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Unser Team freut sich auf Ihren Besuch. 
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Büro saatleri: Hafta içi hergün saat 10 ile 17 arası.
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İçİndekİler

Sahibi: FACTOR: G MEDIEN & IDEEN
Adalbertsteinweg 26, 52070 Aachen

Tel.: 0241 / 990 78 68   Fax: 0241 / 990 787 44

E-Mail: dergi@bizimaachen.de
Internet: www.bizimaachen.de

Yayın Yönetmenleri: Günal Günal, Said Genç 

Katkıda bulunanlar: Selda Erdemir, Funda Şen,  
Sadık Toraman, Dilek Güngör, Hatice Genç,  
Murat Kopuk, Serap Bozdoğan, Alex Namyslo.

Baskı: Mainz Druck & Verlag | Aachen

Dergi adeti: 6.000

Yasal uyarılar: Yayınlanan tüm yazı ve fotoğrafların 
yasal hakkı firmamıza aittir. Yazılı izin alınmadan hiç-
bir yerde kullanılamaz; aksi durumlarda yasal işlem 
başlatılır. İsim belirtilerek yazılan yazıların, gönderi- 
len fotoğrafların sorumluluğu o kişilere aittir.

4 GÖNüllü çAlIŞMAlAR 
 •  inuba e.V ve Mehmet Çelik:  
 •  Üstün Gözler: Mavi Kart Oturum Hakkı 

5 TANITIM:  
 •  Nachhilfezentrum Aachen

6 KülTüR vE SANAT 
 •  On parmağında on marifet olan bir sanatçı:  
     Necip Tokoğlu

8 BAŞKA iŞlER yApANlAR 
 •  Kimsenin yapmadığı bir iş yapıyor: Seyyar Satıcılık  
    Hakkı Serhan Sancaktar’la mesleği üstüne konuştuk

9 BUlMACA SAyFASI

10 BiR KONUDA FiKRiNiZi AlAlIM 
 •  Aachen’da kendi işini kurmak?

12 üNivERSiTE SAyFASI 
 •  Aachen’da öğrencilerin ev bulma sorunları

14 NE? NEREDE? NE ZAMAN? 
 •  Aachen’da ekim ve kasım aylarındaki etkinlikler

15 KApAK KONUSU 
 •  Aachen ve çevresinde Neo Naziler

18 KADIN SAyFASI  
 •  Cildiniz kışa hazır mı? 
 •  Çayın mucizeleri  
 •  Acıdan ağzımız yandığında ne yapmalıyız?

19 yEMEK KülTüRü 
 •  Türkiye‘nin Lezzet Haritası (Bölüm 1): Ege mutfağı 
 •  Yemek tarifleri: İmambayıldı, biber dolması ve çılbır

20 çEvRE vE UyUM 
 •  Şehircilik Uzmanı Burhan Çetinkaya:  
     “Çevresel gelişim için hepimizin aktif katılımı şart.” 
 •  Doğu-Aachen ve Rothe Erde Semt Konferansı

22 SUDOKU SAyFASI

23 BilMECE SAyFASI 

24 BiR KONU BiR KONUK: 
 •  Psikiyatrist Dr. Sıla Yüce Çıtır ile  
     depresyon üzerine konuştuk

26 SiZ vE BURCUNUZ 
 •  Burcunuzun tüm özellikleri 
 •  Ekim ve Kasım aylarında doğanların ruh halleri

27 SAğlIKlI yAŞlANMA 
 •  Düşme problemi 
 •  İşitme kaybı 

28 ÖNCE SAğlIK 
 •  Soğuk algınlığı hakkında bilinmesi  
    gereken yararlı bilgiler 
 •  Grip hakkında bilinmesi gereken yararlı bilgiler 
 •  Gerçek suyun mucizesi! 
 •  Sabahları elma yiyin!

30 çÖZüMlER SAyFASI 
 •  Bulmaca, sudoku, bilmece çözümleri 
 •  Bizim Aachen Dergisi Reklam / İlan Fiyatları

31 KENDiNiZi TEST EDiN 
 •  Depresyon Testi  (Beck Depresyon Envanteri)

Değerli Okurlarımız,
Bir, iki derken üçüncü sayımızla karşınızdayız. Dergicilik 
sektöründe ilk üç sayı çok önemlidir. Hem içerik hem de 
görsel olarak bir dergi ilk üç sayısıyla bir kişilik kazanır. 

Dergimize duyulan ilgi beklediğimizin de üstünde oldu. 
Alman dostlarımızdan da olumlu tepkiler alıyoruz. Başka 
şehirlerden arayıp kutlayanlar dahi oldu. Ekibimize katı-
lıp, katkı sunmak isteyen arkadaşları da eklersek sevinci-
miz kat kat artıyor.

Bu sayımızda, Aachen ve çevresindeki Neo-Nazileri ele 
aldık. Amacımız korku salmak, panik yaratmak falan de-
ğil; sadece soğukkanlı olarak çevremizde olup bitenleri 
arka planı ile gözler önüne sermek istedik. Yine bu tür 
gösteri ve karşı gösteri olayları olduğunda biraz daha 
bilinçli olmamıza katkı sunmak amacımız. Aachen ve 
çevresi bizim yaşadığımız yerler... Evimiz, işimiz burada; 
çocuklarımızın geleceği burada ve haklarımıza sonuna 
kadar sahip çıkacağız ve meydanı hiçbir zaman bir kaç 
Neo-Nazi artığına bırakmayacağız.

3 Ekim iki Almanya’nın “Birleşme Günü” olarak kutlanıyor 
ve resmi tatil. Bu nedenle matbaada baskımız birkaç gün 
gecikti. Gelecek sayımızdan itibaren sizlere yayın tarihle-
rimizi, daha kesin olarak bildireceğiz.

Önümüzde yine bir bayram var: Kurban Bayramı... Tüm 
okurlarımızın bayramını şimdiden kutlar; her gününüzün 
bayram çoşkusu içinde geçmesini dileriz. 

Aralık ayı başında yeni sayımız ve yeni 
konularla, yine dopdolu olarak karşınız-
da olmak dileğiyle.

Sağlıcakla kalın...

Günal Günal

BAŞlARKEN
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gönüllü ÇalışMalar

Geçen yıl ilk kez düzenlenen Aac-
hen’daki Derneklerin Etkinlik Günü, 
bu yıl 6 Ekim 2013 Pazar günü saat 
11:00 ile 18:00 arasında Aachen şehir 
merkezinde yapılacaktır. 

Bu yılki etkinlik „Onurlu” (Ehrenwert)
başlığı altında düzenlenecektir.

inuba e.v. (Verein zur Integration, 
Berufs- und Ausbildungsförderung) 
siyasi, etnik ve dini yönden taraf-
sız, çok kültürlü bir organizasyon. 
Üyeleri farklı kökenlerden gelen in-
sanlardan oluşuyor. Genç göçmen- 
lere ücretsiz olarak danışmanlık ve 
destek hizmetleri sunuyorlar. Bunun 
yanında, farklı entegrasyon ve eğitim 
projelerine de katılarak gönüllü des-
tek sağlıyorlar.

Derneğin geçmişi Mehmet Çelik’in 
daha liseye giderken okul arkadaşları-
na yardım etmesine kadar (2007) da-
yanıyor. Kendisine destek veren ba- 
zı arkadaşları da katılınca bir grup 
oluşturuyorlar ve grubun büyüme-
siyle de bir dernek kurma kararı ala-
rak 2009 yılında derneği kuruyorlar.

www.aachen.de/ehrenwert

6. Oktober 2013
11 bis 18 Uhr
Aachener City

Ehrenwert 
Aktionstag der 
Aachener Vereine

Schirmherr
Oberbürgermeister 
Marcel Philipp

DERNEKlERiN ETKiNliK GüNü 

SEN yETERKi yApMAK iSTE,
BiR yOlUNU BUlURSUN...

Aachen Katedrali (Dom) ve Aachen 
Belediye binasının (Rathaus) çevre-
sinde dernekler standlar açarak ken-
dilerini ve yaptıklarını tanıtma fırsa-
tı bulacaklar. Geçen yıl bu etkinliğe 
160’dan fazla dernek katılmıştı. 

Eğer siz de gönüllü çalışmalar yap-
mak istiyor ama kiminle neler yapa-
bilirim diyorsanız, işte size fırsat!

Dernek aşağıda belirtilen konularda 
genç göçmenlere ücretsiz yardım ve 
destek sunuyor:
• Eğitim ve iş alanlarında  

danışmanlık hizmetleri
• İş başvurusu için destek
• Bir iş bulmak için ipuçları  

ve püf noktaları
• Eğitim danışmanlık Pilot aktivite
• “Uyum (Entegrasyon) Günü” 

organizasyonuna katılım
• Bilgilendirme etkinliklerine katılım

2013 yılında yeniden yapılanma ka-
rarı alan dernek, yeni projeler için 
çalışmalar yürütüyor. Bunlar “Eğitim 
Bilgilendirme Projesi”, Geschwister-
Scholl-Gymnasium ile birlikte “Uz-
man Akşamları” (İşadamlarını öğren-
cilerle buluşturma) gibi projelerden 
oluşuyor.

Çalışmalarında başarılar dileriz.

Mehmet 
Çelik

www.inuba.de

Mavi Kart Oturum Hakkı  
(Die Blau Karte Eu)

Avrupa ülkelerinde serbest otur-
ma, 01 Ağustos 2012 tarihinden 
sonra geçerli olmak kaydıyla, Ya-
bancılar Yasası’nda (Paragraf 19/a) 
yapılan bir ek düzenlemeyle bi-
limsel ve akademik çalışmalar için 
mavi kart uygulamasına dönüştü-
rüldü. Ayrıca oturma hakkıyla ilgili 
yabancılar dairesine verilen dilekçe 
ile de bu oturum hakkı belirlendi. 

Mavi kartlı oturma izinleri, Alman-
ya’da en az dört yıllık süresiz otur- 
ma iznine sahip (Niderlassungser-
laubnis) ve diğer Avrupa ülkelerin-
de yüksek lisans,  akademik çalış-
ma ve teknolojik projelere  yönelik 
işlerde çalışmak isteyen kişileri  
kapsıyor. 

İş arama ve bilimsel çalışma yap-
mak isteyen yüksek seviyedeki 
akademisyenler ve teknik eleman-
lar için brüt 44.800 €, matema-
tik, fizik, informatik (Naturwis-
senschaften)  ve tıp alanındakiler 
içinse  35.000 € yıllık kazanç ön 
görülüyor. Bu kazançları belgele-
yenler Mavi Kart oturma talebinde 
bulunabilirler. 

Mavi Kart oturma izni 33 ay için 
geçerlidir. Değişik iş ve çalışma 
koşullarında yabancılar dairesi  
ile konuşularak uzatılabilir. Ka-
nunen emekli ve sigorta prim-
lerinin Mavi Kart’ın kullanım sü- 
resince düzenli ödenmesi gere- 
kiyor. 

Eğer 2005 yılından sonra Alman- 
ya’ya gelinmişse, Almanca öğren- 
diğine dair B1 kurs belgesi iste- 
niyor. 

Daha geniş bilgi için büromuzdan 
şahsen veya telefonla bilgi alabi-
lirsiniz. Sevgilerimle...

üstün Gözler 
0178 / 849 05 25
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TaNıTıM: nAchhılfezentrum AAchen

Dershanemiz zirveye çıkmanın cid-
di bir çaba gerektirdiğini bilir ve öğ-
rencilerini bu bilinçle sınava hazırlar. 
Herkes başarının bir şans oyunu ol-
madığını; alınteri, emek ve disiplin ge-
rektirdiğinin farkındadır. Zirve herke-
sin istediği şeydir, bizdeki amaç her 
öğrenciyi çıkabileceği en yüksek nok-
taya çıkarmaktır. Önemli olan bir öğ-
rencinin kendi kulvarında birinci ol-
ması, performansını en son noktaya 
kadar kullanmasıdır.

Herkes öğrenebilir ama herkes aynı 
şekilde öğrenemez. Bu çocuklar için 
daha da geçerlidir. Her çocuğa uyabi-
len, standart bir öğrenme stili yok. Biz 
çocuklarınızın öğrendiği yolu bulup o 
yönde eksiklerini gideriyoruz. Başarı 
ancak bu şekilde artar.

Okulların açılmasıyla birlikte anne-ba-
ba olarak çocuğunuzla olan ilişkiniz-
de, okul başarısı, ödev ve öğrenme 
yaşantıları önemli bir çatışma alanı 
halini alır. Kuşkusuz çocuğunuzun po-
tansiyelini en üst düzeye çıkarmayı 
ve başarılı olmasını arzu ediyorsunuz. 
Bu nedenle dershanemizden ve bizim 
deneyimimizden faydalanabilirsiniz.

Ben Yeşim Ergen; 2001 yılından itiba-
ren eğitimle ilgileniyorum. Aachen’ın 
tanınmış başka dershanelerinde yö-
netici olarak çalıştım. Uzun zamandan 

sonra kazandığım tecrübeler netice-
sinde ve bu işi çok sevmemden do-
layı kendi dershanemi açmaya karar 
verdim. Bu dershaneyi açmamdaki 
amaç, burada bulunan öğrencilerin 
okullarındaki zayıf oldukları derslerin-
de başarı sağlamak, notlarının daha 
iyiye gitmesi, yazacakları sınavlarda 
daha iyi sonuçlar alınması için zor-
landıkları noktalarda eğitimli ve an-
layışlı öğretmenlerimizle birlikte en 
iyi verimliliği sağlamak. Öğrencile-
rin bulundukları noktadan daha ile-
ri düzeye gelmelerini sağlamak. Biz 

Dershanemizin sunduğu dersler:
• Almanca  • Matematik
• İngilizce  • Tarih
• Latince  • Kimya
• Fransızca  • Fizik
• İspanyolca  • Biyoloji

Dershanenin kurucusu olarak benim 
Türk olmam, buradaki bizim öğren-
cilerimiz ve aileleri için bir avantaj 
oluyor. Özellike Almanca bilmeyen 
aileler ya da anneler durumlarını ra-
hatlıkla benimle konuşarak ortak çö-
züm üretebiliyorlar.

Devlet yardım ediyor
Devletten sosyal yardım, ev yardımı 
veya işsizlik parası ve buna benzer 
yardım alanlar ellerindeki belgelerle 
bize geldiklerinde, bizim form doldu-
rarak yetkili kurumlara yönlendirme-
mizle, dershane ücretlerinde de ma-
kamlardan yardım alabiliyorlar.

Gruplarımız en az iki ve en fazla beş 
öğrenciden oluşuyor. İsteğe göre özel 
ders de alınabilir. Bu durumda tavsi-
yem, motive olmak ve grup çalışma-
sını öğrenmek açısından birlikte ders 
alınması.

Ulaşımda her hangi bir zorluk yaşan-
mamaktadır. Bir otobüsle Aachen’ın 
her noktasından rahatça gelinebilir.

Haftanın altı günü ders yapılıyor. Pa-
zar günü dershanemiz kapalıdır.

Kayıt parası almıyoruz.  Ayrıca kardeş 
olanlara da özel indirim uyguluyoruz.

öncelikle öğrencilerimizin yazdıkları 
sınav sonuçlarını isteyerek, zayıf ol-
dukları konuları tespit ederek o alan-
daki eksikleri gidermeye daha fazla 
ağırlık veriyoruz.

Çocuklarımıza ve gençlerimize ilkokul, 
ortaokul, liseye geçmede, okul değiş-
tirmelerde ve lise diploması alma gibi 
çeşitli aşamalarda yardımcı oluyoruz.

Herşey çocuklarımızın başarısı ve geleceği için...

Bizim Aachen Dergisi 
okurları için özel:

Bu kuponu getirin ve  
2 saatlik ücretsiz 

deneme derslerimizden 
yararlanın ve bizi tanıyın. 

Peterstr. 81/83, 52062 Aachen
Tel.: 0241 / 46 82 90 14

www.nachhilfezentrum-aachen.de
Danışma saatlerimiz hafta içi  

hergün 14:00 ile 17:00 arasındadır.
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KülTür ve sAnAt:

On parmağında on marifet olan bir sanatçı!

Necip Bey bize önce 
kendinizi tanıtır mısınız? 
Necip Tokoğlu kimdir?

Bu tür sorularda hep Orhan Veli  ak-
lıma gelir ‘’Evvela adamım, yani sirk 
hayvanı değilim. Burnum var, kula-
ğım var; pek biçimli olmamakla bir-
likte oturduğum bir evim var; bir işte 
de çalışırım’’.

29 Ekim 1961Ankara doğumlu bir 
Cumhuriyet çocuğuyum. Dört yaşın-
da Almanya’ya geldim, soğuk iklimi 
beğenmeyip yedi yaşında Ankara’ya 
geri dönerek ilkokula başladım. Do-
kuz yaşında tekrar sürgüne uğra-
dım ve ben sizin hakkınızdan geli-
rim diyerek Almanlarla uğraşmaya 
başladım. Westerwald’deki Almanla-
rın işlerini lise döneminde tamamen 

bitirip 20 yaşında Aachen Teknik 
Üniversitesi’ne başladım. Uzun yıl-
lar yeminli tercüman olarak çalışıp 
okul saatleri dışında muhasebe, gar-
sonluk, elmas uzmanlığı, otomobil 
ticareti ve kahve falı gibi çok ciddi 
işlerde uğraştım. Daha sonra Tarih il-
gim ağır bastığı için Köln Üniversitesi 
İslam Bilimleri Bölümü’nde Osmanlı-
ca okuyup pulculuğa başladım. Bu-
gün uluslararası pul müzayedele-
rinde uzman olarak çalışıp Londra, 
Stuttgart ve İstanbul üçgeninden ka-
çabildiğim her anda Aachen’ın tadı-
nı dondurmacılarda, pastanelerde 
Ayrıca ‘’Beyti’’de kelle paça yiyerek 
çıkartıyorum. 

Biz sizi yazar ve komedyen olarak 
tanıyoruz. 40 yaşından sonra  
(her ne kadar göstermeseniz de)  

yazarlığa ve komedyenliğe 
nasıl başladınız?

Her ne kadar göstermesem de, malze-
me artistliğe yetmedi de ondan. Ama 
şaka bir yana, gurbette yaşayan bir çok 
vatandaşımız gibi, benimde yaşamım 
istediğim gibi gitmedi; hani ‘’okul-
askerlik-iş hayatı-evlilik’’ çizgisinden 
birkaç kez koptum diyebilirim. İlk baş-
ta daha çok şiir ve melankolik öyküler 
yazıyordum ve boşanmamın beşinci 
yılında birden eski neşeme kavuştum, 
hem öyle bir neşeki anlatamam, anlat-
maya kalktım mizah oldu ve bir çok 
ipini koparan gibi bende günün birin-
de kendimi sahnede buldum, buna bir 
nevi terapide diyebiliriz.

peki, sahne çalışmalarınızdan 
bize biraz bahsedebilir misiniz?

“Stand up comedy, kabarett & po-
etry slam” başlıklar bunlar, benim 
sahne hayatım sekiz sene önce po-
etry slam diye bilinen ozan atışmaları 
ile başladı. Aachen’da her ay Raststa-
ette Lothringerstrasse’de yapılan bu 
ozan atışmalarında sekiz yazar kendi 
eserlerinden beşer dakikalık bölüm-
ler okuyor ve seyircilerden oluşan bir 
jüri birinciyi seçiyor.

Bu ozan atışmalarında 
başarılı olabildiniz mi?

Almanya ve İsviçre’de üç-
yüzün üzerinde yarışma-
ya katıldım ve yüzden 
fazla birincilik elde ettim. 2006 sene-
sinde Münih’te yapılan finallerde “Po-
lit Slam” branşında Almanya birincisi 
oldum, sonra Aachen’ı birçok ulusal 
ve uluslararası yarışmada temsil ettim 
ve finallere kadar yükseldim.

