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Erstmals erscheint in diesem Monat
mit „Haberin“ eine Zeitschrift, die sich
speziell
an
die
türkischen
Mitbürgerinnen und Mitbürger in
Ingolstadt und der Region wendet und
die auch ein eigenes Internet-Portal
betreibt. Ich begrüße es, dass dieses
neue Informationsangebot „gemischtsprachig“ erscheint, mit Beiträgen in
türkischer wie deutscher Sprache und
so den besonderen kulturellen
Charakter als Brücke zwischen den
Kulturen und Lebensweisen betont.
Informationen über das, was in
Ingolstadt und der Region passiert,
bedeuten auch einen Beitrag zum
Wissen über Politik, Gesellschaft,
Kultur, Werte und Lebensart in unserer
Stadt, sind aber auch zugleich die
Aufforderung zur Teilhabe, zum
Mitmachen und Dabeisein, zum
Miteinander.
Wir wünschen uns in Ingolstadt eine
Stadtgesellschaft an der sich jeder
beteiligt, in der uns keiner verloren
geht – und diese Botschaft in vielfältiger Weise zu transportieren ist uns
wichtig – „Haberin“ ist ein Teil davon.
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Selam ve saygılarımızla başlamak istiyoruz...
Öncelikle siz okurlarımızı saygı ve
sevgiyle selamlıyorum ve Ingolstadt'ın
yeni dergisi ve internet haber(in) platformunun hayırlı olmasını diliyorum.
Artık İngolstadt ve yakın çevre illerinin
sesi, kulağı, gözü, duyguları ve düşünceleri olacak olan haber(in) sitesini (ve
dergisini) kültür değerlerimiz göz
önünde bulundurarak hazılamaktayız.
Sizlerinde çok beğenecegini sandığımız bu sitenize sahip çıkmanızı
bekliyoruz. Siz sayın okurlarımızın da
yazı
gönderebilecekleri
''Sizden
Gelenler'' ve yazışma platformunuz
''Forum''
sayfalarını
hazırladık.
Yazılarınızı gönderirken ''yazışma şartlarımızı'' okumanızı rica ederiz.

Ingolstadt ve çevre illerdeki cami,
dernek ve benzeri kuruluşlar bizlere
her türlü haber, informasyon ve termin
planlarını sitemize ve dergimize katmamız
için
gönderebilirler.
Haberlerinizi gönderirken ''yazışma

şartlarımızı''
okumanızı
rica ederiz.

İnsanlarımızı ilgilendirebilecek herhangi bir faaliyetinizi duyurmak ve haber yaptırmak
istiyorsanız bizimle bağlantıya geçebilirsiniz. Biz sizin bu önemli faaliyetinizde muhabirlerimizle haber yapmak için
yanınızda bulunmaya çalışacağız.

Her türlü tavsiye, öneri ve kritiklerinize açığız ve müteşekkürüz. Artık sizleri sitemiz (ve dergimiz) le başbaşa
bırakıyorum. Tekrar saygı ve sevgimle
selamlıyorum.
Atila Dikilitaş
‘Haberin’ Genel Yayın Sorumlusu

Seri
ilanlar

Sayfa 27
Ödüllü beyin jimnastiği
Sayfa 30
Seri ilanlar

Ingolstadt Haberleri

Ditib Kocatepe Camii Ingolstadt Gençlik Salonunu Açtı

Diyanet Türk İslam B irliği Ingolstadt yeni gençlik salonunu görkemli bir açılışla gerçekleştirdi. Ingolstadt ın
değişik derneklerinden ve camilerinden katılan davetlilerlerin bulunduğu açılışta, kardeşlik, dostluk mesajları
verildi. Gençlik salonunun yönetim görevlilerinden sayın
Bektaş Pala’nın açılış konuşmasını yaptığı açılışa bir
çok genç ve ailede katıldı. Salonu tıklım tıklım dolduran
davetliler bu yeni gençlik salonunun Ingolstadt’a

verecek hizmetlerinden çok ümitli olduklarını belirttiler.
İstiklal Marşı ve ardından Kur’an-ı Kerim ile başlayan
açılış değişik ilahiler ve sunumlarla renklendi. Davete
katılan faklı dernekler görevlilerin de konuşmak üzere
çağrıldığı açılışta, destek, kardeşlik ve tebrik mesajları
alındı. Biz haberin ekibi olarak da Yeni açılan bu gençlik
salonuna hayırlı olsun dileklerimizi sunarız.

Manisa MIBA da

MIBA da Manisa standı büyük ilgi gördü.
Manisa dan Masmek projesi kapsamında,
Belediyenin sosyal sorumluluk projesinde el
sanatları, muzik, bilgisayar, teknik vardı.
Manisa da gelir ve ek gelir sağlayan, atık derilerden hediyelik eşyalar ve Anadolu nun
taşına ebru sanatları yapılan bu projenin
ürünleri MIBA da almanlara sunuldu.

MIBA ya gelen grubun başında bulunan
Arkeolog ve 9 Eylül Üniversitesi eğitim
görevlisi sayın Altan Türe kuyumculuk tarihi
ve teknikleri dersi vermekte. Bu dalda türkçe
ve İngilizce Kitapları bulunan Altan bey
Manisa standına ilginin büyük olduğunu belitti. MIBA da turiz ve borsa bölümünde bulunan
stand da en büyük grupla yer alan Manisa
kardeş şehir bu yılla üçüncü kez kez katılmış
bulunmakta.

Yaklaşık olarak 80.000 ziyaretçinin geldiği
fuarda almanların ilgi alanları el sanatları,
mesir macunu ve kuru üzümdü. Sayın Altan
bey Ingolstadt belediyesine ve organizasyonuna ekstra teşekkürlerini bildirdi
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İtalya yollarında hızlı Atlantik gençliği
Ostern’in birkaç günlük tatilini farklı bir organizasyonla
geçirmek isteyen Atlantik’in meslekci gencleri için 3
günde 3000 km lik bir Italya gezisi düzenlendi.
Tatilleri her yaş gurubuna ayrı bir organizasyonla deığerlendiren Atlantik Dersanesi geçtigimiz Ostern tatilinde de
ayrı bir organizasyonla Ingolstadt’ın kasvetli havasından
biraz da olsa kurtulup degişik bir ortamda iş sitresinden
uzakda rahatlamak isteyen gençler için Atlantik Rehberlik
bünyesinde Avrupa’nın Türkiye’si olan Italya’nın en güzide, tarihi ve turistlik şehirlerinden ve tarih boyunca en
önemli ticaret merkezlerinden biri olan günlük ortalama
100.000 turist alan kanallarıyla ve Holywood filmleriyle
ünlü Venedig‘e , M.S. 80 yıllarda Vezüv yanardağının
patlaması sonucunda lavlar altında kalıp yok olan ve
bundan yaklaşık 250 yıl önce ortaya çıkarılan ve herşeyin sanki ilk günkü gibi durduğu adeta ibret için saklanmış
ve senelik üç milyon turist alan Pompei ve Napoli‘ye ve
Italya’nın başkenti Dünya’nın açık hava müzesi diye
adlandırılan, Gladiatörler ülkesi, Imparator Neron’un bir
şiir ugruna yaktığı Avrupa’nın en fazla turist çeken üçüncü sehri olan Roma’ya üç günlük geceli gündüzlü bir gezi
düzenledi.
Perşembe gecesi başlayan üç günlük gezi boyunca değişik mekanlarda farklı kültürlerden çok çesitli insanları ve
hayatları müşahade fırsatı bulan gençler için farklı,
güzel, hızlı ve yorucu ama tatlı bir hafta sonuydu. Adeta
tarihin binlerce yıllık sayfalarını birkaç günde çeviren
gençler için hem eğitici hem de farklı bir tecrübe oldu.
Pazartesi sabahı „hızlı Atlantik Gençligi“ üzerlerinde koca
bir İtalya yorgunlugu ve akıllarında „Atlantik’in bir sonra ki
gezisi acaba nereye?“ sorusuyla evlerine döndüler.
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Ingolstadt Haberleri

Ingolstadt Haberleri

Ingolstadt’ın yeni ve tek türk haber dergisi ‘Haberin’
Derneklere özel hizmet

Ingolstadt yeni dergisi Haberin

Ingolstadt da artık sizin sesiniz, gözünüz, kulağınız olacak, duygu ve düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz yepyeni bir derginiz ve internet portalınız var. Bağımsız, bilgilendirici, eğitici, kültürel ve tüm aileye hitap eden derginiz
ve internet portalınız, kültür ve aile değerlerimiz göz
önünde bulundurularak yayınlanmaktadır.

Biz Haberin ekibi olarak sizlerin fahri olarak yapmış oldukları dernek faaliyetlerinizi, haberlerinizi ve termin
planlarınızı desteklemek amaçlı üçretsiz olarak dergimizde ve internet portalımızda yayınlamak istiyoruz.
Böylelikle Ingolstadt ve çevresine çok daha rahat ulaşabileceksiniz ve faaliyetlerinizide daha çok insana götürebileceksiniz. Yapacağınız tek şey internet portalımızdaki
yazışma şartlarını okuyup kabul ederek, haber, faaliyet
ve duyurularınızı resimlerle beraber e-mail yoluyla bize
ulaştırmanız.

Dergi ve internet portal bilgileri:

İçerikleri: Haber, Kültür, Aile, Eğitim, Sağlık, Siyaset,
İnancın Gölgesinde, Portreler, Söyleşi, Spor, İş Dünyası,
Bilim, Kitap, Sinema, Tarih, Termin Kalenderi, Galeri,
Rehber, Sizden Gelenler
Köşe Yazarlarımız: Dr. Kemal Çobanoğlu, Dip. Soz. Päd.
Hakan Ateş, Avukat Derya Başal, İlahiyatçı Hamza Hoca,
İsmail Mustafaoglu, Öğretmen Hakan Sirt, Dip. Ing. hahin
İlgen, Atila Dikilitaş

Dağıtım Bölgeleri: Ingolstadt, Eichstätt, Pfaffenhofen,
Neuburg
a.d.
Donau,
Mainburg,
Wolnzach,
Schrobenhausen,
Manching,
Baar
Ebenhausen,
Reichertshofen, Kipfenberg

Belediye başkanı Dr. Lehmann Haberin ‘i çok beğendi

Ingolstadt da 23 Nisan kutlaması görkemli geçti

vizyon24.de

25 Nisan cumartesi günü düzenlenen 23 Nisan Çocuk
Bayramı
kutlaması
‘Hauptschule
an
der
Herschelstrasse’ de görkemli bir şekilde geçti.
Organizenin başını çeken sayın öğretmen Hakan Sirt

vizyon24.de

in çabalarıyla çeşitli ülkelerden katılan Ingolstadt’lıların
takdirini kazandı. Ayrıca belediye erkanından da
katılım gerçekleşen bu kutlamaya bir çok dernek ve
okul da şov ve gösterileriyle renk kattılar.

