirsiniz ama; o akşam gerçekten ayrı bir güzeldi. 

Dünyalar tatlısı Firdevs hanımın doğum gününü kutladık hep birlikte. Uzun 

zamandır bu kadar keyifli, tatlı sohbetli bir akşam geçirmemiştik. Firdevs 

hanımın güzelliği tabii ama Hurşit abinin payını da unutmayalım; 

Sizi seviyoruz!
Suat ve Jana minik yeğen ve ablayla birlikte 
bu pozu verirken “darısı başınıza” demekten 
kendimizi alıkoyamadık. E ama yakışmamış 
mı?!



piyasa      04 - 07 2014 55

Sinem ve Harun Thannhausen İmza 
Event Center’de gerçekleşen görkemli bir 
düğün töreniyle evliliğe adım attı. Yakın 
bir havalimanına özel jetle iniş yapan çif-
tin görüntüleri salonda naklen yayınlandı. 
Misafirler Grup Sıla, DJ Arif ve DJ Tombull 
eşliğinde eğlendiler. Bu birbirinden zarif bayanları Augsburg’da Sultan-ı Yegah fasılında bir arada yakalayınca mutlaka görüntülemeliyiz dedik ve bastık deklanşöre. Sizce de iyi etmedik mi!? 

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

Münih Alevi Toplumu üyeleri yeni yönetim kurulunu seçmeden önce düzenlenen güzel bir akşamda bir araya geldi. 
Canlı müzik ve üyelerin okudukları şiirler, şarkılar ve hikayelerden oluşan şahane bir program oldu. Bizden de bir son-
raki gecede şiir sözü alındı. Şu sıralar harıl harıl şiir ezberliyoruz.

Havva’yı (solda) geçen sayıdan tanıyorsunuz; dergimizde 

Ayın Sultan’ı olmuştu. Yasemin, Tanju ve Bahattin’le birlikte 

görüldüğü bu fotoğrafı Parlamento’da verilen uyum ödüllerinde 

çektik.



56 04 - 07 2014     piyasa  

People

Türk popunun parlayan yıldızı 
Bu yılın en iyi çıkış yapan sanatçısı seçilen genç popçu İrem 
Derici, „Halkın sevgisine layık olmaya çalışacağını“ söyledi. 
 Türkiye‘nin, bir yarışma 
programı sayesinde tanıdığı Türk 
popunun genç yıldızı İrem Derici, 
bu yıl büyük bir çıkış yakaladı. 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Piyano Bölümü 
mezunu 27 yaşındaki 
şarkıcı, Türkiye‘nin en 
prestijli ödülü olan Altın 
Kelebek ve Kristal Fare 
Ödülleri‘nde en iyi şarkıcı 
seçildi. 
En iyi kadın şarkıcı 
kategorisinde Demet Akalın 
ve Sıla‘yı geride bırakan güzel 
şarkıcı, „İki dev arasından bu ödülü 

aldıysam, rüştümü ispatladım. Çok 
teşekkür ediyorum artık haftalarca 

yastığımın altına koyar ve ödüle 
sarılıp, okşayarak uyurum“ 

diyerek sevincini dile getirdi.  
Genç şarkıcı, Altın Kelebek 
Ödül Törenleri‘nde de ‚En iyi 
çıkış yapan şarkıcı‘ seçildi. 
Halkın beğenisine layık 
olmaya çalışacağını ifade 
eden İrem Derici, çocukluk 

hayalini gerçekleştirdiği 
için çok mutlu olduğunu dile 

getirdikten sonra anne ve 
babası ile vatandaşlara teşekkür 

etti. 

Bodrum	Kalesi’ni	müzik	fethedecek! 
 
 Yenilenen Bodrum Kalesi’nde konserler 
başlıyor! Kral Grubu 20. Yıl Kutlamaları için dev 
isimler Ağustos ayı boyunca Bodrum‘u müziğe 
doyuracak!
Restorasyon sonrası bir konser mekanına dönüşen 
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği, Kral Grubu 20. Yıl 
Kutlamaları için 13 - 25 Ağustos tarihleri arasında 
yerli ve yabancı sanatçıların konserlerine ev sahipliği 
yapacak.
Saint Jean Şövalyeleri tarafından 1406 - 1523 yılları 
arasında inşa edilen Bodrum Kalesi içinde yer alan 
ve günümüzde konser alanı olarak kullanılan Kuzey 
Hendeği’nin 12 ay kültürel ve sanatsal etkinliklerin 
gerçekleşebileceği bir alan haline getirilmesi için 
başlatılan restorasyon çalışmaları Doğuş Holding 
tarafından tamamlandı.
Oniki gün boyunca farklı sanatçılara ev sahipliği 
yapacak Kral 20. Yıl Konserlerinin ilki, Candan 
Erçetin’le başlayacak.
Kutlamalara ayrıca Leman Sam & Yaşar, Fatih Erkoç 
& Kerem Görsev, Yeni Türkü, Kardeş Türküler, 
Teoman, Erol Evgin, Aynur, Hüsnü Şenlendirici & 
Taksim Trio, Nilüfer, Levent Yüksel, Yasmin Levy gibi 
isimler de katılacak. 