“Sahne hayatına karar veren bir sanatçı hep şu tehlikeyle karşı 
karşıyadır: Acaba seyirci beni anlayacak mı, anlamayacak mı?”

Necip Tokoğlu‘nun gelecek solo sahne gösterisi 25 Ekim 2013 tarihinde  
Düren‘de Endart Kültür Merkezi‘nde saat 20:00‘de. (Düren Camisi yanı) 
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NeCİP tOkOĞlu

Mizahlarınızı sahnede 
okuyarak mı yapıyorsunuz?

Evet ilk programımda öyleydi, daha 
sonra stand up gösterilerine ilgi olun-
ca yazdıklarımı ezberleyerek sunma-
ya başladım.

Televizyon kanalları 
çalışmalarınıza ilgi duydu mu?

Bir kaç kez televizyon programların-
da bulundum, Nightwash ve WDR 
Poerty Slam gibi, yakında einsfesti-
val kanalının ‘’stand up migranten’’ 
programına katılacağım, çalışmala- 
rımız sürüyor. Bazı videolarım You-
tube’da bulunuyor. 

www.youtube.de adresinde Necip To-
koglu yazmanız yeterli olacaktır.

Herkesi ilgilendiren soru: 
yazarlıktan ve komedyenlikten 
geçinebiliyor musunuz?

Hayır geçinemiyorum. Ciddi bir mes-
leğim de var; pulculuk yapıyorum, ko-
leksiyon pulculuğu.

çok ilginç bir meslek gerçekten.  
peki pulculuktan 
geçinebiliyor musunuz?

Maalesef hayır. Geçinebilsem komed-
yenlik yapar mıyım?

Dost çevresinde gurme olarak bilinen 
bu gönlü genç kalmış dostumuz her 
ne kadar arkadaşları ısrar etse de, lo-
kanta açmaya direniyor ve sadece 
kendi dört duvarında pişirip taşırıyor. 
Yakında dergimizde köşe yazarlığına 

Sanırım yazıları da bu söyleşi kadar il-
ginç olacaktır. Kendisine sanat yaşa-
mında başarılar dileriz.

Günal Günal

başlamasını arzu ettiğimiz, annesi 
Kayserili olan Necip Bey’in, çok fena 
pazarlık ettiğini de ayrıca vurgulamak 
istiyoruz.
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bAşkA İşler yaPaNlar

Serhan bey kısaca sizi 
tanıyabilir miyiz?
Adım Hakkı Serhan Sancaktar. 1975 
Almanya Aachen doğumluyum ve ev-
liyim. Aslen Trabzon Sürmeneliyim. 
Toptan ve uluslararası ticaret üzerine 
öğrenim yaptım ama bugüne kadar 
hiç çalışmadım.

yaptığınız iş kendi projeniz mi?  
Nasıl hayata geçirdiniz?
Bu proje bana ait değil. Bu fikir 
1990'larda Doğu Almanya'da geliş-
tirildi ve yaygınlaştı. Birkaç arkada-
şımla beraber bu işe başlamak ve 
Almanya'nın geneline yaymak gibi 
bir projemiz vardı ama organize ola-
madık. Şimdi ise 2002'den bu yana 
Aachen'da bu işi tek başıma yapmak- 
tayım. Pazar günleri hariç haftanın 
hergünü çalışıyorum.

Bir çok insan iş bulma 
sorunu yaşarken, siz kendi 
işinizi kendiniz yarattınız 
diyebilir miyiz? 
Evet öyle denilebilir ve kolay da ol-
madı ama şimdilik herşey istediğim 
gibi gidiyor.

Her hangi bir zorlukla 
karşılaştınız mı bu anlamda?
Bu projemi Aachen'da hayata geçirir-
ken ilk başta belediyede bir takım zor-
luklar yaşadım. Şu anda sadece Adal-
bertstrasse için belediye ile anlaştık 
ve izin aldım.

işinizi severek yapıyorsunuz 
anladığım kadarıyla. Biraz 
bahseder misiniz işinizden?
Elbette, değişik kültürlerden insanlar-
la diyalogta olmak beni motive edi-

yor; Türkçe tabiriyle seyyar satıcılık. 
Ben işimi severek yaptığım için insan-
ların yüzlerinden o tebessümü gör-
mek mutlu ediyor beni. Ben bir ofiste 
masa başında çalışamam; boğar beni. 
Onun için bu iş tam benlik diyebilirim 
ve tabiiki bu işten geçimimi sağlıyo-
rum sonuçta.

ileriye yönelik başka 
projeleriniz var mı?
Aklımda birkaç proje daha var. Şu an 
bunlarla meşgulum, zamanı geldi-
ğinde hayata geçirmeyi düşünüyo-
rum; şimdilik bende saklı kalsın bu 
projeler.

iş yaşamı dışında nelerle 
ilgileniyorsunuz? Bize 
biraz bahseder misiniz?
Öncelikle şunu belirtmek isterim ki 
hastalık derecesinde koyu bir Beşik-
taş taraftarıyım. Boş zamanlarımda 
fırsat buldukça sinema ve tiyatroya 
giderim. Ailesiyle zaman geçirmeyi 
seven evcimen bir insanım; hep kara-
deniz ruhuyla yaşayan bir yanım var.

Röportaj için çok teşekkür 
ederim. Okurlarımıza son olarak 
neler söylemek istersiniz?
Mevlana'nın "Ya göründüğün gibi ol ya 
da olduğun gibi görün." sözü tam beni 
anlatıyor. Aslında hepimiz de böyle 
olmalıyız. Bizim Aachen dergisini be-
ğeniyle takip ediyorum. Aachen'da 
böyle bir dergi gerekliydi. Umarım 
kalıcı olur. Benim için de keyifli bir 
muhabetti. Ben de teşekkür ederim.

Sadık Toraman 
Fotograflar: Alex Namyslo

Kimsenin yapmadığı bir iş yapıyor: Seyyar Satıcılık
Sizlere her sayımızda herkesin bildiği işlerin dışında farklı işlerle uğraşan kişileri 
tanıtacağız. İşte onlardan biri. Adalbertstr.de ayakta ekmek arası sosis satıyor.

• Özel ve gruplar için bağlama kursları
• Bağlama ve diğer çalgıların tamiri ve satışı
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bulmAcA SayFaSı

Dil bilgisi ku-
rallarına uygun

Mali

Ana konu,
tema

Cismin uzayda
kapladığı yer

Evlenmemiş

Boru sesi
Amaç

Sodyum' un
simgesi

Yeryüzünün
çizilen taslağı Denizaltında

dinleme aygıtı

Fotoğraftaki
çeşmenin

Almanca adı

Başıboş

Türkiye' nin
Asya tarafı

Japon intihar
uçağı

Hangi dilde?

Bir askeri birlik

Değer, derece
Gevşeme Slayt

Kayak

Karar verme
gücü, istenç

Baston
Kızılımsı bir

çam

Bir sıvama
aracı

Yabani hay-
van barınağı

Arınık

Akıllıca

Kökten

Kuzey

İterbiyum' un
simgesi

İlgi

Karışık renkli

Avuç içi

Eski karşıtı
Tarım ürünü

vergisi

Adını
belirterek

Bir bağlaç

Hareket, fiil

Bilgiçlik
taslayan

Ay

Şebnem, jale

Atletizmde bir
atma dalı Ürkme

duygusu veren

Eski dilde göz

İlaç, merhem

Fakat
İmkân

Karasakız 

Kısaca numara
Cereyan Suçlu

çocukları
eğitim kurumu

Genişlik

Olağandan
büyük

Öncesizlik

Yoğunluk

Orta Doğu' da
bir dil Bilardo sopası Engeli geçme Matematikte

kuvvet
Kalın ve kaba

kumaş

İnce gövdeli
yelkenli

Tedavi

Süslü, ayaklı
fener

Bir işi yapma

Şu zamirinin
çoğulu

Dar, uzun bir
tekne

Küçük askeri
birlik

Yüz kuruş

Çalışma,
gayret

Vurma, dövme

Boyun eğen

Sazan
ailesinden bir

balık
Tibet sığırı

Köpeğin
çıkardığı ses

İngiltere' nin
İnternet kodu

Ağabey

Kripton' un
simgesi

Sahip
Dünya' nın

uydusu

Mali' nin
başkenti

İslimli yük
kaldırma aracı

Boyun bağı

Bir tür küçük
zurna



Abdullah Kurucu
İstanbul Moda & Fashion

Aachen‘da büyüdüm ve 
burada okudum.Bir işçi ai-
lesinin çocuğuyum. Kari-
yerli  işlerde çalıştım, daha 
sonra serbest işi tercih ede-
rek 2011 yılında mağaza aç-
tım. Aachen ve çevresinde 
yasayanlara hizmet veren 
orta seviyede esnafım. 
Mağazam, modern  bayan 
giyimi ve tesettür giyim 
üzerine.

Aachen ve çevresinde, bi-
zim insanımızdan çok çe-
şitli alanlarda girişimci  kar-
deşlerimiz var. İlk ve bizim 
nesil dahil, kendi işyerimiz 
ve paramız olduğu halde 
işçi zihniyetinden kopa-
madık. Neden derseniz? Biz 
yeni bir fikir geliştirmiyor, 
üretim yapmıyoruz, sadece 
kopya yaparak, başkalarına 
hamallık yapıyoruz ve pas-
tada ki kırıntıları yiyoruz. 
Lobicilikde, sosyal yaşam-
da, politikada ekonomik 
alanda bir araya gelemi-
yoruz. Bir büyüğümüzün 
dediği gibi, bir sayı olarak 
birdir ama birin yanına bir 
daha eklersen iki, bazıları-
na göre de daha fazla eder. 
Aachen’da fazlayı gören 
kişilerse azınlıkta. Buraya 
başka ülkelerdende gelen 
insanlar var, onlar kendile-
rini  genellikle tek bir çatı-
da ifade ediyorlar. Bizde ise 
birçok sivil toplum kurulu-
şu var, bu durum da bun-
dan kaynaklanmakta. Sivil 
toplum kuruluşları bir birle-
riyle rekabet edeceğine bi-
zim  insanımıza hizmet an-
layışında dayanışma içinde 
olsalar  daha verimli olurlar.

Oğuz Evler 
O’evler Ambassador

Aachen ve Köln‘de reklam-
cılık ve TV-Film okulunu bi-
tirdim. 1992’de serbest tica-
rete atıldım. Şu an Alman 
ve Türk firmalarına marka 
danışmanlığı yapıyorum.
Almanya´ya gelen ilk ku-
şağımız fabrika ve maden-
cilik gibi işlerde çalıştılar. 
1990’dan sonra Almanya’ 
daki krizden dolayı kendi 
işlerini kurmaya yöneldiler. 
Meslek eğitimi alan ikinci 
kuşak, küçümsenmeyecek 
kadar çeşitli işyeri açtı. İlk 
dönemlerde gösterdikleri 
başarı, yaygın olan yanlış  
rekabetçilik yüzünden  bir-
birlerine zarar vermeye baş- 
ladı, bazı sektörlerde aynı 
hatalar halen yapılmakta. 
Birçok meslekte çalışan ve 
kendi işyerleri olan  insanla-
rımız, Alman ekonomisine 
milyarlarca vergi kaynağı 
sağlamakta. Alman politi-
kacıları  bu gücün farkında 
ve şimdiden ön seçimlerde 
bizim oylarımızın peşinde-
ler. Piyasa hiçbir zaman 
boşluğu kabul etmez, her-
zaman rekabet var. Sürekli 
ilerleyen teknoloji ve tüke-
tim ortamında, daha başa-
rılı olabilmek için kesinlikle 
serbest iş yapanların “light 
marka”laşmalarını düşün-
mesini öneririm. Ayrıca ba-
şarılı olmanın yolu profes-
yenellikten geçer, sürekli 
yeniliğe açık olmayı ge-
rektirir. Çocuklarımızı daha 
zorlu iş ortamlarında yetki 
vererek, başarılı bir gelece-
ğe hazırlamalıyız. Alacakla-
rı eğitim ve tecrübeler hiç 
bir zaman para birimiyle 
kıyaslanamaz.

yeşim Ergen 
Nachhilfezentrum

RWTH’da Sosyoloji ve İngi-
lizce eğitimi aldım. 2001 yı-
lından sonra eğitimci ola- 
rak özel dershanelerde ça-
lıştım. Bir sene önce de ken-
dime ait bir dershane açtım. 
Serbest işte para kazanma-
dan ayakta durmak zor a- 
ma burayı açarken para-
dan öte idealist düşüncem 
daha ağır bastı, kendi insa-
nıma nasıl hizmet verebili-
rim diye.

Çalıştığım yıllarda yaşadı-
ğım tecrübelerimde gör-
dümki, bizim öğrencileri-
miz ve velileri Türkçe bilen 
kendi insanına dertlerini 
daha iyi anlatabiliyor ve bu 
diyalog sayesinde de başa-
rısız oldukları durumların 
tespiti kolayca yapılabiliyor. 
Bana bir yıl içinde gelen öğ-
rencilerin başarılarında da 
bu gerçeği gördüm.

Bir eğitimci olarak insanları-
mıza tavsiyem buradaki ge-
lecekleri açısından çocuk-
larını mutlaka okutsunlar. 
Zayıf oldukları derslerini 
iyi tespit ederek profosye-
nel yardım alsınlar. Veliler, 
çocuklarını başkalarının ço-
cuklarıyla kıyaslamaktan 
kaçınsınlar, sevgilerini gös-
tererek manevi destek  ver- 
sinler ve onlara güven duy- 
gusunu kazandırsınlar.  Sev- 
gi başarının anahtarıdır. Ai- 
lelerin en büyük yatırımı 
para, mal mülk değil, ço-
cuklarının iyi bir eğitim al-
masıdır. Tüm öğrencilere 
ve velilere bu seneki eği-
tim sezonunda başarılar 
dilerim.
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bİr KONUDa FİKrİNİZİ alalıM: 

Zeynep Ertekin 
Haarstudio Zeynep

Almanya’ya on yıl önce gel-
dim. Kuaförlüğe 13 yaşında 
İstanbul’da başladım, derler 
ya işin mutfağından gelmek  
gerek, ben de  bu işin mut-
fağından geliyorum. Aac- 
hen’da önce ortaklık yapa-
rak iş hayatına atıldım, üç 
yıl öncede bu iş yerini kendi 
adıma açtım. İnsanların ken-
di yaptığı işi sevmesi ve say-
gı duyması gerekiyor, be- 
nim de severek yaptığım bir  
meslek. Burada kuaföre gi-
dip de bakım ve saç yap-
tırma kültürü bizim insa-
nımızda fazla değil, Alman 
müşterilerim biraz daha bu 
konuda öndeler. Bizim in-
sanlarımıza tavsiye edebi-
leceğim meslek, her  yaşta 
yapılabilir, anne dahi olsa-
nız. Bize çok çeşitli insan ge-
lir, herbirinin bilgileri farklı-
dır, bu işte çok alanda da 
bilgi sahibi olunuyor, anla-
yacağınız renkli bir ortam. 
Ayrıca kriz dönemlerinden 
de etkilenmeyen bir iş alanı.

Gençlerimiz meslek olsun 
diye sevmeyecekleri işi seç-
mesinler, eğitim alırken de 
pratiklerini geliştirmeye ça- 
ba göstersinler. Mesela bu 
dalda meslek yapanlar dip-
lomalarını alıyorlar teknik 
bilgiler öğretiliyor ama pra-
tikte çok zayıf kalıyorlar, ku-
aförlük pratikle geliştirilir. 
Meslek yapıp, diplomasını 
alanları çalıştırsak 1000 € 
maaş vermemiz gerekiyor, 
bunu acemi olana versem, 
ben kazanamam. Kurumla-
rın öğrencilere pratiklerini 
geliştirebilecekleri bir orta-
mı  sağlaması gerekiyor. 
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AAchen’dA kendİ İşİnİ kurmAk?

Mesut Gürsoy 
Euregio Bildungswerk

17 yaşında eğitim için Al-
manya’ya geldim. Alman-
cayı burda öğrendim. İki 
sene fachabitur yaptım, 
daha sonra yüksekokula 
gittim. Şu anda kendi ku-
ruluşumuz VHSY de eği-
timciyim. Yabancı kökenli 
annelere yönelik proje yü-
rütmekteyiz. Bu bir uyum 
projesi ve amaçlardan bir-
tanesi, annelerin iş hayatı-
na adapte olmaları ve ken-
dilerini geliştirmeleri.

Bizim insanlarımızın prob-
lemleri öncelikle dil. Al-
manca bilmediklerinden 
iş hayatında büyük prob-
lem yaşamaktalar, bilhas-
sada kadınlar. Yıllarca ço-
cuk eğitimi ve ev işleriyle 
uğraştıkları için bir işe baş-
lamada adaptasyon sorunu 
yaşıyorlar, işe başlamadan 
önce bizim tarzımızdaki 
kurslardan faydalanmala-rı 
onlara büyük avantaj sağ- 
lıyor. Hiç çalışmayan ev 
hanımları için kursların bir 
avantajı da staj dönemin-
de işe hazırlanmaları, onla-
rı  hangi işi yapabilecekle-
ri konusunda uygun alana 
yönlendiriyoruz. Ayrıca Al-
man Devletinin sunduğu 
işe teşvik yardımlarındanda 
nasıl yararlanacakları konu-
sunda bilgilendiriyoruz.

Öğrenmenin yaşı yoktur. 
Bu yüzden bu tarz yerler-
de insanlarımızın her tür-
lü fırsatı değerlendirmeleri 
gerekir. Bu toplumda uyum 
içinde yaşamanın yolu da 
Almanca’yı öğrenmekten 
geçiyor. 

Kazım Turan 
Turan Automobile

Adıyaman Kahta’lıyım. A- 
ğustos 1979’da Almanya’ya 
geldim. Burada maden mü- 
hendisliğini bitirdim. Okulu 
bitirip de dönmek istiyor-
dum ama hala döneme-
dim. İlk önce tekstil işi yap- 
tım, bu dönemde iki sene-
de mahkemelerde tercü-
manlık yaptım.1993 yılın-
dan bugüne kadar da oto 
alım-satımı yapmaktayım.

Eskiden işlerim daha iyiydi. 
Şimdi ise idare ediyorum. 
Belli birikimlerim olduğun-
dan günü kurtarıyorum a- 
ma gelecek için endişele-
rim var. Bizim insanlarımı-
za özellikle de gençlere tav- 
siyem mutlaka meslek yap-
sınlar ve okusunlar. Benim 
gibi eskiden gelenler geri 
dönmek amaçlı geldiler a- 
ma o zamanki Türkiye şart-
ları ile kıyasladın mı çoğu-
muz burayı tercih ettik. Ar- 
tık burada nesil yetişti, ge- 
ri dönmek düşüncesi de kal- 
madı. Hayat burada devam 
ediyor. Burada yaşamak i- 
çin de mutlaka meslek e- 
dinmek ve okumak lazım. 

Nizamettin Sarı 
Car-Concept  KFZ-Service

Almanya’ya dokuz yaşın-
da geldim, burda okudum 
ve bu dalda meslek eğitimi 
yaptım. Philips’de on yıl ça-
lıştım, 2000 yılında tazmi-
nat alarak ayrıldım, bu işye-
rimi açtım. 2009 senesinde  
ustalık belgemi aldım, 13 
yıldır mesleğimle ilgili ken-
di işimi yapıyorum. Bizim 
işin avantajı da var, deza-
vantajı da. Acenta servisle-
ri pahalı olduğu için insan-
lar bizi tercih ediyorlar. Bu 
durum ekonomik yönden 
müşteriye de fayda sağlı-
yor. Bu işin dezavantajı ise,  
vergilerin yüksek olması, iş 
kazaları ve ödeme sıkıntı-
sı. Geleceğe işim açısından 
olumlu ve umutla bakıyo-
rum. Alım-satım işi iyi değil, 
acenteler küçük ödemeli ve 
uzun vadeli taksitlerle ara-
ba satıyorlar ama bu du-
rum bizim işimize yarıyor,  
tamiratta acenteler paha-
lı olduğundan biz tercih e- 
diliyoruz.