Türk İşverenleri Bililendirme Günü (FaKTü)

Konu: Gençlere Meslek Eğitim imkanları sağlamanın Önemi, Metodları,
Faydaları ve Kolaylıkları
Düzenleyen: Atlantik Eğitim Merkezi ve IHK Ingolstadt
Konuşmacılar: IHK, Stadt Ingolstadt, AEM, SBU
Tarih: 27 Mayıs 2009 Saat 19.00 da Yer: Atlantik, Milch Str. 1 85049 Ingolstadt
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Liferfreun.de - İdris Mete ve Yasin Altıntaç

Söyleşi

Ingolstadt da yeni bir hizmet, yeni
bir marka, yeni bir rüzgarın ve yeni
bir şirketin adı Lieferfreun.de ve bu
şirketin kurucuları Yasin Altıntaç ve
İdris Mete.

Biz Haberin ekibide hem hayırlı olsun
demeye hem de bu yeni şirketin faaliyetlerini tam olarak öğrenmek için
Lieferfreun.de’nin kapısını çaldık.
Yasin Altıntaç ve İdris Mete ile bir söyleşi yaptık.

H:
Okurlarımıza
Lieferfreun.de’yi
anlatabilirmisiniz?
Yasin ve İdris: Fikir
sahibi Yasin’di. Bu
fikir yeni değil, bu 3 senelik bir fikir.
2006 da alış-veriş yaparken yaşlı insanların çektikleri eziyetleri gördük,
tekerlekli sadalyalarla alış-verişi zorlanarak yapmakta olduklarını gördük. Ve Ingolstadt da çok sayıda
yaşlı insan yaşamakta olduğunu
(yaklaşık %30) Ingolstadt nüfus dairesinden öğrendik. Ayrıca ben
(Yasin) babamın yanında İnşaatta
çalışırken bir çimento eksikliğinden
2-3 saat beklediğimi bilirim. Ya kendin gidip getireceksin veya birini yollayacaksın. Bu arada insan işinde
zamandan kaybetmekte. Gece yarısı
çocuğum rahatsızlan-dığında ve
eczane aramaya başladığımda
acaba bu işi yapan birileri yokmu
diye de düşünüyordum. Aslında hiz-

Ingolstadt daki işyerlerinin çok uygun
bir fiyata reklam verebilecekleri, firmalarını tanıtabilecekleri A5 (Yatay)
ebatındaki kitapcık olan bestbusinessbook 30.000 adet olarak basılacak ve Ingolstadt da dağıtılacak.

metimize modern hızır servis de
diyebiliriz. Yani insanların imdadına
yetişen, zamanları olmadığında eline
onlar için ateşe atabilecek iki kişiyiz.
Lieferfreun.de isminde de okunduğu
gibi taşımacı arkadaşlar. Sektör olarak yemek, gıda, hediyelik eşyalar,
eczane vs. Mesela birinin benzini bitti
ve yolda kaldı; ya ADAC yi çağıracak
veya bizi arayacak. Sabah 6.00 ile
8.00 arası fırın(bäcker) servisi yaparak insanları zamandan tasarruf ettirmeyi planladık. Siparişlerini birgün
önceden vermeleri lazım. Eğer acil
olan ihtiyacı varsa onuda acil servis
yaparak hizmetlerine sunuyoruz.
H: Okurlarımıza yaptığınız işi biraz
daha açarmısınız?
Yasin ve İdris: Bizim taşıma servisimiz sadece gıda ile sınırlı değil, A
dan Z ye aklınıza gelebilecek herşeyi
ayağınıza kadar getiriyoruz. Ve
sadece sahışlara da değil, şirketlerede hizmet sunmak ve zamandan
Reklam ebatları, yarım, tüm veya 2
sayfa olabilecek ve renkli olacak.
Branşına göre işyerlerinin bilgilerini
kapsamlı bir şekilde sunan bestbusinessbook yepyeni bir reklam ve
informasyon modeli sunmakta. Bu
kitapçığı da hazırlayan Yasin Altıntaç
veya İdris Mete’ye ulaşarak yerlerinizi şimdiden ayırtabilirsiniz. Seçkin ve
aranan işyerleri arasında sizde bulunabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için:

(0841) 993 23 07
HABER İN.de
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kazandırmak.
H: Bu yapmış olduğunuz taşıma hizmetinin insanlara faydalarını anlatabilirmisiniz?
Yasin ve İdris: Trafikteki stress den
kurtarmak; Alış veriş de park yeri aramakla uğraştırmamak; kasalarda
beklemekten kurtarmak; kötü hava
şartlarından uzak tutmak; ağır torba
ve içecek kasaları taşımalarını üstlenmek; en önemlisi de zamandan
kazandırmak.
H: 9irketinizin resmi kuruluş tarihi ne
zaman?
Yasin ve İdris: hirketimiz 1 Aralık
2008 de GbR olarak kuruldu. H:
Hedef kitleniz kimler? Yasin ve
İdris:Yaşlılar, zenginler, keyiflerine
düşkün olanlar, yardıma ve zamana
ihtiyacı olan herkes ve özellikle şirketler. Daha geniş bilgi İnternette:
www.lieferfreun.de

Spariş hattı: (0841) 993 23 06
Bilgi hattı: (0841) 993 23 07

Migrationsrat

Ingolstadt’ın Yeni Göçmenler Kurulu (Migrationsrat)

2 – 8 Haziran tarihlerindeki hafta
içinde ilk Göçmenler
Kurulu (eski adıyla
Yabancılar
Meclisi
(Ausländerbeirat)
seçimi yapıldı.
Göçmenler
Kurulu,
şehirdeki
tüm
yabancıların
çıkarlarını temsil eder ve
Belediye meclisine ve
komisyonlarına
dilekçeler
verir.
Seçilen üyeler, değişik
çalışma
grupları
kurarak dil öğretimi,
çocukların ve gençlerin eğitimi ve kamu
yararına çalışmalar
gibi
konularla
ilgilenecek. Bu sırada,
buraya göçmen olarak
gelen herkesin yaşam düzeylerini
iyileştirmek konusu ön planda tutulacak. 29 kişi (erkek ve bayan) bu
kurulda yer almak için aday oldu.
Bunlar arasında on iki Türk, üçer kişi
olmak üzere Kosovalı, Rus ve ikinci
bir vatandaşlığa sahip Alman, iki
Macar ve birer Çin, İtalyan, Kazak,

Makedonya, Avusturya ve Slovenya

uyruklu adaylar var. En çok oy alan
16 kişi, göçmenler kurulunda
yer alacak, ancak seçim sonucunda
bir ülkeyi temsil edenlerin sayısı beş
kişiden fazla olmayacak.
Seçilen bu 16 kişiden başka, ilk oturumda değişik organizasyonlardan
dokuz
kişi
daha
Göçmenler

Ingolstadt yabancılar meclisi: Migrationsrat
Vorsitz
Lorenz, Herbert

Vorsitz Integrationsbeauftragter

Beiratsmitglieder
Hörner, Johannes, Dr.
Seidenfuß, Benedikt
Werding, Gerd, Dr.
Volkwein, Petra
Leininger, Barbara
Mang, Anton
Fischer, Isfried

Achtner, Gertrud

Beiratsmitglied
Beiratsmitglied
Beiratsmitglied
Beiratsmitglied
Beiratsmitglied
Beiratsmitglied
Schulamtsdirektor
Beiratsmitglied
Geschäftsführer
Jobcenter
Beiratsmitglied
Leiterin
Gleichstellungsstelle

Ausländische Beiratsmitglieder
Benini, Anna
Italien
Malko, Slawa
Kasachstan
Zlatanovski, Dobre
Mazedonien

Kurulunca önerilecek. Göçmenler
Kurulunda ayrıca
Belediye
meclindeki parti
fraksiyonlarını
temsil eden beş
temsilci
bulunacak. Bu kurula,
Ingolstadt
Belediyesi’nin
entegrasyondan
s o r u m l u
görevlisi Herbert
Lorenz başkanlık edecek.

Mechtild Strohmeier
Mitarbeiterin des
Integrationsbeauftragten
Stadt Ingolstadt
(Kaynak: Stadtteilzeitung für
Piusviertel)

Müller-Braun, Monika
Gonzurevskaya, Olga
Ilin, Alexandra
Kiselev, Sergey
Model, Olga
Aydin, Erdem
Dikilitas, Atila
Özbek, Hakan
Özer, Kemal
Yücel, Ücler
Kratt, Oleg
Erös, Cecilia
Kenyeres, Marianna

Weitere Mitglieder
Basal, Derya
Greca, Rainer, Prof. Dr.
Hieblinger, Helga
Küstenmacher, Helmut
Schwärzli-Bühler, Karoline
Zehndbauer, Angelika
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Österreich
Russland
Russland
Russland
Russland
Türkei
Türkei
Türkei
Türkei
Türkei
Ukraine
Ungarn
Ungarn
Weiteres
Weiteres
Weiteres
Weiteres
Weiteres
Weiteres

Mitglied
Mitglied
Mitglied
Mitglied
Mitglied
Mitglied

zden
Eğitim Bi
Sorulur!

Eğitim

Nasıl ders çalışalım?

Aslında hiçbir ders, nasıl çalışacağını bilen bir aday için
anlaşılamayacak zorlukta değildir. Her derse önem veren,
eksik ve yanlışlarının geri dönüşümünü sürekli alan aday,
rotasını belirleyerek istediği üniversiteye yelken açar.

Çalışmak, belli bir konu ya da ders
üzerinde oyalanmak değildir. Hangi
derse nasıl çalışılacağını bilmeyen
öğrenci, motivasyonunu çok çabuk
kaybeder. İsterseniz bu durumda olan
bir öğrenciyi gözlemleyelim. Aday, nasıl
çalışacağını bilmeden herhangi bir
konuyu çalışmak için çalışma masasına
oturur. Rotasız gemi okyanusa nasıl
hâkim olamazsa, öğrenci de saatlerce
uğraşır ve konuya hâkim olamaz. Bu
çalışmanın daha doğrusu çalışamamanın sonucunda öğrencide, şöyle bir
düşünce gelişir: Saatlerce uğraştım ve
konuyu anlamadım. Oysa bazı
arkadaşlarım daha az çalışıyor ve konulara hâkim oluyor. Demek ki problem
bende, benim kafam basmıyor. Bu dersin en kolay konusu buydu; ancak ben
bunu anlamadım. Demek ki, diğer konuları hiç anlamayacağım.
Gerçekleşmesi istenilmeyen bir korku
ütopyası gibi değil mi? Gelin bu ütopyayı gerçekleşmesi istenilen bir ütopya
haline dönüştürelim:
Aday, nasıl çalışacağını bilerek çalışma
masasına oturur. Dersini çalışır, mola
verdiğinde vicdanı rahattır. Daha sonraları, çalıştığı konuyla ilgili olarak
karşısına çıkan soruları çözebildiğini
gördükçe kendine olan güveni,
dolayısıyla motivasyonu artar.
VERİMLİ DERS ÇALIVMA TEKNİKLERİ

TÜRKÇE
Türkçe dersine çalışırken; bu dersin
katsayısı nedeniyle her alandaki adaya,
dolayısıyla kendisine de getireceği
puanı düşünür. Bu alanda; anlama dayalı sorularda, kitap okuyarak ve soru
çözerek istediği başarıya ulaşabilir.

Türkçenin diğer konuları ve edebiyat
dersi, konu çalışarak ve soru bankası
bitirerek, halledilebilir. Her öğrenci
Türkçe dersinde başarılı olduğunu
söyler. Bu derste başarı, hiç yanlış yapmayacak seviyeye gelmektir. Birkaç
yanlışı olan öğrenci, onların ilgili olduğu
konuları çalışarak eritmektir.

