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Merhabalar Sevgili SES Okurlarý !
Ýlkbahar aylarýna girdiðimiz þu günlerde gene pýrýl pýrýl
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tanýtýyoruz. Tabi dergimizin içeriði bunlardan ibaret deðil. Deðiþik türde
daha birçok yazý ve fotoðraf sizleri bekliyor.
Sevgili okurlar, SES dergisini artýk Ýnternet’te de okuyabileceksiniz.
Teknik elemanlarýyla EMPIRE Consulting tarafindan sayfamýzý hazýrladý. 1 Nisan’dan itibaren sayfamýzý týklayabilirsiniz.
SES Dergisi Ýnternet’te, Ýnternet adresimiz:
www.Berlin-SES.de
Ses’i okurken sizlere eðlenceli dakikalar diliyoruz.
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KISA HABERLER
NEUER VORSTAND BEIM TBB
Am 26. Februar 2005 fand die ordentliche Delegiertenversammlung des TBB in
der Werkstatt der Kulturen statt, auf der ein neuer Vorstand gewählt wurde.
Unter den Gästen waren Günter Piening, der Integrations- und Migrationsbeauftragte des
Senats von Berlin, Ali Gülcek, Vertreter der Türkischen Gemeinde zu Berlin und DITIB,
Riza Atac, Vorsitzender des Kulturzentrums Anatolischer Aleviten und Munir Hussein,
Sprecher des Migrationsrates Berlin-Brandenburg und weitere Vertreter von
Migrantenvereinen. Folgende Kandidatinnen und Kandidaten wurden mit folgenden
Stimmen in den Vorstand gewählt:
Sonay Atac: 51 Stimmen / Cumali Kangal: 51 / Safter Cinar: 50 / Eren Ünsal: 46 / Berrin
Alpbek: 42 / Ayse Demir: 40 / Hilmi Kaya Turan: 29 / Ferda Sönmez: 21 (Ersatzmitglied) /
Yasemin Özbey: 17 (Ersatzmitglied)
Zu den Kassenprüfern wurden folgenden
Kandidat/-innen gewählt: Kemal Karabulut:
28 Stimmen / Tülay Usta: 27 / Cemil Turan:
26.

TRT-INT `Kabel Deutschland`
þebekesinden dijital yayýna geçti

In der darauffolgenden Vorstandssitzung wurden die bisherigen
Sprecher/-innen, Safter Cinar, Eren Ünsal und Cumali Kangal in
ihren Ämtern bestätigt.

Ebenfalls wurde Berrin Alpbek (mit weißem Pullover in der
Mitte) als Kassenwartin bestätigt.

Der Vorstand wird seine Schwerpunkte für die anstehende
Amtsperiode in einer Klausurtagung festlegen. In einer ersten
Diskussion zeichnete sich aber ab, dass das Thema "Stellung
der Frauen in der Gesellschaft" einen Schwerpunkt bilden wird.
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TRT-INT kanalý, Almanya`da `"Kabel Deutschland" adlý
þebekenin yayýn yaptýðý tüm bölgelerde artýk dijital yayýndan izlenebilecek. TRT Berlin Temsilcisi Tarýk Baykur,
yaptýðý açýklamada, "TRT-INT; Baden-Württemberg ve
Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde kablodan dijital olarak yayýnlanmaya baþlamasýnýn ardýndan, Kabel
Deutschland`ýn dijital kablo yayýnýna da giriþiyle birlikte
dijital yayýn hamlesini büyük çapta tamamlamaktadýr."
dedi
Baykur, geçmiþte sadece bazý bölgelerde analog yayýnda izlenebilen TRT-INT kanalýnýn 28 Þubat`ta kablo
þebekelerindeki analog yayýnýn sona ermesi nedeniyle
1 Mart`tan itibaren sadece dijital yayýnda izleneceðini
belirtti. Kabel Deutschland`ýn müþterilerinin dijital bir
kablo kutusu alarak ve sadece bir kereye mahsus olmak
üzere 14,50 Euro açýlýþ ücreti ödeyerek TRT-INT yayýnlarýný seyredebileceklerini ifade eden Baykur, bunun
dýþýnda aylýk ödemenin söz konusu olmayacaðýný ,
mevcut abonelerinde TRT-INT`i þifresiz olarak ücretsiz
izleyebileceklerini kaydetti.
Baykur, Kabel Deutschland`ýn, TRT-INT kanalýnýn yaný
sýra 8 Türk kanalýnýn yayýnlarýný da abonelerine ilettiðini, yayýn paketinin Türkiye Süper Ligi naklen maç yayýnlarýndan sinema filmlerine kadar geniþ bir yelpazeyi
içerdiðini söyledi.
Kabel Deutschland`ýn, Almanya`nýn 13 eyaletinde
yaklaþýk 10 milyon haneye kablolu yayýn hizmeti sunduðunu belirten Baykur, Avrupa`nýn en büyük kablo televizyon operatörü olan þebekenin, yüksek hýzlý internet
gibi diðer bazý ürünlerde sunduðunu ifade etti.
Baykur ayrýca, "28 Þubat 1990 tarihinde yayýna baþlayan TRT-INT kanalýyla, sadece dünyadaki Türklere
deðil, yabancý dil alt yazýlý programlarla uluslararasý bir
izleyici kitlesine ve özellikle Avrupa`daki kablo aðlarýyla
önemli sayýda haneye ulaþmaktayýz." dedi.

KISA HABERLER
23 Nisan Çocuk Þenliði
hazýrlýklarý baþladý
Çok sayýda Türk derneðinin biraraya gelerek oluþturduðu Berlin
23 Nisan Uluslararasý Çocuk Þenliði Organizasyon Komitesi, bu
yýl 23 ve 24 Nisan tarihlerinde Schöneberg parkýnda yapýlacak
þenlikle ilgili ön hazýrlýk çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.
Þenliðin koordinasyon, organizasyon ve uygulanmasýndan sorumlu Rýza Þahin, Türkevi’nde düzenlenen basýn
toplantýsýnda, geçen yýllarda tecrübesizliklerinden kaynaklanan bazý zorluklarýn olduðunu, ancak bu yýl teknik altyapýyý tamamladýklarýný ve profesyonel bir çalýþma yapýlmasý
için organizasyon hazýrlýklarýnýn sorumluluðunu Concept Verlag adlý yayýn kuruluþuna
verdiklerini söyledi. Bu yýl ilk kez çocuklararasý bir futbol turnuvasý da düzenleneceðini ve
bu konuda spor derneklerine önemli görevler düþtüðünü ifade eden Þahin, ayrýca etkinliðin desteklenmesi için 50, 100 ve 500 Euro’luk baðýþ kuponlarý hazýrladýklarýný ve bu
konuda vatandaþlardan destek beklediklerini söyledi. Rýza Þahin ayrýca, basýn yayýn
kuruluþlarýnýn kendilerini fazla desteklemediði þeklinde eleþtiri getirdi. Berlin
Baþkonsolosu Aydýn Durusoy da, basýn toplantýsýnda yaptýðý konuþmada,
23 Nisan’ýn gittikçe uluslararasý bir boyut kazandýðýna dikkati çekerek, 23
Nisan Uluslararasý Çocuk Þenliði’nin, katýlýmlarýn gittikçe arttýðý bir etkinlik
haline geldiðini söyledi.
Organizasyon Komitesi üyesi Ahmet Yýlmaz da, geçen yýl çocuklar arasýnda ilk kez bir resim yarýþmasý düzenlediklerini ve 700 resim arasýndan 10
en iyi resmi seçerek, birinci seçilen resmin sahibini ailesiyle birlikte tatile
gönderdiklerini hatýrlatarak, bu yýl da böyle bir etkinlik düzenleyeceklerini,
herkesin çocuklarýný bu yönde teþvik etmelerini istediklerini belirtti.

BERLÝNDE ÝÞSÝZLÝK REKOR SEVÝYEDE
Almanyada iþsiz sayýsý 5 milyonu aþarken Berlinde ise iþsiz sayýsý geçen ay rekor
seviyeye yükseldi. Berlin Ýþ Ajansýnýn vermiþ olduðu bilgilere göre Ocak ayýnda 327 bin
kiþi iþsizliðe müracaat ederken,bu sayýnýn Þubat ayýnda 331 bin 905 e yükseldiði açýklandý,.Ýþsizlik oraný ise yüzde 19,4 ten 19,6 ya yükseldi. Brandenburg Eyaletinde ise
iþsiz sayýsý düþüþ gösterirken 275 bin kiþi iþsiz olarak kayýtlara geçti. Berlindeki iþsiz
insanlarýmýz artýk kahvelerin muntazam müþterileri oldu. Bir çok insanýmýz iþ umudunu
çok dan kaybetmiþ, Berlinde artýk bizim için çalýþma ortamý hiç kalmadý diyorlar. Okey
masalarýnda dumanlý ortamýn devamlý müþterileri oldular.
MENDERES SÝNGÝN
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TÜRKLER Ý Ç Ý N ONLINE
ALMANYA`NIN BAÞKENTi BERLiN,
ARTIK TÜRKLER iÇiN DE "ONLINE"
125 bin Türk vatandaþý, 70 bin de Alman vatandaþlýðýna geçen Türkün yaþadýðý Berlin`in
resmi Türkçe internet sitesi açýldý. Sitede
Berlin`den haberler, Berlin`in tarihi ve
Berlin`deki Türk iþletmeler hakkýnda bilgiler yer
alacak.
Almanya`nýn baþkenti Berlin`in resmi Türkçe
internet sitesi "www.berlin-turkish.com " yayýna
baþladý. Türkçe sayfayý hazýrlayan Ekcon þirketi
tarafýndan yapýlan tanýtým toplantýsýna,
Türkiye`nin Berlin Konsolosu Bileda Kaçar,
Berlin eyalet meclisi milletvekili Dilek Kolat,
"Partner für Berlin" adlý þirketin Genel Müdürü
Friedrich- Leopold von Stechow da katýldý.
Ýnternet sayfasýnda Berlin`den güncel haberler,
Berlin`in tarihi ve Berlin`deki Türk iþletmeler
hakkýnda bilgiler yer alýyor.
Konsolos Kaçar, toplantýda yaptýðý konuþmada,
internet sayfasýnýn çok iyi bir çalýþma olduðunu
ifade ederek sayfadan Berlin`e gelmek isteyen
Türk turistlerin, Berlin`de yaþayan Türklerin ve
iþ adamlarýnýn yararlanabileceklerini belirtti.
Milletvekili Kolat da sitenin, Berlin`in uluslararasý bir kent olduðunu göstermek açýsýndan
önemli olduðunu, sayfanýn özellikle ekonomik
çevrelerin baþvurabileceði bir kaynak olacaðýný
söyledi. Berlin`de Türk þirketleri için önemli bir
potansiyelin bulunduðuna dikkati çeken Kolat,
"Berlin`de 125 bin Türk vatandaþý, 70 bin de
Alman vatandaþlýðýna geçen Türk yaþýyor.
Ayrýca 3 bin 500 Türk üniversite öðrencisi var.
Türk ve Alman ekonomisinin bu potansiyelden
yararlanmasý gerekir." diye konuþtu.
Stechow da internet sayfasýnýn önemli bir adým
olduðunu belirterek, "Hedefimiz Berlin`i tanýtmak ve iþtihdam yaratmak. Sayfa özel kiþiler
tarafýndan finanse edildi. Böyle bir proje baþka
bir kentte yapýlmadý. Internet çaðýnda yaþýyoruz, bilgi edinmek için en önemli kaynak olarak
interneti kullanýyoruz. çince, Japonca, Ingilizce
ve Rusçadan sonra Türkçe sayfanin da bulunmasý çok önemli" dedi. Stechow ayrýca, Berlin
Eyaleti Baþbakaný Klaus Wowereit`in mayýs
ayýnda Istanbul`a yapacaðý ziyaret sýrasýnda
sayfayý tanýtacaðýný kaydetti.
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Berlin Büyükelçisi Mehmet Ali Irtemçelik ise
internet sitesinde yer alan yazýsýnda, Berlin`in
resmi internet sayfasýný önemsediðini belirterek, "Türkler 300 yýldýr Berlin`de ama ilk defa
bu kadar kapsamlý ve rahat bir þekilde ve en
önemlisi kendi dillerinde Berlin`le ilgili istedikleri bilgilere ulaþabilecekler" ifadesini kullandý.
Berlin`in gerek Osmanlý Imparatorluðu`nda,
gerek çaðdaþ Türkiye Cumhuriyeti`nde her
zaman ilgi duyulan bir merkez olduðunu ifade
eden Irtemçelik," 1701`de küçük bir grupla
Berlin`i ziyaret eden Mektupçu Azmi Efendi ve
Said Efendi ile baþlayan, 9 Kasým 1763`de
Berlin`e gelen ilk Türk Büyükelçisi Ahmet
Resmi Efendi ile devam eden Türklerin Berlin`e
olan ilgisi ve Berlin`deki mevcudiyetleri 300 yýlý
aþkýn süredir artarak devam etmektedir" diye
yazdý.
Irtemçelik, Almanya`nýn karanlýk günlerinden
kaçarak modern Türkiye`ye sýðýnan Alman entellektüellerin Türkiye`ye sagladýklarý katkýlar
gibi, 1960`dan bu yana Almanya``ya gelen
Türklerin Alman ekonomik mucizesine katkýlarýnýn ortak yakýn tarihin önemli bir unsuru olduðunu kaydetti. Irtemçelik, Berlin`in bu giriþiminin Almanya`nýn diðer büyük þehirlerine de
örnek olmasýný temenni ettiðini belirtti.