Kral 20. Yıl Konserleri Programı:
13 Ağustos Candan Erçetin
14 Ağustos Leman Sam & Yaşar
15 Ağustos Fatih Erkoç & Kerem Görsev
16 Ağustos Yeni Türkü
17 Ağustos Kardeş Türküler
19 Ağustos Teoman
20 Ağustos Erol Evgin
21 Ağustos Aynur
22 Ağustos Hüsnü Şenlendirici & Taksim Trio
23 Ağustos Nilüfer
24 Ağustos Levent Yüksel
25 Ağustos Yasmin Levy
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Ertuğrul 
Karakaya 
 Aydın İncirliova doğumlu olan 
Ertuğrul Karakaya, Nürnberg kentinde yaşıyor. 
Sanat hayatına 18 yıl önce başlayan 
Karakaya, 8 yıldır Euroimaj dergisinin genel 
yayın yönetmenliğini sürdürüyor.
Almanya’nın ilk DJ’lerinden olan sanatçı, 
1994’den günümüze kadar 4 albüm çıkardı.  
1997 yılında faaliyete geçen Objektif 
Tiyatrosu’nun kurucularından olan Ertuğrul 
Karakaya,  OKM Objektif Kültür Merkezi genel 
sanat yönetmeni olarak da birçok başarıya 
imza attı. Bazı dernek ve çatı derneklerin 
yönetim kurullarında yıllarca görev alan 
sanatçı, birçok reklam filminde, belgesellerde, 
magazin programlarında görev alıp, skeçler 
yazıp oynadı. Almanya’nın ilk Türk dizisi Alles 
Klar’da Satılmış rolüyle büyük beğeni topladı. 
Sinema filmlerinde de rol alan Kaya, son 
oynadığı Mevsim Çicek Açtı sinema filmiyle 
Belçika Uluslararası Gümüş At ödüllerinde “En 
İyi Erkek Oyuncu” ödülünü aldı. 

En sevdiğiniz kelime nedir?
En sevdiğim kelime “dost” 

Sizi ne heyecanlandırır?
Yeni bir tiyatro oyununa başlamak. 

Şimdiki işinizi yapmasaydınız 
mesleğiniz ne olurdu?
Aşçı olmak isterdim. 

En belirgin karakter özelliğiniz 
nedir?
Hoşgörülü olmam.

Şu anki ruh haliniz nasıl?
Yorgun

Mutluluk rüyanız nedir?
Dünyada barış. 

Hangi doğal yeteneğe sahip 
olmak isterdiniz?
İnsanları anında tanıyabilmek.
 
En sevdiğiniz ses nedir?
Yağmur sesi.

Kendiniz olmasaydınız kim 
olurdunuz?
Dedem olmak isterdim. Örnek 
aldığım tek kişidir.

Hayatınızın mottosu nedir?
Bu günün işini yarına bırakma, 
bilmez misin bugün de dünün 
yarınıdır.

Nerede yaşamak isterdiniz?
Yaşadığım yerden memnunum. 
Hiç başka bir yer düşünmedim

En önemli kusurunuz nedir?
İnsanlara hemen güvenmek.

En sevdiğiniz yazar kim?
Paulo Coelho

Arkadaşlarınızda olmasını 
istediğiniz en önemli özellik 
nedir?
Daha merhametli olmalarını 
isterdim

En sevdiğiniz film kahramanı 
hangisidir?
Conan 
 
En büyük korkunuz nedir?
Boğularak ya da yanarak ölmek.

Tarihte en sevmediğiniz 
karakter kimdir?
Cengiz Han  

En büyük lüksünüz nedir?
Uyumak

Öldüğünüzde Tanrının size 
kapıda ne söylemesini 
isterdiniz?
Hoş geldin

“Yapmadan ölmek istemem“ 
dediğiniz şey nedir?
Ölümsüz bir eser bırakmak.
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Son izlediğim film...
Funda Rexauer (Münih) anlatıyor: 

En son Bora Dağtekin’in ‘Fack ju Göhte’ adlı komedisini izledim. Filmin ana 
karakteri Zeki Müller (Elyas M’Barek) hapisten çıktıktan sonra kız arkadaşının 
çaldıkları parayı bir araziye gömdüğünü öğrenir. Parayı almak 
için gittiği yere yeni bir okul yapıldığını görünce o okula yardımcı 
öğretmen olarak başvurur. Aynı okulda stajyer öğretmen olan 
Lisi Schnabelstedt (Karoline Herfurth) tam bir doğrucu Davut’tur. 
Karşısındakinin gerçek kimliğini öğrendiğinde ona çoktan aşık 
olmuştur. Son zamanlarda izlediğim en keyifli filmlerdendi, 
zamanın nasıl geçtiğini anlamadım.