MATEMATİK
Adayımız matematik dersine çalışırken,
öncelikli olarak konuyu anlamaya önem
vermelidir. Derste dikkatli bir şekilde not
tutmalıdır. Konuları günü gününe çalışmalı ve yeterli sayıda soru çözmelidir.
Matematik dersine dair eksik bir konu,
sonraya bırakılmamalıdır. Çünkü bu
derste konular birbiriyle bağlantılıdır.
Her konuda, örnek soruların çözümleri
dikkatle incelenmeli ve bol bol soru
çözülmelidir. Konu iyice anlaşıldıktan
sonra, geçmiş yıllarda çıkmış sorular
incelenmelidir.

FİZİK
Fizik dersinde not tutma ve hemen
tekrar etme çok önemlidir. Öğrenmenin
ardından tekrar edilen konularda hatırlama oranı, yüzde seksen artar. Ayrıca
bu alandaki sorular, kolaydan zora
doğru çözülmelidir.

GEOMETRİ
Geometri dersi; yalnızca soru çözme
yöntemlerini bilerek başarılı olunabilecek bir ders değildir. Soruda verilen bilgileri, şekle doğru aktarmalı ve neyin
sorulduğunu iyi anlamalısınız. Konuyu
iyi bilmek, aynı konuda farklı sorular
çözmek, geometri dersinde başarılı
olmanın yöntemleri.

TARİH
Tarih dersinde konuları; tarihsel
bağlamı içinde, temel kavram ve terimleriyle birlikte öğrenmek ve unutmamak
için sık sık tekrar yapmak çok önemlidir.
COĞRAFYA
Coğrafya dersinde bir soru, birden fazla
konuyu içerebileceği için her konu
yeterli düzeyde bilinmelidir. Sorularda
verilen grafik, şekil ve haritalara dikkat
edilmelidir.

FELSEFE
Felsefe grubu derslerinde bilgiye yönelik sorulara bir yöneliş olduğu dikkate
alınarak, soru çözmenin yanı sıra konulara da gereken önem verilmelidir.
KİMYA
Kimya dersi düzenli not tutmanın yanı
sıra, çözümlü soruların tekrar çözümlenmesini gerektiren bir derstir. Konu
anlatımlı kaynaklarla, kimya dersinde
daha başarılı olabilirsiniz.

BİYOLOJİ
Biyoloji dersi unutmamak için sürekli
tekrara ihtiyaç duyulan bir derstir.
Yorum yapma kabiliyeti gelişmiş adaylar, bu derste daha başarılı olacaktır. Bu
kabiliyet ancak soru çözerek geliştirilebilir.

www.haberin.de

Daha çok bilgiler:
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Eğitim ve Kitaplık

Çocuğum kitap okusun istiyorum!
Birçok anne-baba, çocuk, köşe
bucak demeden kaçarken ne
yapsam ne etsem de şu çocuğa
okuma alışkanlığı kazandırsam
diye düşünür. Çözüm için öğretmenleriyle
görüşürsünüz,
doğum gününde kitap hediye
edersiniz.
Hatta
“oku
oğlum/kızım” diye ardından terlik
bile fırlatırsınız. Bunların hepsi
olurken hâlâ ben bu işin içinden
nasıl çıkarım diye düşünmeye
de devam edersiniz.
Ben de çocuğuna kitap okutma
alışkanlığı kazandırmakta güçlük
çeken bir anneyim. Bir gün ilkokula giden çocuğuma neden
kitap
okumuyorsun
diye
kızdığımda ilginç bir cevap
aldım. “Sen okuyor musun
sanki?..” Doğrusu bu cevap
benim bütün dünyamı altüst
etmeye yetmişti. Ne diyeceğimi
bir anda şaşırmıştım. Gerçekten
ben kitap okuyup okumamak
konusunda ilk defa kendimi sorgulamıştım. Aynı zamanda bu
soru bana pek çok sorunun giderilmesinde bir anahtar olmuştu.
O günden sonra önce oğlumu
değil kendimi sorgulamaya
başladım. Neden ben oğluma
kitap oku derken, kendim kitap

okumuyordum? Kitap okumak
benim için ne ifade ediyordu?
İşte bu iki sorunun cevabı bana
kapalı kapıları açtı. Anladım ki
kitaba bir bilgi aktaran araç olarak bakmışım yıllarca. Oysa
çocuğumun kitapla bir dost, bir
arkadaş olacağını düşünmemiştim bile. Dolayısıyla kitabın ne
kadar değerli bir arkadaş olduğunu anlamadığım için anlatamamıştım. Bir aile büyükleri olarak evde devamlı olarak kitap
okuma alışkanlığımız yoktu.
‘Zararın neresinden dönersen
kârdır’ misali, önce oğlumun
sevdiği kitaplar seçtim. Onları
ben de okudum ve okuduğumuz
kitapların kahramanları üzerinde
konuşmaya başladık. Derken
oğlum her kitap okuyuşunda
bana anlattı. Anladım ki okuma
bizim hayat tarzımız olursa
çocuk da okurmuş. Bu ilk
adımdan sonra kitap okumayı
teşvik edici etkinliklere devam
ettim. Çocuk kitap fuarlarına bile
gidiyordum artık. Çocuklarımı
alıp kitapçıları ve kitap fuarlarını
dolaştım. Sevdiği kitapları alarak
onlara hediye ettim. Bir de
baktım ki haftada bir kitap okur
oldu çocuklar.
(K.Bayraktar)

Risale-i Nur külliyatından
Peygamber Efendimizi tanıtan Reşhalar insanlığın son
rehberi Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) hem
Allah'ın varlığına hem de
kendi peygamberliğine en
güzel delillerdendir. Peki,
O'nun (sallallahu aleyhi ve
sellem)
peygamberiiğinin
delilleri nelerdir. İnsanlığa
neler kazandırmıştır. Hayatı,
onun peygamberliğini nasıl
tasdik ediyor. Hangi harikulade fiilleriyle insanlar onun
etrafında toplanmıştır. En
katı kurallarla adetlerine
bağlı, soy üstünlüğüne dayalı bir sosyal yapının hakim
olduğu toplumu hangi vasıflarıyla değiştirmiştir. Bütün
bu
soruların
cevapları
Abdullah Aymaz Bey'in
sadeleştirdiği Reşhalar'da
ikna edici bir anlatımla ufkumuzu açıyor.

Cemal Öğretmen, mesleğini
seven bir insan. Öğrencileriyle ilgilenmek, onların problemlerine çözüm bulmak en
büyük hobisi\ İnsanların
hayırlısı insanlara faydalı
olandır, hadisini kendisine
parola edinmiş. Sevdiği işi
yapmak insanı yormaz; bizi
yoran işler, "angarya" kabul
ettiğimiz işlerdir, diyor. Ders
anlatırken ve öğrencilerin
problemleriyle uğraşırken
dinlendiğini hissediyor, huzur
duyuyor, mutlu oluyor.
Bu roman, Cemal'in maraton
koşusu gibi geçen bir yılını
anlatıyor. Ateist öğrencileriyle fikir savaşlarını, Cemal'in
onların önce gönlünde,
sonra zihninde taht kuruşunu, alkol ve uyuşturucu
batağında boğulmakta olan
Remzi Bey'i ve ailesinin kurtuluşunu anlatıyor.

Her şey
...
onlar için
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Köşe Yazıları

Dr. M. Kemal Çobanoğlu

Eğitim... Eğitim... Eğitim...

Eğitim Hakkı

Toplumsal entegrasyonun
ve sosyal dengenin kurulması, her şeyden önce
herkese
eşit
eğitim
şansının
verilmesiyle
mümkündür.

Anayasalarda ve kanunlarda eğitim
bir hak olarak tanımlanmaktadır:

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Beyannamesinde: “Her insan eğitim
hakkına
sahiptir.”
(Menschenrechtsartikel 26: "Jeder
Mensch hat das Recht auf Bildung.")
denilmektedir. Alman Anayasasının
eşitlik prensibi, insanların dil, din, ırk,
geldikleri ülke, politik ve dini görüşleri veya özürlü olmaları nedeniyle eğitim hakkından mahrum edilemeyeceğini açıkça belirtmektedir.

(Das
Verfassungsprinzip
der
Gleichberechtigung verbietet es,
Menschen
wegen
des
Geschlechtes, der Abstammung,
Rasse, Sprache, Heimat und
Herkunft, des Glaubens, der religiösen oder politischen Anschauungen
oder einer Behinderung wegen beim
Erwerb von Bildung zu benachteiligen oder zu bevorzugen.)
Göçmen ailelerin çocukları - Fakir
çevreden gelen çocuklar
Sosyal bakımdan fakir olan çocuklar,

eğitim yönünden de fakir kalmaktadır. Gelinen sosyal çevrenin durumu ile okullarda verilen eğitim fırsatı
arasındaki doğrudan ilişki özellikle
Bavyera Eyaletinde açıkça görülmektedir. Özellikle fakir ve sosyal
yönden zayıf bir çevreden gelen
çocukların okullardaki başarısızlık
oranı daha yüksektir. Sosyal
bakımdan zayıf olmak, adeta eğitim
alanında da başarısızlık anlamına
gelmektedir.

(„Bildungsverlierer in Bayern sind
arme Kinder und Kinder aus
Migrantenfamilien. Nirgendwo sonst
ist der Zusammenhang zwischen
sozialer
Herkunft
und
Bildungsbeteiligung so hoch wie in
Bayern. Soziale Armut bedeutet
Bildungsarmut. Das Recht auf
Bildung ist für jeden jungen
Menschen bestmöglich einzulösen unabhängig von seiner sozialen,
regionalen
und
ethnischen
Herkunft.“ - Waltraud Lučić,
Vizepräsidentin des Bayerischen
Lehrer- und Lehrerinnenverbands BLLV)

Almanya’da fakirler ile zenginler arasındaki makasın
son yıllarda fakirler aleyhine
açıldığı OECD tarafından
da tespit edilmiştir. Kötü
gidişten en çok fakir aile
çocukları etkilenmiş, fakirliğin doğrudan etkilediği
çocukların oranı %11’den
%16’ya yükselmiştir.

(Schere zwischen Arm und Reich
öffnet sich weiter - In Deutschland
driften Arm und Reich immer weiter
auseinander. Die Ungleichheit bei
den Einkommen und die Armut gerade auch von Kindern - haben
hierzulande in den vergangenen
Jahren nach einer OECD-Studie
stärker zugenommen als in anderen
Ländern.
...
So
stieg
die
Armutsquote bei Kindern von 11 auf
16
Prozent.
Donaukurier,
HABER İN.de
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21.10.2008)
4 yıllık ilkokul sonunda yönlendirme
Bilindiği gibi, halen yürürlükte olan
Alman okul sistemine göre, ilkokula
giden öğrencilerin hangi okula gideceği, dördüncü sınıfın sonunda, sınıf
öğretmenleri tarafından karara bağlanmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin
vereceği kararların, öğrencilerin aldıkları notlara ve uyum durumlarına
göre yapılması gerektiği katı kurallara bağlıdır. Ancak uygulamada bu
ayırımın adil olarak yapılmadığı,
Mainz Gutenberg Üniversitesi’nin
yaptığı
araştırmada
ortaya
çıkarılmıştır.
Yapılan ayırım sonuçlarına göre, ilk
sırada akademisyenlerin ve toplumun üst tabakalarında yer alanların
çocukları liseye yönlendirilmektedir.
Sosyal bakımdan zayıf olan kesimden gelen çocuklar, aynı başarıyı
göstermelerine rağmen liselere
değil, Hauptschule’ye ya da
Realschule’ye gönderilmektedir.