Türkçe internet sitesinin tanýtýmý için düzenlenen
toplantýya Berlin eyalet meclisi milletvekili Dilek Kolat
da katýldý. Kolat, "Partner für Berlin" adlý þirketin genel
müdürü Friedrich-Leopold von Stechow ve diðer yetkililerle birlikte sitenin startýný verdi.
Kaynak: Zaman Gazetesi
Yusuf Bal

ÇÖREK OTU
ÇÖREKOTU YAGI
HER DERDE DEVA
Berlinde genç doktorlarýmýzdan Ismail Özkanlý
ile Çörekotu yaðý üzerine bir söyleþi yapdýk.
Umulurki büyük faydalarý dokunur.
Singin-Çörekotu yaðýnýn saðlýk açýsýndan faydalarýndan bahsedermisiniz. Çörekotu yaðý
gerçekden týbben etkili bir bitkimidir?
Özkanlý: Çörek otunun þifasý 3000 yýldan beri
bilinmekte olup, eski Mýsýrlýlar tarafýndan bir
tedavi bitkisi olarak kullanýlmýþtýr.
Peygamberimiz Hz. Muhammed bir hadisinde
(Çörekotu alýn,çünkü çörekotu ölüm hariç tüm
hastalýklarý iyileþtirir).
Singin: Peki günümüzde modern Týp ne diyor?
Özkanlý: Modern Týp bilimi yüzde yüz saf Mýsýr
da yetiþen çörekotu yaðýný araþtýrýp þu neticelere varmýþtýr. Amerika da South Carolina
da Kanser Arastýrma Enstitüsünde, çörekotu
yaðýnýn tümör hücrelerini yok ettiði ve hücreleri
zararlý virüslerden koruduðu ve vücudun direnç
sistemini güçlendirdiði tesbit edilmiþtir. Berlin
Charite Hastanesinde Profesör Dr. Kiesewetter
çörekotu yaðýnýn enfeksiyonlara neden olan
alerjik hastalýklardan, bronþitten, astýmdan ve
dermatolojik hastalýklardan koruduðunu tesbit
etmiþtir. Münih Immonoliji Enstitütüsün den
Dr.Schleicher ise çörekotunun tüm hastalýklara
karþý kullanýlabileceðini ifade etmiþtir. Çörekotu
yaðýnýn ilaç olarak kullanýlabileceði bazý
hastalýklar þunlardýr; seker, yüksek tansiyon,
astým, bronsit, deri hastalýklarý, mide ve baðýrsak hastalýklarý, alerjiler, mantar, diþ eti kanamalarý, böbrek taþlarý gibi.
Singin: Siz Misirda kendiniz çörekotu yaðý
üretiyorsunuz. Piyasada bir çok çörekotu yaðý
satýlýyor. Sizin onlardan farkýnýz ne ?
Özkanlý: Çörekotunun çeþitli cinsleri vardýr.
Fakat Aþaðý Mýsýr yöresinde yetiþen ve Nigella
Sativa diye adlandýrýlan cinsi içinde bol miktarda yað asitleri ve vitaminler içerir. Özellikle
Mýsýrda yetiþen bu tür hastalýklarý iyileþtirmektedir. Türkiye, Suriye, Çin ve Hindistan gibi
ülkelerde yetiþen çörekotu Nigella Damascena
adý ile anýlmaktadýr. Ve bu türler Mýsýrda
yetiþen hemcinslerine göre daha az etkilidir.
Biz çörekotu yaðýný Mýsýrda kendi fabrikamýzda
üretiyoruz. Üretim aþamasý laboratuar ortamýnda sürekli kontrol altýnda tutuluyor.Mýsýrdan
Almanya ya getirdiðimiz çörekotu yaðýný burda

tekrar laboratuara
verip onay aldýkdan
sonra piyasaya
sürüyoruz.
Singin: Laboratuar
ortamýndan
bahsediyorsunuz.
Üretim tarzýnda
dikkat edilmesi
gereken hususlar
nelerdir?
Özkanlý: Hýzlý bir
tedavi etkisi göstermesi için çörekotu
yaðýnýn yüzde yüz
saf çörekotundan
olmasý ve soðuk
presden geçirilmesi
gerekiyor. Içinde hiç
bir kimyasal katki
maddesi ve bitkisel
yagýn olmamasý gerekiyor. Maalesef þu anda
Almanyada piyasada satýlan çörekotu
yaðlarýnýn içerisinde, bitkisel yað katkýsý bulunmakta olup, yaðýn tedavi gücünü düþürmektedir.
Bu sebeble satýn alýrken yaðýn yüzde yüz saf
Mýsýr Çörekotun dan (Nigella Sativa) üretilmiþ
olduðuna dikkat etmek gerekiyor. Burda þunuda belirtmek isterim Mýsýr`da üretilan çörekotu
yaðý 2001 yýlýnda Alman Eczaneciler Birligi
tarafýndan yýlýn yaðý olarak ödüllendirilmiþtir.
Singin: Çörekotu yaðý nasýl kullanýlýyor, yan
etkileri varmý?
Özkanlý: Yüzde yüz Mýsýrdan gelme çörekotu
yaðýnýn hiç bir yan etkisi yokdur. Içerisinde
yüzde 85 doymamýþ yag asiti ve bol miktarda
vitaminler içerir, Günlük 2-4 ml alýndýðýnda
vücut kendini yenileyecek ve vücudun baðýþýklýk sistemini güçlendirecek.
Bu nedenle ilk hafta içinde vücut kendini
ayarlarken, kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz ve
aðzýnýzda hafif bir çörekotu tadý oluþabilir.
Önemli olan düzenli olarak 3-6 ay arasýnda her
gün sabah akþam bir kahve kaþýðý alýnmasýdýr.
Bir miktar bal ile karýþtýrarakta alýnabilir. Tabiki
hastalýklara karþý tedbir olarak çörekotu yagý
bir ömür boyu da alinabilir.
Singin: Çok teþekkür eder baþarýlar dileriz.
Reportaj: MENDERES SINGIN
singin@arcor.de
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E-TÝCARET VE DÜNYA
E-Ticaret küreselleþme sürecinde Ýnternetin hzla yaygýnlaþmasýyla bir kuruluþun, sanal
bir ortamda sýnýrlarý aþarak,
her hangi bir ürünün reklam
pazarlama ve satýþýný yapabildiði ticaret þeklidir. Ayrýca, ETicaret, sanal ortamda, birbiriyle ticaret yapanlarýn, ticari
iþlemlerinde her türlü kolayýlðý
saðlayan, tüm teknolojik ürünlerin (bilgisayar,
e-posta, fax, telefon, elektronik ödeme) ve
sistemelerin bütünüdür.Potansiyel tüketicilerin
dünyanýn her yanýnda pazara arz edilen ürünler hakkýnda bilgi sahibi olmalarýna ve yeni
üreticilerin dünya pazarlarýna girmelerine
imkan vermektedir. Günümüzde, ticari anlamda ülkeler arasýndaki sýnýrlar Ýnternet sayesinde kalkmýþtýr. Dünyanýn her yerinde pazara
sunulan ürünler hakkýnda bilgi sahibi olmalarýna ve ürünleri pazarlama imkan saðlanmasýnda E-Ticaret in büyük katkýlarý vardýr.
E-Ticaretin uygulamalarý için deðiþik formatlar
gündeme gelmektedir. Bu formatlar temel olarak aþaðýdaki gruplarda toplanabilir.
 Busines-Busines (Þirketleri arasýnda, belge ve bilgi deðiþimini saðlayan sistem)
 Busines-Consumer (Sanal
Maðazacýlýk)
 Busines-Government (Þirket ve
Resmi kuruluþlar arasýndaki iletiþim)
 Consumer-Government (Tüketici
ve Resmi kuruluþlar arasýndaki iletiþim)
Günümüzde dünya üzerinde E-Ticaret uygulamalarý iki tür satýþ sistemiyle gerçekleþmektedir:
 Ýþletmeden son kullanýcýya:
Müþterilerinize doðrudan web siteniz
üzerinden satýþ yapmanýza verilen
pazarlama sistem biçimidir. Müºteriler
web siteniz üzerinden sipariºte bulunurlar; siz ise sipariþgeldiðinde ve
ödeme hesabýnýza geçtiðinde malý
hazýrlayýp bir daðýtým þirketi veya
posta aracýlýðý ile sipariþ veren müþterinize talep ettiði ürünü gönderirsiniz.
 Ýþletemeden iþletmeye: Ýþ ortaklarýnýz, bayileriniz, tedarikçileriniz ile
iþ iliþkilerinizi, alýmsatým, faturalandýrma, sipariþ takibi vs. iþlemlerini Ýnternet üzerinden gerçekleþtirme iþlemlerinin tümüdür.ve Dünya üzerindeki
geliþmiþ ülkelerin uyguladýðý bir ticaret
türüdür.
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Þu anda Almanya’daki ETicaret uygulamalarýnýn çok
büyük bir kýsmý dünyadaki
geliþmiþ ülkelerde olduðu gibi Ýþletmeden
iþletmeye olan ticaretle yapýlmaktadýr. Ancak
geri kalmýþ ülkelerdeki E-Ticaret iþlemlerinde
durum bundan farklý olarak iþletmeden son
kullanýcýya olarak deðiþmekte olup satýþ, ETicaret hacminin az bir kýsmýný oluþturmaktadýr.
Geleneksel ticaret karþýsýnda E-Ticaretin
avantajlarý aþaðýdaki þekilde
belirlenebilir:Ürünlerinizin, pazar sýnýrý ve yer
arama sorunu olmaksýzýn Ýnternetin bulunduðu her ortamda pazarlanmasý.
 Bu iþlemler için gerekli olan zaman, yer,
personel ihtiyacýna gereksinim duyulmamasý.
 Çok daha büyük bir müþteri kitlesine ulaþýlmasý.
 Finans kaynaklarýndaki görülen artýþ.
 Ýthalat ve ihracat olanaklarýnýn bulunmasý.
 24 saat tüm dünyadan sipariþler alýnabilmesi yada satýþ yapýlabilmesi.
 Ürün ve hizmetlerinizin tanýtýmýnýn yapýlmasý.
 Size ulaþamayan müþterilere sizin ulaþmanýz ve onlarý bilgilendirmek
Birçok þirket gibi, siz de hem ürün ve hizmetlerinizi sergilemek, hem de kendiniz için yeni
bir pazar oluþturmak istiyorsanýz, bizimle irtibat kurun. Empire Consulting GmbH olarak,
ürünlerinizi müþterilerinize yada kurumlarýnýza ulaþtýrmak için E-Ticaret altyapýnýzý anahtar teslimi olarak kurmaktadýr. E-Ticaret uygulamalarýnda kullanýlan bütün teknolojileri sizin
için kullanmakta ve bu pazarda baþarýya ulaþmanýz için gerekli tüm kýstaslarý yerine getirmektedir. Tasarýmcýlarýmýz ürünlerinizin tanýtýmý için sitenizin görsel açýdan etkili olmasýný;
programcýlarýmýz ve mühendislerimiz tüm ETicaret uygulamalarýnda müþterilerinizin keyifli ve huzurlu bir þekilde alýþveriþ yapmasýný
hedef alarak çalýþmaktadýr.
Empire Consulting GmbH

Cem Mahmut Balikci
(info@empire-consulting.com)

HÜDAÝ ÜLKER’LE BU AY
BÝLÝNÇALTI
BAÞROLÜ OYNAR
Motivasyon, psikoloji ve kendini geliþtirme konularýna
meraklý biri olduðum için, bu
konuda zaman zaman dost
ve tanýdýklarla konuþuyorum.
Artýk bir çok kiþi baþarýlý olmak için nelerin yapýlmasý
gerektiðini biliyor ama, gene de bir çok kiþi neden baþarýlý olamadýklarýný soruyorlar. Yani yapýlmasý gerekeni
yapmalarýna karþýn baþarý neden gelmiyor?
Ýþte bütün sorun burada yatýyor. Sevdiðimiz dalda bir
iþyeri açýyoruz ama gelin görün ki iþler iyi gitmiyor.Veya
en azýndan bir süre sonra iþler bozuluyor (Tabi iþlerini
baþarýyla yürütenlere sözümüz yok).
Bunun sebebi ne olabilir dersiniz?
Bir iþe giriþtiðimizde kendimize bir hedef tayin etmiþiz
demektir. Hedefi gözden kaçýrdýðýmýzda ise iþler bozulur.
O zaman ortaya þu çýkýyor: Kendimize tayin ettiðimiz
hedef bizi harekete geçirecek ve arkasýndan koþturacak
kadar enteresan deðil. Belki de yapmaya baþladýðýmýz
yeni iþi baþkalarýnýn hatýrý veya moda olduðu için yapýyoruz. Bu durumda baþarý kendini tam manasýyla göstermez, çünkü kiþi bu iþe var gücüyle sarýlmaz.
Hedef tayin ederken bu ‘küçük’ nokta gözardý edilmemeli. Yapmaya baþladýðýmýz iþ üzerine ‘Ben bu iþi seviyor muyum’ diye düþünmeliyiz ve ‘baþarýsýz’ olacaðým
diye deðil, ‘baþarýlý’ olacaðým diye iþe giriþmeliyiz. ‘Ben
bir iþe giriþtim ama bakalým ne olacak’ þeklindeki bir
düþünceyle bir iþe baþladýk mý yenilgiyi baþtan kabul
ettik demektir.
Bu durumun bilinçaltýndaki görüntüsü þöyledir:
Baþladýðý bir iþten vazgeçen birinin bilinçaltýna oynayan
film deðiþmiþtir. Çünkü bir insan bilinçaltýnda neleri
bulunduruyorsa, nelerin hayalini görüyorsa, neleri düþünüyorsa gerçek yaþamda da onu gerçekleþtirir. Ýþte bu
durum insan için bir dönüm noktasýdýr. Yaptýðý iþe karþýlýk bilinçaltýnda baþka düþünceleri olan birinin, ya yaptýðý iþi, ya da bilinçaltýndaki düþüncelerini deðiþtirmesi
gerekir. Çünkü bilinçaltý baþrolü oynar, yani tayin eder.
Bilinçaltý þakaya gelmez bir mekanizmadýr. O sizin düþüncelerinizi uygulamak zorundadýr. Yapmak istediðiniz
iþ, öðrenmek istediðiniz meslek bilinçaltýnda devamlý
taze kalmak, yerini korumak zorundadýr. Hedefi gözden
kaçýrmamanýn anlamý da budur.

Çanakkale Zaferi’nin 90. Yýlý
Mart ayý Çanakkale Zaferi’nin kutlandýðý aydýr. Bu yýl
zaferin 90. yýlý kutlandý; þehitlerimiz bir kez daha anýldý
ve bu savaþta adýný tarihe altýn harflerle yazdýran ve saldýrgan ülkelerin ‘kaderin adamý’ olarak adlandýrdýðý Ulu
Önder Atatürk’ün kahramanlýklarý bir kez daha anlatýldý.
Ýtilaf devletleri, artýk sonu gelmiþ olan Osmanlý devletinin
topraklarýný paylaþmak derdine düþmüþlerdi. Ýstanbul’u
ele geçirmek için Çanakkale’den geçmek zorundaydýler.
Çýkarma yapan itilaf devletlerine, merkezden gelecek
emri beklemeden ve ölümü göze alarak karþý koyan bir
komutan ve askerleri düþmanýn bu emellerine engel
oldular. Mustafa Kemal önderliðindeki Türk Ordusu düþman ordusuna hiç beklemedikleri bir yenilgi tattýrmýþ ve

bu zafer Çanakkale Savaþýnýn kaderini deðiþtirmiþtir.
Büyük komutan Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti’nin
temellerini daha Çanakkale’de atmýþtýr.
Türk milleti Çanakkale’yi, Kurtuluþ Savaþýný ve Mustafa
Kemal’i hiç unutmamýþtýr. Ama ne yazýk ki günümüzde
Atatürk’ün adýný anmadan Çanakkale Savaþlarýndan
söz edenler var. Bu zafer elbetteki kahraman Türk ordusunun zaferidir ama bu ordunun baþýnda ölüme gidercesine savaþý yöneten cesur komutan Mustafa Kemal
nasýl unutulur?
Çanakkale Zaferi’nin 90. Yýlý kutlu olsun.