KINO DVD 

Officer	Down	-	Dirty	Copland

Gerne:		Thriller																
Regie:	Brian	A	Miller	 	
 
Weil bei einer Drogenrazzia so 
einiges schief läuft, wird der Po-
lizist David Callahan angeschos-
sen und unerwartet von einem 
Fremden gerettet. Callahan kann 
von vorne anfangen, und ein paar 
Dinge in seinem verkorksten Le-
ben richten, doch dann meldet sich der Fremde wieder. 
Diesmal braucht er die Hilfe des Polizisten, denn er 
will die junge Stripperin Zhanna Dronov retten, die von 
einem finsteren Bordellbesitzer bedroht wird. 

Monsieur	Claude	und	seine	
Töchter

Gerne:	Komödie
Regie:	Philippe	de	Chauveron 
 
Der patriarchalische Notar Claude 
und seine sanfte Gattin verstehen 
die Welt nicht mehr, warum nur 
haben ihre drei Töchter einen 
Muslim, einen Juden und einen 
Chinesen geheiratet, statt einen 

netten katholischen Franzosen? Bei Familientreffen 
tappen alle in die Fallen des interkulturellen Minen-
felds. Das bürgerliche Paar setzt seine Hoffnung auf 
blonde Enkel der Jüngsten. Als die einen katholischen, 
aber tiefschwarzen Verlobten anschleppt, ist der Tole-
ranzvorrat erst einmal aufgebraucht.

Viel	Lärm	um	Nichts

Gerne:	Komödie	/	Lovestory
Regie:	Joss	Whedon	
 
Als Don Pedro seinen alten 
Freund Leonato, den Gouverneur 
von Messina, besucht, werden 
seine beiden Begleiter von 
der Liebe überwältigt. Claudio 
verliebt sich in Leonatos Tochter, 
während Benedick und Leonatos 
Nichte Beatrice ihre Schutzmau-

ern fallen lassen, sich zu ihren Gefühlen bekennen und 
damit eine romantische Verschwörung triumphieren 
lassen, die ihre Freunde planten. 

Waiting	for	Forever

Gerne:	Romanze	/	Drama			
Regie:	James	Keach	 	
   
Obwohl sie als Kinder die besten 
Freunde waren, haben sich 
Emma und Will mittlerweile aus 
den Augen verloren – sie lebt als 
Schauspielerin in L.A., er verdient 
sein Geld als Straßenkünstler. 
Was Emma nicht ahnt: Will war 
die Jahre in sie verliebt und immer in ihrer Nähe. Als 
ihr Vater schwer erkrankt, kehrt Emma nach Hause zu-
rück. Will folgt ihr. Doch als seine große Liebe plötzlich 
vor ihm steht, verläuft nichts nach Plan ... 
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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...

TURKıSH
1. Hande Yener - Alt Dudak
2. Gülşen & Murat Boz - İltimas
3. Demet Akalın - İlahi Adalet
4. Soner Sarıkabadayı - Yara Bandı
5. Murat Dalkılıç - Bu Nasıl Aşk
6. Sıla - Yabancı
7. Gökçe - Çık Hayatımdan
8. Ayşe Hatun Önal - Çak Bi Selam
9. Cansu - Kalk Gel Bana 
10. Atiye - Yetmez 
     

INTERNATIONAL
1. Calvin Harris - Summer
2. Mr Probz - Waves (Robin Schulz Remix)                                                                                      
3. Pharrell Williams - Happy
4. Klesza - Hideaway
5. Clean Bandit ft. Jess Glynne - Rather Be
6. Nico & Vinz - Am I Wrong
7. Ed Sheeran - Sing 
8. Rita Ora - I Will Never Let You Down
9. Jason Derulo ft. Snoop Dogg - Wiggle
10. Cro - Traum

Ozan Doğulu
130 bpm Moderato 2014 
 
Ozan Doğulu’nun merakla bek-
lenen 130 bpm Moderato 2014 
albümü müzik severlerle buluştu. 
Yaz aylarına hızlı bir giriş yapan 
Ozan Doğulu, yeni albümünde 
Model, Kenan Doğulu, Özlem 

Tekin, Yonca lodi, Mustafa Ceceli, Ajda Pekkan, Ece 
Seçkin, Sezen Aksu, Ebru Gündeş, Gülşen, Ziynet Sali, 
Şebnem Ferah, Burcu Güneş ile çalıştı. Ajda Pekkan 
ve Kenan Doğulu’nun düet şarkısı ile çıkış yapan albüm 
2,5 yılda hazırlandı. Albümde 13 sanatçının 13 şarkısı 
bulunuyor.