(SKANDALÖSES
SCHÜLERLOTTO - Lehrer lassen arme Kinder
zu selten ans Gymnasium. Aufs
Gymnasium schaffen es in erster
Linie die Privilegierten, nämlich
Kinder gut betuchter Akademiker.
Schüler aus einer niedrigen sozialen
Schicht haben weitaus schlechtere
Karten beim Schulübergang. Und
zwar auch bei gleicher Leistung. SPIEGEL, 11. September 2008)

Bavyera Eyaleti için verilen aşağıdaki istatistik rakamları incelendiğinde,
yabancı öğrencilerin ve özellikle
Türk öğrencilerin eğitim eşitsizliğinden yüksek oranda etkilendikleri
açıkça
göze
çarpmaktadır.
Bavyera’da liseye (Gymnasium)
giden Alman öğrencilerin oranı %37
iken, bu oran Türk öğrenciler için
%9,1’dir.
Aynı
şekilde,
Hauptschule’ye giden Alman öğrencilerin oranı %39,3 iken, bu oran
Türk öğrencileri için %79,3’tür.

Bugün Almanya genelinde okula
giden öğrencilerin %8’i gittikleri okullardan diploma almadan ayrılmaktadır. Aynı şekilde gençlerden %17’si
meslek eğitimini yarıda bırakmış
veya hiç meslek eğitimi görmemiştir.
22.10.2008 tarihinde Dresden’de
Federal Almanya eyalet başbakanlarıyla yapılan eğitim zirvesinde, 2015
yılına kadar bu oranların yarıya
düşürülmesi karara bağlanmıştır.

(Schul- und Ausbildungsabbruch
verringern - Der Quote der
Schulabgängerinnen
und
Schulabgänger, die ohne Abschuss
die Schule verlassen, soll bis 2015
von acht auf vier Prozent gesenkt
werden. Ebenso soll auch die Zahl
der Jugendlichen ohne abgeschlossene Berufsausbildung verringert
werden, von heute 17 auf 8,5
Prozent.
w w w. b u n d e s r e g i e r u n g . d e ,
22.10.2008)

Bu kararla, Almanyadaki eğitim politikasından sorumlu Eyalet temsilcileri, okullardaki eğitimin kötü sonuçlarını da üstlenmekte ve istenildiği
takdirde yeterli maddi desteğin sağlanması ve gerekli organizasyonun
yapılması sayesinde büyük oranda
düzelmeler olabileceğini kabul
etmektedirler.

Çözüm?

Okullardaki eğitim ve öğretime gereken önem ve öncelik verildiği takdir-

de, hangi kesimden gelirse gelsin
zayıf olan çocuklar başarıya götürülebilir. Bu, özellikle okul öncesi verilecek anadil ve Almanca kursları
yardımıyla ve okul sırasında ek
Almanca dersleri ve rehber öğretmenlerin desteğiyle kolayca sağlanabilir. Hauptschule’ye giden gençlere yeteri kadar zaman ayrılmadığı
apaçık ortadır. Bu gençler, gittikleri
okulları „ders yapılan hapishane“
(„Unterrichtsvollzugsanstalt“) olarak
algılamakta ve orada pek çok sorunlarla karşılaşmaktadır. Almanya
genelinde her yıl yüzde 20’den fazla
Türk genci, bir okul bitirememiş
„diplomasız“ ve bir meslek öğrenmemiş „mesleksiz“ kişiler olarak toplumdaki sorunlu kişiler arasında yerlerini almaktadır.
Yukarıda verilen bilgilerden gerekli
sonucun çıkarılması neticesinde,
Türk öğrenci velilerinin, çocuklarının
eğitimine ayrı bir önem vermeleri
gerektiği apaçık ortadır. Veliler,
anaokulundan başlamak üzere
çocuklarının eğitimiyle yakından ilgilenmek ve onların
gittikleri okullarda
başarılı
olmaları
için her türlü önlemi
almak zorundadır.
Bu konuda yapılacak her girişim, ileride mutlaka çok
faydalı sonuçları
beraberinde getirecektir.
Veliler

City Imbiss
Nr.1 in Ingolstadt

Schmalzingergasse 11
85049 Ingolstadt
Tel.: (0841) 931 29 65
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çocuklarının okullardaki durumlarıyla yakından ilgilenmedikleri takdirde,
yukarıda belirtilen olumsuz sonuçlar
devam edecek ve çok sayıda Türk
genci Alman toplumunda alt tabakalarda yer alacak veya kötü yollara
düşerek hapishaneleri boylayacaktır.

Anne ve babalardan, çocuklarının
eğitimi ile ilgili sorumluluklarının
bilincinde olmalarını önemle rica
ediyoruz.

(Für den Erfolg der türkischstämmigen Kinder müssen sich die Eltern
ihrer Verantwortung bewusst sein
und sich ständig für den Erfolg ihrer
Kinder in der Schule und in der
Gesellschaft bemühen. Ansonsten
wird sich die oben dargestellte
Situation dieser Kinder weiter verschlechtern, und sie werden später
selber darunter leiden bzw. keine
nützlichen Bürger sondern eher eine
Last für ihre Familien und für die hiesige Gesellschaft sein.)

Köşe Yazıları

İlahiyatçı Hamza Yeşildal

Toplumun çekirdeği ailedir!

Anne baba ve çocukların oluşturduğu toplumun en temel
birimine aile denir. Aile, en ilkel
toplumdan en modern topluma
kadar tüm medeniyetlerde
mevcuttur.

Zira insanoğlu doğumundan itibaren
toplu halde yaşamaya meyilli
yaratılmıştır. Bir kimsenin tek başına
hayatını sürdürebilmesi ve mutlu olarak yaşayabilmesi mümkün değildir.
Bu açıdan aile kurumu, insanın en
temel ihtiyaçlarının karşılandığı ve
insanın insan olarak yaşayabilmesi
için gerekli olan ortamın hazırlanması için en değerli ve gerekli
kurumdur.
Bütün insanlık ilk insan Hz.
Adem’deni bu yana aile kurumunu
muhafaza etmişler ve nesillerini bir
sonraki nesile aktarmışlardır. İnsanın
neslini devam ettirebilmesi ve mutlu
yaşabilmesinin en önemli merhalesi
evlilik yoluyla kurulan aile kurumu

sayesindedir. Bunun için tüm semavi
dinler, evlilik müessesesinin önemi
hakkında gerekli açıklama ve uyarıları yaparak, insanoğlunun aile kurumuna gerekli ehemmiyeti göstermesini telkin etmiştir.
Yüce dinimiz İslam, ailenin önemini
her fırsatta dile getirmiş, gerek
Kur’an-ı Kerim, gerek se Hadis-i
herifler, aile ve evlilik hakkında tüm
insanlığa evrensel anlamda çok
önemli mesajlar vermişlerdir. Kur’anı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır.
‘Kendileri ile huzur bulasınız diye
sizin için türünüzden eşler yaratması
ve aranızda bir sevgi ve merhamet
var etmesi onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir.’
Aile toplumun en önemli birimi
olduğu için, aile içinde olup biten her
olay o ailede yaşayan tüm bireyleri
etkilemektedir. Esasen ailenin en
önemli görevi, toplumu meydana
getiren bireyleri manevi açıdan yetiştirmek, kişiye manevi açıdan verilmesi gerekenleri vermektir. Yani
aslında her aile, her anne-baba,
kendi ailesindeki fertleri eğiten birer
öğretmen, her aile de aynı zamanda
bir okuldur.
Aile toplumdaki en önemli kurum
olmasına rağmen eğer anne-babalar
bu kurumda kendilerine düşen
görevleri hakkıyla yapmıyorlarsa,
topluma en büyük kötülüğü yapıyorlardır. Bir ailenin topluma yapabileceği en büyük kötülük, ailedeki
çocuklara sahip çıkmamak, onların
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eğitimi ve diğer görevleri hakkında
ihmalkar davranmaktır.
Hz. Peygamber (s.a.v) buyuruyor ki:
Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere
doğar. Sonra anne-baba hristiyan ise
onu hristiyan olarak yetiştirir, Yahudi
ise Yahudi olarak yetiştirir, Mecusi
ise Mecusi olarak yetiştirir.
Dinimiz aileyi kutsal bir kurum olarak
görür. Aile topumun temel taşıdır.
Sağlam ve düzenli ailelere sahip olan
toplumların da güçlü olduğu her
devirde görülmüştür. Aile yaşamı
bozuk olan toplumlar ise er geç
çöker ve yok olurlar. Ailedeki dirlik ve
düzenlik topluma da yansır. Bozukluk
topluma da geçer. Bunun için aileyi
daima güçlü tutmak, aile yaşamının
bozulmasını önlemek gerekir. Bu da
ailevi görevlerin iyi bilinmesi ve titizlikle yerine getirilmesi ile mümkün
olur.
Geleceğimizin teminatı olan, geleceğin dünyasını şekillendirecek olan
ve kendi ailelerini de yetiştirecek olan
ve en önemlisi Rabbimizin bizlere
emaneti olan neslimiz için her davranışımız, her sözümüz, onların
binasını oluşturan bir tuğla niteliğindedir. O halde en temelde annebabalar, çocuklarının her zaman iyi
bir insan olmasını arzu ederler. İyi
insanları yetiştirmek her annebabanın görevidir. Fakat en önemli
görevimiz olan neslimizi iyi yetiştirmek hususunda ihmalkarlıklarımızın
maalesef çok fazla olduğunu üzülerek müşahade etmekteyiz.

Köşe Yazıları

Dip. Ing. hahin İlgen

Ya öğrenen veya öğreten ya da öğrenme ortamları inşa eden ol
‚Ya öğrenen veya
öğreten ya da
öğrenme ortamları
inşa
eden
ol;
yoksa yok olursun.’

Geçmiş yüzyıllara göre
her şeyin daha hızlı
değiştiği farklı insanlar
ve kurumlarla birlikte
yaşama
gereğinin
daha da arttığı asrımızda; çocukluktan hayatın sonuna
kadar farklı gayelerle de olsa sürekli öğrenmek
zorundayız. Öğrenme, birlikte yaşama kültürü’nün geliştiği kurumlarda daha iyi gerçekleşmededir.

Bilgi çağına girmiş ve hayli yol almış dünyanın öğrenme
kültüründen kopmamak ve bir bayrak yarışı gibi kabul
edilen bu sürece dahil olmak için, nesiller arasındaki
sağlıklı iletişimi bir an önce kurmalıyız.

Farklı köşe yazıları:

Her bir öğrenme olgusu, belli bir düşünce kabiliyeti veza
çerçevesi ile gerçekleştirildiği için, her bir öğrenme şekli
aynı zamanda bir düşünme tarzıdır. Bu noktadan her
insan, farkında olsun veya olmasın, değişik seviyelerde
düşünürken öğrenir, öğrenirken düşünür.