Atatürk ve Ülkü Dergisi
Ulu Önder’in ülkesi için yaptýðý hizmetler herkesçe bilinir.
O, Türkiye için bir ömür adamýþtýr. Ata’nýn hizmetlerinden biri de dil alanýndadýr. Günümüzde dünya dilleri arasýnda en ön sýralarda bulunan güzel ve geliþmiþ bir dile
(Türkçeye) sahipsek, bunda Atatürk’ün payý büyüktür.
Çünkü o Türkiye’nin ancak geliþmiþ bir Türkçeyle ileriye
gidebileceðini biliyordu. Günümüzde Almanya, Fransa
ve Ýngiltere gibi ülkelerin kendi dillerinin güzelleimesi ve
tanýtýmý için her yýl milyonlarca Euro harcadýklarýna
bakarsak, Ata’nýn ne kadar haklý olduðunu anlarýz.
Atatürk döneminde dil konusunda epey kitap ve dergi
çýkmýþtýr. Türk Dil Kurumu en verimli çalýþmalarýný
Ata’nýn döneminde yapmýþtýr. Kendisi de TDK’nun
hemen her toplantýsýna katýlýr çalýþmalara katkýda bulunurdu.
Ben þimdi Atatürk’ün kurduðu dergilerden biri olan Ülkü
dergisinden bir alýntý yaparak, ‘Ülkü’ adýnýn öyküsünü siz
okurlarla paylaþmak istiyorum: Alýntýyý yaptýðým dergi
Ülkü’nün 1938 yýlýnda çýkan 70. sayýsýdýr. Bu sayýda
Naim Onat imzasýyla çýkan yazý kýsaltýlmýþ olarak þöyle:
„Atatürk, çok zengin ve köklü dilimizi temizlemek ve
sadeleþtirmek yolunu açmýþtý. Dilimize yerleþmiþ yabancý kelimelerin yerine konuþulmasý kolay, tatlý ve arý
Türkçe kelimeler arýyorduk. Ben Ebu Hayyan’ýn ‘el-idrak’
inde ‘amaç’ ýn yakýn ve ülkü’nün uzak hedef yerinde
izah edildiðini görmüþ ve ülkü’nün ‘ideal’ karþýlýðý olarak
kullanýlmasýný uygun bulmuþtum.
1933 yýlýnýn ilk ayýnda Atatürk’ü Adana istasyonunda
karþýlamýþtým. Trende beni yanlarýna çaðýrdýlar. Mersin’e
kadar devam eden yolculukta bu kelime ve daha baþka
dil bahisleri üzerinde konuþulmuþtu. Beni görür görmez,
‘memnun olacaksýn’ dediler: “Yakýnda çýkacak Halkevi
dergisine benden bir ad istediler, sizin ‘Ülkü’yü verdim.
Bilirsiniz ki ülkü ve ülgü Türkçemizde de ölçü ve örnek
de demektir. Esasen ideal de ermek istenilen amaçýn
zihinde kurulmuþ bir timsali, bir örneði deðil midir?“
Bir müddet sonra intiþar eden Ülkü’nün ilk sayýsýnda
Atatürk’ün el yazýlarýyla 23.1. 933 tarih ve Gazi M. Kemal
imzalarýný taþýyan þu yüksek iltifatlarýný okumuþtuk:
„Ülkü“ ye:
„Ülkü’den öz ülkümüzü yayma yolunda kutlu verimler
beklerim“
Evet, Naim Onat’ýn Ülkü dergisi üzerine olan anýsý kýsaca böyle.
Atatürk’ün hizmetlerine saygýlar olsun.
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ALMAN VATANDA Þ LI Ð I BÝLGÝ
ALMAN VATANDAÞLIÐIMI
KAYBETTÝM -NE YAPABÝLÝRÝM?
Was tun beim Verlust der deutschen
Staatsangehörigkeit?
INFO:
TBB - Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu,
Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg,
Tempelhofer Ufer 21, 10963 Berlin,
Tel. 623 26 24
SORUN NEDÝR?
1.1.2000’den sonra Türkiye Cumhuriyeti (veya
baþka bir ülke) vatandaþlýðýna geçen Alman
vatandaþlarýnýn, Alman vatandaþlýðý otomatik
olarak düþmektedir.
SORUNUN HUKUKSAL TEMELÝ NEDÝR? NE
DÝYOR BU MADDE?
1.1.2000 tarihinde deðiþen Alman Vatandaþlýk
Yasasýnýn (Staatsangehörigkeitsgesetz) 25.
maddesidir. Alman vatandaþý olan bir kiþi kendi
isteðiyle ve baþvuru yoluyla bir baþka devlet
vatandaþlýðýný kazanýrsa, Alman vatandaþlýðýný
yitirir.
BU KAYBIN SAPTANMASI NASIL OLUYOR?
Vatandaþlýðýn kaybý hukuksal olarak, herhangi
bir iþlem gerektirmeden kendiliðinden gerçekleþmektedir. Alman makamlarýnýn olayý öðrenmiþ
olmalarýna ya da herhangi bir yazý göndermelerine gerek yoktur. Alman vatandaþlýðý otomatik
olarak düþtüðü için, Alman kimliðini kullanarak
yapýlmýþ olan iþlemlerin daha sonra geçersizliði
söz konusu olabilecektir (aile birleþimi, çocuðun
doðumla Alman vatandaþlýðýný almasý vb).
YENÝDEN TÜRK VATANDAÞLIÐINA
BAÞVURDUÐUM TARÝH MÝ, YOKSA TÜRK
VATANDAÞLIÐINI ALDIÐIM TARÝH MÝ
GEÇERLÝ?
403 Türk Vatandaþlýk Yasasýnýn 8. maddesine
göre, Türk vatandaþlýðýna alýnma T.C. Bakanlar
Kurulunun (2003 yýlýndan beri Ýçiþleri
Bakanlýðýnýn) karar aldýðý tarihte gerçekleþmektedir. Yeniden Türk vatandaþlýðýna alýnma kararýnýn vatandaþa iletilmesi daha sonra olmaktadýr.
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TÜRK VATANDAÞLIÐINA TEKRAR
ALINDIÐIM TARÝHÝ NEREDEN
ÖÐRENEBÝLÝRÝM?
Bu tarih, vukuatlý nüfus kayýt belgesinde yazýlýdýr. Konsolosluða baþvurmak yoluyla Türk vatandaþlýðýnýn ne zaman kazanýldýðý öðrenilebilir.
BENÝM ÝÇÝN HANGÝ TARÝHLER
TEHLÝKELÝDÝR ?
1.1.2000 tarihinden önce T.C. Bakanlar
Kurulunun kararýyla Türk vatandaþlýðýný kazananlarýn çifte vatandaþlýðýnda hiçbir sorun yoktur.
1.1.2000 tarihinden önce Türk konsolosluklarýna baþvuru yaparak (örneðin 1997, 1998, 1999
yýllarýnda) yeniden Türk vatandaþý olmak isteyenlerin iþlemleri, 1.1.2000’den sonra bitirilmiþ
ise, yine Alman vatandaþlýðý düþmektedir.
ALMAN VATANDAÞLIÐINI KAYBETTÝYSEM
NE OLACAK?
Göç Yasasý kapsamýnda 1.1.2005 tarihinde
yürürlüðe giren Oturma Yasasýnýn
(Aufenthaltsgesetz) 38. maddesinde, eski
Alman vatandaþlarý için bir düzenleme bulunmaktadýr. Buna göre, kayýp tarihinde 5 yýldýr
Alman vatandaþý olarak Almanya’da yaþayanlar
Yerleþme Ýzni (Niederlassungserlaubnis), 1 yýldýr yaþayanlar ise Oturma Ýzni alabileceklerdir.
Genelde Türk vatandaþlýðýna dönüþ baþvurusu
hemen yapýldýðýndan, bu durumdan etkilenen
insanlarýmýzýn 5 yýldýr Alman vatandaþý olmadýklarýndan yola çýkýlacaktýr. Oturma Ýzni olanlarýn
her alanda çalýþma hakký ve iþyeri açma izni
bulunmaktadýr.
TÜRK VATANDAÞLIÐINDAN YENÝDEN
ÇIKARSAM DURUMU DÜZELTEBÝLÝR
MÝYÝM?
Türk vatandaþlýðýný kazanmakla Alman vatandaþlýðý kaybedildiðinden, durumu düzeltmek
amacýyla yeniden Türk vatandaþlýðýndan çýkýlýrsa, vatansýz duruma düþülür. Bu durumda
baþka sorunlarla da karþýlaþabilirsiniz. Türk vatandaþlýðýndan yeniden çýkma baþvurusu verenlerin bu baþvurularýný geri çekmelerinde yarar
vardýr. Türkiye’den çýkma baþvurusu gelmiþ
olsa bile, bunu konsolosluktan imza atmadan
almadýkça, vatandaþlýktan çýkma iþlemi gerçekleþmez. Ancak konsolosluktan gelen çaðrý
yazýsýndan itibaren 3 yýl içinde bu belgeyi alma-

ALMAN VATANDA Þ LI Ð I BÝLGÝ
dýðýnýz ya da çýkmaktan vazgeçtiðinizi bildirmediðiniz takdirde Türk makamlarý vatandaþlýktan
çýkarma iþlemi yapýlabilir.
NE YAPMAM GEREKÝYOR?
Oturma Yasasýna göre, Alman vatandaþlýðýnýn
kaybýnýn öðrenilmesinden sonra 6 ay içinde
baþvuru yapýlmasý gerekmektedir. Berlin Ýçiþleri
Senatörlüðünün kararý uyarýnca, 1.1.2000 31.12.2004 tarihleri arasýnda Türk vatandaþlýðýný kazanarak Alman vatandaþlýðýný kaybedenlere, 31.08.2005 tarihine kadar baþvuruda bulunmak kaydýyla oturma izninin alýnmasýnda bir
zorluk çýkarýlmayacaktýr. Oturma izni için „yeterli gelir” koþul olarak aranmayacaktýr. Oturma
izni 3 yýl süreli verilecektir.
NEREYE BAÞVURACAÐIM?
Bu durumda olanlarýn Yabancýlar Dairesinin
Friedrich-Krause-Ufer 24, 10553 Berlin adresine baþvurmalarý gereklidir. Baþvuru formu bu
broþürün orta sayfasýnda bulunmaktadýr.
Baþvuru formunu doldurmanýz, yanýna üzerinde
adýnýz ve adresinizin yazýlý olduðu içi boþ ve
pullanmýþ (1,- Euro) bir zarfý da eklemeniz
gerekmektedir. Bu baþvuru formuyla yapýlacak
baþvuruya Yabancýlar Dairesinden yanýt verilecek ve size bir randevu verilecektir. Gelecek
mektupta Oturma Ýzni baþvuru formu da olacaktýr (Bu formun doldurulmasýnda TBB yardýmcý olacaktýr). Randevu verilmesi 8-12 hafta
arasýnda olacaktýr. Önemli olan 31.08.2005 tarihinden önce baþvurunun yapýlmýþ olmasýdýr.
Randevu bu tarihten sonra da olsa, baþvuru
zamanýnda yapýlmýþ kabul edilecektir. Tatile
gidecek olanlarýn tatil sýrasýnda randevu verilebileceðini düþünerek gerekli önlemleri almasýnda yarar vardýr.
HANGÝ BELGELERÝ GETÝRMEM
GEREKÝYOR?
Randevu verildiðinde beraberinizde getirmeniz
gerekli belgeler þunlardýr:
Bürgeramt/Meldestelle’lerden alýnacak tüm
Anmeldung’lu süreleri içeren belge
(Aufenthaltsbescheinigung über angemeldete
Zeiten). Bu belgeyi almak için ortadaki Almanca
açýklamayý beraberinizde götürünüz. Türk vatandaþlýðýnýzý ne zaman kazandýðýnýzý gösterecek bir belge (Vatandaþlýða alýnma belgesi ya
da Konsolosluk ya da Büyükelçilikten bir yazý).

Bu belge alýnamýyorsa, getirilmesi zorunlu deðildir. Bürgeramt/Meldestelle’lerden alýnacak iyi
hal kaðýdý (polizeiliches Führungszeugnis). Bu
belge 6 aydan eski olmayacak. Geçerli Türk
pasaportu. Alman kimlik kartý
(Personalausweis) ve varsa Alman pasaportu
(kayboldu ise, kayýp bildirimi). Ýki adet güncel
vesikalýk fotoðraf. Dolduracaðýnýz Oturma Ýzni
baþvuru formu. Bu belgelerle gittiðiniz gün size
3 yýllýk oturma izni verilecektir. Bunun için sizden 60 Euro ücret alýnacaktýr. Sýnýrdýþýný gerektirecek suçlar varsa, ayrý bir araþtýrma yapýlacaðýndan size bir baþka belge verilecektir.
31.08.2005’TEN SONRA NE OLACAK?
Bu tarihten sonra baþvuranlar yukarýdaki kolaylýklardan yararlanamayacak, oturma izni almak
için tüm koþullarýn yerine gelip gelmediðine
bakýlacaktýr.
Türkiye ile Avrupa Birliði arasýndaki Ortaklýk
Sözleþmesi 1/80 kapsamýna giren vatandaþlarýmýzýn çalýþma izni haklarý olduðundan, otomatik olarak oturma izin haklarý da bulunmaktadýr.
Bu durumda olan vatandaþlarýmýz Oturma
Yasasýnýn 38. maddesi dýþýnda da her zaman
baþvuru yapma hakkýna sahiptirler. Bu kapsama iþverenler girmediðinden, bu kiþilerin mutlaka 31.08.2005 tarihine kadar baþvuru yapmasýnda yarar bulunmaktadýr.
YENÝDEN ALMAN VATANDAÞLIÐINA
GEÇEBÝLÝR MÝYÝM?
Oturma Ýzni alýndýktan sonra yeniden Alman
vatandaþlýðýna geçme baþvurusu yapýlabilir. Bu
durumda kiþinin süresiz oturma iznine sahip
olmasý gerekmez. Gerekli olan 8 yýllýk süre,
Almanya’daki toplam yaþama süresine bakýlarak yeterli görülecektir.
Vatandaþlýk iþlemleri þu anda geçerli yasalar
üzerinden yapýlacaktýr ve tüm süreç yeniden
çalýþacaktýr. Ancak burada da Berlin Ýçiþleri
Senatörlüðünün aldýðý bir idari kararla, Alman
vatandaþlýðýna geçiþ Vatandaþlýk Yasasýnýn 8.
maddesi gereðince yapýlacak, yine ayný maddeye dayanarak gelir araþtýrmasý yapýlmayacaktýr. Daha önce Almanca dil testi yapmýþ
olanlara bir daha test yapýlmayacaktýr.
info:TBB