Playlistim
Oktay Sağgüç (Münih) 
İş yerim Münih dışında olduğu için günümün bir bölümü yollarda geçiyor, 
bundan dolayı da müzik benim için iyi bir yol arkadaşı oluyor.

1) Phil Collins - In The Air Tonight 2) Santana - Maria Maria
3) Inna - Inndia 4) Gotye - Somebody That I Used To Know
5) Tim Bendzko - Nur Noch Kurz Die Welt Retten 6) Selçuk Balcı - Deniz 
Üstünde Fener  7) Mabel Matiz - Sultan Süleyman
8) İrem Derici - Kalbimin Sahibi 9) Demet Akalın - İlahi Adalet
10) Gökhan Özen - Budala

CD 
Coldplay 
“Ghost Stories” 

Mehr als 60 Millionen verkaufte 
Alben, 53 internationale Awards, 
Platz 1 in 34 Ländern für das 
letzte Album Mylo Xyloto –  
Coldplay gehören zu den abso-
luten Superstars unserer Tage. 

Nun ist das neue Album Ghost Stories erschienen. 
Es ist das sechste Studioalbum der Briten und enthält 
neun Songs, darunter auch die bereits erhältliche 
erste Single Magic. Produziert wurde Ghost Stories 
zu einem Gutteil von Paul Epworth, der in der Vergan-
genheit u.a. die Alben von Bloc Party, Paul McCartney, 
Maximo Park, Bruno Mars und Florence + The Machi-
ne umsetzte und 2012 vier Grammys für seine Arbeit 
an Adeles Welterfolg 21 gewann. 



piyasa      04 - 07 2014 61

Favorites

BUCH 
Stoner:	Roman
 
John	Williams

Stoner‹ ist einer der großen 
vergessenen Romane der ame-
rikanischen Literatur. John Wil-
liams erzählt das Leben eines 
Mannes, der, als Sohn armer 
Farmer geboren, schließlich 
seine Leidenschaft für Literatur 
entdeckt und Professor wird – 

es ist die Geschichte eines genügsamen Lebens, 
das wenig Spuren hinterließ.Ein Roman über die 
Freundschaft, die Ehe, ein Campus-Roman, ein 
Gesellschaftsroman, schließlich ein Roman über die 
Arbeit. Über die harte, erbarmungslose Arbeit auf 
den Farmen; über die Arbeit, die einem eine zers-
törerische Ehe aufbürdet, über die Mühe, in einem 
vergifteten Haushalt mit geduldiger Einfühlung eine 
Tochter großzuziehen und an der Universität oft 
teilnahmslosen Studenten die Literatur nahebringen 
zu wollen. ›Stoner‹ ist kein Liebesroman, aber doch 
und vor allem ein Roman über die Liebe: über die 
Liebe zur Poesie, zur Literatur, und auch über die 
romantische Liebe. Es ist ein Roman darüber, was 
es heißt, ein Mensch zu sein.

KITAP 
Deliduman
 
Emrah	Serbes

On yedi yaşındaki Çağlar 
İyice konuşuyor. Kız kardeşi 
Çiğdem’i, onu meşhur etme 
ümitlerini, belediye başkanı 
dayısını, yakın arkadaşı Mikrop 
Cengiz’i, taşra muhabbetle-
rini, depresyonun eşiğindeki 
annesini, eski sevgilisini, hiç 
unutamadığı dedesini, hatırlarken kahrettiği babası-
nı anlatıyor.
Deliduman, dermansız ve güdük bir ilçeden 
haykırmaya başlıyor, İstanbul’a uzanıyor. Çocuklu-
ğumuzun, hatıralarımızın ve bütün sokaklarımızın 
üzerinden dangır dungur geçen imar ve para iştahı-
na lanet! Riyakâr dünyaya, Allahsız sermayeye, mar-
tılara, küçük bir kızın kalbini kıranlara isyan ediyor. 
Barikatların arkasında, soluk soluğa, yapayalnız, 
erken kaybeden bir delidumanın öfkesini çemkiriyor. 
Emrah Serbes, zamanın ruhunu, Gezi’nin isyancıla-
rını, hürriyetleri için öksürenleri, yerinde duramayan-
ları, küfredenleri, ağlamayı unutmak için yumruğunu 
sıkanları resmediyor. Deliduman, büyük zamanın ve 
her zaman kenarda kalanların romanı.

En son hangi kitabı okudun?
Hazım Yılmaz (Münih) cevaplıyor...