İşimden memnunum, seve-
rek yapıyorum, iki oğlum-
da benim mesleği yaptılar. 
Bu meslekte eğitim yapar-
larken, onlarla beraberde 
çalıştık. Benim mesleğim 
bizim gençlerimize tavsi-
ye edebileceğim bir mes-
lek dalı. RWTH bu mesleği 
geliştirmek ve ilerletmek 
için  eğitim ve destek veri-
yor. Mesela biz  şu anda on-
lardan boyama işi alıyoruz. 
Almanya’da her işte mes-
lek eğitimi yapma şartı ol-
duğundan bunun eğitimi-
ni alsınlar. Hem okusunlar 
hem de çalışsınlar.

Banu pınar 
ICE Logistik

1980 yılında Aachen’da doğ- 
dum. Okul hayatımdan son-
ra, 2001 yılında Bilgisayar 
Teknikeri olarak stajımı ba-
şarıyla bitirdim. Kendi işim-
de çalıştıktan sonra, 2004 
yılında babam İsmail Çelik 
ile birlikte nakliyat şirketi aç-
maya karar verdik ve 2012 
yılına kadar şirketimizi bir-
likte çalıştırdık. Geçen sene 
şirketi sattık.

Daha sonra, kendi işimi kur- 
maya karar verdim. Şu an ya- 
nımda altı personel çalışıyor. 
Firmam şu an Aachen’da bu- 
lunan büyük bir şirketin iç  
nakliyatını yapıyor. Bunun 
yanında uluslararası taşıma-
cılık da yapıyoruz. Bu alanı 
ve işimi  seviyorum ama 
maalesef 2008 yılında 
ortaya çıkan kriz bir çok 
firmayı olduğu gibi, bizi de 
olumsuz bir yönde etkiledi. 
Nakliyecilik alanında çoğu 
firma kapatmak zorunda 
kaldı. Yurtdışından gelen 
şirketler akıl almaz ve az 
ücrete çalıştıkları için piya-
sayı alt-üst ettiler. Bu durum 
da Alman şirketlerini iflasa 
sürükledi. Bu yüzden de şir- 
ketimi fazla büyütmeden yü- 
rütme niyetindeyim. 

Kendi tecrübelerimden yola 
çıkarak, yeni bir işe adım at-
mak isteyenlere benim tav-
siyem öncelikle çok iyi dü-
şünmeleridir. İyice araştırıp, 
gerekli bilgi ve güce sahip 
olmadan girecekleri her iş 
rizikolu olabilir. Atalarımı-
zın dediği gibi, “On kere dü-
şün, bir kere yap!” başarma-
nın başlangıç noktası.

Selda Erdemir ve Said Genç

Burada çıkarılacak temel or-
tak nokta: Başarının anahta-
rı eğitim ve kurumsallık... İş 
yapmak istediğiniz alanda 
mutlaka bilgi sahibi olmalı; 
piyasadaki gelişmeler hak-
kında yeterli bilgi toplamalı 
ve o alanda rakiplerinizden 
farklı olan yönlerinizi tespit 
edip öne çıkarmalısınız. 
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Zeynep  
Aksakal

ünİversİte SayFaSı

Aachen’da öğrencilerin ev bulma sorunları

Hacattepe Üniversitesi Nano-Tekno- 
loji Bölümü mezunuyum. 1 Eylül’de 
Erasmus öğrencisi olarak yüksek li- 
sans yapmaya geldim. Aachen Üni-
versitesi'nde yoğunlaştırılmış Alman-
ca dil kursuna gidiyorum. Üç ay son-
ra da lisans eğitimine başlayacağım.

Aachen’da yurt bulup kalacağımı dü-
şünürken, bir hafta Neverstr.'de öğ-
renci otelinde (Hostel) dört arkadaş 
ikişer kişilik ranzalı bir odada kaldık 
ve kişi başına 21 € ödedik.  Bu da bizi 
ekonomik olarak çok yıprattı. Baktık 
ikinci hafta ev bulsak verecek paramız 
yok; Türkiye’den Erasmus koordinatö-
rünü aradık. Bize buradan bir isim ver-
di, o da tatilde olduğu için bizi başka-
sına yönlendirdi ve şu an kaldımız eve 
bir aylığına bir nevi sığınmacı olarak 

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bö-
lümü 4. sınıf öğrencisiyim. Aachen 
RWTH’ya Erasmus programıyla gel-
dim. Son sınıfımı burada okuyup geri 
döneceğim.

Bu sene gelipte hala ev bulamayan 
arkadaşlar var, onlarla durumumu kı-
yasladığımda ben ev bulma konusun-
da çok şanslıyım. Geçen yıl buraya 
bu program dahilinde gelip burada 
okuyarak  geri dönen öğrenci arka-
daşım vardı. Onun boşalttığı eve bir 

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Kim- 
ya Bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. As-
lında benim aklımda Almanya’ya gel-
mek yoktu; son anda burada okuyan 
bir arkadaşımın tavsiyesine uyarak ka-
rar değiştirdim. 30 Ağustos’da Eras-
mus programından yararlanarak Aac-
hen’a geldim. 

yerleştik. Şu an sürekli internet  ve te-
lefondan oda ve ev ilanı veren yerleri 
arıyoruz. En çok da bizi üzen, attığımız 
maillere olumlu ya da olumsuz cevap 
veren yok. Cevap alsak en azından in-
san yerine konduk diye sevineceğiz.

İlk baştan geldiğimizde yabancılarla 
içli dışlı olur, konuşarak dilimizi ge-
liştiririz diyorduk ama bazı toplu ka-
lınan yerleri gidip gördüğümüzde 
bu düşüncelerimiz de değişti. Kültür 

farklılıklarımız olduğunu gördüm; ye-
mek kültürümüz farklı (et yeme me-
sela), temizlik kültürümüz vs. Bu du-
rumda tercih yönünde bizi zorluyor.

Ayrıca fiyatlarda pahalı; biz Erasmus 
öğrencileri okuldan 425 € aylık alıyo-
ruz. Bu parayla ev tutup bir ay geçir-
memiz gerekiyor. Bu da çok zor, mec-
buren ailemizden destek alıyoruz ve 
bu sebeplede ucuz ev bulmak zo-
rundayız. Ama Erasmus öğrencileri-
ne karşı önyargı var, sebebi de kısa 
süreli gelmemiz olabilir. Ev sahiple-
ri uzun vadeli kiracı istiyorlar galiba.

Sonuçta umduğumuz gibi olmadı. 
Aslında şehir çok güzel, çevre çok gü-
zel ama sıkıntılarımızla uğraşmaktan 
dolayı şehrin tadını çıkartamadık.

arkadaşımla ben yerleştim. Aslında 
tercihim yurtta kalmaktı, orada bir 
çok Alman arkadaşımız olabilirdi ve 
Almancamızı geliştirebilirdik. 

Şu anda üniversitede Almanca kursu- 
na devam ediyorom, bu bir ay sü-

recek. Sonra da hem dil kursu de-
vam edecek, hem de mesleki eğitim 
alacağım.

Burada olmaktan memnunum. Aac-
hen tam bir üniversite şehri. Düzenli 
bir şehir, planlaması çok güzel. Büyük 
iş merkezlerinin olmaması şehiri boğ-
mamış, İstanbul’la kıyasladın mı tra-
fiği çok rahat. Ama herşeye rağmen 
İstanbul dünyanın incisi. Mesleki açı-
dan kendimi biraz daha geliştirerek 
geri döneceğim.

Burası küçük ve tatlı bir şehir, bir nevi 
kasaba havası var, Aachen’ı çok sev-
dim. RWTH’da çok sayıda başka ül-
kelerden öğrenci var, dolayısıyla da 
çok fazlada kültür var. Yeni olduğum 
için daha Alman öğrencileri tanıya-
madım, daha çok başka ülkelerden 
öğrencilerle tanıştım, özellikle de 
İspanyollarla.

Mesleki açıdan değişik bir üniversite  
olmasının faydalı olacağını düşünü- 
yorum. 

Fiyatlar İstanbul’a göre daha ucuz, 
burada sürekli yaşayanlar için iyi. Biz 

öğrenciler için pahalı sayılır; çünkü 
nede olsa ülkemizde ailemiz yanın-
da yiyip içiyorduk. Erasmus’dan al-
dığımız para çok düşük, aylık 425 € 
ve bu da hemen ödenmiyor. Dersle-
rimizde başarılı olursak % 80’i, geri 
kalanda Türkiye’ ye döndüğümüzde. 
Mecburen de harcamalarımıza dik-
kat etmek zorunda kalıyoruz. Aslın-
da yurtta kalmak isterdim,  ekonomik 
yönden iyi olurdu, hem de sosyal im-
kanları daha fazla olurdu. Yurttakilere 
göre şanssız olsam da en azından ka-
labileceğim evim var, bundan sonra 
sadece eğitimimi bir an önce yapmayı  
düşünüyorum.

Dilek  
Kıllar

Selin  
Yıldırım

Kişilerin dışındaki konuyla ilgili resimler „www.aachen.de“ ve „www.extra-raum.de“den alınmıştır.

Özellikle son birkaç yıldır Aachen’da öğrencilerin ev bulma sorunları arttı. Bu ko-
nuyu öğrencilere ve konu hakkında bilgi sahibi olan kişilere sorduk. Eğer öğren-
cilerimize kiralayabileceğiniz ev veya odanız varsa lütfen bizimle bağlantı kurun.
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ünİversİte SayFaSı

Aachen‘da üniversite öğrenci sayısı 
her yıl artıyor. Son iki senedir üniver-
site öğrenimi çift sömester olarak ya-
pılmaya başladı. Bu yüzden de yerli 
ve yabancı öğrenciler için en büyük 
sorunlardan birisi kiralık ev bulmak. 
Fiyatlar sürekli artıyor, talep karşıla-
namayıncada yakın şehirlerden bile 
kiralık ev istenmeye başladı.

Türkiye‘den gelen öğrenciler yabancı 
olduklarından dolayı kiralık ev bulma-
da büyük sorunlar yaşıyorlar. Bir evi ki-
ralamak için ev sahiplerine telefon et-
tiğimizde o kişinin uyruğu soruluyor 
ve yabancı olduğunu söylediğimizde 
çoğu zaman konuşma gereği bile duy-
madan telefonu kapatıyorlar. Konuşa-
bildiğimiz ev sahipleri de, yabancı öğ-
rencilerle uyum sorunu yaşadıklarını 
söylüyorlar. Mesela ayakkabıların ka-
pının önünde bırakılması, çok misafir-
lerinin gelip gitmesi gibi sebepleri söy-
lüyorlar. Hatta öğrenciler dışında bizim 
insanlarımızın veya başka ülke insanla-
rının ev kiralamak istemesinde de bu 
gibi sebepler öne sürüyorlar. Yine de 
bizler diğer yabancı ülke insanlarına 
nazaran tercih edilebiliyoruz.

Almanların yanısıra, ev sahibi olan bi-
zim insanlarımız da Türkleri kiracı ola-
rak istemiyorlar.

Kiralık ev arayanların da istedikleri 
kriterler: Az paraya çok metrakare, 
iyi bölgede ev istiyorlar;  bu da bizim 
açımızdan sorun teşkil ediyor.

Aslında öğrenci sayısı her yıl arttığı için 
bu durum üniversitenin ve belediye-
nin sorunu. Onların bu meselenin çö-
zümünde çaba sarfetmeleri gerekiyor.

Said Genç ve Günal Günal

Aachen’da ev bulmak geçtiğimiz se-
nelerde zaten büyük problem iken, bu 
sene liselerin çift mezun vermesiyle  
daha da büyüdü. Aachen’daki yakla-
şık 38.000 RWTH öğrencisinin %13’ü 
yabancı uyruklu.  YabancI öğrencile-
rin ev bulması daha da zorlaştı. Bunun 
nedenlerini sayarken farklı görüşler 
olsa da bence en geçerlisi biz yabancı 
öğrencilerin Alman öğrencilerle kar-
şılaştırıldığında “garanti” kiracı olma-
yışımız. Yani Alman öğrencinin ailesi 
Almanya’da, geliri gideri belli, BAFöG 
adlı krediden yararlanıyorlar, bizlerde 
ise hiçbirşey belli değil. Ailemizden al-
dığımız garanti belgemiz olsa da bu bir 
Alman için bir şey ifade etmiyor. Üste-
lik “ben alışamadım, sevmedim...” di-
yerek Almanya'da okumaktan her an 
vazgeçebileceğimizi düşünüyorlar. Ba-
zıları ise kiracısıyla problemsiz, anadi-
linde yanlış anlaşılmalara mahal ver-
meden konuşabilmek istiyor. 

Almanya’da yurtlar, Türkiye’de oldu-
ğu gibi burada da Studentenwerk’e 
(Kredi, Yurtlar ve Yemekhaneler Kuru-
muna)  bağlı. Bu kurum da devletten 
destek alarak yurt yapıyor, yemekha-
ne yapıyor, öğrenim kredisi veriyor. 
Devletten yeterli ödenek çikmayın-
ca dolayısıyla çok fazla yeni yurt ya-
pamıyor. Şu an inşaat halinde olan 
üç  yurt var Aachen’da ,fakat bunlar 
da  ihtiyacı karşılayacak gibi değil. Bu 
konuda belediye de çok pasif. Ög-
renci birliğindeki görevimiz sırasın-
da kendilerine bir konteyner projesi 

sunduk. Ne Studentenwerk kontey-
nerleri ödemeye yanaştı, ne de bele-
diye  bu iş için arsa tahsis etti. Oysaki 
sorun gerçekten istenilse çözülebilir-
di. Belediyenin bu konuda son 3 yıldır 
yaptığı tek yatırım Extraraum isimli bir 
internet sitesi. Sitenin ve oluşumun 
reklam giderlerini RWTH Aachen, FH 
Aachen ve Aachen Belediyesi bera-
ber karşılıyorlar. Siteye gelen ilanları 
düzenleyen ve siteyi aktüel tutanlar 
RWTH Aachen ögrenci birliği, sitenin 
proglanmasını da FH Aachen öğren-
ci birliği üstlenmiş durumda. Fakat bu 
site hiçbir şekilde yeni ev bulmaya ya-
ramıyor. Bir sürü mevcut olan inter-
netteki ev arama platformlarına bir 
yenisini de belediyemiz eklemiş  bu-
lunuyor kısacası... 

Bizim Aachen Dergisi okurları en azın-
dan bu konuda biraz daha hassasiyet 
gösterirse Aachen’daki öğrenciler ola-
rak çok seviniriz. 

Globalleşen bir dünyada yaşıyoruz, 
her an herkesin kendisi veya çocu-
ğu yurtdışı tecrübesi kazanmak üze-
re Almanya’dan ayrılıp  yabancı  bir 
ülkeye gidebilir. Orada Aachen’da 
ev arayan arkadaşlarımız gibi çaresiz 
kalabilirler. Bu nedenle Aachen’daki 
kiracı  arayan ailelere sesleniyorum. 
Lütfen odanızı veya evinizi kiraya ve-
rirken ilk bulduğunuz kiracıya değil, 
bulduğunuz kişilerden eve en çok ih-
tiyacı olana verin.

RWTH’nin öğrenci birliğinde (Asta) her 
yıl en az 30-40 ögrenci “gidecek yerim 
yok, ev bulamadım, param da çok azal-
dı...” diyerek bavuluyla oturuyor. 

RWTH’da ögrencilere ev bulan bir ku-
rum yok. Yabancı öğrenci birliği ve 
yabancı öğrenci sekreterliği gibi ku-
rumlar ellerinden geldiğince yardımcı 
olmaya çalişsa da bu kesinlikle yeter-
li değil. Bu kurumlar da ev bulmakta 
zorlanıyor. RWTH’ya her sene 600 de-
ğişim programı ve 600 de diğer prog-
ramlar için öğrenci geliyor. Bu 1200 
öğrencinin yurtlarda yer bulması im-
kansız; hatta 400 öğrenci yer bulsa 
mükemmel bir sayıdır bizim için. Fa-
kat durum maalesef böyle değil.  

Onur Ögül  
AStA 

Yabancı Öğrenci
Birliği Üyesi

Beykan  
Yıldırım 
Emlakçı
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ne? nerede? ne zAmAn?

AACHEN’DA EKİM VE KASIM AYLARINDAKİ BAZI ETKİNLİKLER

AACHENER WEIHNACHTSMARKT  
AACHEN NOEL PAZARI 

22 Kasım - 23 Aralık 2013 
Tarihi belediye binasıyla (Rathaus) 
Aachen katedralinin (Dom) etrafın- 
daki alanda kurulan Noel Pazarı yer- 
li ve yabancı birçok konuğu atmos-
feriyle büyüler. Dört hafta boyu saat 
11’den itibaren ziyaret edebilirsiniz.

AlTSTADT FlOHMARKT 
ANTİK BİTPAZARI 

11 Ekim 2013 
Yılda birkaç kez düzenlenen ve tarihi 
belediye binasıyla (Rathaus) Aachen 
katedralinin (Dom) etrafındaki alan-
da kurulacak tezgahlarda antik bit-
pazarına Almanya’nın birçok yerin-
den gelen satıcılar katılıyor. Antika 
tutkusu olanlara tavsiye ederiz. 

NACHT DER OFFENEN KIRCHEN 
AÇIK KİLİSELER GECESİ 

11 Ekim 2013 
13. kez düzenlenen Aachen‘daki „Ki- 
liseler Gecesi”ne katılan 30 kilisede  
konser, okuma ve gösteri gibi deği- 
şik etkinlikler düzenleniyor. Saat 18’ 
de başlayacak etkinlikler tamamen 
ücretsiz. Daha fazla bilgi ve program:
www.nacht-der-kirchen.de

FAHRRAD FlOHMARKT  
BİSİKLET BİTPAZARI  

2 Kasım 2013 
Aachen Üniversitesi‘in „Super C“ ola- 
rak bilinen Templergraben‘daki bina-
sının önünde saat 9‘da başlayacak bit- 
pazarında bisiklet ve bisiklet parça-
ları alma ve satma olanağı sunuluyor. 
Herkes katılabilir. Katılım ücretsiz.

Large

Am Gut Wolf, Aachen

13.10.
17.11.
15.12.

Tel.: 0241-18 95 400
Her an size yardima haziriz

www.melan.de
Her türlü esya

Yiyecek ve icecek

internet üzerinden de basvurabilirsiniz

27.10.
01.12.
29.12.

Breslauerstr., Aachen

Large

Medium

Debyestr., AC-Brand

03.10.
10.11.
08.12.

Medium

Bahnhofstr., Alsdorf

13.10.
10.11.
15.12.

Am Kraftwerk Weisweiler

29.09.
27.10.
29.12.

AM KRAFTWERK
Large

Schumanstr., Würselen

20.10.

toom
Large

Schumanstr., Würselen

06.10.
03.11.

Large

6 Ekim ve 3 Kasım pazar günleri 
Aachen’da bütün dükkanlar açık.

11.11. saat 11:11’de yeni karnaval 
sezonu kutlamalarla başlıyor.

BİZİM AACHEN

KENT REHBERİ

2014 | ÜCRETSİZ

www.bizimaachen.de

bİzİm aachen 
kent rehberİ

2014 yılı başında yayınlanmak 
üzere „Cep Formatı“nda (DIN A 6) 
bir Kent Rehberi hazırlıyoruz.

6.000 adet olarak kuşe kağıda 
renkli basılacak Rehber, dergimizin 
dağıtıldığı 300‘ün üstündeki 
dağıtım noktasında dağıtılacak.