11

TÜRKÝYE TANITIM

AFYON

BÜYÜK TAARRUZ’UN BAÞLADIÐI VE
30 AÐUSTOS ZAFERÝNÝN
KAZANILDIÐI ÞEHÝR:
AFYONKARAHÝSAR
Hüdai Ülker
Afyonkarahisar’la ilgili bu yazýya baþlamadan önce bir noktaya deðinmekte
yarar var: Uzun yýllardýr halk arasýnda bu
ilimizin adý ‘Afyon’ olarak kullanýlýrdý,
hatta kitaplara da bu þekilde geçmiþti.
Þimdi ‘Afyon’ adý kýsa bir süre önce
TBMM’den geçen bir kararla
‘Afyonkarahisar’ olarak deðiþtirildi. Aslýnda bu kararýn Meclis’ten çýkmasýna da gerek yoktu çünkü
Afyonkarahisar adý herhangi bir yasal düzenlemeyle kaldýrýlmamýþ, basýnda ve yazýþmalarda Afyon
adý kullanýla kullanýla bu isim kendiliðinden ortaya
çýkmýþtý. Kýsacasý bu ilimizin eski ve yeni adý
Afyonkarahisar’dýr. Bu ismin açýklamasý þöyledir:
‘Afyon’ adý burada iki bin yýldan uzun bir zamandýr
haþhaþ ekildiði için, buradan geliyor, ‘Karahisar’ adý
da Afyonkarahisar’ýn tarihi kalesinden
gelmektedir.
AFYONKARAHÝSAR’IN COÐRAFÝ
KONUMU
Afyonkarahisar ili, Batý Anadolu’yu Ýç
Anadolu’ya baðlar. Ýl, kuzey doðudan
güney batýya uzanmakta ve þekil olarak güzel bir manzara göstermektedir.
Afyonkarahisar ilinin yüzölçümü 14
555 kilometrekaredir. Güneyde
Isparta ve Burdur, batýda Denizli ve
Uþak, kuzeyde ve doðuda Eskiþehir
ve Konya illeriyle sýnýrlarý vardýr.
Afyonkarahisar genel görünüm itibarýyla ortalama yüksekliði 1000-1500
metre olan bir yayla karakteri taþýr. Bu
il, dað ve ova yönünden oldukça zengindir.
ÝLÇELER VE NÜFUS SAYILARI
Merkez 183.351; Basmakçi:16140;
Bayat 8667; Bolvadin 75298; Çay
46600; Çobanlar 10974; Dazkýrý
16807; Dinar 99353; Emirdað 50526;
Evciler 12083, Hocalar 11199; Ýhsaniye 32193; Ýsçehisar 21350;
Kýzýlören 4264; Sandýklý 60342,
Sincanlý 48017; Sultandaðý 20226;
62219
GENEL TOPLAM : 781107
BÜYÜK TAARRUZ VE
AFYONKARAHÝSAR
Büyük Taaruzun mimarý Atatürk,
“Nutuk” adlý eserinde o günleri þöyle
anlatýyor:
“Efendiler, artýk Büyük Taarruz’dan
söz açma sýrasý geldi. Bilirsiniz ki,
Sakarya Meydan Muharebesi’nden
sonra, düþman ordusu büyük ve kuvvetli bir grupla Afyonkarahisar Dumlupýnar arasýnda bulunuyordu. Bir
baþka kuvvetli grubuyla da Eskiþehir
bölgesindeydi. Bu iki grup arasýnda
yedek kuvvetleri vardý. Sað kanadýný,
Menderes dolaylarýnda bulundurduðu
kuvvetlerle, sol kanadýný da Ýznik
Gölü’nün kuzey ve güneyindeki kuvvetleriyle koruyordu.
Denilebilir ki, düþman cephesi, Marmara’dan Menderes’e
kadar uzanýyordu. Düþman ordusunun kuruluþunda, üç kolordu ve bir takým baðýmsýz birlikler bulunuyordu. Üç kolordu12

sunda on iki tümen vardý. Baðýmsýz birlikleri de ayrýca üç tümene eþitti. Biz, Batý
Cephesi’ndeki kuvvetlerimizi iki ordu
halinde teþkilâtlandýrmýþ ve düzenlemiþtik. Bundan baþka, doðrudan doðruya
cepheye baðlý örgütlerimiz de vardý.
Bizim bütün birliklerimiz on sekiz tümen
idi. Bundan baþka üç tümenli bir süvari
kolordumuz ve daha zayýf mevcutlu iki
süvari tümenimiz vardý. Teþkilatý biribirinden farklý olan iki düþman ordusu biribiriyle karþýlaþtýrýlýrsa, her iki tarafýn insan
ve tüfek kuvvetleri, aþaðý yukarý biribirine
denk bulunuyordu. Yalnýz, Yunan ordusu,
dünyanýn hür ve kendisini destekleyen
sanayiine dayandýðý için, makineli tüfek,
top, uçak, taþýt, cephane ve teknik malzeme bakýmýndan daha üstün durumdaydý.“
Evet Ulu Önder taarruzdan önceki durumu böyle anlatýyordu. Ve Büyük
Taarruz...
26 Aðustos 1922’de Baþkomutan
Mustafa Kemal Atatürk, Kocatepe’deki
çadýrlý ordugahta, üstünde gaz lambasý
yanan küçük bir masanýn baþýnda çalýþýyordu. Mustafa Kemal’in çadýrý gibi diðer
çadýrlarda da gaz lambalarý ile mum
fenerleri yanýyordu. çeþitli yönlerden
gelen cýrcýr böceklerinin sesleri uyku vericiydi. Ancak bu saatler uyku saati deðil,
vatanýn kaderinin yazýlacaðý saatlerdi.
Mustafa Kemal Paþa ordusuna taarruz emrini verdi ve Türkiye
topraklarýnýn düþman iþgalinden kurtuluþunun son noktasý, 4
günlük çetin bir savaþýn ardýndan, þehitlerin kanýyla kondu.
26 Aðustos sabahý saat 05:30’da Türk topçusunun ateþiyle
baþlayan Büyük Taaruz, Mehmetçiðin süngü savaþýyla devam
etti. Ve 30 Aðustos 1922’de savaþ, Türk ordusunun kesin
zaferiyle sonuçlandý.
ET ÜRÜNLERÝ, KAYMAK ÞEKERÝ, HAÞHAÞ VE KAPLICALAR
Afyonkarahisar üzerine sayfalarca yazý yazsak gene de bu ilin
özelliklerini ve güzelliklerini anlatamayýz. Buradaki kaplýcalar
ve banyolar Türkiye çapýnda bilinir, hatta son yýllarda kaplýcalarýn ünü ülke sýnýrlarýný aþmýþtýr.
Yolu bu kente düþen birinin sucuk almadan geçip gitmesi
düþünülemez. Ülkemizde sucuk denilince akla
“Afyonkarahisar Sucuðu” gelmektedir. Sucukçuluk,
Afyonkarahisar’da uzun yýllardan beri yapýlmaktadýr ve gerek
kalite gerek lezzet yönünden “Afyonkarahisar Sucuðu’’ bir
markadýr.
Haþhaþ denilince Türkiye’de akla hemen Afyonkarahisar adý
gelir. Haþhaþ bitkisinin üretiminin çok eski zamanlardan beri
yapýldýðý bilinmektedir. Bu bitkinin Anadolu’da bilinen tarihi
Milattan 5 bin yýl öncesine deðin uzanýr.
Türkiye’de haþhaþýn ekimi ve alýmý devlet kontrolü ve izni
altýndadýr.Yýllýk 12.000 ton kadar haþhaþ ekimi yapýlýr. Bunun
büyük bir bölümü ise Afyonkarahisar sýnýrlarý içindedir.
Afyonkarahisar’ýn kaymak þekeri ve lokumu da dillere destandýr. Ama þimdi bunlarý da anlatýrsak ardýndan ekmek kadayýfý
ve kiraz gelecektir. En iyisi bu yaz ne yapýp edip
Afyonkarahisar’a gitmeli ve bu güzellikleri bu tarihi kentte yaþamalý.
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AHMET TUNGA

Steueranmeldungen: Abgabe auf
elektronischem Weg ab 1.1.2005

Details zur elektronischen
Lohnsteuerbescheinigung ab 2005

Die elektronische Übermittlung von
Steueranmeldungen wird ab dem Jahr 2005 zur
Pflicht von Unternehmern und Arbeitgebern. Zur
Vermeidung von Umstellungsproblemen zum
Jahreswechsel können die Steueranmeldungen für
Voranmeldungszeiträume bis zum 31.3.2005 noch
auf herkömmliche Art und Weise beim Finanzamt
eingereicht werden.
Gemäß den Vorgaben im Steueränderungsgesetz
2003 müssen Unternehmer und Arbeitgeber künftig
ihre Umsatzsteuer-Voranmeldungen bzw.
Lohnsteuer-Anmeldungen nach Maßgabe der
Steuerdaten-Übermittlungsverordnung an die
Finanzämter übersenden. Die elektronische Übermittlung hat erstmals für Voranmeldungs- bzw.
Anmeldungszeiträume zu erfolgen, die nach dem
31.12.2004 enden. Zur Vermeidung unbilliger
Härten kann das zuständige Finanzamt auf Antrag
zulassen, dass die Umsatzsteuer-Voranmeldung
und die Lohnsteuer-Anmeldung weiterhin in
herkömmlicher Form (auf Papier oder per Telefax)
abgegeben werden. Eine unbillige Härte würde insbesondere dann vorliegen, wenn der Unternehmer
bzw. Arbeitgeber bislang nicht über die erforderlichen technischen Voraussetzungen verfügt und er
nur zum Zwecke der elektronischen Übermittlung
entsprechende Investitionen tätigen müsste.
Die Finanzverwaltung will aus
Vereinfachungsgründen jedoch nicht beanstanden,
wenn die Steueranmeldungen für bis zum
31.3.2005 endende Voranmeldungs- bzw.
Anmeldungszeiträume noch in herkömmlicher Form
abgegeben werden. Eine gesonderte Zustimmung
des Finanzamts ist in diesen Fällen nicht erforderlich. Das bedeutet, dass Unternehmer und
Arbeitgeber die
monatlichen Steueranmeldungen bis einschließlich
März 2005 und die Steueranmeldungen für das
erste Quartal 2005 noch auf Papier oder Telefax
einreichen können.
Auch wenn Unternehmen vereinzelt noch nicht mit
entsprechender Steuersoftware arbeiten, sind sie
nicht daran gehindert, Steueranmeldungen auf elektronischem Wege beim Finanzamt einzureichen. Die
Finanzverwaltung stellt das Programm
Elsterformular gratis auf CD-Rom zur Verfügung
(erhältlich in den Finanzämtern) bzw. ermöglicht
den Zugriff auf eine Downloadversion im Internet
(www.elsterformular.de). Die neue Version für das
Jahr 2005 steht bereits zur Verfügung. Als
Minimalvoraussetzung für die Abgabe der elektronischen Steueranmeldung genügt daher auch in
Zukunft ein Internetzugang, der in jedem
Unternehmen vorhanden sein sollte.

Arbeitgeber mit maschineller Lohnabrechnung sind
verpflichtet, ab dem Kalenderjahr 2004
Lohnsteuerbescheinigungen bis zum 28.2. des
Folgejahres elektronisch an die amtlich bestimmte
Stelle zu übermitteln. Sofern das Dienstverhältnis
während des Kalenderjahres 2004 beendet wird,
kann die Datenübermittlung zu einem früheren
Zeitpunkt erfolgen. Dem Arbeitnehmer ist ein nach
amtlich vorgeschriebenem Muster gefertigter
Ausdruck der elektronischen
Lohnsteuerbescheinigung mit Angabe des lohnsteuerlichen Ordnungsmerkmales auszuhändigen
oder elektronisch bereitzustellen.
Auf dem Weg zur vollelektronischen
Steuererklärung wird über das Programm
"Elsterlohn" die elektronische Übermittlung der vom
Arbeitgeber zu bescheinigenden Lohnsteuerdaten
an die Finanzverwaltung realisiert. Die durch den
Arbeitgeber übermittelten Daten werden den
Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit des
Arbeitnehmers zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgt
unabhängig von der Steuernummer des
Steuerpflichtigen derzeit über die so genannte eTIN.
Diese ist vom Arbeitgeber nach amtlicher Regel aus
Namen, Vornamen und Geburtsdatum des
Arbeitnehmers zu bilden und zu verwenden.
Das BMF-Schreiben informiert Softwarehersteller
und Selbstprogrammierende Arbeitgeber ausführlich
über das Projekt "Elsterlohn" und verweist auf einen
gesicherten Download-Bereich im Internet
(http://www.elsterlohn.de), der die notwendigen
Hilfsmittel zur technischen Umsetzung der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung bereithält. Die
Datensicherheit wird durch ein zeitgemäßes
Verschlüsselungsverfahren erreicht. Darüber hinaus
wird im gesicherten Download-Bereich ein
Entwicklerforum für Softwarehersteller angeboten.
Die neuen Muster für den Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung 2004 und 2005 sind
dem BMF-Schreiben als Anlagen beigefügt. Es sind
im Wesentlichen die Daten zu bescheinigen, die bislang auf der Rückseite der Lohnsteuerkarte stehen
mussten.
Hinweis:
Arbeitgeber ohne maschinelle Lohnabrechnung
können das bisherige (manuelle) Verfahren
zunächst weiter anwenden. Dieser
Ausnahmetatbestand ist jedoch zeitlich begrenzt. Ab
dem Kalenderjahr 2006 sind dann voraussichtlich
alle Arbeitgeber (mit Ausnahme von haushaltsnahen
Beschäftigungsverhältnissen) zur Übermittlung von
elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen
verpflichtet (vgl. § 52 Abs. 52c EStG). Eine
Billigkeitsregelung enthält das BMF-Schreiben nicht.
Info: Haufe Steuer Office
Ahmet TUNGA
Gelernter Steuerfachangestellter
Geprüfter Bilanzbuchhalter

ÝTB TURÝZÝM FUARI
Türkiye bu yýl 20 milyon
yabancý ziyaretçi bekliyor
Kültür ve Turizm Bakaný Atilla Koç, 2005 yýlýnda
Türkiye’ye 20 milyon turistin gelmesinin beklendiðini
söyledi. Koç, Berlin’de düzenlenen Uluslararasý Turizm
Borsasý (ITB) Fuarý’nda düzenlediði basýn toplantýsýnda,
‘’2004 yýlýnda, baþarýlý bir turizm yýlý geçirdik. 17,5 milyon turist ülkemize geldi ve 15,9 milyar dolar gelir getirdiler. Araþtýrmalara göre, bu yýl 20 milyon turistin gelmesi
mümkün görünüyor’’ dedi. Türkiye’nin dünyadaki en çok
ziyaret edilen ilk 10 ülke arasýnda bulunduðunu ve
turizm alanýndaki pazar payýný sürekli yükselttiðini belirten Koç, bu yýl Almanya’dan Türkiye’ye 5 milyon turistin
gelmesini beklediklerini kaydetti. Turizmin geliþmesine
katkýlarýndan dolayý basýna ve tur operatörlerine özellikle teþekkür eden Koç, bu olumlu gidiþatýn korunmasý
için, þimdiye kadar alýnan önlemlerin yeni tedbirlerle
desteklenmesi gerektiðini belirtti. Bu konuda her teklife
açýk olduklarýný bildiren Koç, Türkiye’ye yerleþen Alman
vatandaþlarýnýn da ikili iliþkilerin geliþtirilmesi konusunda önemli bir potansiyel oluþturduðunu söyledi. Altyapý
tesislerinin geliþtirilmesi ve tur operatörlerinin sunduklarý hizmet yelpazesini artýrmasýyla Türkiye’nin dünyada
adýný her zaman duyuracaðýný vurgulayan Koç, hedeflerin belirlenmesinde dünyadaki konjonktürü dikkate alacaklarýný ve turizm alanýnda çalýþan vatandaþlarýn da
Türkiye markasýnýn oluþturulmasýnda katkýda bulunduklarýný bildirdi. Sadece Antalya bölgesinde 30 bin yeni
yataðýn kullanýma sokulacaðýný belirten Koç, havaalaný
ve altyapý çalýþmalarýnýn sürdürülmesinin de kendilerine
cesur hedefler belirlemelerinde yardýmcý olduðunu kaydetti.
Bu arada ITB’ye katýlan Türk þirketler, kendilerine
gösterilen ilgiden çok memnun kaldýklarýný belirttiler.
Alanya Turizm Tanýtma Vakfý Baþkan Yardýmcýsý Faik
Kaptanoðlu, ITB’ye her yýl katýldýklarýný belirterek,
‘’Fuarda bu yýl standýmýza inanýlmaz bir ilgi var’’ dedi.
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ÝSTÝKLAL MARÞIMIZIN
KABULÜNÜN 84. YILDÖNÜMÜ
Hüdai Ülker