En son okuduğum kitap Romain Gary’nin Emile Ajar takma adıyla yazdığı 
`Onca Yoksulluk Varken’ adlı romanı. Emile Ajar takma adını “kendisi 
olmaktan bıktığı” için kullanan Romain Gary, bu romanla Gon-
court Ödülü’nü ikinci kez kazanmıştır. Kitapta Momo adlı Arap 
bir çocuğun ağzından Yahudi Madam Rosa ile birlikte yaşadığı 
hayat mücadelesi anlatılmaktadır. Madam Rosa annesi fahişelik 
yapan sahipsiz çocuklara bakan yaşlı bir kadındır. Paristeki “öteki 
hayatlar”ın anlatıldığı bu romanı herkese tavsiye ederim.

www.piyasa.de
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Suarez	Barça’da
 
 Uruguaylı yıldız Luis Su-
arez 75 milyon Sterlin‘e İspanyol 
devi Barcelona‘ya transfer oldu.
Alexi Sanchez’i Arsenal’e, 
Fabregas’ı Chelsea’ye satan Bar-
celona, fenomen oyuncu Suarez’i 
forvet hattına transfer etti. 
Katalan ekibinde 9 numaralı 
formayı giyecek olan futbolcu, 
2014 Dünya Kupası‘nda İtalyan 
defans oyuncusu Chiellini‘yi 
omzundan ısırıp büyük bir skan-
dala daha imza atmış ve FIFA 
tarafından 4 aylık bir cezaya  
çarptırılmıştı. 

 
27 yaşındaki golcü ayrılırken 
Liverpool taraftarlarına şu 
açıklamayı yaptı, “Çok zor 
bir karar aldığımı biliyorum. 
Liverpool ve ona gönülden 
bağlı taraftarlar her zaman 
kalbimde olacak. Onları asla 
unutmayacağım. İspanya‘da 
yeni bir maceraya başlıyorum. 
Eşimin ailesinin yaşadığı 
İspanya‘da oynamak haya-
llerimden biriydi. Umarım 
taraftarlar da bana hak 
verir. Takıma ve Brendan 
Rodgers‘a başarılar diliyorum.“ 

 Türkiye’nin önemli beyaz eşya markası 
Beko, dünya kulübü Barcelona‘nın küresel sponsoru 
oldu. Nou Camp‘ta düzenlenen imza töreninde Beko, 
4 yıllık anlaşmayla Barcelona‘nın Nike ve Katar 
Airways‘dan sonra 3. en büyük sponsor unvanına 
sahip oldu. 
‘Formasına sponsor reklamı almama’ gibi 111 yıllık 
geleneği, 2011’de bozan İspanya’nın Barcelona 
Kulübü, dün Nou Camp Stadı’ndaki imza töreninde 
Koç Holding bünyesindeki Beko firmasıyla 4 yıllık 
sponsorluk anlaşması yaptı.
Barcelona basketbol takımını da içine alan anlaşma 
sonrasında, futbol takımının maç formalarının 
kollarında ve antrenman tişörtlerinin sırtında ‚Beko‘ 

logosu kullanılacak. Gazetecilerin sponsorluk 
ücretiyle ilgili sorularını, iki tarafın yöneticileri ‘gizlilik 
gerekçesiyle’ açıklamadı. Törene, Koç Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Barcelona 
Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ve Barce-
lona Kulübü Başkan Yardımcısı ve ekonomik işler 
sorumlusu Javier Faus de katıldı. Türkçe olarak 
‚Hoşgeldiniz‘ diyerek başlanan törende konuşan 
Bartomeu, “Türkiye’de 11 milyondan fazla hayranımız 
var ve biliyoruz ki, Türkiye Barcelonalı“ dedi. Koç 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç da, 
„Barcelona kulübünün özel bir dönemde olduğunu ve 
Beko’nun bu döneme eşlik edecek olmasından gurur 
duyduklarını“ belirtti.

Beko, 
Barcelona’nın 
koluna girdi
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19.	Dünya	Kupası’nı	Nike’ı	
yenen	Adidas	kazandı	 
 Görüntüde ulusal futbol 
takımları futbol oynuyor ama arka 
planda milyar dolarlık markaların  
sponsorluk savaşları var. Türkiye 
finallere katılamadı ama çeşitli 
nedenlerle bir takıma sempati 
duyuyor ve onun başarılı olmasını 
istiyoruz. Sirk cambazları gibi top 
oynayan 70’lerin Peleli, 80’lerin 
Socratesli Brezilya’sına sevgi 
duyanımız var, sadece Maradona 
yüzünden Arjantin’le gönül bağı 
kuranımız var, Cruyff sevdasına 
Hollanda’dan başka takım 
tanımayanımız var, ne olursa 
olsun Almanya diyenimiz var… 
Biz bu sevdayla sahaya bakarken 
dev markalar ulusal logoların 
yanına yapıştırdıkları markalarıyla 
bize bakıyorlar. 
Bizden, eğer Neymar’ı 
beğeniyorsak giydiği Nike 
ayakkabıyı almamızı, yok eğer 
sıkı bir Messici isek Adidas 
formayı tercih etmemiz gerektiğini 
belletiyorlar. Tıpkı Hollywood 
filmlerindeki beğendiğimiz 
oyuncunun içtiği coca colanın 
bilinç altımıza nakşedilmesi gibi…
Dünya Kupası da bir film gibi, 
onlarca uluslararası markanın 
podyuma çıktığı bir plato. Spor 
malzemeleri satanlar, yayıncılar, 
otomobil, içecek ve elektronik 
markaları.
Brezilya düzenlenen 19. Dünya 
Kupası 32 takımla başladı. 
İspanya ve İtalya’nın elenmesi 
dışında beklenen takımlar 16’lı 
gruplara kaldı. Ama işte ne 
olduysa oradan sonra oldu; 
enteresan bir şekilde son 16′ya 
kalan takımlar arasında; sponsoru 
Nike olan bir takım yine Nike 
olan bir takımla karşılaşmadı. Bu 
tesadüf Adidas ve Puma için de 
geçerli oldu. Son 16′da 5 Nike , 