Sizler de Rehber‘de yerinizi alın. 
Aşağıda bir tam sayfa ve bir de 
yarım sayfa örnekleri görülüyor.

Yılda bir kez
10.000 adet

Yılda iki kez
8.000 adet

Her iki ayda
13.000 adet

Her iki ayda
15.000 adet

Her iki ayda
6.000 adet

Rekorları
aachen‘ın

  AAchen ve çevresİ İçİn türkçe dergİ  |  01
bizim aachen

www.bizimaachen.de

ücretsİz 
Haziran/ Temmuz 2013

G. Ayşe Uludağ ve 
Çatı-Kalem Derneği > 4

Uyum üzerine:  
Nurhan Karacak > 6

bir Konu - bir Konuk:
Abdurrahman Kol > 12

Kültür ve Sanat:
Yasemin Hakverdi > 8

İçimizden biri:
İbrahim Çoban > 20

RekorlarıRekorları
achen‘ınachen‘ın

Yılda iki kez

Oecher  01|2013 koust

nüüß

K a r n e va l s m aga z i n 

UNTER MITWIRKUNG VON:

Gemeinsames Erleben der „tollen Tage“, wiederkehrende Freude an humorvollen Bräuchen und ausgelassenes Feiern sind für viele Menschen fester
Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Damit Frohsinn und Gemeinsamkeit ihren festen Platz in den Herzen und Köpfen behalten, engagiert sich
die Sparkasse Aachen jedes Jahr für das bunte Treiben in der fünften Jahreszeit. Sparkasse. Gut für die Region.

Er kennt fünf Jahreszeiten.
Wir auch.

www.sparkasse-aachen.de

s Sparkasse
Aachen

10_Anz_Karn_188x138_4c  27.08.2010  0:21 Uhr  Seite 1

www.oecher-karnevalsmagazin.de

20132013

„Bin ich dafür zu alt?“

Bi
ld:

 ao
k.d

e

Lebenslange Entwicklung als Ziel einer modernen Alterskultur

seniomagazin
für die generation 50 plus in der Dg april/mai 2013 | 16

kostenlos

Lebenslange Entwicklung als Ziel einer modernen Alterskultur

für die generation 50 plus 

Yılda bir kez

2013 / 2014

DIE PFLEGE
RUND UM

EINRICHTUNGEN STELLEN SICH VOR
• AACHEN • ALSDORF • BAESWEILER • ESCHWEILER • HERZOGENRATH • 

• MONSCHAU • ROETGEN • SIMMERATH • STOLBERG • WÜRSELEN •
• AACHEN 

• MONSCHAU 

aachener biere
Brautradition neu belebt

Ecke Kapuzinergraben/Franzstr. 
Bild: Sammlung Erb

seniomagazin
für die generation 50 plus in aachen und umgebung mai/juni 2013 | 63

kostenlos

GMEDIEN  & IDEENFACTOR: G

Firmamız FACTOR: G Medien & Ideen Alman basın sektöründe faaliyet göstermekte ve 5 yıldan fazla bir 
süredir Aachen ve çevresinde, 2 yıldır da Belçika’nın Almanca konuşulan bölgesinde (Doğu Belçika) değişik 
Almanca yayınlar çıkarmaktadır.

Aachen ve çevresinde sayıları yaklaşık 20.000‘e varan Türkçe konuşan bir kitle bulunmasına rağmen, bu kit-
leye yönelik yerel bir yayın organı ne yazık ki bulunmamaktadır. Bu amaçla, bugüne kadarki tecrübelerimizle 
yola çıkarak bu eksikliği giderecek bir dergi hazırladık...

İki aylık bir periyotla yayınlanacak dergimiz, 6.000 adet basılacak, ücretsiz olarak işyerlerine, derneklere ve 
bazı resmi dairelere dağıtılacaktır.

Aachen ve çevresinde yaşayan, bizi bulunduğu 
çevrede temsil edebilecek kişiler arıyoruz.

Bu kişilerden beklentilerimiz ise:
• Dergileri çevresindeki işyerlerine dağıtmak
• Dergi için reklam aramak
• Çevredeki gelişmeleri bize bildirmek

Daha ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

İşyerinizi, firmanızı, ürününüzü tanıtmak için size 
uygun olabilecek diğer yayın organlarımızla da 
hizmetinizdeyiz.

Ayrıca aşağıdaki hizmetleri de sunuyoruz:
Firma logosu, afiş, � yer, broşür, kartvizit, logolu 
mektup ve zarf, internet sitesi...

Daha ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

TEMSİLCİLER ARIYORUZ DİĞER HİZMETLERİMİZ

Rekorları
aachen‘ın

  AAchen ve çevresİ İçİn türkçe dergİ  |  01
bizim aachen

www.bizimaachen.de

ücretsİz 
Haziran/ Temmuz 2013

G. Ayşe Uludağ ve 
Çatı-Kalem Derneği > 4

Uyum üzerine:  
Nurhan Karacak > 6

bir Konu - bir Konuk:
Abdurrahman Kol > 12

Kültür ve Sanat:
Yasemin Hakverdi > 8

İçimizden biri:
İbrahim Çoban > 20

  AACHEN VE ÇEVRESİ İÇİN TÜRKÇE DERGİ  |  02
Bizim Aachen

www.bizimaachen.de

ÜCRETSİZ
Ağustos / Eylül 2013

Gönüllü Çalışmalar:
Üstün Gözler > 7

Uyum üzerine: 
Heidemarie Ernst > 6

Müzik:
Ulaş Hazar > 12

Kültür ve Sanat:
Mehmet Çetiner > 22 

Aachen‘a 9. kardeş şehir Türkiye‘den:
SARIYER / İSTANBUL

Aachen’da politikayla 
ilgilenenlerimiz > 4

Bizim Aachen Dergisi

Adalbertsteinweg 26, D - 52070 Aachen

Tel.: 0241 990 78 68     Fax: 0241 990 78 744

dergi@bizimaachen.de     www.bizimaachen.de

AAchen ve çevresİ İçİn türkçe dergİ
bizim aachen

Adalbertsteinweg 26, D - 52070 Aachen

Tel.: 0241 990 78 68     Fax: 0241 990 78 744

dergi@bizimaachen.de     www.bizimaachen.de

AAchen ve çevresİ İçİn türkçe dergİ
bizim aachenGMEDIEN  & IDEENFACTOR: G

Reklam ücretlerimiz çok cazip: 
Panaroma (çift) Sayfa: 300 € 
Bir Sayfa  175 € 
Yarım Sayfa (Kartvizit): 100 €

Dergimizin gelecek sayısında  
daha detaylı bilgi sunacağız.
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Sayın Heiler, bize biraz üyesi 
olduğunuz organizasyon 
hakkında bilgi verir misiniz? 

Kısa adı VVN BdA olan organisazyon, 
1947’de Nazi toplama kamplarında 
hayatta kalanların ve Nazi rejimine 
başkaldıranların kurduğu ve içinde 
SPD, CDU ve KPD gibi partilerin de 
bulunduğu bir oluşumdur.

1960’lı yıllarda NPD adlı yeni bir Nazi 
partisi kurulmuştu. Gittikçe yaşlanan 
VVN üyeleri bu sorunun sürekliliğini 
fark ederek, bu mücadelenin ancak 
her dönemde genç nesillerin katıl-
masıyla başarıya ulaşabileceği tespit 
etti. Bugün VVN Almanya’daki en bü-
yük ırkçılığa ve her türden insan düş-
manlığına karşı oluşmuş Anti-Faşist 
bir güçtür. Şu an Aachen’da 60 üye-
miz var. Nazilere karşı olan mücadele-
miz çok önemli bir gelenektir.  Örne-
ğin; her beş yılda bir yapılan Bölgesel 
Konferansımız haklı bir gerekçeyle bu 
kez Stolberg’de yapılacaktır.

Bu konferans bir çok demokratik parti 
tarafından destekleniyor; ayrıca bele-
diye başkanları da bu konferansa ka-
tılım beyanında bulundular.

Aachen ve çevresinde Neo-Nazi  
gelişmeleri değişik periodlarda 
inceleyebilir miyiz?

Aachen ve çevresinde Neo-Nazi akım 
ve ideolojilerin gelişimi, değişimi, Al-

manya genelindeki eğilime paralel bir 
şekildedir. Fakat Aachen’ın da içinde 
olduğu Ren bölgesine dair şöyle yanlış 
bir görüş vardır. Buna göre Ren bölge-
si katolik olduğundan, bu bölgelerde 
Nazi ideolojilerinin zayıf olduğu söy-
lenir. Bu çevrelerden de Nazi partisine 
üye olmadan faaliyet göstermiş  kitle-
sel seviyede insan katilleri, masa başı 
katilleri doğmuş ve büyümüşlerdir. 

Bu çerçevede de Neo-Faşist akımlar, 
Stolberg ve Alsdorf dışında yerel be-
lediyelerin meclislerine temsilci soka-
mamış olsalar da tehlikeli olmuşlar-
dır. Bu durum özellikle 1990 sonrası 
iki Almanya’nın birleşmesinden son-
ra oluşan „Büyük Almanya“ ile farklı 
olanlara karşı milliyetçilik ya da Alman 
milliyetçiliği, yabancı göçmenlere, il-
ticacılara karşı dışlama, aşağılama ve 
şiddete dönüşmüş şekillerde kendini 
göstermiştir. Bu çerçevede 1990 son-
rası 180’nin üzerinde insan ırkçı faşist 
saldırılar sonucu öldürülmüştür. Bu 
durum ne yazık ki NSU adıyla faaliyet 
gösteren yeraltı örgütünün eylemle-
riyle katlettiği insanlardan çok daha 
fazla sayıda olmasına rağmen, yete-
rince tepki gösterilmemiştir. 

Aachen ve çevresinde de yabancı de-
nilerek insanlara saldırılmış, ilticacıla-
rın kadıkları yurt ve barınma yerlerine 
karşı yakma saldırıları düzenlenmiş, 
sokakta, alışverişte insanlara aşağıla-
yıcı söylemlerde bulunulmuş; insan-
lar, insan olarak oturamayacağı yer ve 
mekanlarda barındırılmışdır. Naziler 
bunları yaparken, halkın adaletinin 
koruyucuları olarak ırkçı kışkırtmala-
rını yaygınlaştırmışlardır. Bu amaçla 
Naziler yaptıkları propagandalarında 
savunduklarını yer yer pratiğe de ge-
çirerek, kendilerine karşı olan kişileri 
ve politikacıları hedef gösterek şiddet 
ve terör uygulamışlardır.

Bu sorun günümüzde biraz daha fark-
lıdır. Almanya’daki büyük firmalar ge-

Bay Heiler belediye başkanları ileVVN Bilgilendirme standı / Eschweiler

Biz VVN olarak Almanya’daki Nazi kö-
kenli yüksek dereceli hakimler tarafın-
dan yasaklanma dönemleri de yaşa-
dık. 60 yıl sonra bugün de biliyoruz 
ki, poliste, bakanlıklarda, askeri ve hu-
kuksal yapılarda hala Nazi ideolojisini 
yaşatmaya çalışanlar bulunmaktadır. 
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Neo-Naziler ne kadar yakınımızda?
Bugün Neo-Nazilere karşı mücadele eden birçok grup var. “Nazileri Arayanlar 
Derneği / Anti-Faşistler Birliği” bunların en büyüğü. Biz de büromuzu ziyaret 
eden Kurt Heiler ile bu konuyu geçmişten bugüne masaya yatırdık.

Kurt Heiler, 61 yaşında bir banka memuru. 1967’den beri Nazilere karşı aktif 
olarak faaliyet gösteriyor. 1983 yılında VVN-BdA organizasyonuna katılmış.
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KaPaK kOnusu:
cikmeli de olsa, ihtiyaç duydukları iş-
gücü ve kalifiye eleman açıklarını ırkçı 
yaklaşımları destekleyerek çözemiye-
ceklerini anladılar. Bu yüzden NPD gibi 
faşist partilerin ırkçı ve yabancı düşma-
nı propagandaları köşeye sıkışmış bir 
durumda görünse de, şehirde Pont-
tor çevresinde grup olarak eylemlerini 
hedef olarak seçtikleri kişilere yönelt-
mişlerdir. NSU Araştırma Komitesi’nin 
raporlarında öne çıkan gerçekler Aac-
hen içinde geçerli olup, bu faşist ırkçı 
gruplara karşı polis ve adli makamları 
tek gözlerini kapatarak bu eylemleri 
görülmemezlikten gelmişlerdir.

Neo Nazi ağının uzantıları 
hakkında biraz bilgi verir misiniz?

1969 sonrası Almanya’da NPD adıyla 
seçimlere katılan Neo-Naziler, eğitim 
seviyeleri düşük, mesleki gelecekle-
ri olmayan gençler arasında taraftar 
aramaya, onları kendi saflarına kazan-
maya çalışmışlardır. Bu çerçevede sol 
gruplara ve yabancıların dernek ve 
mekanlarına karşı maceracı bir şekil-
de alkol gezileri, taşlama eylemleri 
gerçekleştirmektedirler.  

Nihayet mahkeme kararıyla yasakla-
nan “Kameradschaften” adlı örgütün 
stratejilerinden biri, bu tür eylemlerle 
sokağa hakim olmayı ve kurtarılmış 
bölgeler yaratmayı hedeflemişlerdir.

Bunun yanında, haftalık ve aylık ga-
zeteler, internet yayınları ve kitaplar 
aracılığıyla, ulaşmak istedikleri insan-
ların beyinlerini yıkamak hedefleri ol-
muştur. Bazıları bu konuda bir adım 
daha ileri giderek, demokratik seçim 
hakkının kaldırılarak parlementonun-
da kaldırılması yönünde propaganda 
faliyetleri yürütmektedirler.

Neo-Nazi önderlerin kontrolündeki 
“PRO” adı altındaki bir örgütlenmeyle, 
camiler ve göçmen yurtlarının önün-
de düzenledikleri eylemlerle kendi-
lerini ilgi odağı haline getirmişlerdir. 
Bunlar, belki de camide ibadet eden 
insanlara saldırmayacak olsalar da, bu 
yerleri kendi propagandaları için he-
def seçmişlerdir. Yabancılara ait evleri, 
camileri işaretleyerek, şiddeti asıl yön-
tem seçmiş diğer Neo-Nazi örgütlerle 
de buralara taş ve yanıcı maddelerle 
saldırılar gerçekleştirmişlerdir. Bu açı-
dan da Aachen polisinin, özellikle PRO 
adlı grubun üyelerinin bu yerlerde bu 

tür eylemlerine izin vermeleri bizim 
için çok şaşırtıcı bir durumdur.

Aachen’daki Neo-Naziler 
okul ve üniversitelerde; 
müzik ve spor alanlarında da 
faaliyet gösteriyorlar mı? 

İyi olan bir şey var, o da Neo-Nazilerin 
olduğu heryerde onlara karşı Anti-Fa-
şist grupların mücadelesi var.Herşeye 
rağmen dikkatli olmalıyız. Okulların 
çoğunda nazi propagandası yapıldığı 
bir gerçek ama hiç kimse kendi oku-
lunda bu sorunun olduğunu açıkça 
söyleyemiyor. Çünkü okulun adının 
lekelenmesinden çekinmekteler. Fa-
kat gerçek şuki; bu meselenin bilin-
cinde olarak, öğrencileri bunlara karşı 
bilinçlendirmek gerekmektedir. 

Sizce Nazilere karşı gösterilen 
tepkiler yeterli mi? protestolar 
güçlendi mi, yoksa zayıfladı mı?

Anti-Faşistlerin görüşleri tutarlı olma-
sına rağmen yine de toplumun bü-
yük bir kesimine ulaşılamıyor. Fakat 
basın bu olayları çok basit bir şekilde 
sağ ve sol çatışması olarak yansıtıyor. 
Almanya’da yaygın olan görüşe göre 
hala sanki istenmeyen bir gürültüye 
karşı bir tavırla vatandaşlık görevi ye-
rine getiriliyor. Polis ise Nazilerin gös-
teri eylemlerini demokrasinin bir ge-
reği olarak görmekte ve bunların ırkçı 
haykırışlarına pasif olarak destek ve-
ren bir ortam yaratmakta.

Bunun arkasındaki demokrasi anlayı-
şını sorgulamak gerekir. Böylelikle bu 
tür eylemler, desteklemekle kalınmı-
yor, aynı zamanda gizli tutuldu diye de 
övülünüyor. Geçenlerde Willy Brandt 
meydanında NPD seçim kampanyası 
yaparken, çok kısa zaman içerisinde bir 
çok insan onları yuhlayarak konuştur-
madılar. Bu demektir ki, Nazilere hayır 
diyecek ve karşı gelecek yeterli potan-
siyel var. Buna karşılık Stolberg’de ise 
“NPD’ye hayır!” diyecek beş kişi bulu-
namaz durumda. Maalesef şunu itiraf 
etmeliyiz ki, insanlarımız hala kendile-
rini Nazilere karşı hiçbir şey yapmadan, 
bu ülkenin gerçek sahipleri olarak gör-
mekteler. Bu sorunun üzerinde çalış-
mamız gerekiyor. Bu da bizim yakında 
yapılacak olan bölgesel konferansımı-
zın ana konusu olacaktır. 

Aachen, Hollanda ve Belçika 
sınırında. Neo-Nazilerin sınır 
ötesi uzantıları da var mı?

Neo-Naziler müziği kendi amaçları için 
ve gençleri kendilerine çekebilmek için 
kullanmaktadırlar. Ne yazıkki bu konu-
larda gençler tecrübeden yoksunlar. 
Bu konuda yeterli miktarda bilgilendir-
me ve bilinçlendirme için de olanaklar 
çok sınırlı.  Buna benzer bir durum da 
futbol maçlarında gözlenmektedir. Bir-
çok futbol stadyumu ve oradaki ırkçı 
taraftar grupları, ırkçı faşist örgütlen-
melerin kuluçka makinası konumun-
dadır. Buralardan kendilerine önem-
li oranda taraftar sağlamaktadırlar. 
Almanya’da demokrasi ve düşünce öz-
gürlüğü adı altında bu tür faliyetler ba-
zen, devletin kolluk kuvvetleri ve po-
lis tarafından da korunmaktadır. Fakat 
bizim sürekli söylediğimiz ve bilmemiz 
gereken kesin bir gerçek var: Irkçılık ve 
faşizm, politik bir düşünce değil; bir in-
sanlık suçudur. 

Willibert Kunkel, 
önce DVU’nun, 
sonra NPD’nin 
bölgede önde 
gelenlerinden.

Axel Reitz, Kölnlü  
Hitler lakaplı  

Neo-Nazi lideri 
Aachen’da birçok 
gösteri düzenledi.

Neo-Nazilerin tarihsel olarak ideoloji 
sorunları var. Onların milliyetçilik anla-
yışları, uluslararası işbirlirliği yapmaları-
na engel olmaktadır. Yıllar boyu Neo- 
Naziler bu bölgede oynanan uluslara-
rası maçlarda Hollanda sınırında top-
lanıp, Hollanda taraftarlarını (ki arala-
rında Hollanda Nazileri de bulunurdu) 
kışkırtırlar ve kavga çıkarırlardı. 

Diğer taraftan aynı Naziler, sınırın 
öbür tarafında, Belçika ve Hollanda 
mezarlıklarında gömülü olan SS as-
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kerlerini kahraman ilan ettiler. Bunun 
sembolik bir anlamı vardı tabii: Alman 
faşizmine hizmet eden/boyun eğen 
“yardımcı milletler”.

Pro-Bewegung örgütü Belçika’daki 
Vlaams Belang adlı yasal bir partiden  
büyük bir maddi ve örgütsel des-
tek alıyor. Bu parti, maalesef Belçika 
Parlamentosu’nda ve uzun zamandır 
da Antwerpen’de önemli bir gücü var.