Bu konuda bir büyüğümüzün sözleri

....Eğer nesillerin dimağları yaşadıkları devrin fenleriyle,
gönülleri de ötelerden gelen esintilerle donatılarak; ruhlarında birer fener halinde tarih menşuruyla onları geleceğe baktırabilirsek inanın; bu uğurda sarfettiğimiz şeylerin en küçük parçası dahi heder olmayacaktır! Heder
olmak şöyle dursun, kat kat fazlasını dahi alacağımız
söylenebilir. Hatta diyebilirim ki, nesillerin yetiştirilmesi
uğrunda harcanan her kuruş, o sağlam gönüllerde, o terbiye görmüş ruhlarda, adeta bir irad kaynağı haline gelecek, bizler de milletçe, bitip tükenme bilmeyen bir hazine
elde etmiş olacağız.”

www.haberin.de

Fedakârlık, sevgi, sabır ve
güzellik ne demek tarif et
derlerse; annem derdim.
Canım annelerimiz sizleri

çok seviyoruz.

Anneler
gününüz
kutlu olsun!
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Ingolstadt da türk- kültür, spor,
eğitim dernekleri ve camii”ler

Bizim ocak, spretistr. 14, 85057 Ingolstadt, Tel:
0841-8815779, Fax: 0841-8815780 email: ocakin@hotmail.de
Buhara e.v., münzbergstr. 6, 85049 Ingolstadt,
tel: 0841-34326
Ditib Ingolstadt, Manisastr. 1, 85057 Ingolstadt,
Tel: 0841-46260 Fax: 0841-85663, emil:
info@ditib-in.de web: www.ditib-in.de
Donau-Schüler Eltern e.V.- Atlantik, Milch Str.1,
85049 Ingolstadt, Tel: 0841- 35763, www.atlantikin.de
FC Fatih Ingolstadt e.V., Rückertstr. 7, 85057
Ingolstadt, email: info@fc-fatih.de web: www.fcfatih.de
Grün Weiss Ingolstadt, Hindemithstr. 40, 85057
Ingolstadt, tel: 0841-9819832, email: info@fcgruen-weiss.de, web: www.fc-gruen-weiss.de
IBV Ingolstadt, hindenburgstr. 23, 85057
Ingolstadt, Tel: 0841-493060 Fax: 0841-4930610
email: info@ibv-in.de web: www.ibv-in.de
IGMG Ingolstadt, Schillerstr. 6, 85055 Ingolstadt,
Tel: 0841-9513786 web: www.igmg.de
Ingolstadt Alevi Kültür Merkezi, Seeholzerstr. 22,
85053 Ingolstadt, Tel: 0841-9317493 Fax: 08418868091
Türkisch SV Ingolstadt, Ruschenweg 22, 85055
Ingolstadt, tel: 0841-9935684, fax: 0841-9935681

Ailem

Çocuğunuzla yeteri kadar oynuyormusunuz?

Uzmanlar ‘oyun, çocuğun en önemli
işidir’ der. Oysa anne ve babalar bu
konuda oldukça duyarsız davranırlar.
Çocukların beslenme saatleri ayarlanır,
uyku düzeni için tüm imkanlar seferber
edilir, günlük banyosu yaptırılır ve düzgün giydirilir.
Anneler bütün bunlar gerçekleştiğinde
kendilerini tüm görevlerini yapmış hissederler. Çocukları çiçek gibidir. Bütün
bunların dışında çocukların istekleri de
bir bir alınır... Oysa unutulan tek şey
çocukların içindeki çiçek bahçesinin

sulanması gerektiğidir. Evet, çocuklar
bir çiçektir ve onları sulamanın; beslemenin en güzel yolu daha duyarlı davranmak ve onlarla güzel vakit geçirebilmektir. Sabahtan akşama kadar süren
çatışmalar yerine kaliteli birkaç saat
geçirmek daha özeldir.
Bir bardak kutusunu birlikte boyayarak
değişik bir malzeme elde ettiğinizde
gözlerinde gördüğünüz gülümsemeyi
en pahalı oyuncakları aldığınızda göremezsiniz. Çocuklarınıza değer verin.
Unutmayın onlar çok kısa bir süre

‘Komşusu açken tok yatan bizden
değildir.’ diye ferman buyuran Sevgili
Peygamberimiz (sas), bizlere, dostlarımızın, komşularımızın, akrabalarımızın sıkıntılı durumlarını düşünerek zevk u safa içerisinde olmamamız
gerektiğini hatırlatır.
Bu ifadeleri buyuran Efendimiz (sas),
hayatı boyunca hep sıkıntı içinde
yaşadı. Hatta bir gün kızı Fatıma’ya,
elindeki kuru ekmek parçasını göstererek, “Ey kızcağızım! Bu kuru ekmek
parçası, babanın üç gündür ağzına
giren tek lokmadır.” buyurmuşlardır.
Hz.
Aişe
ise
şöyle
anlatır
Peygamberimiz’i
(sas):
“Ben
Rasulullah’ın üç öğün üst üste güzel bir
sofrada
yemek
yediğine
şahit
olmadım.”
O (sas), öyle bir peygamberdi ki, yiyecek bir parça ekmeğin dahi bulunamadığı dönemlerde, açlığı hissetmemek için, mübarek karınlarına taş
bağlıyorlardı. Hele hele komşusu
açken tok yatanlara, ‘bizden değildir’

gibi çok dehşet verici bir ikazda bulunuyorlardı. Efendiler Efendisi’nin (sas),
bu tavsiyelerini bizler ne kadar uyguluyoruz? Mahallemizde, şehrimizde,
ülkemizde, yüz binlerce insan, karnı aç
bir şekilde, yorgun vücudunu uykunun
kollarına bırakıyorken onlar için ne
yapıyoruz? Dul bir anne, yavrularını aç
olarak uyutabilmenin bin bir türlü yolunu denerken bizler neyin yollarını
deniyoruz? Ya da, bir öğün yemek
parası için her şeyi yapmaya hazır,
sokağa dökülmüş yüz binlerce genç
varken, bizler rahat uzanabiliyor muyuz
yataklarımıza?
Gelin, ülkemizde ve dünyada fakr u
zaruret içinde yaşayan milyonlarca
insan varken, Efendimiz’in (sas) emrini
uygulayabilme adına, sofralarımızdaki
çeşit fazlalığını azaltalım. Sofrada çeşidimiz 4 ise 3’e, 3 ise 2’ye indirmeye
çalışalım. Sabah kahvaltımızı mütevazı bir şekilde hazırlayalım. Öğlen ve
akşam yemeklerini abartısız bir duruma getirelim. Hatta ‘aç’ yatanların duru-

sonra büyüyecekler. O zaman bu
anların kıymetini daha iyi anlayacaksınız.
İlk olarak ona özel bir pano hazırlayarak işe başlayabilirsiniz. Resimleri için
güzel çerçeveler hazırlayıp evin en
güzel köşelerine birlikte asabilirsiniz.
Görenlere ayıp olur demeyin ve en
değerli varlığınızın çocuğunuz olduğunu asla unutmayın. Yaptığı resimlerin altına hikayelerini de yazıp masal
kitabı haline getirebilirsiniz. Bu kağıtların üzerine asetat kağıdından kapak
yapıp süsleyebilirsiniz. Hayal gücünüzü ve elinizdeki materyalleri kullanarak
muhteşem şeyler elde edebilirsiniz.
Bir ölçü nişasta, bir ölçü tutkalla bir
hamur hazırlayarak; bebek, araba,
çiçek yapın ve bunları evinizdeki boyalarla renklendirip çocuğunuzun odasını
süsleyin. Yap–bozları birlikte yapın.
Kitap okuyun ve son kısmını onun
hayal gücüne bırakın. Ne kadar zeki
olduğunu fark edeceksiniz.
‘Anne benimle oynar mısın?’ dediğinde
asla ihmal etmeyin. Size ihtiyacı olan
tek kişi vardır o da çocuğunuz. Diğer
tüm insanlar ondan sonra gelir unutmayın. Ona değer verdiğinizi ona hissettirin.

Sofralarımızdaki çeşit fazlalığını azaltmaya var mısınız?
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munu hissedebilme adına, bazı geceler biz de ‘aç’ yatalım. Etrafımıza bu
hassasiyetle bir daha bakalım ve bir
tek komşumuzu bile aç yatırmamaya
özen gösterelim... Ne dersiniz bu davranışımız Rabbimizin hoşuna gitmez
mi?

Erkek ve Aile

Beyler! İşte huzurlu yuvanın 11 kuralı

Hanımlarımız birer şefkat kahramanları olarak evlerimizin
huzur kaynağıdır. Hanımına bu
nazarla bakan bir erkeğin ona
kırıcı söz ve davranışlarda
bulunması ve evin huzurunu
kaçırması düşünülemez.
Bakın Allah Rasulü hayırlı bir
beyi nasıl tarif ediyor: “Hayırlı
bir bey, eve girince hanımın
yüzü asılmaz, çocuklar da
köşe bucak ondan kaçışmaz!”
Bize düşen, hayırlı bir bey olarak eşlerimizle iyi geçinmek ve
topluma hayırlı bir nesil
kazandırmak için çaba göstermektir. 9imdi beylere yuvalarının saadetinin devamı için
11 altın kural vermek istiyoruz:

1. Kadınlar kadar, erkeklerin de
görev ve sorumluluğunu bildiren İlahi
emirleri daima birlikte hatırlayın.
Unutmayın siz onları sadece anne ve
babalarından değil Allah’tan emanet
olarak aldınız. Nitekim Efendimiz bir
hadislerinde “Kadınların haklarını
yerine getirme hususunda Allah’tan
korkunuz. Zira siz onları Allah’ın bir
emaneti olarak aldınız.” (Müslim,
Hacc, 147; Ebû Davud, Menasik, 56)
buyuruyor.

2. Sohbet bir ihtiyaçtır. Evinizde
eşinizle canlı ve aktif bir sohbet
atmosferi meydana getirin ve onunla
sohbet edin. Güzel söz ve iltifatın
eşinizin gıdası olduğunu unutmayın.
3. Hanımınızın evinizdeki fedakarca
çırpınışlarını daima takdirle anın. Ev
işi ve çocuk bakımında ona mutlaka
yardımcı olun.

4. Kendi anne-babanıza, akrabalarınıza gösterilmesini istediğiniz
saygı kadar, onun da anne, baba ve
yakınlarına hürmetkâr olun.

6. Evinizin kapısından içeriye girdiğinizde işyerinde yaşamış olduğunuz
problemleri kapının dışına atarak içeriye mütebessim bir çehre ile girin.

www.eurozaman.de
www.zaman.com.tr

7. Arada sırada ufak da olsa hediyelerle eşinizin gönlünü alın.

8. Hanenizi ilgilendiren hususlarda
eşinizle istişare etmeyi ihmal etmeyin. Ondan gizli işler yapmayın.

9. Çocuklarınız da olsa kimsenin
yanında onu azarlamayın ve onu
çevrenize şikayet etmeyin.
10. Yersiz kıskançlıklarla huzurunu
bozmayın.