5 Adidas, 4 Puma, 1 Lotto bir de 
Burdda vardı.
Çeyrek finale kalan 8 takımın 
eşleşmelerine baktığımızda 
bu tesadüf sürüyordu. 3 Nike, 
3 Adidas takımları birbiriyle 
karşılaşmadı. Yarı finalde ise 
Adidas’ın sponsor olduğu 
Almanya, Nike’ın sponsor olduğu 
Brezilya’yı eleyince finalin bir 
ayağı Adidas olmuştu. Eğer bu 
tesadüf devam etseydi Nike’ın 
Hollandası, Adidas’ın diğer 
finalisti Arjantin’i yenmeliydi 
ve bir Adidas – Nike finali 
olmalıydı. Ancak tesadüfü 
penaltıyı kaçıran Sneijder bozdu 
ve Adidas’lı Arjantin finalde 
Adidas’lı Almanya’nın rakibi 
oldu. Hem de Dünya Kupası’nın 
resmi futbol topu Brazuca’nın da 
Adidas olduğunu hatırlatmalıyım. 
Bu Dünya Kupası’nın sponsor 
savaşını finale iki takım birden 
çıkaran Adidas kazandı. Nike 
ise umutlarını 2016 Avrupa 
Şampiyonası’na saklayacak 
görünüyor.

Nike, sponsor olduğu 10 millî 
takımın oyuncuları için yılda 182 
milyon dolar harcıyor. Firmanın 
açıkladığı ekonomik verilere 
göre en büyük harcama yaklaşık 
57 milyon dolar ile Fransa için 
yapılıyor. İngiltere için 40, Brezilya 
için ise yılda 33 milyon dolar 
malzeme tedarikinde bulunuyorlar. 
Adidas’ın bu alanda en büyük 
destekçisi  FIFA. 2030 yılına kadar 
uzatılan anlaşma ile Adidas, FIFA 
organizasyonlarının en önemli 
parçalarından biri hâline gelmiş 
durumda. Belki de bu yüzden 
firmanın en büyük yatırımı futbol 
ürünlerine gerçekleştiriliyor. Dünya 
Kupası’nda sponsor olduğu 9 
takım için yılda 110 milyon dolar 
harcama yapıyor. Bunlar içerisinde 
tabii ki en büyük pay 35 milyon 
dolarla Alman Millî Takımı’na 
ait. Daha sonra İspanya, Rusya, 
Arjantin geliyor.
Evet, futbol sadece futbol değil, 
bunu öğrendik ama böyle giderse 
azı futbol, çoğu ticaret olacak.   

Sports
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EN	GÜNCEL	SORULAR	 
VE	YANITLARI...
 
SORU: Almanya neden bu kadar ballı? 
 
CEVAP: Alman futbolcu topu sürerken pas 
verecek arkadaş aramıyor, pası alacak arkadaş 
kendisini buluyor!.
Defansa yardım etmeyen allahından buluyor 
ve genellikle adam markajı yapacak futbolcular 
tesisat (muslukçu), inşaat sektörü (sıvacı) ve 
sigortacı gibi, disiplinli iş kollarından geliyor...

Golcüler de, daha çok götüne başına top 
çarptığında gol yapabilecek yetenekte olan-
lardan seçiliyor!

SORU: Ne olacak Orta Doğu’nun hali?

CEVAP: Türkiye, Doğu’yu kurtarma planını çok-
tan hazırladı bile...

Dışişleri bakanı Davuloğlu konuyla ilgili “Ali 
Ağaoğlu gibi 10 tane mütahit ve HES’i yollayıp 
her tarafı istimlak edip, dereleri de kurutacaz!. 
Bütün bölgeyi betonlaştırıp, insanlara nefes alanı 
dahi bırakmicazz!.
Bunalan Orta Doğulular savaşmayı bırakıp 
Ali Ağolu’ndan ve HESlerden kurtulmaya 
çalışacak...”