Ýstiklal Marþýmýzýn yazýlýþ öyküsüne geçmeden
önce, kabul tarihine bir göz atalým. Marþýn TBMM’
nde okunuþ tarihi 1 Mart 1921’dir. Kabul tarihi ise
çeþitli kaynaklarda 12,14 ve 25 Mart 1921 olarak
geçmektedir. Bu fark, istiklal marþý resmi görüþmelerinin baþladýðý günü, ya da görüþmelerin bittiði ve bütün iþlemlerin tamamlandýðý günlerden
birini esas almaktan kaynaklanmaktadýr.
Biz Ýstiklal Marþýmýzýn kabul günü olarak 12 Mart
1921 tarihini esas aldýk, çünkü kitaplarda ve ansiklopedilerde daha çok bu tarihe rastladýk.
Mustafa Kemal, ‘Nutuk’ adlý yapýtýnda Kurtuluþ
Savaþý öncesi durumu þöyle anlatýr: “1919 yýlý
Mayýsýnýn 19 uncu günü Samsun’a çýktým. Umumi
durum ve manzara: Osmanlý Devleti’nin içinde
bulunduðu grup, Dünya Savaþý’nda yenilmiþ,
Osmanlý Ordusu her tarafta zedelenmiþ, þartlarý
aðýr bir ateþkes antlaþmasý imzalanmýþ. Büyük
Harb’in uzun yýllarý boyunca, millet yorgun ve fakir
bir halde. Milleti ve memleketi Dünya Savaþý’na
sokanlar, kendi hayatlarý endiþesine düþerek
memleketten kaçmýþlar.“
Evet, Ulu Önder Atatürk ‘Nutuk’ a bu satýrlarla
baþlayýp, Kurtuluþ Savaþý’nýn mücadeleyle geçen
günlerini kendi kaleminden heyecanlý bir biçimde
anlatarak gelecek kuþaklara unutamayacaklarý bir
hatýra býrakmýþtýr.
Tarih 23 Nisan 1920’yi gösteriyordu. Ankara’da
TBMM ve Hükümet kurulmuþtu, ama devletimizin
henüz bir milli marþý yoktu. Osmanlý Ýmparatorluðunun da bir marþý yoktu. Bir yeni padiþah tahta
çýktý mý onun için marþ yapýlýr, milli marþ yerine o
marþ çalýnýrdý.
Bir milli marþ ihtiyacýný en önce Garp Cephesi
Kumandanlýðý duydu ve bir gün Kurmay Albay
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Ýsmet Bey (Ýsmet Ýnönü) Ankara’da Milli Eðitim
Bakanlýðý’ndan (Maarif vekaleti) yetkili bir kiþiyi
(Kazým Nami Duru’yu) ziyaret ederek ona þunlarý
söyler: ‘Biz orduca bir Ýstiklal Marþý yapýlmasýna
karar verdik. Güftesi için beþ yüz, bestesi için de
bin lira vereceðiz. Güfte ve beste için bir müsabaka açmanýzý istiyoruz.’ Müsabaka, Ýstanbul da
dahil ( Yýl 1920 sonlarýdýr ve Ýstanbul henüz iþgal
altýndadýr) bütün yurtta ilan edildi. Milli
Mücadelenin ruhunu ifade edecek bir þiir isteniyordu.
Eli kalem tutan herkes bu yarýþmaya katýlýr ve
kýsa zamanda 724 parça þiir gelir. Gelen þiirlerde
birçok konu iþlenir, ama þiirde istenen ‘Ya istiklal,
ya ölüm’ duygusunun uyandýrýlmasýdýr. Bu duygu
gelen þiirlerin hiç birinde yeterince yoktur.
Zamanýn Milli Eðitim Bakaný (Maarif Vekili)
Hamdullah Suphi Tanrýöver istenen þiirin özelliðini
þöyle tanýmlar: ‘Türk’ün sonsuza kadar milli marþý
olacak þiirin bir daha yazýlmayacak kadar güzel,
Ýstiklal Mücadelesi’nin büyüklüðü ölçüsünde
büyük ve gönülleri heyecanla, ruhlarý istiklal
aþkýyla dolduracak kadar ateþli olmasý gerekir.’ Bu
kadar güzel ve heyecanlý bir þiiri ancak, Çanakkale þehitlerinin destanýný yazan ve: ”Vurulup tertemiz alnýndan, uzanmýþ yatýyor/ Bir hilal uðruna Ya
Rabb, ne güneþler batýyor” diyen Mehmet Akif
Ersoy yazabilirdi. Ancak Mehmet Akif bu yarýþmaya katýlmamýþtý. Bunun nedeni sorulduðunda
öðrenildi ki, para ödülü olduðu için Mehmet Akif
bu yarýþmaya katýlmamýþtý. Ýlerde biri çýkarda,
‘Mehmet Akif, bu þiiri para için yazdý’ derse bunun
acýsýna katlanamazdý o. Maarif Vekili Hamdullah
Suphi Bey þaire bir mektup yazdý ve mükafat kaydýnýn kaldýrýlacaðýný söyledi. Bunun üzerine
Mehmet Akif þiirini küçücük bir tekke odasýnda ve
yer yataðýnýn içinde yazmaya baþladý. Elinde ufak
bir kaðýt, bir kalemle yazýyor, bazan yazdýðýný
çiziyor, tekrar yazýyordu. Günlerce verilen uðraþtan sonra þiir bitmiþti. Hamdullah Suphi Tanrýöver,
Mehmet Akif’in þiirini TBMM kürsüsünden okur.
Þiirin her dörtlüðü okundukça þiddetli alkýþlar
kopar. Ve Mehmet Akif Ersoy’un þiiri 12 Mart
1921’de Ýstiklal Marþý olarak kabul edilir.

ÝSTÝKLAL MAR Þ I / ÖGER TOURS
ÝSTÝKLAL MARÞI
Korkma, sönmez bu þafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim Milletimin yýldýzýdýr, parlayacak,
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayým çehreni ey nazlý hilâl,
Kahraman ýrkýma bir gül, ne bu ºiddet, bu celâl ?
Sana olmaz dökülen kanlarýmýz sonra helâl,
Hakkýdýr, hakka tapan milletimin istiklâl.
Ben ezelden beridir hür yaþadým, hür yaþarým,
Hangi çýlgýn bana zincir vuracakmýþ ?
þaþarým, Kükremiþ sel gibiyim, bendimi çiðner,
aþarým, Yýrtarým daðlarý, enginlere sýðmam,
taþarým.
Garbýn afakýný sarmýþsa çelik zýrhlý duvar,
Benim iman dolu göðsüm gibi serhaddim var,
Ulusun korkma, nasýl böyle bir imaný boðar,
Medeniyet dediðin tek diþi kalmýþ canavar.
Arkadaº, yurduma alçaklarý uðratma sakýn,
Siper et gövdeni, dursun bu hayasýzca akýn,
Doðacaktýr, sana vadettiði günler Hakkýn,
Kim bilir, belki yarýn, belki yarýndan da yakýn.

Bastýðýn yerleri “toprak” diyerek geçme, taný,
Düþün altýndaki binlerce kefensiz yataný,
Sen ªehid oðlusun, incitme yazýktýr ataný,
Verme, dünyalarý alsanda bu cennet vataný.
Kim bu cennet vatanýn uðruna olmazki feda,
Þüheda fýþkýracak topraðý sýksan þüheda,
0 Caný cananý, bütün varýmý alsýn da Hüda,
Etmesin tek vatanýmdan beni dünyada cüda.
Ruhumun senden Ýlahi þudur ancak emeli;
Deðmesin mabedimin göðsüne namahrem eli,
Bu ezanlar, ki ºehadetleri dinin temeli ,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taþým,
Her cerihamdan Ýlahi, boþanýp kanlý yaþým,
Fýþkýrýr ruh-ý mücerret gibi yerden naþým,
O zaman yükselerek Arþa deðer belki baþým.
Dalgalan sen de þafaklar gibi ey þanlý hilal,
Olsun artýk dökülen kanlarýmýn hepsi helal,
Ebediyyen sana yok, ýrkýma yok izmihlal,
Hakkýdýr hür yaþamýþ bayraðýmýn hürriyet,
Hakkýdýr, Hakka tapan milletimin istiklal.
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R Ý ZEL Ý LER BAHAR KONSER Ý
Berlin’deki Rizeliler
5. bahar þenliðinde
buluþtu
Berlin’de Rize Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði tarafýndan düzenlenen ‘5. Bahar
Þenliði’nde Rizeli hemþeriler
hem hasret giderdi hem de
Karadeniz esintileriyle coþtu.
Þenliðe Kültür ve Turizm
Bakaný Atilla Koç, Rize Valisi
Enver Salihoðlu, Belediye
Baþkaný Halil Bakýrcýoðlu,
Rize Milletvekili Abdulkadir
Kart, Karadeniz Sivil Toplum Örgütleri Birliði Baþkaný
Hasan Ekþi ve çok sayýda Rizeli katýldý.
Bu yýl 5.’si düzenlenen þenlikte konuþan Dernek
Baþkaný Mehmet Ekþi artýk geleneksel hale gelen bu
þenliðin Rizeli hemþerilerinin birbirlerine baðlýlýklarýnýn
bir göstergesi olduðunu söyledi. Programda hemþerilerine seslenen Rize Belediye Baþkaný Halil Bakýrcýoðlu
Almanya’da yaþayan Rizelilerden yurtdýþýnda Türkiye’yi
tanýtmalarýný istedi. Rize Belediye Baþkaný Halil
Bakýrcýoðlu, yaptýðý konuþmada, Yurtdýþýnda çok sayýda
Rizelinin yaþadýðýný ve yaþadýklarý ülkelerde çok önemli konumlarda olduklarýný belirterek, ‘’Ülkemizi ve Rize’yi
yurtdýþýnda tanýtýn. Ne kadar uzakta da olsanýz Rize’yi
her yýl gelin. Yanýnýzda da bir Alman getirin. Böylece
Rize’yi tanýtmýþ olursunuz’’ dedi. Kendi kültürlerini unutmamalarý konusunda çaðrýda bulunan Rize Belediye
Baþkaný Halil Bakýrcýoðlu, ‘’Yurtdýþýnda yaþayan her
Rizeli Rize’de bir ev yaptýrsýn. Böylece kültüründen kopmamýþ olur.’’ þeklinde konuþtu.
Kültür ve Turizm Bakaný Atilla Koç da, Karadeniz bölgesinin turizm yönünden geliþmesi için çok sayýda 5 yýldýzlý otellerin yapýlmasý gerektiðini belirterek,
‘’Karadenizli çalýþkandýr. Bu bölgedeki insanlarýmýz bu
otelleri yapacaktýr. Buna inanýyorum. Karadeniz bölgesi
çay, fýndýk ve mýsýr ile anýlan bir bölge olmaktan çýkýp,
yayla ve dað turizmi ile anýlan bir merkez olacaktýr’’
dedi. Geceyi sanatçý Hülya Polat ve Fuat Saka þarkýlarýyla þenlendirirken Mahmut Turan da tulumuyla davetlileri coþturdu. Karadeniz Halk Oyunlarý ekibi de
gösterileriyle geceye renk kattý.
Kemal Kurt
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M Ý LL Ý KÜLTÜR EÐLENCE
Berlin’de düzenlenen
Milli Kültür Gecesine büyük ilgi vardý
Berlin Bölgesi Gençlik Kollarýnýn düzenlemiþ olduðu
Milli Kültür Gecesi büyük bir katýlýmla gerçekleþti. An
der Urania Salonunda gerçekleþtirilen geceye
Türkiyeden de misafirler istirak etti. Kuraný Kerim ile
baþlayan program Istiklal Marþýnýn hep birden okunmasý ile devam etti.Gecede bir açýlýþ konuþmasý yapan
IGMG Berlin Gençlik Kollarý Baþkaný Celal Tüter konuþmasýnda. Bizler cesaretle, azimle, ihlasla samimiyetle özgürlük ve varolma mücadelesi veren, bu ruhuda
hayatýna yani kültürüne camisiyle, çeþmesiyle, kütüphaneleriyle kervansaraylarýyla ve ince ruhlu bir düþüncenin eseri olan kuþ saraylarýyla, yani yaradýlaný severiz yaradandan ötürü anlayýþýyla, Allahýn yarattýðý her
canlýya gönlü merhamet ve adaletle dolu olarak sergilemiþ bir kültürü bir medeniyeti oluþturan oluþturan atalarýn evlatlarýyýz dedi.
Sanatçý Yusuf Koç birbirinden güzel Peygamberimizi
anlatan naatlarý okudu. Izleyenler teee ötelerin ötesine
götürdü. Türkiyeden geceye katýlan Mustafa Topal ilahileri ve þemazenler gecede Türkiyemizi Konyamýzý
bize getirdiler.
Programda Berlin gençliðinin hizmetlerini gösteren
sinevizyon gösterisi yapýldý. Bünyamin kardeþimizin
yazmýþ olduðu 3 Nesil Tiyatro Avrupadaki gençliðimizi
içine alan sahneler ve sorunlarýný ele alýrken dil konusunda dede,baba,ve torun arasýndaki kültür varkýný
sahnediler. Gecede Mariendorf ekinin Anadolu
Türküleri sahne aldý, Türkiyenin ceþitli yörelerinden birbirinden güzel türküleri saz ile dile getirdiler.

Berlin Hacý Bayrama
Polis Þefi misafir oldu
Wedding semtinin yeni emniyet müdürü Sayýn
Neukamp beraberindeki bir heyetle 11.03.2005 tarihinde Hacý Bayram Camii idare heyetini ziyaret ederek
görüþ alýþveriþinde bulunmuþlardýr. Görüþme emniyet
müdürünün isteði üzerine gerçekleþmiþtir. Toplantýda
Hacý Bayram Camii Baþkaný Mehmet Dinçer in yaný
sýra yönetim kurulu üyeleri. Ekrem Avcýbaþ, Hayrettin
Geredeli, Yaþar Vural ve haným kollarýndan bir heyet de
hazýr bulunmuþlardýr. Sayýn Neukamp ve heyetine
Cemiyetin öz geçmiþi ve faaliyetleri hakkýnda bir brifing
sunulduktan sonra Wedding semtinin problemleri hakkýnda görüþ alýþ verisinde bulunulmuþtur. Emniyet
müdürü kendisine baðlý 180 polis memurunun trafik
suçlarý, uyuþturucu ticareti, siddet olaylarý, gasp ve adi
suçlarla mücadele ettiklerini ifade etmiþlerdir.
Bilhassa hýrsýzlýk gibi adi suç ve polise karþý koyma
vakalarýnýn son zamanlarda artýþ gösterdiðini ifade
etmiþlerdir. Kendisine baðlý polis karakolunun her üç
dakikada bir olay yerine çaðrýldýðýný dile getirmiþtir.
Ayrýca göçmen ailelerde son zamanlarda artýþ gösteren aile içi siddetle de mücadele ettiklerini. Belirtmiþler
ve bununla ilgili çevrenin en büyük sivil toplum örgütü
olan Hacý Bayram Cemiyetinin katkýda bulunup bulunamayacaðýnýn gözden geçirilmiþtir. Sayýn Neukamp
semtteki okullarda polis tarafýndan okullarda programlar düzenlediklerini. Belirtmiþ, ihtiyaç duyulmasý halinde Hacý Bayram Cemiyetin dede benzeri programlar
düzenleyebileceklerini dile getirmiþlerdir. Cemiyet
Baþkaný Mehmet Dinçer ve yönetim kurulu üyeleri
cemiyet olarak her türlü kaba kuvvet ve þiddete karþý
oldukarýný ve toplumun huzur ve güvenliðinin saðlanmasýna yönelik her türlü mücadelede emniyet güçlerinin yanýnda olduklarýný dile getirmiþlerdir. Ayrýca türk
gençlerinin eðitim alanýnda gözlenen olumsuz geliþmeleri endiþeyle izeldiklerini vurgulamýþlardýr. Sayýn
Neukamp görüþme için teþekkür ettikten sonra
Cemiyet Idare heyetini bir karþý ziyarete davet etmiþlerdir. 1976 yýlýnda kurulan Hacý Bayram Camii 300 ü
aþan üyesi ve bine varan cemaatiyla Berlin in Wedding
semtindeki Müslümanlara hizmet veriyor.
Menderes Singin
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ÞÝÝRLER
Birtanem
Gozlerimi doldurdun, çiçeðimi soldurdun, beni ansýzýn oldurdun birtanem. Bir gün deðil, bir yýl deðil, bin
yýl sevsemde senden asla vazgecemem! Içim yanar,
gözlerim kanar, acýsý dinermi bilemem. Sensiz olacaksam, yanlýz kalacaksam mutluluðu istemem! Öleceðimi bilsem, sen gibi vefasýz deðilsem, son nefesimde bile senden baþka dilemem. Sen yüreðime
kara yazýyla yazýlmýþsýn, istesemde asla silemem!
Acý Bir Sevda
Delikanlý bir sevdaydý benimki, Ak düþmeden önce
saçlarýna. Harbidendi benim sevdam, Haybeye vurulan tokatlarý yemeden önce. Niyetim ikramdý kýrk yýllýk kahveyi. Acý, acý ama kana kana içmekti, Hayatý
meze yapmaktý, Aþký satýn almak deðil, çalmaktý.
Suçum buysa varýn vurun kelepçeyi gönlüme, Hasta
düþlerimi daraðacýna gönderin, Kýrýn kanatlarýmý koyun
kafese.
Seviyorum seni
Geceler boyu düþünüyorum. Seni ve sensizliði.
Düþünmesi bile acý veriyor, paramparça ediyor yüreðimi. Damarlarýmda akan kan duruyor, bir ateþ sarýyor sanki bedenimi. Ilk defa senin ellerin sardý tenimi,
senle vereceðim birtanem son nefesimi. Kollarýna al
beni, yüreðine sar beni, karanlýk gecelerimden aydýnlýk sabahlara çýkar beni. Sensizliðin kollarýna býrakma, ateþlere atma beni. Inan hayal bile edemiyorum
sensiz yaþayabileceðimi. Bu caný bu bedende taþýyabileceðimi. Ölesiye seviyorum seni !