11. Eşinizin hatalarını ararken, sizin
de
mükemmel
ve
kusursuz
olmadığınızı düşünün.

5. Ne kadar meşgul ve çalışmalarınız
ne kadar yoğun olursa olsun mutlaka
yalnız eşinize ayıracağınız bir vakit
bulun.
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Ingolstadt ve çevresi
(abone, haber, reklam
ve sorularınız) için

(0176) 209 89 068

Sağlık

Madde bağımlısı genç için ailesi neler yapabilir?

Çocuklarının madde bağımlısı olduğunu öğrenmek hemen her aileyi çok
fazla üzecektir. Ancak böyle bir durum
karşısında, aile, dikkatli ve sakin bir
biçimde konuya yaklaşmalıdır.
Öncelikle
ailelerin
çocuklarına
yardım
edebilmeleri
için
uyuşturucu, alkol ve
diğer
maddeler
hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları
gerekir. Eğer ebeveynin çocuğu ile kurduğu
ilişki sağlıklı ise çocukla açık açık konuşmak
en faydalı yol olacaktır.
Aile
bu
konuşma
esnasında
çocuğa
yaklaşmalı, sorunlarını
dinleyebilmeli, empati
kurmalıdır.
Ayrıca
çocuğun içinde bulunduğu durumun vereceği zararlar konusunda çocuğunu bilgilendirmeli ve
sorunu çözümlemek üzere çocuğu ile
birlikte bir karar almalıdır. Ancak unutul-

mamalıdır ki, çocuk ailesiyle konuşmayı reddedebilir. Çocuğun ailesi ile
konuşmayı reddettiği durumlarda,
çocuğun da onayını alarak çocuğu bir

psikolog ile görüştürmek en sağlıklı
olandır. Bu şekilde öncelikle çocuğun iç
dünyasında var olan sorunları çözümlemek ve dolayısıyla çocuğu madde

Uykudan yorgun mu uyanıyorsunuz?

Siz uyurken vücudunuz, midenize
indirdiğiniz uyumsuz yiyecekleri sindirmek için fazla mesai yapıyor.
Birçok kimse başka hiçbir şeye harcamadığı kadar sinir enerjisini sindirim
için harcamaktadır. Uygun olmayan
yiyecek yendiğinde bunun sindirimi 814 saat sürebilir. Halbuki uygun bir
yiyecek 3-4 saatte sindirilir. Böylece
sindirim için enerji boşa gitmemiş olur.
Uygun yemekten sonra 3-4 saat beklemeden başka bir yiyecek yemeyiniz.
Aynı zamanda yemekte içilen sıvılar,
sindiricileri sulandırarak sindirim sürecini yavaşlatır. Patates ile eti, süt ile
tahılı, peynirle ekmeği, balık ile pirinci
birlikte mi yiyorsunuz? Bu bileşimler
sizin iç sisteminizi tahrip edecek ve
enerjinizi yok edecektir. Çünkü farklı
yiyecekler farklı şekilde sindirilir.
Nişastalı yiyecekler (pirinç-ekmekpatates): Başlangıçta ağızda oluşan
pityalin enzimiyle sindirilir ki bu enzim
alkalin ihtiva eder. Proteinli yiyecekler
(et-süt ürünleri-çerezler) hidroklorik
asit ve pepsinle sindirilirler ki bunlar
asit içerirler. İki zıt karakterli madde
(alkali ve asit) ortamda aynı zamanda
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bağımlısı olmaya iten nedenleri ortadan
kaldırmak mümkün olacaktır. Bu aşama
akabinde çocuğun bağımlılıktan kurtulması için gerekirse tedavi olması gerekecektir.
Bunların
dışında, bu sorunu
yaşayan ailelerin kesinlikle ceza, baskı, tehdit
etme vb. yöntemleri
kullanmamaları gerekmektedir. Bu yaklaşımlar sorunun daha da
ilerlemesine neden olacaktır. Aile bu zorlu
döneminde
çocuğa
gerekli olan sevgiyi ve
desteği her an iletmeli,
çocuğun
madde
bağımlısı
olmasına
neden olan ortamlara
gitmesini engellemek
üzere çeşitli etkinlikler
(spor, dil eğitimi, beceri
kursları vs.) şekillendirmelidir.
Bilgi ve yardım için Ingolstadt Polisi:
0841/ 0841 9343-202 ve Ingolstadt
Saglık kuruluşu: 0841 305-146.

çalışmazlar. Bunlar birbirlerinin etkilerini yok ederler.

Yemekte şunlara dikkat edin

1. Yediklerinizi iyice çiğneyerek yemeniz sindirim sorunlarınızı azaltmanın
başlıca yollarındandır.
2. Kızgın, kaygılı veya sinirli olduğunuzda yemek yemeyin.
3. Yemek sonrası hafif bir yürüyüşe
çıkın.
4. Yemeklerinizi daha kolay hazmetmek için bol bol, derinden ve burnunuzdan nefes alıp verin.
5. Yemeklerden iki veya üç saat sonra
su içmeye özen gösterin.
6. Yemeklerinizi uygun şekilde alın: Et,
pirinç, patates bu üçünü bir arada asla
yemeyin. Her seferde birini ana yemek
olarak yiyip mutlaka iyi bir salata ile
destekleyin.
(NLP ve kişisel gelişim uzmanı)

Evde İçilen Sigaranın Çocuk Sağlığına Etkisi

Kullanılmış sigara dumanı, yanan bir
sigaradan çıkan ve sigara içenin dışarı
verdiği dumanın bir karışımıdır. Çevresel Sigara Dumanı (ÇSD) olarak da
bilinir ve kendisine has kokusuyla
kolaylıkla tanınır. ÇSD havayı kirletir
ve elbiseler, perdeler ve mobilya üzerine siner. Çoğu kişi ÇSD yi nahoş,
rahatsız edici ve gözlerle burnu tahriş
edici bulur. Daha önemlisi tehlikeli bir
sağlık tehdididir. ÇSD içinde 4000 in
üzerinde farklı kimyasal madde tespit
edilmiştir ve bunların en az 43 tanesi
kansere sebep olur.
Çevresel Sigara Dumanına Maruz
Kalma Sık mıdır?
Amerika Birleşik Devletlerinde yetişkinlerin yaklaşık %26 ‘sı sigara içicisidir
ve beş yaş altındaki çocukların %50 si
ila %67 si en az bir yetişkin sigara içicisinin oturduğu evlerde yaşamaktadırlar. Bu rakam ülkemizde daha fazladır.
Kim Risk Altında?
ÇSD herkes için tehlikeli olmasına
rağmen, fetuslar, bebekler ve çocuklar
üzerinde daha büyük bir etkisi vardır.
Bu olay ÇSD'nin; akciğer, beyin gibi
gelişmekte olan organlara zarar vermesiyle gerçekleşir.
Etkileri
Cenin ve yenidoğanda
Anne, cenin ve plasentada kan akımı,
hamile her sigara içtiğinde değişir. Ne
var ki uzun dönemde bu değişikliklerin
sağlık üzerine olan etkileri bilinmemektir. Bazı çalışmalar hamilelik sırasında
sigara içiminin yarık damak-dudak gibi
doğumsal bozukluklara sebep oldu-

ğunu göstermiştir.
Sigara içen anneler daha az süt üretir
ve bebeklerin doğum ağırlığı daha
düşüktür. Annelerin sigara içmesi 1 ay1 yaş arasındaki ölümlerin ana sebebi
olan ani bebek ölümü sendromuyla ilişkilidir.
Çocuk akciğer ve solunum yolları
ÇSD ye maruz kalma tüm yaşlarda
çocuk akciğer verimi ve fonksiyonunu
bozar. Çocukluk astımının hem
sıklığını hem de şiddetini arttırır.
Kullanılmış sigara dumanı sinüzit, rinit
(nezle), kistik fibroz, öksürük ve geniz
akıntısı problemlerini alevlendirir.
Çocuklarda soğuk algınlığı ve boğaz
ağrısı sıklığını da arttırır.
İki yaş altındaki çocuklarda ÇSD bronşit ve zatürre olasılığını arttırır.
Gerçekten, ABD’de Çevre Koruma
Ajansının 1992 deki bir çalışması,
ÇSD’nin 18 ay altındaki çocuk ve
bebeklerde her yıl 150.000 ila 300.000
alt solunum yolu enfeksiyonuna sebep
olduğunu söylemektedir. Bu hastalıklar
15.000 hastane yatışı ile sonuçlanıyor.
Yarım paket ve daha fazla sigara içen
ebeveynlerin çocuklarının solunum
yolu hastalığı nedeniyle hastaneye
yatma riski neredeyse iki katına çıkar.
Kulaklar
ÇSD ye maruz kalma çocuklarda hem
kulak
enfeksiyonu
sayısını hem de hastalık
süresini arttırır. Solunan
duman burun arkasını
orta kulağa bağlıyan
östaki borusunu tahriş
eder. Bu orta kulaktaki
basıncın eşitlenmesini
bozan şişme ve tıkanıklığa ve sonuçta ağrı,
sıvı birikimi ve enfeksiyona yol açar. Kulak enfeksiyonları çocuk işitme
kayıplarının en sık sebebidir. İlaç tedavisine yanıt
vermediğinde kulağa tüp
takılması gerekir.
Beyin
Hamilelik sırasında ve
sonrasında sigara içmiş
annelerin çocuklarının
sigara
içmeyenlerin
çocuklarına göre hiperaktivite gibi davranış bozuklukları olması daha
olasıdır. Okul performansında ve entellektüel
başarıda orta dereceli bir
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Sağlık

bozulma gösterilmiştir.
Kullanılmış sigara dumanı kansere
sebep olur.
Çocuğunuzun gelişmesinde ÇSD’nin
nasıl zarar verdiğini okudunuz ama
ÇSD nedeniyle gelişme riskinin ev dışı
kanser sebebi kirlilik nedenlerine göre
yaklaşık 100. 000 kat daha fazla olduğunu biliyor muydunuz? ÇSD’nin her
yıl 3. 000 den fazla sigara içmeyenin
akciğer kanserinden ölmesine neden
olduğunu biliyor muydunuz? Bu gerçekler herkes için oldukça alarm vericiyken çocuğunuzun kullanılmış sigara
dumanına maruz kalmasını şimdi durdurabilirsiniz.
Ne Yapabilirsiniz?
•
Sigara içiyorsanız, bırakın.
Gerekirse
doktorunuza
danışın.
Bırakmanıza yardımcı olacak bir çok
farmakolojik ürün mevcuttur.
•
Ev sakinlerinden içen varsa
bırakmasına yardım edin. Eğer bırakamıyorlarsa onlar ve ziyaretçilerden
evin dışında içmelerini rica edin.
•
Arabanızda sigara içilmesine
izin vermeyin.
•
Çocuğunuzun okul ve kreş
ortamlarının dumansız olduğundan
emin olun.

Reportaj

İçimizden biri: Hüseyin Keleş (Arifoğlu Market)
Almanyada yaşayan bizler çok şanslıyız. Ülkemizde yaşamasak da ülkemizi
burada yaşıyoruz. Çünkü hersey artık
ayağımıza geliyor. Ayrıca bizim işyerlerimiz aynı zamanda bir buluşma noktası. Uzun zaman birbirini göremeyen
insanlarımız alışveriş yaparken marketimizde buluşmuş oluyorlar. Buda bizleri
mutlu ediyor.