SORU: Bugün ne yemeli?

CEVAP: Sabahtan kalkıp bahçenize yada 
terasınızdaki saksıya domates fidesi ekin ve 
bekleyin! Ne de olsa organik ürünler moda...

Akşama kadar fidenin yapraklanıp 
olgunlaşmasını beklemeye koyulun! Bütün bir 
gün domatesin d’si bile çıkmayacaktır ama siz 
günü masrafsız ve de kilo almadan kurtarmanın 
keyfini yaşayacaksınız!

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

bu penaltı geçersizdir, 
yer yerinden oynadı 

hocam!.. 
 

*** 
almanlar futbolda 
yenilir yenilmesine 
de, iş disiplini buna 
müsade etmiyor!..

 
*** 

bayram şekeri 
hastasıyım... 

nakavt olacak 
boksör yatacak 

yerden bellidir... 
 

*** 
en az 3 çocuk ama 
en fazla 4 kuruş! 

 
*** 

ara bulandırıcılık... 
 

*** 
sosyal paylaşım ahım 

tuttu...

medeni halim 
bekar, madeni 
para halim ber-

bat... 
 

*** 
garibanın 

takısı kafasına 
takılanlardır! 

 

***  
paramın 

üstünlüğü kalsın 
garson bey!..

param yok ki 
uykumu alayım...

HAYDARİ

Haydar Işık
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Dünya Kupası’nın  
Az Bilinen Tarihi... 

1926
Halit Kıvanç doğdu... Dünya 
üzerindeki milli takımlarda “Beyler 
vakit tamam, çocuk az büyüsün de 
turnuva yapalım” fikri oluştu.

1930 
Uruguay’da düzenlenen tarihin ilk 
Dünya Kupası’nı Uruguay’ın kazan-
masının ardından ülkede bayram 
havası esti. Kupayı müzesinde 
tutmak isteyen Uruguay’ın “tamam 
ya bizce 1 kere yapıp bırakalım, 
uzatırsak tadı kaçar” teklifi ise FIFA 
tarafından reddildi...

1938
Almanya-Polonya arasında 
oynanan çeyrek final maçında, 
tartışmalı bir pozisyonda oyuncular 
arasında başlayan sözlü sataşma-
lar kısa sürede yumruklaşmaya 
dönüştü. Kavga daha sonra saha 
dışına taşmış ve güvenlik güçlerinin 
yetersiz kalması nedeniyle olaylar 
kontrolden çıkıp dünya savaşına 
dönüşmüştür...

1942
İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 
organizasyonun düzenlenememesi 
üzerine Botswana- Karayip Antilleri 
kendi aralarında “Büyük Dünya 
Finali” adı verilen bir maç yaptılar. 
Duruma uyanan Almanya’nın final 
maçı sırasında stadyumu havadan 
bombardımana tutmasıyla iki ülke-
nin kupa hayalleri yarıda kaldı.

1954
Kupayı kazanan Batı Almanya’nın, 
Berlin Duvarı üzerinde uzun süre 
‘Giren çıkan doğuya’ şeklinde 
tezahuratta bulunmasıyla soğuk 
savaşın temelleri atıldı...

1958
İsveç’teki şampiyonaya polar takım, 
kaz tüyü içlik ve sıcak su torbalarıy-
la gelen Brezilya şampiyon olurken, 
final maçında donarak hayatını 
kaybeden bazı futbolcuları halen 
Madam Marie Tussaud Müzesi’nde 
sergilenmektedir...

1962
Şili’nin ev sahipliği yaptığı kupada 
ülkenin coğrafi konumu nedeniyle 
“Dikine oynama” keşfedildi. Şili, 
bu keşif dışında dünya futboluna 
başka bir katkı sunabilmiş değil...

1970
Kosta Rika’da yapılması planlanan 
Dünya Kupası, ülkenin nerede 
olduğunu kimsenin tam bilmemesi 
nedeniyle apar topar Meksika’ya 
alındı...

1985
Mexico City’nin Azteka 
Stadyumu’nu dolduran yüzbinler, 
görevliler tarafından “Beyler 1 
sene daha var yalnız” uyarısıyla 
dışarı çıkartıldı. Ülke, bu elim 
olayın ardından bir daha karışıklık 
yaşanmaması için Aztek Takvimi’ni 
bırakarak Miladi Takvim’e geçti.

1986
Maradona’nın çeyrek finalde 
İngiltere’ye el ile attığı golü 
“tanrı’nın eli” şeklinde açık-
laması üzerine 1987 yılında 
FIFA, futbol ve din işlerini 
ayırma kararı aldı.