Avrupa’daki popülist ve Neo-Nazi par- 
tilerinin hepsinin ortak özelliği “önce 
kendi halkları”. Son yıllarda ortak düş-
manları “İslam”a karşı da ortaklaşa ha-
reket ediyorlar. 

Neden hep Stolberg sorunlu 
bir mekan olarak görünüyor?

Stolberg’de 1945’den sonra SS -HIAG’ın  
çok sayıda üyeleri bulunuyordu. Eski 
Hitler Gençliği (Hitler Jugend) lideri 
Wolfram Nahrath, Wiking Gençliği 
(Wiking Jugend) adlı gizli bir gençlik 
örgütü kurmuş ve yıllarca hiç dikkat 
çekmeden çalışmışlardır. Stolberg’de-
ki birçok zengin bu Nazileri hep ko-
ruyup desteklediler. Stolberg’de Nazi 
geçmişini  yargılayacak, değerlendire-
cek bir süreç yaşanmadı. Bu ortamda 
palazlanan Naziler Stolberg Belediye 
Meclisi’nde de üç sandalyeye sahip ol-
dular. Burada bilinçlendirme, geçmişi 
değerlendirme ve anımsama teme-
linde Nazilere karşı zorlu mücadele-
ler yürütüldü. Bunlar yeterli değil, bu 
Nazi felaketini bitiresiye kadar müca-
dele etmek, değişik stratejiler geliştir-
mek gerekmektedir.

Stolberg’de yıllardır militan Naziler 
yabancılara karşı nefret ve kin kusa-
rak gösteri yapmaktadırlar. Buna, bir 
gencin bir kavga sonucu bıçaklanarak WIR SIND

AACHEN
NAZIS 
SIND ES 
NICHT.

WIR SIND 
AACHEN.
NAZIS 
SIND ES 
NICHT.

trajik bir biçimde ölümünü gerekçe 
gösteriyorlar. Suçlu, vatansız bir Lüb-
nanlı genç yargılandı ve ceza aldı. Fa-
kat Naziler bu gerçeği çarpıtarak ve 
hedef göstererek özellikle Türkleri 
düşman kıldılar. Polisin gözü önünde 
Stolberg sokaklarında yürüyerek hay-
vanlar gibi “Af yok, unutmak yok!” diye 
haykırdılar. Bu vesileyle Türkleri anarak 
hedef gösterdiler, tehtid ettiler. Nazi-
lerin her yıl yaptıkları bu yürüyüşlerde 
de polis bunları Anti-Faşist Nazi karşıt-
larının eylemlerinden korudular.

Çek ve Slovak Cumhuriyetleri kökenli 
Sinti ve Romanlara karşı rahatsız edici 
düzeyde ırkçı düşünceler yayılmakta-
dır. Bu ne yazıkki Almanya’da da git-
gide artmaktadır.

Nazilere karşı mücadelemizde herkese 
yer var ama bu ve benzer sorunların ol-
duğu ülke vatandaşlarının, bu sorunları 
da aramızda canlandırmamaları konu-
sunda çok hassasız. Hiç bir şekilde bir 
halkın başka bir halka karşı önyargılı ve 
ırkçı düşüncelerine olanak vermeyiz.

Somut olarak ne yapabiliriz?

Tek başımıza fazla birşey yapamayız. 
Örgütlenmeliyiz! Ancak göçmen ar-
kadaşlarımız da bizi destekler ve ka-
tılırlarsa, ırkçılığa karşı olan mücade-
lemizde önemli başarılar elde eder 
ve önyargıları yıkmış oluruz. Birlik-
te birbirimizden öğrenerek karşılıklı 
güvenle politik ve artniyetli tüm giri-
şimlere karşı ortak bir bilinç oluştura-
biliriz. Bu sayede de, aramızda ortak 
kültürlü bir ortam yaratabiliriz.

Bu bağlamda örgütümüzün amacını, 
Buchenwald Toplama Kampı’nı yaşa-
yanların 1945 yılında söyledikleri slo-
ganla vurgulayabiliriz: Kavgamız, en 
son Nazinin ve ideolojik köklerinin 
halkın ve hukuğun adaleti önünde  
yargılanmasına kadar sürecektir.

Dünyada barışı ve özgürlüğü kurmak 
ve korumak yegane hedefimizdir. Bu 
da dünyada daha iyi bir yaşama gidi-
lecek yolun temelidir.

Günal Günal 
Çeviri: Serap Bozdoğan

Konu ile ilgili önemli internet siteleri:
www.aachen.vvn-bda.de 
www.lap-aachen.de/cms

Neo-Nazilere karşı yapılan  
protestolara göçmenlerin 
katılımları konusundaki 
değerlendirmeniz nedir?

Biz, insanları ve toplumu pasaport, 
cinsiyet, renk, siyasal görüş veya din 
farkına göre ayırmıyoruz. Bu temel-
de herkes bize katılabilir; katılan her-
kese hoşgeldin der ve kucak açarız. 
Almanya’da çoğunluk Alman toplu-
mu tutucu ve gereksiz seçicidir. Buna 
karşı göçmenler politik olarak aktif ve 
bilinçli olmak zorundalar. Fakat bu ül-
kede sürekli oturum hakkı, seçme ve 
seçilme hakkı gibi bazı sorunları sa-
dece göçmenler yaşamaktadırlar. Bu 
sorunlara odaklanmaktan dolayı da  
çoğu göçmen politik yaşamda seyirci 
kalıyor. Çok kültürlü göç toplumların-
da inkar edilen ya da uygulanmayan 
göçmen yasasının olmayışı, bu insan-
larda birçok köklü izler bırakmakta-
dır. Son yıllarda Macaristan, Romanya, 
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kAdın SayFaSı
Cildiniz kışa hazır mı?
Yaz boyunca güneşe maruz kalan cil-
dinizin üzerindeki hücre tabakası ka-
lınlaştı. Cildinizin tazelenme ve yeni-
lenme ihtiyacı arttı. Yeni mevsime, 
cildinizi peeling işlemi ile hazırlaya-
bilir, taptaze, sağlıklı ve capcanlı bir 
cilde peeling ile kavuşabilirsiniz.

Soğuk kış günlerine hazırlandığımız 
bu günlerde peelingin önemi her za-
mankinden daha da fazla bir seviye-
de. Kışa girerken cildin üzerindeki bu 
ölü hücre tabakasını temizlemek, cildi 
yenilemek ve doğal güzelliğini ortaya 
çıkarmak için peeling yapmak olduk-
ça faydalı olmaktadır. Uzmanlar da 
cildi ölü hücrelerden düzenli olarak 
arındırmanın, cilt bakımının vazgeçil-
mez bir parçası olduğunu vurguluyor.

Kışın bakımlı ve sağlıklı bir cilt
Soğuk havalarda cildin pul pul dö-
külmesi ve nem kaybetmesi veya 
ellerin çatlaması kaçınılmazdır. Oysa 
uygulayacağınız özel bir bakımla 
kış aylarında da canlı bir cilde sahip 
olabilirsiniz. Cildimizin mevsimlere 
göre ihtiyaçları değişir. Soğuk hava, 
azalan nem ve hava kirliliği cildimizi 
kış aylarında yıpratır ve hassaslaştırır. 
Bu nedenle daha yoğun nemlendiricili 
kremler kullanmalı ve cildimize daha 
sık bakım uygulamalıyız.

Işıl ışıl gözler
Kış aylarında yorulan gözleriniz de 
özel bir bakımı hak ediyor. Üstelik so-
ğuk havalarda gözaltında morluklar 
da daha çok belirmeye başlıyor. Işıl 
ışıl gözlere sahip olmak istiyorsanız, 
uygun temizleme ürünleriyle temizle-
diğiniz göz çevresine papatya çayı ile 
kompres yapabilirsiniz. Pamuğu ılık 
papatya çayıyla ıslatın ve gözlerinize 
yerleştirin. Kompresi 5 dakika uygula-
yın ve göz çevrenizi kurulayın ve hem 
yaşınıza hem de cilt tipinize uygun bir 
göz bakım kremi sürün.

Saçınız mat mı?
Saçınızı şampuanladıktan sonra 
son su olarak bir çaydanlık ılık çay-
la durulayın. Bakın saçlarınız nasıl 
ışıl ışılıyor .

Ayağınız mı kokuyor?
Ilık çay dolu bir leğene ayaklarını-
zı daldırın ve her akşam yatmadan 
önce 10 dakika tutun. 10 günde 
koku diye bir şey kalmayacaktır.

Boğaz ağrılarında
Posaları süzüp soğuyan demi bo-
ğaz ağrılarında gargara olarak 
kullanılır.

Cildiniz çok mu yağlı?
Banyodan çıkmadan son su olarak 
bir çaydanlık çay ile teninizi ovuş-
turun, balsam vazifesi görün.

Derinizdeki yaraların 
temizlenmesi
Çayı, derinizdeki yaraların temiz-
lenmesi ve antibiyotik etkisi gös-
termesi için pamukla tatbik ederek 
kullanabilirsiniz.

Eliniz balık, soğan mı kokuyor?
Balık ayıkladınız, ellerinizi sabunla 
yıkadınız ve hala balık kokuyor. Ya 
da soğan soydunuz, soğan koku-
yor, işte kurtarıcınız yine çay. Elinizi 
demli çayla yıkayın. Bakın bakalım 
hiç koku kalmış mı?

Gözünüz çapak mı yapıyor?
Kaynamış çayı bir tasa koyup bu-
harı gözünüze gelecek biçimde 
başınızı üstüne koyun. Ya da ılık 
çaya batırılmış gözlerinize ve et-
rafına tatbik edin.

yemek yerken dilinizi 
mi ısırdınız?
Yine ilacı demlikteki çaydır. Ağ-
zınızı günde üç defa çalkalayın, 
diliniz dokuz yerine üç günde 
iyileşecektir.

Buzdolabınız koku mu yapıyor?
Demlikte kalmış çay posalarını 
kurutup bir kap içinde buzdolabı-
nın orta rafına yerleştirin, kokudan 
eser kalmayacaktır.

Buhar banyosu yapın
Kış aylarında nem kaybeden cildinize 
buhar banyosuyla takviye yapabilirsi-
niz. Sauna veya hamama gidecek vak-
tiniz yoksa, evde de kendinize buhar 
banyosu uygulayabilirsiniz. Bunun 
için bir miktar kuru papatya ve bir 
kase kaynar su yeterli. Kuru papatyayı 
aktarlarda bulmanız mümkün. Ocak-
ta kaynattığınız suyu geniş bir kaseye 
dökün ve içine papatyaları ilave edin. 
Yüzünüzü kasenin üzerine eğin ve bu-
harın cildinize temas etmesini sağla-
yın. Bu yöntemin daha etkili olmasını 
istiyorsanız, başınıza bir havlu örtün. 
Böylece buhar etrafa dağılmayacak-
tır. 10 dakika bekledikten sonra yü-
zünüzü havluyla kurulayın ve bakım 
kreminizi sürün.

çAyIN MUCİZELERİ

Su içmek hiçbir işe yaramaz. Yağ ve su kesinlikle 
birbirlerine karışmaz. Biberin yakıcılık veren 
maddesi yağlı olduğu için, ne kadar su içerseniz 
için onunla birleşmez. En iyi metot ekmek 
yemektir. Ekmek bu yağı emer ve mideye taşır. 
Bir diğer etkili yol da süt içmektir. Sütün içinde-
ki kazein maddesi bir deterjan görevini üstlenir 
ve biberin yağıyla karışarak ağzı temizler.

Acıdan Ağzımız yandığında Ne yapmalıyız?

Ellerin çatlamaması için
Havaların soğuduğunu çoğumuz elle-
rimizden anlayabiliriz. Çünkü yaz ay-
larında yumuşacık olan eller, mevsi-
min değişmesiyle birlikte çatlamaya 
ve nem kaybetmeye başlar. 1 - 2 kez 
ellerimizi yıkadıktan sonra sertleştik-
lerini, kurumaya ve çatlamaya meyilli 
olduklarını rahatça görebiliriz. Sürekli 
suyla temas etmek de elleri çok çabuk 
yıpratan diğer bir etkendir. Gün içeri-
sinde ellerinize her yıkamadan son-
ra krem sürmek zor geliyorsa daha 
pratik bir yöntem deneyin. Gece yat-
madan önce ellerinize yağlı bir krem 
sürün ve ardından pamuklu bir eldi-
ven giyip öyle yatın. Siz uyurken elle-
riniz gün boyu kaybettiği nemi tekrar 
kazanacaktır.
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Yemek KülTürü

Ankara Ticaret Odası ve Ankara Pa-
tent Bürosu, Türkiye‘nin lezzet ha-
ritasını çıkardı. 81 ili kapsayan bu 
haritaya göre, Türkiye, 2.205 çeşit 
yöresel yiyecek ve içecekten oluşan 
zengin mutfağıyla lezzetli bir ülke.
Bölgeler arasında İç Anadolu, 455 
çeşit yiyecek ve içecek çeşidiyle ilk 
sırada yer alıyor. Doğu Anadolu 
425, Güneydoğu Anadolu 398, Ka-
radeniz 397, Akdeniz ve Marmara 
184er, Ege ise 162 çeşit yiyecek ve 
içeceğe sahip.
Türkiye’nin çeşit açısından en zen-
gin mutfağına sahip ili, 291 çe-
şit yemek, tatlı ve içecekle Ga-
ziantep’tir. İkinci sırada 154 çeşitle 
Elazığ, daha sonra da 93 çeşit ile 
Ankara geliyor.

Bölüm 1: EGE MUTFAğI
Zeytinyağlı yemekleri ve balık çe-
şidi ile ün yapan Ege bölgesinin il 
il patentli yemekleri:
izmir: Kumru, Ayvalık tostu, sura, 
İzmir köftesi, papaz yahnisi, müc-
meri, radika salatası, gerdan tatlısı.
Manisa: Mesir macunu, Kula gü-
veç kapaması, şekerli pide, otlu 
pide, Manisa kebabı.
Aydın: Kulak çorbası, pelvize tatlı-
sı, paşa böreği, yuvarlama, ısırga-
notu böreği, ebegümeci kavurma-
sı, arapsaçı.
Muğla: Ara, dutmeç, çopur, döş 
dolması, balıklen, çıntar kavur-
ması, ot ekşilemesi, galli patlıcan, 
ebegümeci kavurması, börülce 
kavurması, teltorlu börülce, ya-
lankı, üzüm köftesi, ballı kabak, 
bestel, dülek reçeli.
Denizli: Çaput aşı, alaçora, sıyır-
ma, yoğurtlu patlıcan gömmesi, 
sura, kaçamak, gındıra çorbası.
Afyonkarahisar: Sakala çarpan 
çorba, zürbiye, sırtsırta, ağzı açık, 
pırasa musakka, ocak bükmesi, 
cızdırma, övme, hamursuz, cimcik, 
palize, yanıyarma ve cücü kadayı.
Kütahya: Cimcik, dolamber bö-
reği, namaz dolması, gökçümen 
hamursuzu, tosunum, kızılcık çor-
bası, tekke çorbası, çene çarpan 
çorbası, kötdür tatlısı.
Uşak: Alacatene, haşhaş sürtmesi, 
ciğerli bulgur.

Malzemeler: 6 adet düzgün patlıcan, 
4 adet orta büyüklükte kuru soğan, 2 
adet büyükçe domates, 12 diş sarım-
sak, 1/2 su bardağı zeytinyağı, 2 adet 
kesme şeker, 1,5 su bardağı su.

Hazırlanışı: Patlıcanlar çubuk çubuk 
soyulur, yarım saat tuzlu suda bekle-
tilir. Bu sırada soğanlar yarım halka-
lar, sarımsaklar halkalar ve domates-
ler de tavla zarı biçiminde doğranır. 
Patlıcanlar tuzlu sudan alınıp, yıkanıp, 
kurutulduktan sonra, yayvan bir ten-
cereye hiç bir kesme işlemi yapmadan 
konur. Üzerine doğranmış ve hafif tuz-
la ovulmuş soğan, sarımsak, domates, 
zeytinyağı, tuz şeker ve en son sıcak su 

konur. Patlıcanlar yumuşayana kadar 
pişirilir. Yumuşamış patlıcanlar çatalla 
ortadan yarılır, içine patlıcanların üze-
rinde pişen soğan, sarımsaklı harç yer-
leştirilir. 10 dakika kadar patlıcanlar içi 
dolu olarak pişirilir ve ocaktan alınır. 
Ilık ya da soğuk olarak servis yapılır. 
(Üzerini taze maydanoz, nane gibi ye-
şilliklerle süslemek adettendir.)

Malzemeler: Yarım kg dolmalık bi-
ber, 1 su bardağı pirinç, 1,5 su barda-
ğı sıcak su, 1 çay bardağı zeytinyağı, 
3 kuru soğan, 1 domates, ½ demet 
maydanoz, ½ demet nane, 1 TK toz 
şeker, 1YK dolmalık fıstık, 2 YK kuş 
üzümü, tuz, karabiber.

Hazırlanışı: Bir tencerede ½ çay bar-
dağı zeytinyağı ve dolmalık fıstıklar 
pembeleşinceye kadar kavrulur. Üze-
rine ince ince doğramış soğanları ek-
leyip biraz pişirilir. Ayıklanıp yıkanmış 
pirinç, kuş üzümleri ve toz şekeri ila-
ve edilir. Pirinçler şeffaflaşıncaya ka-
dar kavrulur. 

Daha sonra tuz, karabiber ve 1 su bar-
dağı sıcak su eklenip, pirinçler suyu-
nu çekene kadar kısık ateşte pişirilir. 
Pişme işlemi bitince, ince ince doğ-

Malzemeler: 3 adet yumurta, 3 YK sir-
ke, 1 su bardağı yoğurt, 2 diş sarımsak, 
1 YK sıvıyağ, 1 TK tuz, 1/2 TK kırmızı 
pul biber.

Hazırlanışı: Tencerede 4 su bardağı 
su, sirke ve tuz eklenip kaynatılır. Kay-
nayan suya yumurtalar tek tek kırılır. 
Yumurtalar katı pişmiş bir hale gelin-

ranmış taze nane ve maydanoz ek-
lenerek karıştırılır ve demlenmeye 
bırakılır. 

Biberler, sapı ve çekirdekleri ayıkla-
yıp yıkandıktan sonra hazırlanan iç 
malzeme biberlere doldurulur. Ağız-
ları domates dilimleriyle kapatılır ve 
tencereye dik olarak yerleştirilir. Üze-
rine ½ çay bardağı zeytinyağı ve ½ su 
bardağı sıcak su ilave edilerek yakla-
şık 20 dak. pişirilir.

Biber Dolması

Çılbır

Türkiye‘nin Lezzet Haritası

ce bir kevgir ile sudan alınır. Üzerine 
çırpılmış sarımsaklı yoğurt dökülür, 
kızdırılmış yağ ve pul biber gezdirilir.

Not: Sizler de bize değişik ve ilginç yemek tarifleri gönderebilirsiniz.

İmambayıldı
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Burhan Bey Almanya‘da 
kentsel gelişimde 
göçmenlerin rolü nelerdir?

Almanya bugün büyük bir demokra-
fik değişim süreci içinde yer alıyor. Nü-
fus küçülüyor, yaşlanıyor ve çok kültür-
lü bir toplum haline geliyor. Yaklaşık 
16 milyon göçmen kökenli insanla-
rın yüzde doksanı batı eyaletlerinde 
ve Berlin’de, bunların da yüzde sekse-
ni büyük şehirlerde yaşamaktadırlar. 
Araştırmalara göre NRW eyaletinde 
2040 yılında büyük şehirlerde yaşa-
yan gençlerin hemen hemen yarısı 
göçmen kökenli olacaklar. Bu duru-
mu şimdiden şehirlerin bazı semtle-
rinde görebilmekteyiz. Örnek olarak; 
Köln-Mülheim, Duisburg-Marxloh, Dü- 
ren-Nord veya Aachen-Ost. Daha çok 
eski işçi semtleri olan bu bölgelerin ti-
pik karakteristiği, yoğun göçmen nü-
fusunun yanısıra işsizliğin çok ve alt-
yapının zayıf olmasıdır. Fakat bugün 
şehirlerimizdeki durumu Londra, Paris 
ve Chicago`daki göçmen semtleriyle 

karşılaştıramayız. Buralarda çoğunluk-
la gettolaşma ve segregasyon (ayrılan-
ma/ayrılaşma) söz konusu. 