Hüseyin bey kendinizi biraz tanıtırmısınız?
1972 Artvin-Yusufeli ilcesi doğumluyum.
İlkokulu daha sonra imamhatip lisesini
bu ilçede bitirdim. 1992 yılında girmiş
olduğum
üniversite
sınavında
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih
Egitim Fakültesi edebiyat ögretmenliği
bölümünü kazandım. 2 yıl burada
okuduktan sonra ticarete olan ilgimden
dolayı kendi isteğimle üniversiteden
çıkış aldım. 1993 yılında Manisa kırkagaçta askeri acemi birliğimi, daha sonra
İstanbul Halkalı komando taburunda
askerliğimi komando olarak yaptım.
Almanyaya gelene dek 2 yıl fırıncılık, 2
yıl gıda toptancılığı ve 1995-2000 arası
kuyumculukla ugraştım. Ticaretin
yanısıra ilçemde esnaf sanatkarlar
derneğinde, Rafting dağcılık kulübünde,
bir dönem belediye meclis üyeliginde
görev yaptım. 2000 yılında da
Ingolstadt’a geldim. 9 yıllık evliliğim var.
Seyma(8), Tuba (6) ve Beyza (5) isimli
üç kızım var.

Peki Hüseyin Bey Almanya da neden
ticareti tercih ettiniz?
Tabiki ticaretin içerisinde büyüyen birisi
ticaretten başka birşey düşünemez.
Nihayetinde üniversiteyi de ticarete
ilgimden dolayı terkettim. Bu siyasette
de böyledir. Siyasete bulaşan birisi de
ömrünü siyasetle geçirir.

Almanyada ticareti nasıl buldunuz?
Tabiki insanın kendi ülkesi dışında farklı bir ülkede ticaretle ugraşması güzel
bir duygu. Zorlukları oldugu kadar
güzelliklerini de yaşıyoruz. Bugün

Ticarette önem verdiginiz şeyler
nelerdir?
Ben ticarete hizmet anlayışıyla bakıyorum. Sonuçta insanlara bir hizmet
sunuyoruz. Öyle bir hizmet ki, düzenli
ve dürüst çalıştığında müşteriler tarafından ödüllendiriliyorsun. Esnaf kendini
müşteri yerine koyup olaylara öyle bakmalı. Yani ben bir müşteri olduğum

birarada görmek istiyor. Biz de burdan
yola çıkarak çevremizin tanıdığı Adnan
Artekin abimizi yanımıza alarak et
bölümüne ağırlık verdik. Sebze satış
yerini insanların rahat alışveriş yapacak
şekile soktuk. Ekmek bölümünde
ekmek ve tatlı mamüllerini satabilecek
güzel bir tezgah yaptırdık. Kuru gıdada
çeşitlerimizi çoğalttık. Kasa sistemimizi
yeniledik. Hizmetin daha iyi olması
düşüncesiyle eleman sayımızı artırdık.
Yakın bir zamanda da Hasan Türker
kardeşimizin marketinde kurulacak
fırında hem burada hem de bizim marketimizde günboyu müşterilerimize
sıcak ekmek mamülleri hizmete geçecektir.

Arifoğlu Market’in güler yüzlü personelleri

zaman bir işyerinde neler ararım. Öncelikle güleryüzlü olmalıyız. Bir söz vardır
„Güleryüzlü olamayan esnaf olamaz“.
Müşterinin istediği malları bulundurmalıyız, müşterinin cebine hitap edecek
fiyatlar yapmalıyız, tabiki bunu kaliteyi
düşürerek degil.

Yaklaşık 1,5 yıl oldu, bu zaman
içerisinde neler yaptınız?
Market dedigin zaman içerisinde etin,
sebzenin, kurugıdanın ve ekmek
mamüllerinin olması gerekiyor. Müşteri
geldigi zaman haklı olarak herşeyi
HABER İN.de
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Peki müsterilerinizden talepleriniz var
mi?
Öncelikle bizimle ilgili olumsuz bir şey
gördükleri zaman bizleri lütfen uyarsınlar. Onların şikayetleri bizleri müşterilerimize daha layık yapacaktır. Ayrıca marketin önündeki park yerine gelmeden
bir önceki alanda bize ayit 7 park yerimiz vardır. Burayı da kullansalar daha
rahat edeceklerini umuyorum. Ben burdan tüm müşterilerime sağlık, başarı ve
mutluluklar diliyorum.

Kıssadan Hisseler

Hayırdır İnşallah!

Çölde oturan bir adam vardı. Adamın, kendisini
sabah namazına kaldıran bir horozu, kendisini ve
malını hırsızlardan koruyan bir köpeği ve suyunu,
çadırını yüklediği bir merkebi vardı.
Bir gün yakınında bulunan kasabalıların yanına,onlarla konuşmak için gitti.Onlarla birlikte kahvelerinde otururken, kendisine,horozunu tilkinin yediğini bildirirler. Adam bu haberi duyunca ;
- Hayırdır inşallah,der.
Bir müddet sonra,köpeğininde ölüm haberi gelir ve
adam yine;
- Hayırdır inşallah,der.
Yine bir müddet sonra, kurdun, eşeğinin karnını
yardığı haberi gelir, bu sefer de adam ;
- Ümit edilirki, bu iştede bir hayır vardır, der.
Gece olunca çadırına gider ve uyur. Sabahleyin, o
kasabada yaşayan insanların düşmanlarının geceleyin kasabaya baskın yaptıklarını, horozların öttüğü,
köpeklerin havladığı ve merkeplerin anırdığı evlerin yerini keşfedip bütün mallarını yağma ettiklerini görür. Kasabada
sadece kendisinin mallarına bir zarar gelmez. Bu olaydan sonra hayvanlarının niçin öldüğünü anlar ve Allah'a şükür
eder.

Kötü Huy Diken Gibidir

Mevlânâ hazretleri, Mesnevi’de kötü huyun insanın nefsine ve çevresine nasıl bir eziyet yaptığı hakkında şöyle bir
hikaye anlatır: Huysuz adamın biri bir gün herkesin gelip
geçtiği yol üzerine dikenli çalılar diker. Yoldan geçenler
her ne kadar “Bunları buradan sök at” dese de o bunların
hiçbirine kulak asmaz.
Yine kendi bildiğini
okur. O dikenli çalılar
büyür yoldan geçen
halkın ayağına takılır,
onlara eziyet eder. O
yoldan geçenler perişan olur. Bu durum
valiye kadar intikal
edince vali onu yanına
çağırır. Dikenleri sökmesi için emreder. O
da sökerim diye söz
verir; ama bugün yarın
diye
ertelemeye
devam eder. Ne sökmem der ne de sökmeye teşebbüs eder.
Bir gün vali onu yanına çağırır; “Verdiği sözde durmayan adam, emrimi uygula!” diye sıkı sıkı tembihler. Ağır ikazlarda bulunur. Çalıları
diken huysuz adam da şöyle der: “Önümde hayli günler
var. Merak etme nasıl olsa günün birinde sökerim.” Vali
ise çabuk olmasını söyler ve onu uyarmaya devam eder.
Ama adam sözden anlamaz. Dikenler de kök salıp büyümeye devam eder. Mevlânâ, hikayenin bu kısmında bir işi
yarına ertelerken zamanın su gibi akıp gittiğini söylüyor

ve; “Her gün sen yarın bu işi görürüm diyorsun ama günler geçip gittikçe o dikenler daha da kuvvetleniyor. Onu
sökecek olan da ihtiyarlıyor, kuvvetten düşüyor. Sen de
her bir kötü huyunu bir diken bil. O dikenler kaç keredir
senin ayaklarına battı. Kaç kere oldu seni kötü huyun
yaraladı. Sen kendi
tabiatından
hastalandın da duygusuzluğun
yüzünden
habersizsin. Çirkin
huyunun da başkalarını rahatsız ettiğini
bilmiyorsun. Sen şu
dikeni gül fidanı haline getir. Gül fidanı ile
onu aşıla. Böylece
sendeki dikenler gül
fidanı haline gelsin.
Eğer sen de şerri
gidermek istiyorsan,
ateşin
gönlüne
hakkın rahmet suyunu dök.”
Mevlânâ, burada nefsinin kötü arzularına düşmeyi dert edinmeye dikkat çekiyor ve diyor ki:

“Nefsinin ateşi söndüren sonra, gönül bahçesine dikersen biter. Laleler, ak güller, güzel kokulu çiçekler yetişir.
Sözün kısası; işini yarına bırakma. Çabuk tövbe et de istiğfarı yarına bırakma. Yıl geçti ekin vakti geldiğinde sende
yüz karalığından başka bir şey kalmaz.
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Gonca Çocuk

www.goncadergisi.com

HABER İN.de
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Sudoko
Mayýs 2002 tarihinde yayýn
hayatýna baþlayan Gonca
dergisi 9-15 yaþ grubuna
hitap eden “Çocuk ve aileyi
kucaklayan” aylýk “çocuk, aile
ve kültür dergisi”dir. Ýçerik ola-

rak çok zengin olan dergi 52
sayfadýr. Dergi aylýk olarak,
güncel konular ve gündemdekilerle ilgili röportajlara yer
vermekte, hikayeler, nükteler,
çizgi kahramanlar, bilmeceler,
bulmacalar, özlü
sözler, sizden
gelenler
vb..
köþelere sayfalarýnda yer vermesinin
yaný
sýra her ay promosyon olarak
eðitici-öðretici CD, Kitap vb.
hediye etmektedir. Abonelik
sistemi ile evlerinize ulaþmaktadýr.

Çözümleri bir dahaki sayımızda
HABER İN.de
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Çocuðunuzun
eðitimindeki baþarýsýný arttýrmak için:
GONCA DERGİS
Sİ
Ingolstadt ve çevresi için
Abone Hattý:

(0176) 209 89 068

www.goncadergisi.com

Gonca Çocuk

www.goncadergisi.com
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Ödüllü Beyin Jimnastiği

REKLİ KARTLAR

ÖDÜLLÜ BULMACALAR

4 değişik renkteki 10 adet karta
aşağıdaki sayılar yazılmıştır:

Üç soruyu doğru bilenler arsından
çekiliş yapılacak ve kazanana 1
ipod hediyemiz olacaktır.

1, 2, 4, 5, 6, 12, 15, 22, 24, 38

Soruları doğru bulanların isimleri
gelecek dergimizde
yayınlanacaktır.
Soruların cevapları ile birlikte
isminizi, yaşınızı, e-mail adresinizi
ve telefon numaranızı yazarak
aşağıdaki e-mail adresine
yollayınız.
okur@haberin.de
HARFLER SAYILAR

?,

Soru İşaretinin yerine ne geleceğini bulunuz

ALTI, BEŞ,

DOKUZ, DÖRT...

- Mavi ve bayaz renkli birer kart vardır.
- Kırmızı kartlı sayıların en büyüğü,
sarı kartlı sayıların en küçüğünden küçüktür.
- Kırmızı kartlardaki sayıların toplamı, mavi
kartlardaki sayıların toplamının iki katıdır.
- Sarı kartlardaki sazıların toplamı, kırmızı
kartlardaki sayıların toplamının iki katıdır.