En sempatik Grup
Berlin Express Grubu

Sevgiliye
Kilit vurdum dilime, kalbime Hükmettim insafsýzça
beynime Baþardým unuttum sandým delice. Söz geçiremedim sevdiðim, söz geçiremedim kalbime. Direnir
ruhum direnir tüm benliðinle, Baþka gönüllere kondum Belki avunurum diye Asi gönlüm çarpar ille de o
diye Söz geçiremedim sevdiðim söz geçiremedim
yine Bu kadar mi acizdim ey! yar niye Unuttum, unuttum demiþtim herkese Yalan miydi ey kalbim bu çarpýþýn hala niye Söz geçiremedim sevdiðim, söz geçiremedim Bugün bile...
Sevgi ve Vefa
Sevgi, Gülün dikenini dahi sevmesi bülbülün, vefa,
Sýrra lal olmasý dilin. Sevgi, anakuþun yavrusuna
bakýþý Vefa, emeðin kilimdeki nakýþý. Sevgi çöller aþtýran, daðlarý yaran, Vefa, dostluða destan yazdýran.
Sevgi, varolusu canýn, Vefa hatrý bir fincanýn Sevgi
bedene can katan Vefa insani insan yapan
Sen ol yeter
Dün gece yýldýzlara bakdým sen vardýn hepsinde,
Gözlerimi kapatdým atýyordun kalbimde, Seni sevdiyim anlýyordum sensiz geçen her saniye Boynumu
büküp aðladým aðladým yine Nereye baksam hayalin
duruyordu karþýmda Seni tanýdýðým için sükürtdim
yaradana Yaþamak güzel sen olunca yanýmda
Dünyayý verseler deyiþmem seni asla Güneþ gibi
doðdun karanlýk dünyama Sensiz yaþamaktansa
çekerim cefa Yaradanda sayýttýr bunlara Sen yanýmda ol ol yeter bana.

oluþan grubun bayan üyesi Selda Tunan`in ise bir çok
baþarýsý mevcut. Genç yaþýna raðmen Türkstar Pop`un
düzenlediði yarýþmada 1000 kiþinin arasýnda 12`ye
kalarak finallere katýlmaya hak kazanan Selda `nýn

Berlin`in en baþarýlý ve en sempatik orkestrasý olarak gösterilen
Berlin Express Grubu üyeleri arasýnda kardeþlikten öte bir dostluk
havasý hakim.
BERLiN Express, Berlin`in en
sempatik orkestrasý olarak
gösterilmesinin gururunu yaþýyor.
Selda Tunan, Orhan Gürbüz,
Serkan Aral ve Mehmet Oðul`dan
oluþan grubun 8 senelik bir mazisi mevcut. Düðünlerde, konserlerde ve festival gibi etkinliklerde
sahne alarak tüm hünerlerini tek
tek ortaya seren grubun en ilginç
tarafý grup üyeleri arasýnda kardeþlikten ziyade bir dostluk ortamýnýn hakim olmasý.
Pop, klasik, sanat, arabesk, halk ve her türlü müzik stili
eþliðinde tatil günlerinde ve hafta sonlarýnda salon
salon dolaþarak Berlinlileri eðlendirmenin coþkusunu
yaþayan Berlin Express Orkestra Grubu`nun en büyük
hedefi Almanya`ya açýlmak. Üç bay ve bir bayandan
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hünerleri bununla sinirli deðil. Finallerde ilk 8`e girerek
isminden sýkça söz ettiren Selda, ayrýca güzelliði ve
güzel sesi ile de tüm dikkatleri üzerinde toplamanýn
haklý kývancýný yaþýyor. Berlin`in en sempatik grubu
olarak gösterilen Berlin Express Orkestrasý, hedefleri
arasýnda kaset çýkarmayý da gösteriyorlar.
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Was ist ein Kfz-Zulassungsdienst?
Bequem, ohne Wartezeiten und ohne bürokratische Komplikationen lassen wir Ihr Kfz auf
Sie zu.
So wird es gemacht::
Sie bringen uns die für die Zulassung nötigen
Unterlagen. Wir gehen für sie zum
Kraftverkehrsamt. Am nächsten Werkstag
bekommen Sie Ihre Unterlagen zurück.
Bei Bedarf können Sie auch unseren persönlichen Abhol- und Bringservice in Anspruch
nehmen. Ein Anruf genügt!
Speziell für unsere Kunden, vergleichen wir die
günstigsten Kfz- Versicherer.
Sie erhalten bei uns
Versicherungsbestätigungskarten von vielen
Gesellschaften, wie z.B.: AXA, Concordia,
DEVK, Garanta, HDI, Nürnberger, Signal Iduna
und VHV.

Unser Service bietet unseren Kunden
Zeitersparnis und die Gewissheit keine überhöhten Beiträge bei Ihrer Kfz-Versicherung zu
zahlen. Des Weiteren umgehen unsere Kunden
durch unseren Service jeglichen Ärger, den
Behördengänge oft mit sich bringen.
Nötige Unterlagen für eine Kfz-Zulassung:
Personalausweis/Reisepass
Kfz-Brief
Kfz-Schein
HU-Bericht
AU-Bericht

www.Berlin-SES.de

Sesinizi duyurmak istiyorsanýz, doðru Adres Berlin SES dergisidir!
Ilanlarýnýz için aþaðýdaki numaraya Telefon ediniz!
030/46 06 48 29 veya 0174-765204

PRAKTÝK BÝLGÝLER
LEKELER ÝÇÝN PRATÝK BÝLGÝLER
Domates Lekesi: Çið domates lekesini soðuk
su ile yýkayýn. Eðer piþmiþ domates veya salça
lekesi ise, amonyaklý ýlýk suya batýrýlmýþ bir
pamuk parçasýyla silin.
Meyve Lekesi: Yerleþmelerine izin vermeden
hemen soðuk suyla silinmelidir. Bazý lekeler
örneðin turunç, portakal gibi meyve lekeleri
kuruduklarý zaman kaybolur. Bazý meyvelerin
kýrmýzý lekelerini karbonatlý suyla yýkarsanýz
lekeler çýkacaktýr.
Lekeli kumaþ kaynar sudan zarar görmeyecek
cinstense eþyanýn lekeli kýsmý bir kabýn üzerine
gerilir, lekenin üzerinden kaynar su akýtýlýr. Iz
kalýrsa, biraz limon suyu yada oksijenli suyla
silinir. Kaynar suyun kullanýlmasý imkansýz
olduðu zaman bir sünger, soðuk suya batýrýlarak leke iyice silinir. Sonra bu kýsma gliserin
sürülür. Eþya birkaç saat böyle býrakýlýr. Sonra
üzerine birkaç damla renksiz sirke yada limon
suyu sürülür. Leke iyice durulanýr, yýkanýr.
Meyve lekeleri yünlü ve pamuklu kumaþlardan
niþastalý su ile; keten, patiska ve emsalinden
sodalý suyla; ipeklilerden de sulu ispirto ile silinerek çýkarýlabilir.
Masa örtüsünün üzerine dökülen meyve suyunun leke yapmasýna izin vermemek için derhal
üzerine tuz dökmeli ve daha sonra yýkanmalýdýr.
Yað Lekesi: Yað dökülen kumaþýn üzerine
hemen tuz dökülür. Yað lekeli örtüler sodalý su
ile silinir. Zeytinyaðý lekesini çýkarýrken bir
lokma ekmek içi yuvarlanýp lekenin üzerinde
gezdirilmelidir. Koyu renk elbisedeki yað lekesinin üzerine hemen sigara külü dökün. Kül, yaðý
emer, yýkandýktan sonra leke kalmaz. Çamaþýr
makinasýndan çýkardýðýnýz çamaþýrlarýn üstündeki yað lekesinin hala çýkmadýðýný görüp üzülmeyin. Hemen üzerine kuru sabun sürtün,
yarým saat beklettikten sonra durulayýn.
Kravattaki yað lekelerini çýkarmak için leke
biraz eski bile olsa üzerine bol bol tebeþir
sürün, iki üç saat kadar öyle býrakýn sonra
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yumuþak bir fýrça ile iyice fýrçalayýn.Hafif bir
beyazlýk kalmýþsa, bunu benzinle temizleyebilirsiniz.
Giysi yakalarýndaki yað lekesini amonyak ile
çýkarabilirsiniz.Bir bardak suya, bir çorba kaþýðý
amonyak ilave ediniz.ve bununla siliniz.
Süet, ceket, çanta, þapka ve ayakkabýlardaki
yað lekeleri, sirkeye batýrýlmýþ bir bezle silinip
kuruduktan sonra sert killi bir fýrça ile fýrçalanarak temizlenir.
Halýdaki yað lekesini çýkarmak için karbonat
kullanýn. Bunun için yað lekesinin olduðu yere
bol miktarda karbonat dökün.Biraz ovun.
Kuruyunca iyice fýrçalayýn.
Küf Lekesi: Madeni ev eþyalarýna musallat olan
küfleri gidermek için en iyi çare bunlarý keskin
sirke ile ovmaktýr. Ama burada dikkat edilecek
en önemli nokta, hemen arkasýndan temiz su
ile durulayarak iyice kurutmaktýr.
Küf lekelerini amonyaklý su ilede çýkarabiliriz.
Ilýk suyla biraz amonyak karýþtýrarak ovarsanýz
sinmiþ küf kokusunun hemen çýktýðýný görürþünüz.
Bal Lekesi: Bal lekesi içine biraz soda katýlmýþ
sýcak suyla yýkanýrsa derhal çýkar. Solmayan
yünlü ve þifon gibi kumaþlardan bal lekesi ýlýk
sodalý su ile silinerek temizlenir.
Çikolata Lekesi: Pamuklularda leke yeniyse,
sadece sýcak suyla silin; eskimiþse, kuru sabun
sürüp, sýcak suyla yýkayarak temizleyin. Yünlü
ve ipeklilerde lekeyi, amonyaklý suya batýrýlmýþ
pamukla silin. Sentetik kumaþlarda, limon suyuna batýrýlmýþ bir bezle silin ve ýlýk suyla durulayýn.
Boya Lekesi: Elbiselerdeki badana parçalarýný
önce kazýyýn, sonra buhara tutup sabunla ovalayarak yýkayýn. Çýkmazsa terebentin ve amonyak karýþýmýyla silin ve yýkayýn.Lekeden eser
kalmaz.Yalnýz lekeler kurumadan çýkarýlmalýdýr.
Aksi halde bunlarýn silinmesi zorlaþýr, hatta
imkansýzlaþýr.

Ç OCUK HABERÝ
Bilgisayara baðýmlý çocuklar
Sizin de mi çocuðunuz sürekli bilgisayarýn
baþýnda vakit geçirmek istiyor?
Okuldan gelir gelmez bilgisayarýn baþýna oturup
bu sebeple derslerini ihmal mi ediyor? Þiddet içerikli oyunlar nedeniyle çevresindeki bireylere zarar
mý veriyor? Siz de ne yapsak çocuðumun bilgisayar oyunlarý ile oynamasýný engellesek diye mi düþünüyorsunuz? Her þeyden önce oyun oynamak bir
çocuk için temel ihtiyaçlardandýr. Günümüzde teknolojinin artmasý ve bilgisayarýn yaygýnlaþmasý
nedeniyle çocuklarýn büyük bir kýsmý oyun ihtiyacýný bilgisayarlar ile karþýlamaya çalýþmaktadýr.
Unutulmamalýdýr ki; Oyun çocuðun kendini ifade
ve rahatlama aracýdýr. Bu sebeple çocuðun bilgisayar oyunlarý ile oynamasýný engellemek mümkün deðildir fakat zararlý hale gelmesi engellenmelidir.
NELER yapýlmalý?
1. Bilgisayarý ve bilgisayar oyunlarýný yasaklamak
ve kötülemek yerine çocuða bunu en doðru biçimde nasýl kullanacaðýný öðretin.
2. Bir aile toplantýsý yaparak çocuðunuzun bu
oyunlardan ne kadar zevk aldýðýný anladýðýnýzý,
fakat fazla kullanýlmasýnýn zararlarýný ve bu sebeple bir kurala baðlanmasý gerektiði anlatýlmalýsý-