Göçmenlerin bazı semtlerde yoğun 
bir şekilde yaşamalarında önemli 
olan iki etken vardır. Birincisi isteye-
rek bu semtlerde oturmayı seçmele-
ri. Örneğin anadili konuşan alışveriş 
yerleri, doktorlar, orada oturan akra-
balar ve yakınlar için tercih edilmesi. 
İkincisi ise zorunlu olarak bu semtler-
de oturmalarıdır. Örneğin yabancıla-
ra karşı önyargı ve ırkçılık nedeniyle 
diğer semtlerde konut bulamamak-
tan dolayı. 

Gettolaşmaya karşı ne 
gibi önlemler alınıyor?

Almanya Devleti, gelişme ihtiyacı o- 
lan semtler için 1999 yılında „Soziale 
Stadt“ yani „Sosyal Şehir“ programını 
başlattı. Programın amacı bu semtler-
de eğitim, kültür, sosyal, uyum, ekono-
mi, imar ve çevre gelişimi konularında 

projeler gerçekleştirilerek bölgelerin 
gelişmesini sağlamaktır. Programın 
özelliği ise bu projelerin halkın yoğun 
katılımıyla gerçekleşmesi hedefidir.

Siz de böyle bir projeyi 
mi yönetiyorsunuz?

Ben 2005 yılından beri Düren’nin ku-
zeyini geliştirme projesinin yöneti-
minde yer alıyorum. Sorumlu oldu-
ğum bölge yabancıların özellikle de 
Türkiyeli‘lerin yoğun olduğu bir böl-
ge. Baslangıçta 300’ü aşkın konut sa-
kini, dernek, işyerleri, kurum ve kuru-
luşları ziyaret ederek onların birebir 
problemleri ve istekleri doğrultusun-
da semt programını hazırladık. Ko-
nuşmalarımızda insanları proje için 
kazanmamız bizim için çok önemliy-
di. Halk tarafından dile getirilen ko-
nular çerçevesinde 15 proje grubunu 
kurduk. Çocuk parklarının yenilenme-
sinden çevre düzenlenmesine kadar, 
eğitim projelerinden multikültürel 
etkinliklere kadar hayatın her alanı-
nı kapsayan çalışmalar yapıldı ve ya-
pılıyor. Ortalama 15-20 kişiden olu-
şan çalışma gruplarımızda, Alman 
ve göçmen semt sakinleri ortaklaşa 
hareket etmekteler. Bu sayede başta 
var olan kültürler arasında birçok ön 
yagılarda kırıldı. Bu çalışmaların yani 
sıra Almanya çapında belki de bir ilk 
olan ve bölgede yaşayan her grubun 

Burhan çetinkaya 37 yaşında 
evli ve bir çocuk babası. Doğ-
duğu şehir Bremen‘de mimarlık 
eğitiminden sonra şehir-kent 
gelişimi ve yönetimi üzerine 
mastırını yaptı. Kendisi 20 yıldan 
beri göçmen politikası içinde ak-
tif bir şekilde yer alıyor. Ağırlık 
konusu: Kentsel gelişim ve göç-
menler. Dört yıldan beri ailesiyle 
birlikte Aachen’da yaşıyor.

Şehircilik Uzmanı Burhan Çetinkaya: “Çevresel 
gelişim için hepimizin aktif katılımı şart.”
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“DOğu-aacHEN vE ROtHE ERDE SEmt KONfERaNSı” 
28 KaSım 2013 cuma güNü Saat 14:00’DE 

NaDELfabRıK’DE tOPLaNıyOR

Çevre ve UyUM

www.aybau.de

kendi aralarında delegelerinin seçip 
gönderdiği „Semt Temsilciliği“ kur-
duk. Bu konseyde Alman ve göçmen 
derneklerinin, halk sakinlerinin, okul-
ların, kreşlerin, esnaf ve iş yerlerinin, 
kurum ve kuruluşların temsilcileri yer 
almakta. Toplam 32 üyenin 14’ü göç-
men asıllıdır. 

Aachen’da semt gelişimi 
konusunda ne gibi 
çalışmalar yapılıyor?

Aachen Ost „Sosyal Şehir“ projesi 
10 yıllık bir süre sonunda 2009’da ta-
mamlandı. Bu çerçevede bir çok proje 
gerçekleşti; örneğin Kennedypark‘ın 
yeniden düzenlenmesi gibi. Şimdi  
semt konferansları toplantıları devam 
etmekte. Fakat “Ostviertel”de yaşayan 
halkın bu çalışmalarda ne kadar aktif 
rol oynadığı konusunun kendilerine 
sorulması lazım diye düşünüyorum. 

Aachen Nord projesi 2011 yılında fa-
aliyete başladı ve semt konferansları 
dışında değişik konularda bir çok ça-
lışma grupları kuruldu. 

Burada göçmenlerin 
katılımı nasıl?

Her iki bölge de göçmenlerin yoğun 
yaşadığı yerler olmasına rağmen ne 
yazıkki çalışma gruplarında ve semt 
konferanslarında göçmenlerin sayısı-
nın azlığı dikkat çekmektedir. Bu ko-
nuda projenin sorumlularına önemli 
görevler düştüğü kanısındayım. Fakat 
yaşanılan semtin her alanda güzelleş-
mesi ve gelişmesi sadece belediyenin 
ve bölgedeki değişik kurumların gö-
revi değildir. Göçmenlerin ve göçmen 
derneklerinin projede aktif yeralması 
çok önemlidir. Türkçe bir dergi olan 
„Bizim Aachen“ üzerinden bu semt-
lerde oturan Türkiyeli‘lere projelere 
katılma çağrısıda yapmak istiyorum. 

Başarılı gördüğüm derginizin sürek-
liliğini temenni eder ve iyi calışmalar 
dilerim. 

Biz de dergi olarak bizim 
için hayati önemi olan bu 
tür konuları sürekli olarak 
gündeme getirmeyi istiyoruz. 
Söyleşi için teşekkür eder, 
çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Funda Şen

13 Eylül 2013 cuma günü “Doğu-
Aachen ve Rothe Erde Semt Konfe- 
ransı” Nadel Fabrik’de bir basın top-
lantısı düzenleyerek 28 Kasım’da ya-
pılacak Konferans hakkında basına 
bilgi verdi.

Moderatörlüğünü SPD-NRW Eyalet 
Meclisi milletvekili Bayan Daniela 
Jansen’ın yaptığı toplantıda Aachen 
şehir idaresinden de üst seviyede ka-
tılım oldu. Yeşillerden Belediye baş-
kanı olan bayan Hilde Scheidt’ın ya- 
nısıra Zabıta müdürü, Sosyal planla-
ma sorumlusu ve Sosyal İşler/Uyum 
bölümü yöneticileri de toplantıda 

Dipl.-Ing. Aziz Yurttaş
Planungsbüro

Bardenberger Str. 70
52146 Würselen

info@aybau.de

Tel.: 02405 / 479 89 80
Fax: 02405 / 479 89 81

Mobil: 0179 / 136 92 39

• Planung  • Bauanträge  
• Nutzungsänderungen
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hazır bulunarak yöneltilen 
soruları yanıtladılar.

Yapılacak konferansta ağırlıkla ele 
alınacak konular arasında Kennedy 
Park’ın zemini ve oradaki kurulan 
sabit sahnenin çok amaçlı kullanı-
mının sağlanması; semtin yeniden 
planlanmasındaki son gelişmeler ve 
beklentiler, çocuk bahçelerinin  ve 
okulların durumları ve buralarda po-
lisin daha etkin kendini göstermesi; 
toplantılara vatandaşların katılımı, 
projeler arasında iletişimin gelişti-
rilmesi yeralıyor. Tüm semt sakinleri 
bu konferansa davetlidir. 
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8

4
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3 X 6 Kare 

Aşağıdaki soru işareti olan yerlere 
hangi sayılar gelmelidir: a, b, c veya d?

Eşitliği sağlayın

Aşağıda sadece bir kibrit çöpünün yerini değiştirerek eşitliği sağlayın.

Dikdörtgenleri sayın 

Aşağıda toplam olarak kaç adet dik-
dörtgen vardır? 

Eşit paylaştırma

Aşağıdaki şekli dört eşit parçaya 
bölün. 

çokgenler 

Aşağıdaki soru işareti olan yere hangi 
şekil gelmelidir?

Dört işlem  
sorusu

Yandaki şemada 
boş olan yerler-
de dört işlemi 
(+, -, x, :) kulla-
narak eşitlikle-
ri sağlayın.

Domino Taşı

Soru işaretli yere hangi taş gelmelidir? 

üçgen işlemi

Aşağıdaki sayıları dairelerin içine öyle 
yerleştirmelisiniz ki, her kenardaki sa-
yıların toplamı 55 olsun.

4x4 Kare

Aşağıdaki soru işareti olan yere hangi 
sayı gelmelidir?

Aşağıda kaç tane hayvan vardır?

5 9 1 0 17 ?
15 11 2 15 4 ?
9 9 26 14 8 ?

a b c d

14 7 13 10

7 3 14 7

3 31 21 12
A B C D

?

9 18 1 27 36
4 15 13 9

55

2 2 2 = 6
3 3 3 = 6
5 5 5 = 6
6 6 6  = 6
 7 7 7 = 6

7 6 5 23

9 2 8 7

6 14 2 22

4 8 7 ?
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bİr kOnu bİr kOnuk:

Bugün hiç keyfim yok.  
Acaba depresyonda mıyım? 
Hepimiz kendimizi zaman zaman 
mutsuz, moralsiz ve karamsar hisse-
debiliriz. Bu nedenle her mutsuzluğa 
depresyon demek doğru değildir. Dep-
resyon, kişinin hayat kalitesini bozan 
ruhsal bir çökkünlük durumudur. Kişi-
ye depresyon tanısı koyabilmemiz için, 
semptomlarının en az iki hafta boyun-
ca ve yaklaşık gün boyu sürmesi, ayrı-
ca kişinin işlevselliğini bozması gerekir.

Depresyondaki kişi kendisini mutsuz, 
kederli, yetersiz, suçlu ve değersiz his-
sederken, kendini toplumdan soyut-
lamaya, içine kapanmaya, eskiden 
zevk aldığı aktivitelere karşı istek duy-
mamaya, hayattan zevk alamamaya, 
dikkati, konsantrasyonu, uykusu ve 
iştahında bozulmalar olmaya başlar. 
Hayatıyla ilgili kararlar vermekte güç-
lük yaşar. En kötüsü de tedavi edilme-
diğinde kişinin kimi zaman tüm bu 
yaşadıklarına bir çözüm olmadığını 
düşünmesi ve büyük bir çaresizlik his-
si içinde intihara sürüklenebilmesidir.

Depresyon neden önemlidir?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine 
göre depresyon, tüm hastalıklar ara-
sında görülme sıklığı açısından dör-
düncü sıradadır ve 2020 yılında kalp 
ve damar hastalıklarından sonra en 
fazla işgücü kaybına yol açan hastalık 
olacağı öngörülmektedir.

Kimler depresyona girer? 
Depresyonun nedenleri nelerdir?
Depresyon her yaştan ve sosyo-eko-

nomik düzeyden insanı etkileyebilir. 
Depresyon kadınlarda erkeklerden 
daha fazla görülür ancak bunun ne-
deni, kadınlarin psikiyatri poliklinikle-
rine erkeklerden daha sık başvuruyor 
olmaları olabilir.

Mevcut bilgilerimiz beyinde kimyasal 
iletimi sağlayan nörotransmitter de-
nilen maddelerle ilgili bir dengesizli-
ğin olduğunu söylemektedir. Bunun 
dışında büyük üzüntülere neden ola-
bilecek kayıplar, iş, partner, evlilikle 
ilgili sorunlar, ülke ya da şehir değiş-
tirme, yeni ve önemli yaşam olayla-
rı, işsizlik, erken yaşta ebeveyn kay-
bı, hamilelik, lohusalık, menopoz ve 
antrapoz dönemleri, mükemmeliyet-
çi kişilik yapısı, daha önce depresyon 
geçirmiş olma, çocukluk döneminde 
cinsel veya fiziksel taciz öyküsü, bazı 
ilaçlar ve hastalıklar (tiroid hastalıkla-
rı, kansızlik vs.) riski artıran nedenler 
arasında sayılabilir.

irade ile depresyon arasında 
bir ilişki var mı? 
Klinik deneyimlerimden çıkardığım so-
nuç şudur ki; çoğu insan depresyonu 
güçsüzlük veya iradesizliğin bir sonucu 
gibi düşünüyor ve bu durumdan uta-
nıyor. Hatta bu nedenle erkeklerin baş-
vuruları kadınlardan daha az oluyor. 
Bu çok büyük bir yanlış. Hastalarıma 
böyle durumlarda şu örneği veriyo-
rum:  Böbrek ya da karaciğerinizle ilgili 
bir hastalığınız olsaydı bundan utanır 
mıydınız? İrademle bunu yenebilirim 
diyebilir miydiniz? Aldığım cevap “El-
bette hayır” oluyor. O halde depresyon 

gibi genetik yatkınlık ve çevresel et-
kenlerle ortaya çıkan bir beyin hasta-
lığı için de bunu söyleyemeyiz.

Bu nedenle tanı için, şikayeti olan kişi-
lerin ayrıntılı öykülerini dinlemek, ge-
rekli ölçekleri ve laboratuvar tetkikle-
rini zaman kaybetmeden yaptırmak 
ve tedaviye başlamak gerekir. 

Depresyon tedavi 
edilmezse ne olur?
Tedavi edilmemiş depresyonun, evli-
lik, iş veya sosyal yaşamımızın yara al-
masına neden olduğu, alkol ve mad-
de kullanım bozukluklarına yol açtığı, 
diyabet, kalp hastalıkları gibi bedensel 
hastalıkların gidişini kötüleştirip ölüm 
riskini dahi arttırdığı düşünüldüğün-
de, tedaviye ne kadar erken başlarsak 
yaşam kalitemizdeki düzelmenin  de o 
denli hızlı olacağını söyleyebiliriz.

peki depresyon kendiliğinden 
düzelmez mi? 
Bunu sizlere aldığım eğitimler sıra-
sında öğrendiğim bir metaforla an-
latmak isterim. Bir gün bahçenizdeki 
büyük ağacınızı budamak için elekt-
rikli testerenizi aldınız ve bahçeye 
çıktınız. O gün hava oldukça rüzgar-
lı. Budama sırasında gözünüze kaçan 
bir toz parçacığı nedeniyle dikkatiniz 
dağıldı ve elinize testereyle oldukça 
büyük bir yara açtınız. Burada elimiz-
deki yarayı depresyona benzetelim. 
Bu yarayı olduğu gibi bırakırsak yara 
iyileşmez mi? Elbette iyileşir. Ama na-
sıl? Açık yara her an enfekte olabilir 
ve enfekte yaranın iyileşmesi daha 
da zorlaşacaktır. Diyelim ki bağışıklık 
sistemimiz bunun da üstesinden gel-
di ve enfeksiyonu baskıladı. Bu defa 
dikiş atılmamış, düzenli pansuman 
yapılmamış bu büyük yara epitelize 
olurken oldukça bozuk ve çirkin bir 
görüntüye sahip olacaktır. Buradaki 
dikiş ve pansumanları da depresyon-
da uygulanan tedavilere benzetelim 
ve ikinci senaryoya geçelim. Bu senar-
yoda elimize açılan bu yaraya derhal 
müdahele edildi. Dikişler atıldı, dü-
zenli pansumanlar yapıldı. 

Şimdi iki senaryoyu kıyaslayalim. Her 
ikisinde de yara iyileşti mi? İlkine iyi-
leşme diyebilir miyiz? Yapılan çalış-
malar tedavi edilmeyen depresyo-
nun yarıya yakınının kendiliğinden 
düzeldiğini, bir kısmının ara ara yine-
lemeler gösterdiğini, bir kısmının ise 

Ekibimizin yeni üyesiyle Depresyon üzerine konuştuk
Büromuzu ziyaret ederek dergimize psikiyatrik rahatsızlıklarla ilgili yazılarıyla 
destek vermek istediğini söyleyen Sıla Hanımı bulmuşken, son zamanlarda adını 
sıkça duyduğumuz “Depresyon” hakkında bilgi alalım dedik ve sorular yönelttik...
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PSİKİyaTrİST Dr. sılA Yüce çıtır
kronisite yani süreklilik kazandığını 
belirtmektedir. 

İlk örnekte, enfekte olup ardından bo-
zuk ve çirkin görünümlü iyileşen yara 
kişinin yaşam kalitesindeki düşüşü 
temsil eder. Bu kişi ev hanımı ise, ev iş-
lerini yapmakta, coçuklarıyla ve eşiyle 
ilgilenmekte güçlükler yaşar. Ögrenci 
ise derslerine konsantre olmakta zor-
lanır, okul başarısı düşer. Çalışıyorsa, 
yapacağı işleri yetiştirmekte zorlanır, 
en ufak işler bile gözünde büyür. Cin-
sel istek azlığı veya cinsel isteksizlik 
nedeniyle eşi ya da partneriyle so-
runlar yaşamaya başlar. Depresyon-
daki kişi sinirlilik ve tahamülsüzlük ne-
deniyle çevresindeki insanları çok sık 
kırar. Sonuç olarak tüm bunlar zede-
lenmiş ilişkilerle ve bazen kayıplarla 
sonuçlanır. Bu nedenle depresyonun 
kendiliğinden düzelmesini beklemek 
yerine hızla müdahele etmek daha 
yerinde bir davranış olacaktır.

Nasıl iyileşebilirim?
Tedavi, bazen terapi, bazen antidep-
resan ilaçlar, bazen de her ikisinin 
kombinasyonuyla yapılır. Bazı olgu-
larda EKT (elektrokonvülsif terapi) dü-
şünülebilir. Tedaviye uyum gösteril-
diği takdirde depresyon vakalarında 
iyileşme oranları oldukça yüksektir. 
Semptomları düzelmeyen hastalarda 
aklımıza ilk gelen sebep tedavi uyum-
suzluğu olur.  

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 
uygun antidepresanın yeterli dozda ve 
sürede kullanılmasıdır. Öncelikle has-
taya antidepresan etkinin 4-6 haftada 
başladığı mutlaka anlatılmalı, bu süre-
de fayda görmediğini düşünüp ilaçları-
nı kesmesi önlenmelidir. İlaçtan fayda 
görülmezse ilacı değiştirilmelidir. Çün-
kü her antidepresan her hastada aynı 
etkiye yol açmaz. Etkin antidepresan 
doktor kontrolü altında ortalama 9-12 
ay kullanılmalı ve iyileşme sağlandığın-
da yine doktor kontrolü altında tedri-
cen azaltılarak kesilmelidir.

Pratikte sık rastladığım bir hata hasta-
nın kendini iyi hissettiğinde doktoruna 
danışmaksızın ilaçlarını bırakmasıdır. 
Zamansız kesilen ilaçlar semptomların 
tekrarlamasına ve iyileşme sürecinin 
uzamasına neden olmaktadır. Bir diğer 
hata ise antidepresanların aralıklı kulla-
nımı, diğer bir deyişle, “Her gün kullan-
mama gerek yok. Canım sıkıldığında 

bir antidepresan alırım geçer.“ düşün-
cesidir. Depresyon, soğuk algınlığı ya 
da grip gibi kısa sürede tedavi edile-
bilecek bir hastalık değildir. Tedavinin 
ana koşulu belirlenen sürede sağlanan 
süreklilik ve düzendir. 