Her sayının bulunduğu kartın rengini bulunuz.

KİMLİK UMARASI

Bir üniversitede her öğrenciye
00000 ile 99999 arsında değişen
farklı bir öğrenci numarası verilecektir.
Herhangi bir öğrencinin
kimlik numaraları karşılaştırıldığında
en az iki basamklarının
farklılık göstermesi isteniyor.
Bu durumda en fazla kaç öğrenciye
numara verilebilir?

Bilirken
susmak,
söylemek
n
e
k
z
e
m
l
Bi
DİR.

İ
K
R
İ
Ç
Kadar

Çözümleri bir dahaki sayımızda
HABER İN.de
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Spor

İsmail Mustafaoğlu

Özellikle ve Güzellikle

Saygiı deger sporseverler,
Sevgili Sporcular,

“Delikli demir icat oldu mertlik bozuldu”
– Profesyonellik icat oldu spor bozulmasına rağmen, güncelligini ve ilginçligini yitirmeyen ayaktopu (FUTBOL)
21. asırda iyice sınırları ve (sinirleri)
zorlamaya hala devam ediyor. Icat edilen bahis oyunları, yine insanların
çıkardığı sahte krizlere, sanki düşen
yılana sarılırmışcasına, sözü edilen
oyunlara ölcüsüz ragbet ediyoruz.
Ayrıca; taraftarı olugumuz kulübün
kazanmasını istememiz dogal. Ancak,
rakibe ve özellikle, hakemlere hakaretamiz davranışı, hiçbirşey getirmeyip,
götürecegini unutuyoruz. Siz, kendi
aranızda kavgaya kadar gidecek davranışlarda bulunurken, aktörlerin maç-

Ingolstadt’dan futbol haberleri

Bundan sonraki sayılarımızda
sizlere futbol müsabakalarını,
futbolcuları, takımları ve yönetim
kurullarını yakın takipten haberlerle ve reportajlarla sunacağız.

www.haberin.de

Terminler İnternette:

Kâr elde edilebilecek her
meselenin bir de kaybetme
ihtimali ve muhtemel ceremesi
vardır; keza, çoğu zaman
kazanç, alınan riskle doğru
orantılıdır.
***

tan sonra kol-kola içıktığını hatırlamıyoruz. Özellikle, bagnazlığın herzaman hüsran oldugunu unutmayalım.
Güzellikle, müsabaka izlerken; birbirimize saygıyı, hoşgörüyü ve anlayışı
(bunun her hafta yaşanan bir hOV
oldugunu hatırlayarak) yitirmeyelim.
Başlıktaki gibi başlarken, hepinize iyi
günler ve neşeli sporlar diler özellikle:
Dikilitaş Ailesi ve (Haberin) e neşir
yaşamında yolun açık olmasını dilerim.
Saygılarla Hoscakalın!
Ismail Mustafaoglu

Termin Kalenderi

16./17.05

29.05-05.06
16.05

24.05
21./24.05
26.05

07.06

Deutsche Brass Band
Meisterschaft/Stadttheater
Schanzer Pfingstvolksfest
Augustin-Kids-Cup
/Spielpark Süd-Ost
Stadtteilfest Augustinviertel
IKBV-Kermes
İmam-ı Azam Camii
125 Jahre Historische
sitzungssaalJubiläumssitzung
Atlantik
Kermes ve Aile Günü
GVZ in Karşısı-Park

TERMİNLERİNİZİ BİZE GÖNDERİN,
YAYINLAYALIM: okur@haberin.de

Europawahl
7 Haziran 2009

12 Mayıs seçim kartlarınız
evlerinize gelecek, kartı
olmayanlar 17 Mayıs’a kadar
Oturum Dairesinden alabile cekler. daha ayrıntılı bilgi

www.haberin.de

Aktuel ve haberler:
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için: (0841) 305 1250

‘Oyakata Kampfsportakademie’ En Başarılı Spor Okulu

Spor

Akademi sorumlusu Atila Dikilitaş
Ingolstadt Belediye Başkanından
yılın sporcuları ödül töreninde altın
Yılın Sporcularında Audi DTM ve FC Ingolstdat’ın yanında Oyakata Kampfsportakademie madalya alırken

‘Oyakata Kampfsportakademie’ başarıdan başarıya
koşuyor. Her sene bir çok ödüller ve kupalar kazanan
spor akademisi 2009 senesine girer girmez tekrar bir
çok başarıya imza attı. Ingolstadt daki dövüş sporları
akademisinde 20 farklı ülkeden yaklaşık 300 ü aşkın
çocuk ve gençler, kardeşlik, hoşgörü, sevgi ve saygı
ortamında disiplinli bir şekilde spor yapmakta. 15 i
aşkın başarılı ve lisanslı antrenölerin verdikleri dersle-

Bavarian Cup 2009 da 16 Pokal

re katılan sporcular önce kardeşliği, saymayı ve
sevmeyi öğrenmekteler. Ingolstadt ın ilk ve tek kickboks türk milli antrenörünü bulunduran spor okulu
Almanya nın en başarılı spor okullarından biri haline
geldi. Akademinin başkanı sayın Tayfun Ledin
başarının tüm okula ve tüm öğrencilere ait olduğunu
vurgulayarak bu başarıların devam etmesi ve daha da
çoğalması için çalışacaklarını söyledi.

Belediyenin sporcu ödüllerinde 10 altın madalya

Almanya 2009 Kıckboks Şampiyonasında 21 Pokal

yeni yetişen Sporculara madalya yağdı

Oyakata Kampfsportakademie e.V.
Asamstr.10a - 85053 Ingolstadt
Tel: (0841) 142 85 98 - Faks: (0841) 142 85 99
www.oyakata.de - info@oyakata.de

Shotokan Karate Do - Kickboxen - Thaiboxen - Muay Thai
Jeet San Do - Brazilian Jiu Jutsu - Free Style - uvm.
HABER İN.de
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Seri İlanlar Köşesi

IMPRESSUM - KÜNYE

Eleman

Restauratta çalışacak bay
veya bayan eleman alınacaktır.
İş tecrübesi aranmamaktadır.
Tel: (0841) 9344 55
Wir suchen Ordner/in und
Hilfskraft für Neben Job oder
Teilzeit zum Arbeiten.
Bewerbungen bitte an
info@united-services.info

Dergimizde çalışmak
üzere değişik bölümlere
bay veya bayan eleman
alınacaktır.
İş bölümü:
1-Reklam Satış
2-Redaktion
3-Grafik Disayn
bilgilerinizi yollayın:
a.dikilitas@haberin.de

Süpermarkette çalışacak
Tecrübeli kasap ve tatlıcı ustası
arıyoruz. Tel. (0841) 96 12 968
Almanya’da üniversite
okumuş, bayanlara integrasyon
kursu verebilecek yarım gün
çalışabilecek bayan eleman
arıyoruz. Tel. (0841) 35 763

Emlak

Sahibinden Satlık İngolstadt
şehir merkezinde, köşeli mustakil 120 m² ev. 185.000 €
Provizyonsuz
Tel: (0841) 127 29 73
Sahibinden Satlık İngolstadt
Hauptbahnhof yakınlarında çok
sakin bir semtte 3 odalı mutfak
ve banyo 80 m² bahçeli.
Provizyonsuz 105.000 €
Tel: (0841) 127 29 73

Seri ilanların devamı:

Vasıta

Audi A4 Avant 1.9 TDI, Blau,
Klimaautomatik, 159000km,
Anhänger, HU 9/2010
85 kW (116 PS), EZ: 9/2001,
Umweltplakette 3 (Gelb)
Klimaautomatik, 5.500 EUR
Tel. +49 (0)171 6505197
Audi TT Coupe 1.8 T quattro
96.000Km 18 Zoll, HU 9/2010
165 kW (224 PS), Schwarz,
Benzin, Schaltgetriebe,
Umweltplakette 4 (Grün)
Klimaautomatik, EZ: 9/1999,
13.950 EUR
Tel. +49 (0)171 6505197
BMW 525d Aut Edition Fleet
Navi Xenon 127000KM 163PS
Kombi, HU 2/2009, 120 kW
(163 PS), Grau, Diesel,
Automatik, Klimaautomatik,
EZ: 2/2006, 19.500 EUR
Tel. +49 (0)171 6505197

Çeşitli

Satlık, az kullanılmış kaliteli
boks torbaları ve boks eldivenleri; ev için vücut geliştirme aletleri. Tel. (0176) 209 89 068
Kendini savunma dersleri;
çocuklara, gençlere, büyüklere,
bayan ve baylara yönelik kurslar. Deneme dersleri ücretsizdir.
(www.oyakata.de)
Çocuğunuzun okuldaki
başarısı için yardımcı dersler;
Almanca, Matematik, İngilizce,
vs. 2. sınıftan üniversiteye
kadar. Atlantik Eğitim Merkezi
(0841) 35 763

www.haberin.de

İnternet seri ilanlarımız ücretsizdir!
Bilgi: reklam@haberin.de
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Sahibi:
United Services
Genel Yayın Sorumlusu:
Atila Dikilitaş
Yazışma Adresi:
okur@haberin.de
Relamlarınız için:
Mobil: 0176/ 20989068
eMail: reklam@haberin.de
www.haberin.de
İçerik Sorumlusu:
Atila Dikilitaş
Dizayn:
Atila Dikilitaş
Basıldığı Yer:
Ledin Print- & Mediacenter
Baskı Adeti:
ca. 2000 Adet
Dağıtım Alanı:
Ingolstadt ve Çevre il ve ilçeleri: Neuburg a.d. Donau, Eichstätt, Pfaffenhofen, Wolnzach, Mainburg, Schrobenhausen, Kipfenberg, Manching,
Reichertshofen, Baar Ebenhausen
C Copyright

Bilgilendirme:

Haberin Dergisi sizler için
hazırlanmaktadır.
Haberin Dergisi parasız olarak
dağıtılmaktadır.

Dergimize vereceginiz reklam, ilan ve
duyurularınızı bizlere bizzat, telefon,
faks veya email aracılığıyla ulaştırabilirsiniz.
Dergi yayın kurulu, yayımlanmak için
gönderilen yazı ve diğer çalışmalar
üzerinde gerek gördüğü her türlü
değişikliği yapma veya yayınlamama
hakkına sahiptir.

Yayınlanmak için göndermek istediğiniz tüm yazılarınız ve resimleriniz internet adresimizdeki ‘Yazışma hartları’ na
uygun olmak yorundadır. Bu şartlara
uymayan yazılar ve resimler dergimizde ve internetimizde
kullanılmamaktadır.
Reklam içeriklerinden Dergimiz sorumlu tutulamaz. Dergimizde ve internet
adresimizde yayınlanan reklam, resim ve yazılar kopye edilemez.
Dergimizle ilgili her türlü istek, eleştiri, tavsiye ve görüşlerinizi bizimle
paylaşabilirsiniz.
Haberin Dergisi parasız olarak
dağıtılmaktadır.

www.haberin.de

Dergimiz ücretsizdir !

active Immobilien GmbH

Am Nordbahnhof 6 - 85049 Ingolstadt
Telefon: (0841) 9313487