nýz.Sonrasýnda da aldýðýnýz karadan “bu defalýk
böyle olsun” diyerek taviz vermemelisiniz.
3. Çocuðun sadece bilgisayar oyunlarý ile eðlenmesi ve mutlu olmasý önlenmelidir. Bunun için
alternatif uðraþlar ve aile programlarý belirlenerek
çocuðun farklý þekillerlede eðlenip mutlu olabileceði hatýrlatýlmalýdýr.
4. Çocuk için belirlen oyun süresi içinde kendisine
müdahale edilmemelidir. Sürenin sonunun yaklaþtýðý hatýrlatýlmalý, (10 dk. kaldý gibi…) ve oyunun
heyecanlý bir kýsmýnda “ders vakti” diye uyarýda
bulunulmamalýdýr. Çünkü bu þekilde çocuk derslere karþý düþman olacaktýr.
5. Çocuðunuzun oynadýðý oyunlarda zararlý öðelerin düþünüyorsanýz, oyun esnasýnda çocuðunuzun
yanýnda bulunun ve gerek sorular sorarak ve
gerekse yorumlar yaparak oyundaki hatalý noktalarý düþünmesini saðlayýn.
6. Bilgisayar oyunlarýndan büyük bir çoðunluðunun
eðitime hizmet ettiðini unutmayýn. Bir çok oyunun
çocuktaki zihinsel aktiviteleri hayata geçirdiði ve
duyusal geliþime katsý saðladýðý unutulmamalýdýr.
Bu sebeple çocuðunuzun görsel ve iþitsel duyularýna hitap eden yaþ dönemine uygun oyun
CD’lerini çocuðunuza alternatif olarak sunabilirsiniz. Böylece çocuðunuz hem kendini geliþtirmiþ,
hem de oyun oynamýþ olur.
Kaynak: Ailem Dergisi
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H&V FUNDGRUBE REPORTAJ
Ýþler iyi gidiyor ama daha da iyi olmalý.
Berlin’deki mobilya maazasý H- V
Fundgrube’nin Müdürü Veli Tüfekçi’nin baþlýca
hedefleri arasýnda yeni bir depo ve internet
ortamýnda gerçekleþtirilen ticarete geçiþ ile
cironun ciddi bir þekilde arttýrýlmasý yeralýyor.
Tüfekçi bugün Schöneberg ve Spandau’da iki
satýþ maðazasý ve Bad Oeynhausen’da bir
depoya sahip. êu anda daha çok perakendecilikte aktif olan Tüfekçi toptancýlýðý da ana hedef
olarak görüyor. Toptancýlýk þimdilik toplam cironun %10’undan daha az bir kýsmý oluþturmaktadõr. Birkaç yýl önce toptancýlýk sektöründe
yapýlan deneme baþarýsýzlýkla sonuçlandý ve
Brandenburgýta özellikle toptancýlýk için açýlan
depo tekrar kapatýldý.
H-V Fundgrube’de müþterilere arta kalan, parti,
iade, hatalý, iptal edilen ve üretim fazlasý mallar
sunulmaktadýr. Bunlarla birlikte buradan oraný
her geçen gün artan yeni mallarý da satýn
almak olasýdýr. Mobilyalar doð rudan mobilya
sanayinden alýnmaktadýr.Tüfekçi gururla Bunun
arkasýnda büyük bir güç var, diyor. Bugüne
kadar edinilen deneyimler iyi bir güven iliþkisini
beraberinde getirdi.
Herþey 1995’te Berlin- Weddingýte baþladý.
Tüfekçi o dönemde Turmstraße Edeka’dan 300
metrekarelik küçük bir yer kiraladý. Edekaýnýn
mað azayý kapatmasýndan dolayý Fundgrube
1998 yýlýnda taþýnmak zorunda kaldý.
Schönebergýteki maðaza 3 katlý ve 2300
metrekarelik bir alana sahip. Müþterilerin büyük
bir bölümünü Türkler oluþturmaktadýr.
Kasým 2003’te H-V
Spandau’da da bir maðaza
açtý. Satýþ alaný ayný þekilde 2300 metrekare olan bu
maðazaya ek olarak 1700
metrekarelik bir depo da
bulunuyor. Schöneberg’teki
maðazadaki ürünler de
buradan getirilmektedir.
Spandau’daki müþterilerin
büyük bölümünü Almanlar
oluþturmaktadýr. Tüfekçi her
iki maðazada da farklý kültürlerden gelen müþterilerin
beðeni ve ihtiyaçlarýna göre donatýlmýþ birbirinden farklý ürünleri bulundurmaktadýr.
Tüfekçi 2002 yýlýnda Bad Oeynhausen’e açýl-
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maya karar verdi. Buradaki depo ve satýþ alanýnýn her biri 1500 metrekare büyüklüðünde.
Fizik bölümünü okuyan Tükekçi’ye göre H-V
burada yer avantajýný iyi kullandý, zira servis
sektöründe faaliyet gösteren birçok firma bu
bölgede bulunuyor. Tüfekçi mallarý çoðunlukla
Almanya’dan sipariþ ediyor. Bir süreden beri bir
Polonya firmasýyla da iþbirliði yapýlmaktadýr.
H-V’nin Müdürü deneme amacýyla çin’den
küçük parça mallar da ýsmarladý. Tüfekçi Türk
iþletmeleriyle yapýlacak ticari ortaklýðýn þu an
için son derece zor olduðunu belirtiyor.
H-V Fundgrube’nin Müdürünün günümüzde
ticaretin ortak problemi olan fiyat kýrma yarýþýný
aþmasý gerekiyor. Çünkü fiyat kýrma baskýsý
mobilya sektöründe de sýkýntý yaratýyor. Tüfekçi
bu yüzden ortaðý Hasan Öztürk’le fiyatlar üzerine çalýþmalar yapmak durumundadýr. Þu andaki kar marjý %10’dan da az oranlarda seyretmektedir. Planlanan e-ticareti ile yalnýz zamanla yarýþ deðil, ayný zamanda fiyat kýrma baskýsýna karþý koymak ve uygun fiyatlar sunmak da
isteniyor.
Tüfekçi sektördeki rekabetten de çekinmiyor ve
Ikea beni rahatsýz etmiyor, tam tersine severek
büyük bir mobilya kuruluþunun yanýnda yer
almak isterim. Birçok müþteri H-V’ye yaptýklarý
ilk ziyaretin ardýndan rekabetçilerle yapacaklarý

ürün ve fiyat karþýlaþtýrmasýndan sonra bize
tekrar geleceklerdir, diyerek düþüncelerini dile
getiriyor. 2004 yýlý için hedeflenen % 50’lik ciro
artýþý Türk mobilya firmasýnýn herhalde doðru
yolda olduðunu gösteriyor.
Quelle:
EuroTürk Handel Nr. 3 Oktober 20004

Berlin’de gençlere ücretsiz kurslar
Kemal Kurt

Almanya’da iþsizlik oranýnýn artmasý ve istihdam
piyasasýndaki sorunlar gençleri olumsuz yönde
etkiliyor. Bu sorunun çözümü için Berlin’de
kurulan “VÝP Lounge” kurs merkezi, meslek eðitim yeri bulamayan gençlere farklý imkanlar
sunuyor. Berlin Eyaleti Gençlik ve Aile Vakfý’nýn
desteði ile dört eðitimcinin öncülüðünde baþlatýlan bu projeye ilgi gitgide artýyor. Ýþsiz olan ve
meslek eðitim yeri de bulamayan gençler “VÝP
Lounge” kurs merkezinde
sunulan kurslar
ücretsiz. Kurslarýn çoðunlukla Türk gençleri
tarafýndan ilgi gördüðünü söyleyen proje
sorumlusu ve bigisayar öðretmeni Selim Baykal
‘bu ücretsiz kurslarla gençleri sokaktan kurtarýp
boþ zamanlarýný faydalý bir þekilde deðerlendirmelerini hedefliyoruz.’ dedi. 18-25 yaþ arasý
gençlere hitap ettiklerini belirten Baykal,
“Gençlere bilgisayar kullanýmý, internet sayfa
tasarýmý, fotoðrafçýlýk, video çekimi ve kaynak
yapma kurslarýnýn yaný sýra resim çizme ve serbest çizim kurslarý da veriyoruz.’ Bu kurslarla
gençlerin özel becerilerini keþfettiklerini belirten
Baykal:”Ressamcýlýk kurslarýmýzda geleceðin
ünlü ressamý olabilecek bir genç öðrencimiz var.
Barbara Bürgel isimli bu kursiyerimizin çizdiði
resimlere þimdiden büyük ilgi var.” dedi.
Kurslarýn yanýsýra “VÝP Lounge’ da gençlere
boþ vakitlerini düzenli ve planlý deðerlendirmeleri için de yardýmcý olunuyor. Bu tür kurs ve
sosyal aktivitelerin çok faydalý olduðunu ifade
eden kursiyer Levent Sarýbað:”Ben burda boþ
vaktýmý verimli bir þekilde deðerlendirme fýrsatý
buluyorum. Elimden geldiði kadar organizasyonda da yardýmcý olmaya çalýþýyorum. Bu tür
yerlerden ne kadar çok iþsiz genç istifade ederse o kadar iyi.” deðerlendirmesini yaptý.
Vip-Lounge
Wittstocker Straße 26
10553 Berlin
Tel.: 0162 375 1897
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 12-18 Uhr
Koordination
Rané Schmidt
Tel: 030 / 339 104 968

TD1, Almanya’da uydu yayýnýna
baþlýyor
Berlin’de yayýn yapan ilk Türk özel televizyonu
olan TD 1, uydu yayýnýna baþlayacak.
TD 1’in sahibi ve genel müdürü Dursun Yiðit
öncülüðünde ‘Yeni Neslin Kanalý’ sloganý ile
yaklaþýk 20 yýldýr Berlinliler tarafýndan kablolu
yayýn olarak izlenebilen kanal, Nisan 2005 tarihinden itibaren Türksat 2 A (42 derece doðu)
üzerinden Almanya’nýn her tarafýndan izlenebilecek. Kasým 2004’te TD 1 yayýn anlayýþýnda
yaptýklarý deðiþikliðin izleyiciler tarafýndan beðenildiðini belirten Yiðit, “Biz, Berlin’de sýnýrlarý zorladýðýmýz için ulusal alana adým atýyoruz. Bunun
en önemli nedeni ise izleyiciden gördüðümüz
ilgi.” açýklamasýný yaptý. Kendi yapýmlarý olan
programlarýn yüzde 30’unun Almanca olduðunu
belirten Yiðit, “Bu programlarla Almanya’da
doðan ve burayý kendine vatan edinen yeni neslin güncel sorunlarýný tartýþýyoruz. Hedefimiz
Berlin’de baþarý ile uyguladýðýmýz program konseptini Almanya geneline taþýmaktýr.” dedi. Bu
atýlým için yayýn merkezinin Berlin’de bulunmasýnýn önemli bir avantaj oluþturduðunu belirten
Yiðit, “Federal siyasette aktif olan bütün aktörler
Berlin’de ve Almanya’da yaþamakta olan herkesi ilgilendiren önemli kararlar burada alýnýyor.”
deðerlendirmesini yaptý. Türk kökenli izleyicilerin
siyasi katýlýmýn baþarýlý bir uyum için önemli
olduðunu belirten Yiðit, “Bu düþünceden hareketle Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yapýlacak
olan seçimlerden önce “Türk kökenliler soruyor,
Baþbakan adaylarý cevap veriyor” konulu programlar yayýnlayacaðýz. Hedefimiz Türk kökenli
Alman seçmenlerin hem siyasi aktörleri hem de
parti programlarýný daha yakýndan tanýmlarý ve
oy hakkýný bilinçli kullanmalarý.” açýklamasýný
yaptý. Berlin dýþýndaki izleyicilere yönelik program çalýþmalarýnýn artacaðýný ifade eden Yiðit,
“Bunu gerçekleþtirmek için Almanya’nýn önemli
merkezlerinde temsilcilikler açmayý hedefliyoruz.” dedi. TD 1’i Berlin’den sonra Baden
Württemberg eyaletinde de kablolu yayýn üzerinden izlemek mümkün.
Süleyman Bað
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HERTHA BSC
Yýldýray, Berlin’de yaþayan çok sayýda Türkün sadece kendisini izlemek
için maçlara gittiðini bildiðini, Ýlhan’ýn da takýma katýlmasýyla Türk
seyircilerin sayýsýnýn artacaðýný
belirtirken, Ýlhan, dizindeki sakatlýktan dolayý henüz maçlarda oynayamadýðýný, bu nedenle þimdilik fazla tanýnmadýðýný,
bunun da hoþuna gittiðini anlattý. ‘’Daha sonra
Türkiye’de oynamak isteyip istemediði’’ þeklindeki
soruya Yýldýray, ‘’Alman liginde iyi bir takýmda oynuyorum. Neden Ýstanbul’a gideyim ki? Ancak, herhangi bir
zamanda bir kez Türkiye’de oynamak istediðimi söylemiþtim’’ karþýlýðýný verdi.
Ýlhan ise en çok sevdiði takýmýn Beþiktaþ olduðunu belirterek, ‘’Ancak hangi kulübe imza attýysam kalbim o takýma aittir. Þimdi de Hertha Berlin’deyim’’ deðerlendirmesini yaptý.
Uzun süredir yeþil sahalardan uzak kalan ve dizinde
sakatlýk bulunan milli oyuncu Ýlhan Mansýz’ýn yakýn zamanda düz koþulara baþlamasý bekleniyor.
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SPOR
Berlin Atatürk
Kupasý’ný
Galatasaray
Spandau kazandý
Geleneksel olarak her yýl düzenlenen ve amatör Türk
takýmlarýnýn katýldýðý Berlin Büyükelçiliði tarafýndan
düzenlenen Atatürk Kupasý Berlin elemelerinde þampiyonluðu, finalde Galatasaray Berlin’i penaltý atýþlarý
sonunda 4-3 yenen Galatasaray Spandau takýmý kazandý. Göztepe’yi 6-2 yenen Al-Dersimspor ise üçüncü
oldu. 23 takýmýn katýldýðý turnuvaya ikinci takýmlarýyla
katýlan Oberliga temsilcilerimiz Türkiyemspor,
Yeþilyurtspor ve Berliner AK gruplarýndan çýkamayýnca
turnuvaya erken veda etti.
Schöneberg Spor Salonu’nda yapýlan ve iki gün süren
turnuvanin ilk gününde toplam 4 grupta takýmlar final
grubuna yükselmek için mücadele verdi. Ýkinci gün ise
son 8’e kalan takýmlar eþleþmesi sonucu rakiplerini
eleyen Galatasay Berlin, Göztepe, Galatsaray Spandau
ve Al-Dersimspor yarý finale çýkan takýmlar oldu. Yarý
finalýn ilk maçýnda Galatasaray Spandau Göztepe’yi
yenerek ilk finalist olurken, Al-Dersimspor’u yenen
Galatasaray Berlin finale adýný yazdýran diðer bir takým
oldu.Üçüncülük dördüncülük maçýnda Göztepe ile AlDersimspor karþýlaþtý. Göztepe’yi 6-2 gibi farklý bir skorla yenen Al-Dersimspor üçüncü Göztepe ise dördüncü
oldu. Tek devre usulü 10 dakika oynanan final maçý son
derece çekiþmeli geçti. Normal süresi karþýlýklý atýlan
gollerle 1-1 tamamlanan final maçýnda seri penaltý atýþlarýna geçildi. Penaltýlarda Galtasaray Berlin’e 4-3
üstünlük saðlayan Galatasaray Spandau Berlin Atatürk
Kupasý’ný kazanan takým oldu. Bu sonuçla Galatasaray
Spandau hazýran ayýnda Berlin’i Atatürk Kupasý’nda
Kuzey Almanya Þampiyonasý’nda temsil etme hakkýný
kazandý.
Kupa törenine katýlan ve bir konuþma yapan Berlin
Büyükelçisi Mehmet Ali Ýrtemçelik, bu anlamlý kupaya
katýlan tüm takýmlara teþekkür ederek karþýlaþmalarý
ilgiyle takip ettiðini söyledi. Ýrtemçelik, ayrýca bu
sene100. yýlýný kutlayan Galatasaray’ý da tebrik etti.