1990
İtalya’da düzenlenen dünya 
kupasında Schillacci’nin bir 
anda yıldızlaşması Türkiye’de 
coşkuyla karşılandı. Gencin-
den yaşlısına tüm bir toplu-
mun sokak ortasında gönül 
rahatlığıyla “sik” diyebildiği 
1 aylık zaman dilimi, halen 
hasretle anılmakta...

1994
ABD’de gerçekleşen tur-
nuva, yaklaşık 200 Milyon 
Amerikan Vatandaşı 
tarafından korkuyla izlendi. 

Vatandaşların bir kısmı oyunu 
zombi işgali zannedip evlerine 
kapanırken, Ohio’da ufak bir ce-
maat uzaylıların dünyaya indiğine 
kanaat getirerek topluca intihar etti. 
Yine aynı yıl Roberto Baggio tüm 
dünyanın 120 farklı dilde “ayağının 
ayarına sıçayım” anlamına gelen 
bir dua ile kenetlenmesine sebep 
oldu...

2002
Japonya ve Güney Kore’de düzen-
lenen turnuvada Türkiye 3. oldu. 
Böylece Türkiye, takip eden 10-15 
sene boyunca uluslararası arenada 
herhangi bir başarı kazanma zo-
runluluğundan da kurtulmuş oldu...

2006
Portekiz’in yarı finalde elendiği 
kupaya, Ronaldo’nun gözyaşları 
damga vurdu. Maçın bitimiyle bir 
anda ağlamaya başlayan ünlü for-
vetin gözyaşı damlalarını yalamak 
isteyen yaklaşık 2.000 kişilik kadın 
grubunun sahaya inmesi az kalsın 
bir faciaya neden oluyordu.

2010
Afrika’da düzenlenen ilk turnuvaya 
vuvuzela terörü damgasını vurdu. 
Bu vesileyle FIFA, neden daha 
önce Afrika’da Dünya Kupası oy-
natmadığını da hatırlamış oldu... 
 
Zaytung.com´a teşekkürler
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Koç 21.03.-20.04.
Kafanızın karışıklığı etrafınızın gözünden kaçmıyor. İş 
konusunda uzun zamandır beklediğiniz cevabı 
alacaksınız. Aşk konularında kalbinizi dinleyin.    
 
Boða 21.04.-20.05.
Verimli bir aya giriyorsunuz. Plan ve projelerinizin 
gerçekleştiğini görmeniz mümkün. Bu ay sev-
diklerinize daha yakın hissediyorsunuz. 
Kalabalık bir tatile çıkabilirsiniz. 

Ikizler 21.05.-21.06.
Genel olarak mutlu olacağınız 
bir ay. Etrafınızdakilerle yanlış 
anlamaları giderebilirsiniz. 
Kısa bir tatil gözüküyor.

Yengeç 22.06.-22.07.
Yeni bir aşk kapınızı çalabi-
lir. Maddi konularda daha 
dikkatli olmalısınız. Hesapta 
olmayan bir ödeme yapmak 
zorunda kalabilirsiniz.
 
Aslan 23.07.-23.08.
Diğer aylara nazaran daha verimli 
olacağınız bir ay sizi bekliyor. Kendinizi 
tamamen işinize vermiş gibisiniz. Hayatın 
keyifli anlarını da yaşamayı unutmayın.

Baþak 24.08.-23.09.
Emeğinizin karşılığını alacaksınız, bu kadar sıkıntı 
yapmanıza gerek yok. Özellikle bu ay hayata biraz 
daha olumlu bakmalısınız.

Terazi 24.09.-23.10.
Aşk hayatınız pek parlak görünmüyor. Yeni insanlarla 
tanışmak isterken sizi sevenleri ihmal ediyor olabilir 
misiniz? Biraz dinlenmeye ihtiyacınız var.
 
Akrep 24.10.-22.11.
Karmaşık duygular yaşadığınız bir dönemdesiniz. 

Sosyal yaşamızı biraz daha aktifleştirin. Aşk 
konusunda bir karar verebilirsiniz. 

Yay 23.11.-21.12.
Elinize yüklü bir miktar para 

geçebilir. İş hayatınızda olum-
lu gelişmeler sizi bekliyor. 
İstediğiniz sonuçları 
alacaksınız.

Oðlak 22.12.-20.01.
Şu sıralar biraz huysuz-
sunuz. Ani kararlar alıp 
pişman olabilirsiniz. 
Sevdiğiniz insanları 

kırmamaya özen gösterin.

Kova 21.01.-19.02.
Yeni projelerle başarılı olma ihti-

maliniz yüksek. İlginç bir teklif alabi-
lirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin. 

Sevdiklerinize daha fazla zaman ayırın.
  
Balýk 20.02.-20.03.
Şu sıralar biraz huysuzsunuz. Sevdiklerinize katı 
davranıp kalplerini kırabilirsiniz. Rutin işleri ihmal 
etmeyin. Beklediğiniz haber yolda.
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