Terapiden biraz bahseder misiniz?
Bugün bildiğimiz çok sayıda terapi çe-
şidi var. Psikiyatri uzmanları ya da kli-
nik psikologların terapi yapabilmele-
ri için belirli eğitim programlarından 
geçtikten sonra denetim altında hasta 
takip etmeleri gerekiyor. Terapi eğiti-
mi, uzun, yapılandırılmış ve zorlu bir 
süreç olup bunu bir sohbet saati gibi 
düşünmek büyük hata olur. 

Örneğin bilişsel davranışçı terapilerde 
amaç, islevselliği bozan düşünceleri, 
davranışları ve nedenlerini bulmak, ar-
dından bu düşüncelerin ve davranışla-
rın sağlıklı olanlarıyla değiştirilebilme-
sini sağlamak iken dinamik terapilerde 
amaç, bilinç dışındaki çatışmaları çağ-
rışımlar aracılığıyla ortaya çıkarıp, bu 
çatışmaları terapist hasta arasındaki 
aktarım ilişkisinde çözümlemektir. 

Psikiyatrist Doktor Sıla Yüce 
çıtır Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 
Fakültesi‘nden mezun olduktan 
sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fa- 
kültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’n-
dan Psikiyatri uzmanlığı diplo-
ması aldı. Eşinin Aachen’da yaşı-
yor olması nedeniyle Almanya’ya 
geldi ve meslek hayatına burada 
devam etmeyi planlıyor.

Bazı hastalar için her bir terapi yönte-
minin iyileştirici ayrı bir yönü kullanı-
labilir. Kimi zaman dinamik, kimi za-
man bilişsel, kimi zaman davranışçı 
kimi zaman da kişiler arası terapiler-
den faydalanabiliriz. Bunu güzel bir re-
sim yapmak için birden fazla renge ve 
tona ihtiyacımız olmasına benzetebi-
liriz. Önemli olan o an hastanın neye 
ihtiyacının olduğudur. Özetle sıkıntılı 
anlarımızda dostlarımızla ve sevdikle-
rimizle yaptığımız ve bir süreliğine ra-
hatladığımız konuşmaları terapi ile ke-
sinlikle karıştırmamak gerekir. 

peki antidepresanlar yasadığım 
sorunlara nasıl yardımcı olabilir? 
Bağımlılık yapmazlar mı?
Antidepresanlar, beynimizdeki se-
rotonin ve noradrenalin gibi nörot-
ransmitterlerin seviyelerini değiştire-
rek etkilerini gösterirler ve bağımlılık 
yapmazlar. Halk arasında antidepre-
sanlar insanı uyuşturur, bağımlılık ya-
parlar, kişiliğini değiştirirler gibi söy-
lentiler oldukça sık ama yanlıştır. Bazı 
antidepresanların uyku verici yan et-
kileri olabilir ama bu yan etkiler, ilacın 
saatinin ya da dozunun değiştirilme-
siyle düzeleceği gibi çoğu zaman ilaç 
başlandıktan bir müddet sonra zaten 
kendiliğinden geçecektir.

Depresyon hastalarının 
yakınlarına ne önerirsiniz?
Herşeyden önce hem hasta hem de 
yakınları tarafından bunun bir hasta-
lık olduğu kabul edilmelidir. Depres-
yonun meydana gelmesinden hasta 
sorumlu değildir. Yüksek tansiyon ya 
da şeker hastasını hastalığından do-
layı nasıl suçlamıyorsak, depresyon 
hastasını da suçlamamalıyız. En kısa 
zamanda bir psikiyatri uzmanına baş-
vurmasını sağlamak, bunun tedavi ile 
üstesinden gelinir bir durum olduğu-
nu sık sık hatırlatmak gerekir. İlaçların 
etkisi yavaş başlayacağından sabırlı 
olunmalıdır. Kişiden kendi kendisinin 
doktoru olması kesinlikle istenme-
meli, altından kalkamayacağı yükler 
verilmemeli ve konunun uzmanla-
rı tarafından düzenli aralıklarla takip 
edilmelidirler.

Bizi aydınlattığınız için çok 
teşekkür ederiz. Dergimizde 
yayınlayacağınız yeni yazılarınızı 
sabırsızlıkla bekleyeceğiz.

Selda Erdemir
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burcunuzun tüm özellİklerİ

Ekim ve Kasım 
aylarında doğanların 
ruh halleri

   
KOç 21.3-20.4

Grubu: Ateş 
Yıldızı: Mars  
Günü: Salı 
Sayısı: 9  
Taşı: Pırlanta  
Rengi: Kırmızı  
Çiçeği: Lale, Papatya  
Özelliği: Cesaret  
Hatası: Tez Canlılık  
Arzusu: Liderlik ve Zafer

   
BOGA 21.4-21.5

Grubu: Toprak 
Yıldızı: Venüs 
Günü: Cuma 
Sayısı: 6 
Taşı: Zümrüt 
Rengi: Pembe, Açık Mavi
Çiçeği: Pembe Karanfil
Özelliği: Duyarlılık 
Hatası: İnat
Arzusu: Ün, Büyük Servet

   
iKiZlER 22.5-21.6

Grubu: Hava 
Yıldızı: Merkür 
Günü: Çarşamba 
Sayısı: 5 
Taşı: Akik, İnci 
Rengi: Sarı, Açık Mavi 
Çiçeği: Mimoza, Çiğdem 
Özelliği: Sezgi 
Hatası: Gevezelik 
Arzusu: Yazarlık

   
yENGEç 22.6 - 23.7

Grubu: Su  
Yıldızı: Ay  
Günü: Pazartesi  
Sayısı: 2  
Taşı: Yakut 
Rengi: Beyaz, Gri, Violet 
Çiçeği: Nilüfer, Zambak 
Özelliği: Sadakat 
Hatası: Dikkatsizlik 
Arzusu: Güven, Kariyer

   ASlAN 24.7 - 23.8

Grubu: Ateş 
Yıldızı: Güneş 
Günü: Pazar 
Sayısı: 1 ve 4 
Taşı: Sarı Safir, Pırlanta 
Rengi: Sarı, Turuncu 
Çiçeği: Kırmızı Gül, Orkide 
Özelliği: Cömertlik 
Hatası: Öğünmek 
Arzusu: Zirveye Çıkmak 

   
BAŞAK 24.8 - 23.9

Grubu: Toprak 
Yıldızı: Merkür 
Günü: Çarşamba 
Sayısı: 5 
Taşı: Mavi Safir 
Rengi: Açık Mavi, Açık Sarı 
Çiçeği:Açelya, Sarı Menekşe 
Özelliği: Temizlik 
Hatası: Çekingenlik 
Arzusu: Beğeni, İşte Başarı

   
TERAZi 24.9 22.10

Grubu: Hava 
Yıldızı: Venüs 
Günü: Cuma 
Sayısı: 6 
Taşı: Opal
Rengi: Pembe, Açık Mavi 
Çiçeği: Menekşe, Orkide 
Özelliği: Saygı 
Hatası: Kendini Beğenme 
Arzusu: Değerinin Bilinmesi

   
AKREp 23.10-22.11

Grubu: Su
Yıldızı: Mars ve Plüton
Günü: Salı 
Sayısı: 9 
Taşı: Topaz 
Rengi: Kırmızı, Siyah 
Çiçeği: Hanımeli, Karanfil 
Özelliği: Kararlılık 
Hatası: Merhametsizlik 
Arzusu: Zenginlik, Güven

   
yAy 23.11-22.12

Grubu: Ateş 
Yıldızı: Jüpiter 
Günü: Perşembe 
Sayısı: 3 
Taşı: Türkuaz 
Rengi: Mor
Çiçeği: Leylak, Menekşe 
Özelliği: Canlılık 
Hatası: Alaycılık 
Arzusu: Ün, Gezip Görmek

   
OğlAK 23.12-20.1

Grubu: Toprak 
Yıldızı: Satürn 
Günü: Cumartesi 
Sayısı: 8 
Taşı: Lâl
Rengi: Kahverengi 
Çiçeği: Kara Gül, Kamelya 
Özelliği: İnatçılık 
Hatası: Meraklılık 
Arzusu: Yükselmek

   
KOvA 21.1 -19.2

Grubu: Hava 
Yıldızı: Uranüs 
Günü: Pazar 
Sayısı: 4 ve 8 
Taşı: Amatist, Yeşim 
Rengi: Mavi 
Çiçeği: Kır Çiçekleri 
Özelliği: İşbirliği 
Hatası: Beğenmemek 
Arzusu: Başkalarına Yardım

   
BAlIK 20.2 - 20.3

Grubu: Su 
Yıldızı: Neptün 
Günü: Perşembe 
Sayısı: 7 
Taşı: Akuamarin 
Rengi: Mavi, Yeşil 
Çiçeği: Beyaz Gül, Zambak 
Özelliği: Merhamet 
Hatası: Kendini Kötülemek 
Arzusu: Rahatlık, Gezmek

EKiM Herkesle sohbeti sever. İlgi odağı olmak ister. Yalancılığı yapmacıklığı sevmez. 
Arkadaşlarına çok önem verir. Çabuk kırılıp toparlanır. Kararsızdır, duygusaldır. Ken-
dine kolay güvenmez. Etraftan çabuk etkilenir.
KASIM Eğlenceli kişilik. İnsanları kolay etkiler. Çalışkan ve sorumluluk sahibi. Kont-
rolü ele almayı sever. Enerjik çevresini motive eder. iyi bir liderdir. İçten ve yardım-
severdir. Adil davranır. Süprizleri sever. Hataları affetmez. İradesi güçlüdür. Derin 
duyguları sever. Herkesi olduğu gibi kabul eder. Sır saklamayıbilir.
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SaĞlıKlı YAşlAnmA

Tahminlere göre 65 yaş üzerinde her 
üç kişiden biri senede bir kez den-
gesini sağlayamadığı için düşüyor.
Bu oran 85 yaş üzerinde olanlarda  
% 50’nin üzerine çıkmaktadır.

Çoğunlukla kişiler böyle durumları 
çok zarar görmeden atlatabiliyorlar. 
Ancak bazı ciddi durumlarda kişi çok 
ağır yaralanabilir ve günlerce, hafta-
larca ve aylarca yatağa mahkum ve 
bakıma muhtaç olabilir. Bunu engel-
lemek kişinin kendi elinde.

Evinizde daha emniyetli 
haraket etmeniz için öneriler:
• Kapalı altı kaymayan terlikler 

ve çoraplar kullanın. Eğer sık 
tuvalete gidiyorsanız bunları gece 
de kullanmanız tavsiye edilir.

• Gözlerinizi, kulaklarınızı, 

gözlüklerinizi ve kulaklıklarınızı 
sık sık kontrol ettirin.

• Evinizde dahi kalça koruyucuları 
(içi süngerli iç çamaşırı veya 
pantolonlar) kullanın. Bunlar, 
eğer düşerseniz sizi korur.

• Doktorunuza kemik erimesi 
riskini kontrol ettirin.

• Kemiklerinizin kuvvetlenmesi 
için doktorunuzdan bilgi alın.

• Hiç çekinmeden evinizde kaç 
defa düşdüğünüzü anlatın.

• Doktorunuzun yazdığı  ilaçları 
düzenli şekilde alın.

• Evinizi kontrol edin ve çok rahat 
haraket etmeniz için emniyete alın.

• Banyonuzda kaymayan 
yolluk kullanın.

• Dengenizi sağlamanız ve 
güçlenmeniz için antreman 
yapın; bunlar kritik anlarda 
ayakta kalmanızı sağlayacaktır.

• Kısa mesafeli yollar için bile 
gözlüğünüzü kullanın.

• Yatağınızın yanında her zaman 
bir yedek gözlük bulundurun.

• Geceleri rahat tuvalete ulaşmanız 
için lambaları açık bırakın.

• Rahat taşıyabileceğiniz bir 
cep telefonu kullanın ve 
bunu geceleri de yatağınızın 
yanında bulundurun.

• Yerleri daima kuru tutmaya 
çalışın ve ıslak yerlerde 
yürümemeye gayret edin.

• Yüksek yerden bir şey 
almak istediğinizde üstüne 
çıkacağınız  şeyin sağlam 
olduğundan emin olun.

• Ev işleri için kendinizi 
zorlamayın, yardım alın.

Araştırmalara göre 60 yaşını geçmiş 
olanların üçte biri işitme sorunu ya- 
şıyor.

Duyma problemi Belirtileri:

• Telefonu ve kapıyı duymamak
• Gürültülü bir ortamda konuşmayı 

anlamakta zorlanmak
• Karşı tarafın net 

konuşmadığını zanetmek
• Trafikte problemler yaşamak
• Konuşulanı defalarca tekrarlatmak
• Çevredeki sesleri duymamak

Duyma engelliliğinin çeşitli nedenleri 
vardır. Yoğun yaşantımız bizim stres 
ve enfeksiyon hastalıklarına ve kan 
dolaşımı sorunları yaşamamıza se-
bep oluyor.

Bu sebeplerden dolayı kalp ve damar 
hastalıklarının yanısıra duyma prob-
lemi ortaya çıkıyor.

Çok yoğun trafik ve gürültülü bir iş 
ortamı da işitmemizi etkiliyor.

Gençliğinde çok sesli ortamlarda bu-
lunanlar, yaşlılıklarında bunun sonuç-
larıyla karşılaşıyorlar.

Sağırlık kendisini yaşlılıkta nasıl gös-
terir? Ne zamandan itibaren sağırız 
ve bunu nasıl anlarız?

Çoğu yaşlı insan tedirgin oluyor: “Aca- 
ba gerçekten sağır mıyım yoksa bir  
kulak tıkanması mı iyi işitmememe se-
bep oluyor?” En iyi neticeyi bir doktora 
başvurarak öğrenebilirsiniz .

yaşlılarda sıklıkla 
görülen durumlar:

• Sessiz konuşmaları duymamak
• Gürültülü konuşmalarda 

hassas olmak
• Gürültülü ortamlarda zor anlamak
• Çevredeki sesleri 

işitmekte zorlanmak

Bu durumlarla karşılaştığınızda mut-
laka bir doktor tarafından muayene 
edilmeniz gerekiyor.

Kişinin ne zamandan itibaren sağır ol-
duğu net bir şekilde söylenilemiyor. 
Durumu ciddiye alarak mutlaka bir 
doktora gitmek gerekiyor.

iŞiTME KAyBI

DüŞME pROBlEMi

ücretsiz  “Bakım Önlem Dosyası” 
Aachen Şehirler Bölgesi, sağlık ve ba- 
kım konularında önemli olan formları 
bir kitapçık içinde topladı. Hastalık ve 
bakım konusunda ileride ortaya çıka-
bilecek sorunlarda yetkili kılacağınız ki-
şiyi belirleme ve öyle bir durum ortaya 
çıkarsa sizin hakkınızda nasıl bir karar verilmesini istedi-
ğinizi, dosyadaki formaları doldurarak şimdiden belirle-
yebilirsiniz. Dosyayı Zollernstr. 10 adresinden ve bütün 
resmi dairelerden alabilirsiniz.

yeni Adres
Alman Emeklilik Sigortası’nın 
Aachen‘daki servis merkezi  
Ağustos ayında Viktoriaallee 
35’deki Vegla-Haus’a taşındı. 
Çalışma saatleri ise aynı kal-
dı: Pazertesi, salı ve çarşamba 
günleri 7:30 - 15:00, perşem-

be günü 7:30 - 18:00 ve cuma günü 7:30 - 13:00 saatleri 
arasında açıktır. Yeni telefon numarasını (0241/89 46 101) 
arayarak randevu alabilirsiniz. 
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Soğuk algınlığı nedir? 
Hastalığın klinik belirti 
ve bulguları nelerdir?

Soğuk algınlığı; 200’den fazla farklı vi-
rüsün neden olduğu (esas olarak ko-
ronavirüsler ve rhinovirüsler) üst solu-
num yollarını tutan ve buralarda kuru 
kaşıntılı boğaz ağrısı, burun akıntısı, 
burun tıkanıklığı, hapşırma, boğazda 
yanma ve öksürük gibi çeşitli belirti-
lerle seyreden “hafif” seyirli bir hasta-
lıktır. Hastalığın seyri esnasında koku 
ve tat duyusunun azalması, kulaklarda 
basınç hissi ve ses kalitesinde değişik-
likler gibi durumlara da sıkça rastlanılır. 
Ateş normaldir veya hafif yükselebilir. 
Hastalık “Akut Viral Faranjit” veya “Akut 
Nezle” olarak da bilinir ve insanlarda 
görülen en yaygın bulaşıcı hastalıktır. 
Belirtiler ortalama 7 gün sürer, ancak 
vakaların dörtte birinde bu süreç iki 
haftaya kadar uzayabilir.

Soğuk algınlığı yaygın 
bir enfeksiyon olarak 
nitelendirilebilir mi?

Soğuk algınlığı o kadar yaygın bir en-
feksiyondur ki, çok az insan bir yılı ya-
kınmasız geçirebilir. İnsan vücudu so-
ğuk algınlığına neden olan virüslere 
karşı direnç geliştiremez. Soğuk algın-
lığının bu kadar yaygın ve sık tekrarla-
yan bir hastalık olmasının da nedeni 
budur. Araştırmalara göre, anaoku-
luna giden çocuklar yılda 12 kez, ye-
tişkinler ise yılda 7 kez bu hastalığa 
yakalanmaktadırlar. Gelişen ulaşım 
imkanları sayesinde etken virüsler 
dünyanın her yerinde ve ikliminde 
bu enfeksiyonun ortaya çıkmasına 
yol açabilirler.

Dergimizin ilk iki sayısında sizlere sağlık hakkında bazı ya-
rarlı bilgiler sunmuştuk Bizim Aachen olarak. Büromuzu 
ziyaret ederek dergimizin “Sağlık Sayfası” için yazılar ha-
zırlamak istediğini söylemesiyle, bu sayfayı Türkiye’den dil 
öğrenimi için Aachen’a gelen Uzman Doktor Murat Kopuk 
arkadaşımıza bırakıyoruz ve ekibimize hoşgeldin diyoruz.

Bu sayıda havaların soğuması ile birlikte tüm dünya-
da yaygınlığı oldukça artan “Grip” ve “Soğuk Algınlı-
ğı” hastalıkları ile ilgili siz değerli okuyucularımıza faydalı olabilecek ve sizleri 
bu hastalıklardan koruyabilecek bilgiler vermek istiyorum.    Dr. Murat Kopuk

Soğuk algınlığı hakkında 
bilinmesi gereken 
yararlı bilgiler

Soğuk algınlığı hangi 
mevsimlerde daha sık görülür?

Soğuk algınlığı genellikle okulların 
açılması ile eş zamanlı olarak sonba-
har mevsiminde görülmeye başlar ve 
kış mevsiminde tavan yapar. Ancak so-
ğuğun direkt olarak hastalığa yol açtığı 
söylenemez. Hastalığın kış mevsimin-
de daha sık görülmesinin başlıca ne-
denleri arasında kötü havalandırılan 
ortamlarda daha fazla zaman geçiril-
mesi, kış mevsiminde güneş ışınlarının 
daha az oluşu, toplu halde yaşamanın 
daha fazla oluşu ve burundaki koruyu-
cu mukozanın soğuması ile virüslerin 
hızla çoğalması sayılabilir.

esnasında 150 - 300 kişinin aynı hava 
kaynağını kullanması birbirlerine bu 
enfeksiyonu bulaştırmalarını kolaylaş-
tırabilir. Yine yabancı bölgelere yapı-
lan seyahatler de o bölgedeki virüsle-
rin alınmasına sebep olabilir. Klimalar 
da önemli risk faktörleri arasındadır; 
havadaki nemi aldıkları için burunda-
ki koruyucu mukoza ortamını kuru-
turlar ve enfeksiyona yatkın hale ge-
tirirler. Stres ise tek başına bağışıklık 
sistemini baskılayarak enfeksiyon et-
kenlerinin üremesini kolaylaştıran bir 
diğer önemli risk faktörüdür.

Soğuk algınlığından korunma 
yöntemleri nelerdir?
Soğuk algınlığı kapalı ve kalabalık yer-
lerde hızla yayılır. Dolayısıyla açık ha-
vada ve havalandırması iyi olan yer-
lerde bulunmak enfeksiyon riskini 
azaltır. Virüsler, mikrobun bulaştığı 
yerlerde (kapı tokmağı, telefon gibi) 
saatlerce, hatta günlerce canlı kala-
bildikleri için, bu yüzeylere temastan 
sonra virüsleri rahatlıkla burnumuza 
veya gözlerimize transfer edebiliriz. 
Bunu engellemek için ellerimizi sık sık 
sabunlu su ile yıkamalıyız.

Soğuk algınlığında nasıl 
bir tedavi uygulanır?

Soğuk algınlığı tedavisinde antibi-
yotiklerin kesinlikle yeri olmamasına 
rağmen bu konuda genellikle yanlış 
davranılmaktadır. Tedavi hastanın şi-
kayetlerine göre düzenlenilmelidir. 
Burun tıkanıklığını giderici spreyler 
veya burun damlaları, öksürük gide-
rici ilaçlar, baş ağrısını azaltmak için 
ilaçlar kullanılabilir. Ayrıca istirahat 
edilmesi ve stresten uzak durulması 
da vücut direncinin yeniden kazanıl-
masına yardım eder. Yüksek dozlarda 
(günde 1 - 2 gram) C Vitamini alınması 
C Vitamininin antioksidan etkisi nede-
niyle yarar sağlayabilmektedir.

Soğuk algınlığı hangi 
komplikasyonlara (eşlik eden 
hastalıklara) neden olabilir?

Soğuk algınlığı ciddi seyreder ise akut 
bronşit, pnömoni (zatürre), akut bak-
teriyel sinüzit ve daha da ilerlerse me-
nenjit gibi komplikasyonlara neden 
olabilir. Bebekler, çok yaşlı kişiler ve 
bağışıklık sisteminde problem olan-
larda hastalık çok ciddi, hatta ölüm-
cül olabilir.

Soğuk algınlığının bulaşma 
yolları ve hastalığa yakalanma 
riskini artıran faktörler nelerdir?

Hastalığa etken virüslerin bulaşması; 
hastaların mikrop içeren burun veya 
ağız salgılarıyla bulaşmış elleri veya 
eşyalarıyla olabileceği gibi, havadaki 
küçük veya büyük parçacıklar içinde-
ki virüslerin solunması ile de olabilir. 
Dolayısıyla soğuk algınlığına yakalan-
mış kişilerle yakın temastan kaçınmak 
hastalığa yakalanma riskini azaltan en 
önemli faktördür. Ancak hastalığa ya-
kalanma riskini artıran bazı özel fak-
törlerde söz konusudur. Örnek olarak 
uzun mesafeli uçak yolculukları veri-
lebilir. Uzun mesafeli uçak yolculukları 
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Grip nedir? Hastalığın belirti 
ve bulguları nelerdir?

Grip; virüs kaynaklı ateş, öksürük, baş 
ağrısı, halsizlik ve kas ağrıları ile seyre-
den ve bir kişinin öksürmesi, hapşır-
ması, el teması ile başka kişilere geçen 
bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalık belir-
tileri kişide ortaya çıkmadan 1 gün 
öncesinden hastalandıktan 7 gün 
sonrasına kadar insanlar bu hastalı-
ğı bulaştırabilirler. Dolayısıyla kişide 
hastalık semptomu olmayan dönem-
de de diğer insanlara bulaştırıcılık ris-
ki mevcuttur. 

Grip ile Soğuk Algınlığının 
benzer ve farklı yönleri nelerdir?

Grip ve soğuk algınlığı bulaşma şe-
killeri ve hastalık belirtileri yönün-
den benzerlikler gösterir. Ancak grip-
te baş ağrısı, kas ağrıları ve ateş daha 
ön planda olup ülkeler ve kıtalar arası 
yaygınlaşma özelliğine sahiptir. Ayrıca 
ciddi akciğer hastalıklarına yol açabil-
mesi nedeniyle soğuk algınlığından 
farklıdır.

Grip nasıl tedavi edilir?

Sanılanın aksine antibiyotikler grip 
tedavisinde etkin değildir. Grip vi-
ral kaynaklı bir hastalık olduğundan 
tedavisinde bazı antiviral ilaçlar kul-
lanılabilir. Antibiyotikler, grip ancak 
pnömoni (zatürre), sinüzit ve kulak 

enfeksiyonu gibi başka komplikas-
yonlara neden oldu ise kullanıla-
bilir. Gribin neden olduğu baş 
ağrısı, kas ağrısı gibi şikayetler 
ağrı kesicilerle giderilebilir.

Gripten korunma 
yöntemi nedir?

Günümüzde yılda bir kez yapılan 
grip (influenza) aşıları gripten korun-
manın en güvenli yoludur. Grip aşı-
sı her yıl kendini değişikliğe uğratan 
grip virüsüne karşı yeniden üretilen 
bir aşıdır. Eylül- Ekim ayları grip aşısı 
yapılması için en uygun bir zamandır. 
Aşı tek doz olarak üst kolun dış yüze-
yine uygulanır.

Bebekler ve küçük çocuklar 
için de aşı uygulama şekli 
ve doz aynı mıdır?

Bebekler ve küçük çocuklarda uylu-
ğun ön yüzünden kas içine yapılabilir. 
Daha önce aşılanmış 9 yaş altı çocukla-
ra birer ay ara ile 2 doz önerilmektedir.

Gebelikte aşı yapılması 
doğru mudur?

Gebeler de kesinlikle aşılanması ge-
reken grup içerisinde yer almaktadır.

yüksek risk nedeniyle grip aşısı 
uygulanması gereken kişiler:

• Sağlık Personeli (doktor, 
hemşire ve diğer personel),

• Huzurevi ve kronik bakım 
ünitelerinde çalışanlar,

• 65 yaş ve üzerindekiler,
• Astım, kronik akciğer veya 

kalp hastalığı, şeker hastalığı, 
böbrek yetmezliği, kan hastalığı 
gibi kronik bir hastalığı 
olanlar, taşıdıkları yüksek risk 
nedeniyle her yıl düzenli grip 
aşısı ile korunmalıdırlar.

grip hakkında bilinmesi gereken yararlı bilgiler

vücut su kıtlığı çektiğinde;
• kandaki suyu kullanırsa, 
yüksek tansiyon hastalığına
• omurlardaki suyu kullanırsa, 
bel ve boyun fıtığına
• kemiklerdeki suyu kullanırsa, 
romatizmal hastalıklara
• akciğerdeki suyu kullanırsa, 
astım hastalığına
• pankreastaki suyu 
kullanırsa, şeker hastalığına 
• midedeki suyu kullanırsa, 
ülser hastalığına yakalanırız.

Bağırsaklarda su eksilirse, 
kabızlık meydana gelir ve kolon 
kanseri olma tehlikesi yaşarız.

Hücrenin su eksikliği 
çok artarsa, 
beynimiz hücreye oksijen 
göndermeyi keser. Oksijen 
kesilmesi sonucunda da hücre 
kanserleşme sürecine girer !

Hasta olmamak için 
vücüdumuzu susuz 
bırakmamalıyız.

Alkali - Canlı su (ph değeri 7 ve 
üzeri) içmeliyiz. Alkali ve canlı 
olmayan sular ne kadar çok içilse 
de vücut yine susuz kalmaktadır!
Çağımızın en büyük problemi; 
içilen ölü sulardır!

Belki hasta değil  
sadece susuzsunuz...

GERçEK SUyUN MUCİZESİ!

SABAHlARI ElMA yiyiN!

Sabah kalktığınızda yiyeceğiniz 
bir adet elma içeceğiniz bir kaç 
bardak kahveden daha hızlı bi-
çimde uyanmanızı sağlar.
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çözümler SayFaSı

9  BUlMACA SAyFASI

22  SUDOKU SAyFASI

23  BilMECE SAyFASI

Dil bilgisi ku-
rallarına uygun

Mali

F Ana konu,
tema

Cismin uzayda
kapladığı yer H Evlenmemiş

Boru sesi

T Amaç G Sodyum' un
simgesi

Yeryüzünün
çizilen taslağı H Denizaltında

dinleme aygıtı S
Fotoğraftaki

çeşmenin
Almanca adı K

K İ T A B İ Başıboş

Türkiye' nin
Asya tarafı A N A D O L U

Japon intihar
uçağı

Hangi dilde?

N E C E Bir askeri birlik

Değer, derece

A Y A R Gevşeme N Slayt G
K A M İ K A Z E Kayak

Karar verme
gücü, istenç İ R A D E

Baston N Kızılımsı bir
çam

Bir sıvama
aracı M A L A Yabani hay-

van barınağı

Arınık

S T E R İ L
A S A Akıllıca

Kökten

R A D İ K A L Kuzey

İterbiyum' un
simgesi Y B

İlgi

Karışık renkli

A L A Avuç içi

Eski karşıtı

Y E N İ Tarım ürünü
vergisi A Ş A R

A L A K A Adını
belirterek

Bir bağlaç

K İ Hareket, fiil U
Bilgiçlik
taslayan

Ay

Şebnem, jale

Ç İ Y İ S M E N
U K A L A Atletizmde bir

atma dalı Ürkme
duygusu veren

Eski dilde göz

A Y N
İlaç, merhem

Fakat

A M A İmkân G Ü L L E
E M Karasakız 

Kısaca numara

N O Cereyan R Suçlu
çocukları

eğitim kurumu

Genişlik

E N
Olağandan

büyük

Öncesizlik

E Z E L A K I M Yoğunluk

İ R İ Orta Doğu' da
bir dil A Bilardo sopası İ Engeli geçme A Matematikte

kuvvet Ü S Kalın ve kaba
kumaş G

İnce gövdeli
yelkenli

Tedavi

Süslü, ayaklı
fener F A N U S Bir işi yapma

Şu zamirinin
çoğulu Ş U N L A R

K O T R A Dar, uzun bir
tekne

Küçük askeri
birlik T İ M Yüz kuruş

Çalışma,
gayret Ç A B A

Vurma, dövme T
Boyun eğen

Sazan
ailesinden bir

balık A K K E F A L Tibet sığırı

Köpeğin
çıkardığı ses H A V

D A R P İngiltere' nin
İnternet kodu

Ağabey

A K A Kripton' un
simgesi

Sahip

İ Y E Dünya' nın
uydusu İ

Mali' nin
başkenti

İslimli yük
kaldırma aracı M A Ç U N A Boyun bağı K R A V A T
B A M A K O Bir tür küçük

zurna A R A K İ Y E

Her sütundaki sayıların toplamı 29’dur. Bu durumda doğru 
cevap d şıkkıdır.

Toplam 6 
hayvan var: 
Fil, at, köpek, 
kedi, fare ve 
maymun.

3 X 6 Kare

Eşit paylaştırma

çokgenler 

Soru işareti olan yere a şık-
kındaki şekil geliyor.

4x4 Kare

3. sütundaki sayı 2. sütundaki sayıyla çarpılıp, sonuçtan  
1. sütundaki sayı çıkarılıyor. Yani sonuç 52 olacak.

üçgen 
işlemi

Domino Taşı

B şıkkındaki taş doğrudur. 

Aşağıda kaç tane 
hayvan vardır?

Eşitliği sağlayın

9

15

36

4 55 13

27 18

1 9

Dört işlem sorusu

2 + 2 + 2 = 6 

3 x 3 – 3 = 6

5 : 5 + 5 = 6 

6 + 6 – 6 = 6

7 – 7 : 7 = 6

Dikdörtgenleri sayın 

Toplam olarak 14 adet dikdörtgen vardır. 

Bizim Aachen Dergisi  
Reklam / ilan Fiyatları *

1.000 €
600 €
350 €
250 €
200 €
150 €
120 €

900 €
540 €
315 €
225 €
180 €
135 €
108 €

750 €
450 €
262 €
187 €
150 €
112 €

90 €

Arka Kapak 
1/1 Sayfa
1/2 Sayfa
1/3 Sayfa
1/4 Sayfa
1/6 Sayfa
1/8 Sayfa

1 kez             3 kez                6 kez

* Bütün fiyatlar baskıya hazır haldeki reklamlar içindir  
ve üstüne yasal geçerli vergi (% 19 MwSt.) eklenir.

(% 10 indirim)           (% 25 indirim)
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KeNDİNİZİ test edİn
Beck Depresyon Envanteri:
 10-16 puan arası = Hafif düzeyde depresif belirtiler,
17-29 puan arası = Orta düzeyde depresif belirtiler,
 30-63 puan arası = Şiddetli depresif belirtiler.

Son bir hafta içindeki (şu an dahil)  
kendi ruh durumunuzu gözönünde 
bulundurarak, size en uygun olan  
ifadeleri işaretleyiniz.

Depresyon Testi  (Beck Depresyon Envanteri)

(0) Üzgün ve sıkıntılı değilim.
(1) Kendimi üzüntülü ve 
sıkıntılı hissediyorum.
(2) Hep üzüntülü ve sıkıntılıyım. 
Bundan kurtulamıyorum.
(3) O kadar üzgün ve sıkıntılıyım 
ki, artık dayanamıyorum.
(0) Gelecek hakkında umutsuz 
ve karamsar değilim.
(1) Gelecek için karamsarım.
(2) Gelecekten beklediğim 
hiçbir şey yok.
(3) Gelecek hakkında 
umutsuzum ve sanki hiçbir şey 
düzelmeyecekmiş gibi geliyor.
(0) Kendimi başarısız biri 
olarak görmüyorum.
(1) Başkalarından daha başarısız 
olduğumu hissediyorum.
(2) Geçmişe baktığımda 
başarısızlıklarla dolu 
olduğunu görüyorum.
(3) Kendimi tümüyle başarısız 
bir insan olarak görüyorum.
(0) Her şeyden eskisi 
kadar zevk alıyorum.
(1) Birçok şeyden eskiden 
olduğu gibi zevk alamıyorum.
(2) Artık hiçbir şey bana tam 
anlamıyla zevk vermiyor.
(3) Her şeyden sıkılıyorum.
(0) Kendimi herhangi bir 
biçimde suçlu hissetmiyorum.
(1) Kendimi zaman zaman 
suçlu hissediyorum.
(2) Çoğu zaman kendimi 
suçlu hissediyorum.
(3) Kendimi her zaman 
suçlu hissediyorum.
(0) Kendimden memnunum.
(1) Kendimden pek 
memnun değilim.
(2) Kendime kızgınım.
(3) Kendimden nefrete ediyorum.
(0) Başkalarından daha kötü 
olduğumu sanmıyorum.
(1) Hatalarım ve zayıf taraflarım 
olduğunu düşünmüyorum.
(2) Hatalarımdan dolayı 
kendimden utanıyorum.
(3) Her şeyi yanlış yapıyormuşum 
gibi geliyor ve hep kendimde 
kabahat buluyorum.

1

2

3

4
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(0) Kendimi öldürmek gibi 
düşüncülerim yok.
(1) Kimi zaman kendimi 
öldürmeyi düşündüğüm 
oluyor ama yapmıyorum.
(2) Kendimi öldürmek isterdim.
(3) Fırsatını bulsam 
kendimi öldürürüm.
(0) İçimden ağlamak 
geldiği pek olmuyor.
(1) Zaman zaman içimden 
ağlamak geliyor.
(2) Çoğu zaman ağlıyorum.
(3) Eskiden ağlayabilirdim 
ama şimdi istesem de 
ağlayamıyorum.
(0) Her zaman olduğumdan daha 
canı sıkkın ve sinirli değilim.
(1) Eskisine oranla daha kolay 
canım sıkılıyor ve kızıyorum.
(2) Her şey canımı sıkıyor ve 
kendimi hep sinirli hissediyorum.
(3) Canımı sıkan şeylere 
bile artık kızamıyorum.
(0) Başkalarıyla görüşme, 
konuşma isteğimi kaybetmedim.
(1) Eskisi kadar insanlarla 
birlikte olmak istemiyorum.
(2) Birileriyle görüşüp konuşmak 
hiç içimden gelmiyor.
(3) Artık çevremde hiç 
kimseyi istemiyorum.
(0) Karar verirken eskisinden 
fazla güçlük çekmiyorum.
(1) Eskiden olduğu kadar 
kolay karar veremiyorum.
(2) Eskiye kıyasla karar vermekte 
çok güçlük çekiyorum.
(3) Artık hiçbir konuda 
karar veremiyorum.
(0) Her zamankinden farklı 
göründüğümü sanmıyorum.
(1) Aynada kendime 
her zamankinden kötü 
görünüyorum.
(2) Aynaya baktığımda 
kendimi yaşlanmış ve 
çirkinleşmiş buluyorum.
(3) Kendimi çok çirkin 
buluyorum.
(0) Eskisi kadar iyi iş 
güç yapabiliyorum.
(1) Her zaman yaptığım işler 
şimdi gözümde büyüyor.
(2) Ufacık bir işi bile kendimi 
çok zorlayarak yapabiliyorum.
(3) Artık hiçbir iş yapamıyorum.
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(0) Uykum her zamanki gibi.
(1) Eskisi gibi uyuyamıyorum.
(2) Her zamankinden 1-2 saat 
önce uyanıyorum ve kolay kolay 
tekrar uykuya dalamıyorum.
(3) Sabahları çok erken 
uyanıyorum ve bir daha 
uyuyamıyorum.
(0) Kendimi her zamankinden 
yorgun hissetmiyorum.
(1) Eskiye oranla daha 
çabuk yoruluyorum.
(2) Her şey beni yoruyor.
(3) Kendimi hiçbir şey 
yapamayacak kadar yorgun 
ve bitkin hissediyorum.
(0) İştahım her zamanki gibi.
(1) Eskisinden daha iştahsızım.
(2) İştahım çok azaldı.
(3) Hiçbir şey yiyemiyorum.
(0) Son zamanlarda zayıflamadım.
(1) Zayıflamaya çalışmadığım 
halde en az 2 kg verdim.
(2) Zayıflamaya çalışmadığım 
halde en az 4 Kg verdim.
(3) Zayıflamaya çalışmadığım 
halde en az 6 Kg verdim.
(0) Sağlığımla ilgili kaygılarım yok.
(1) Ağrılar, mide sancıları, 
kabızlık gibi şikayetlerim oluyor 
ve bunlar beni tasalandırıyor.
(2) Sağlığımın bozulmasından çok 
kaygılanıyorum ve kafamı başka 
şeylere vermekte zorlanıyorum.
(3) Sağlık durumum kafama 
o kadar takılıyor ki, başka 
hiçbir şey düşünemiyorum.
(0) Sekse karşı ilgimde 
herhangi bir değişiklik yok.
(1) Eskisine oranla sekse ilgim az.
(2) Cinsel isteğim çok azaldı.
(3) Hiç cinsel istek duymuyorum.
(0) Cezalandırılması gereken 
şeyler yapığımı sanmıyorum.
(1) Yaptıklarımdan dolayı 
cezalandırılabileceğimi 
düşünüyorum.
(2) Cezamı çekmeyi bekliyorum.
(3) Sanki cezamı bulmuşum  
gibi geliyor.

Toplam puan: ___
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(1)  Gönderen için ücretsizdir. Alıcı oradaki banka tarafından 
kısmen ücrete tabi tutulabilir.

Hayatınızı kolaylaştıran ürünler
●	 	Türkiye’ye ücretsiz ve sınırsız sayıda para 

havale etmek1

●	 	Kredi kartlarında Türkiye motifleri
●	 	Türkçe ve Almanca danışmanlık hizmeti
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