Bu sezon Berlin Atatürk Kupasý’ni 3. kez kazanan
Galatasaray Spandau, kupasýný Kaptan Kenan Berlin
Büyükelçisi Mehmet Ali Ýrtemçelik’in elinden aldý.
Çekiþmeli geçen final maçýnda Galatasaray Spandau,
Galatasaray Berlin’i penaltý atýþlarý sonunda 4-3 yenerek kupaya uzandý.
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Aktuð: Trabzonsporlu olmak
Ýstanbul’a baþkaldýrýþýn sesidir
Halka arz edilecek Trabzonspor Sportif hakkýnda yatýrýmcýlarý bilgilendirmek amacýyla Almanya’ya giden
Baþkan Atay Aktuð, son duraðý olan Berlin’de yaptýðý
konuþmada
“Trabzonsporlu olmak Ýstanbul’a baþkaldýrýþýn sesidir”
dedi ve þampiyonluk konusunda ise daha henüz herþey
in bitmediðinin altýný çizdi.Trabzonspor Kulübü Baþkaný
Atay Aktuð, Trabzonspor Sportif’in halka arzýnda rekor
kýrmak istediklerini söyledi., Türkiye’de ve Avrupa’da
baþarýlara koþmak isteyen Trabzonspor’un, halka arzdan sonra maddi olarak kuvvetleneceðini belirterek,
‘’Galatasaray, Fenerbahçe ve Beþiktaþ bizden önce kurumsallaþmaya geçtiler. Kurumsallaþma geç kalýnmýþ bir
hamle. Amacýmýz Trabzonspor Sportif’in halka arzýnda
35-40 bin taraftarý yakalamak. Bu konuda rekor kýrmak
istiyoruz’’ dedi. Trabzonspor taraftarý olmanýn bir ayrýcalýk olduðunu ifade eden Aktuð, Trabzonspor taraftarýnýn
Anadolu’nun her tarafýnda olduðuna dikkat çekerek,
‘’Trabzonsporlu olmak Ýstanbul’a baþkaldýrýþýn sesidir.
Sosyal ve ekonomik olarak ezilmiþliðe baþkaldýrmaktýr.
Trabzonspor, Anadolu’yu temsil ediyor. Bundan dolayý
Trabzonspor’un maddi olarak güçlenmesi gerekir. Tüm
Trabzonsporlular Trabzon Sportif hisselerini alsýnlar ve
takýmlarýna sahip çýksýnlar. Bu ayný zamanda iyi bir yatýrým olacaktýr’’ diye konuþtu.Türkiye liginde 22 yýllýk þampiyonluk hasretini sona erdirerek þampiyon olmak istediklerini ve hedeflerinin taraftarlarýný bu konuda mutlu
etmek olduðunu belirten Aktuð, ‘’Þampiyonluk mücadelemizden vazgeçmiþ deðiliz. Þampiyonluk hedefimiz
sürüyor. 7 puan gerideyiz. Alýnmasý gereken daha 27
puan var. Futbolda her þey mümkün’’ þeklinde konuþtu.
Almanya ve Fransa’da irtibat bürolarý açacaklarýný söyleyen Aktuð, bu konuda profesyonel elemanlarla yurtdýþýnda örgütlenmek istediklerini söyledi.

Fenerbahçeye’ye yüklendi
En önemli baþarýnýn sportif baþarý olduðunu söyleyen
Trabzonspor baþkaný Atay Aktuð, “Sportif baþarý
olmayýnca isterseniz dünyanýn en zengin kulübü olun
istreseniz en iyi yöneticisi olun bu birþeyi ifade
etmez.Sportif baþarýyý yakalamanýn iki turlu yolu vardýr.
Biri takýmýnýz çok iyý olur, diðeri takýmýnýz çok iyi olmaz
Fenerbahçe gibi masa baþý oyunlarý düþünürsünüz ve
burda bir takým iþleri halledersiniz. Trabzonspor ikincisini hiç bir zaman tercih etmemiþtir çünkü spor ahlakýna
da sýðmaz, futbola da sýðmaz.” þeklinde konuþtu.
Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Burak Gürdal da
yatýrýmcýlarý Trabzonspor Sportif hakkýnda detaylý bir
þekilde bilgilendirdi. Trabzonspor Sportif’in elde edeceði karýn tamamýný ortaklarýna temettü geliri olarak
daðýtmayý taahhüt eden ÝMKB’deki ilk þirket olacaðýný
ifade eden Gürdal, bu yatýrýmdan herkesin yararlanmasý için Trabzonspor Sportif’in birim hisse fiyatýnýn 5,25
YTL olarak belirlendiðini söyledi.
Trabzonspor’un borcu olmayan ve nakit zengini bir kulübe dönüþeceðini ifade eden Gürdal, ‘’Yatýrýmcýlar 6-78 Nisan tarihlerinde hisselerini ayýrtabilecekler.
Avrupa’daki vatandaþlarýmýz da geç kalmamalarý için 4

Nisan’a kadar Avrupa’da þubesi olan bankalarla irtibata
geçip hesap açtýrsýnlar’’ dedi.
Almanya’daki yatýrýmcýlarý bilgilendirme turuna
Trabzonspor Yatýrým A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný
Þener Yavuz da katýldý.

Berlin Trabzonspor’a destek sözü
Berlin Kreisliga B’de þampiyonluk mücadelesi evren
Trabzonspor’un antrenman sahasýný ve spor tesislerini
gezen Atay Aktuð, futbolcularla bir süre sohbet ederek
eski futbolculuk anýlarýný paylaþtý. Berlin Trabzonspor
Kulübü baþkaný Aykut Kömürcü’den takýmýn gidiþatý
hakkýnda bilgi alan Aktuð, Berlin’de böyle bir takýmýn
varlýðýndan haberdar olmadýðýný söyledi ve Berlin
Trabzonspor’a destek sözü verdi.
Burada gazetecilerin sorularýný cevaplayan Aktuð,
Almanya 1. Ligi’nde Schalke 04 takýmýnda oynayan
milli oyuncu Hamit Altýntop’la temasa geçtiklerini belirterek, ‘’Hamit’le sadece biz deðil bir çok kulüp ilgileniyor. Hamit’in takýmýyla sözleþmesi var ve kulübü onu
býrakmak istemiyor. Kendisi de takýmdan ayrýlmak istemedi. Emre Belezoðlu ile ilgli soruya ise Trabzonspor
olarak Emre ile ilgilenmediklerini söyledi.

Kemal Kurt
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Al-Dersim sekiz gol atýnca rakibi
ikinci yarýya çýkmadý

Berlin Hürriyetspor, sahasýnda
rakip tanýmýyor

Bu sezon ilk kez mücadele ettiði
Bezirksliga’da çok baþarýlý bir sezon geçiren ve þampiyonluðun en güçlü adaylarýndan olan Al-Dersimspor, erteleme maçýnda
sahasýnda ligin zayýf ekiplerinden Roland
Borsigwalde’yi 8-0 yenerek haftalar sonra
liderliðe yükseldi. Ekibimiz çok üstün bir
oyun sergilediði ilk yarýda, Serkan Öztürk
(3), Dursun Karaduman (2), Serkan
Sarpkaya, Hikmet ve penaltý atýþýndan
Vasili ile bulduðu gollerle 8 farklý üstünlük
saðladý ve devre bu skorla kapandý. Daha
sonra sahalarda ender görünen bir olay
yaþandý ve rakip takým ilk yarýdaki farklý
skor yüzünden ikinci devreye çýkmama
kararý aldý. Her iki takým antrenörü ve yöneticilerin rakip takým oyuncularýný ikna çabalarý sonuçsuz kalýnca maçýn hakemi karþýlaþmayý tatil etmek zorunda kaldý. Futbol
yaþantýsýnda ilk kez böyle bir durumla
karþýlaþtýðýný söyleyen Al-Dersimspor’un
baþarýlý antrenörü Ali Binici, maçýn ilk yarýsýný 8-0 önde kapattýklarýný ve rakip takým
daha fazla gol yememek için ikinci yarýya
çýkmadýðýný belirtti. Maçýn sonucuyla ilgili
kararýn Berlin Futbol Federasyonu tarafýndan 8-0 Al-Dersim’in galibiyeti þeklinde
tescil etmesi bekleniyor.

Bu yýl ilk kez mücadele ettiði
Berlin’de en üst lig olan
Verbandsliga’da (5. Lig) çok baþarýlý
bir sezon geçiren Hürriyetspor, ligde
üst sýralara týrmanýþýný sürüdüryor.
Hafta ýçi erteleme maçýnda güçlü
rakibi Spandauer SV’ yi konuk eden
Hürriyetspor, rakibini her iki devrede
bulduðu gollerle 2-0 yenerek üç
puana rahat ulaþtý. Karþýlaþmada çok
üstün bir oyun sergileyen temsilcimiz
3. dakikada Ümit Meseci ile 1-0 öne
geçti ve devre bu skorla tamamlandý.
Güzel oyununu ikici yarýda da devam
ettiren Hürriyetspor, 85’te Kaptan
Ümit Ergirdi ile bir gol daha buldu ve
karþýlaþmadan 2-0 galip ayrýlmasýný
bildi. Bu sezon ligde yeni olmalarýna
raðmen baþarýlý maçlar çýkardýklarýný
ve üst sýralarý zorladýklarýný söyleyen
Hürriyetspor’un antrenörü Kazým
Binici, gelecek sene þampiyonluða
oynayan bir takýmý þimdiden oluþturmak istediklerini belirtti. 22 hafta
sonunda puanýný 37’e çýkaran kýrmýzý-beyazlý temsilcimiz ligde bir maç
ekiði ile 7. sýrada yer alýyor.

Al-Dersimspor ilk yarýda 8 farklý üstünlük saðlayýnca, rakibi daha fazla gol yememek için ikinci devreye çýkmadý.

Güzel oyununu bir golle süsleyen takým kaptaný
Ümit Ergirdi (solda), Hürriyetspor’un 2-0’lýk galibiyetinde büyük rol oynadý.
Kemal Kurt

SPOR
Avrupupa Ligleri’nde golcüler
açýk ara önde gidiyor
Avrupa’nýn gol ayaklarý bu sezon yine birbirinden güzel
gollere imza atýyor. Biz bu muhteþem golleri izleyip futboldan keyif alýrken, gol krallýðý yarýþý da nefes nefese
devam ediyor. Ýngiltere’de Henry, Ýspanya’da Eto’o, Ýtalya’da Montella, Almanya’da Marek Mintal ve
Türkiye’de Fatih Tekke, liglerindeki gol krallýðý yarýþýnda
rakiplerinin bir adým önünde gidiyor. Dünyada en çok
ilgi gören spor, hemfikir olunacaðý üzere futbol.
Futbolun vitrininde de golcüler duruyor. Bu sezon
Avrupa’da golcüler yine maharetlerini sergiliyor. Hünerli
ayaklardan çýkan birbirinden güzel goller, sahalardan
ekranlarýmýza konuk oluyor. Biz muhteþem golleri izleyip futboldan keyif alýrken, Avrupa gol krallýðý yarýþý da
nefes nefese devam ediyor. Geçen yýl Avrupa’da en
çok gol atanlar listesinde Henry, Ronaldo ve
Shevchenko’nun baþý çektiði yýldýzlar bulunuyordu. Bu
sezon ise saydýðýmýz isimler arasýnda sadece Henry
zirveyi zorluyor. Ýþte Avrupa’nýn önde gelen liglerindeki
gol krallýðý yarýþýnda son durum... Geçtiðimiz yýl
Arsenal’in Fransýz yýldýzý Thierry Henry 30 golle hem
Ýngiltere’nin hem de Avrupa’nýn kralý olmuþtu. Takýmý
þampiyonluktan uzaklaþsa da Henry yine çok formda.
Premier Lig’de sezonun bitimine 8 hafta var ve 22 golü
rakip filelere býrakan Henry, krallýðýn en güçlü adayý.
Bu futbolcuyu 18 golle Crystal Palace’dan Andy
Johnson izliyor. Ýtalya’nýn golcüleri bu yýl deðiþti.
Milan’da forma giyen Ukraynalý Andriy Shevchenko
geçen sezonu 24 golle kral olarak kapatýrken, þimdi 19
golü bulunan Romalý Vincenzo Montella Serie A’da ilk
sýrada yer alýyor. Montella’nýn takipçileri ise 16 gollü
Alberto Gilardino (Parma) ile 15 gollü Ýnter’in
Breziyalýsý Adriano. Ýspanya Ligi La Liga’da Real
Madrid’in Brezilyalý yýldýzý Ronaldo’nun tahtýný, Real’in
Barcelona’ya kaptýrdýðý Samuel Eto’o sarsýyor. 18 kez
fileleri havalandýran Eto’o, geçen yýl 24 golle Ýspanya
gol kralý unvanýný elde eden Ronaldo’yu muhtemelen
sollayacak. Bu arada, Ýspanya’nýn diðer gol ayaklarý

‘Küçük yaþta spor yapmak
öz güven saðlýyor’
Kemal Kurt / Berlin
Almanya’da yaþayan Türk gençlerinin özellikle küçük
yaþta savunma sporlarýna yönelmeleri dikkat çekiyor.
Türk anne-babalar tekvando, karate ve judo gibi savunma sporlarý yapan gençlerin kötü alýþkanlýklardan uzak
durmalarýna ve öz güven saðlamalarý açýsýndan çok
faydalý olduðuna inaniyorlar.
Küçük yaþta tekvando sporuna baþlayan 5 yaþýndaki
Yonca Koç’ta bu spora Samurai Spor Okulunda gönül
veren minik gençlerimizden biri. Tekvandoya yeni baþlamasýna raðmen çok baþarýlý olan Yonca Koç, ilerde çok
çalýþýp Judo milli takýmý formasý altýnda madalyalar kazanmak istiyor. Çocuðunun küçük yaþta tekvando sporuyla ilgilenmesi sayesinde öz güveninin arttýðýný söyleyen anne Songül Koç “ Kýzýmýn sporla ilgilenmesinden çok memnunum. Spor sayesinde hem saðlýklý büyüyor, hem de kendine olan güveni artýyor.” þeklinde kon-

Villarreal’den Diego Forlan (17), Real Betis’ten Ricardo
Oliveira ile Atletico Madrid’den Fernando Torres (15).
Fransa’da ise geçen yýl Cisse þov vardý. Auxerre’li
Djibril Cisse, 26 golle kral olmuþ ve Ýngiltere’ye transferi gerçekleþmiþti. Bu sezon Fransa Ligi’nde 14 gol kaydeden Rennes’in oyuncusu Alexander Frei krallýk listesinin baþýnda bulunuyor. Almanya’ya
gelince.Bundesliga’da Ailton fýrtýnasý bu sezon dindi.
Geçen sezon Almanya Ligi’nde 28 gol atan ve Werder
Bremen’i þampiyonluða taþýyan Brezilyalý, bu sezon
suskun. Ligin yeni kralý 21 gole sahip Nurnbergli Marek
Mintal. Arminia Bielefeld’de forma giyen Delron
Buckley de filelere 15 gol býraktý. Ülkemizde ise bu yýl
Trabzonsporlu Fatih Tekke aldý baþýný gidiyor. BordoMavili formayla 22 gol atan tecrübeli golcü, geçen yýl
25 golle kral olan Konyasporlu Zafer Biryol’u uzak ara
geride býrakacak gibi gözüküyor. Süper Lig’de Fatih
Tekke’yi 19 golle Fenerbahçeli Alex de Souza ve 16
golle Galatasaraylý Hakan Þükür izliyor. Geçtiðimiz haftayý Fatih Tekke ve Alex boþ geçerken; hedefi Tanju
Çolak’ýn 240 gollük rekorunu kýrmak olan Hakan
Þükür, attýðý iki golle zirveye biraz daha yaklaþtý.
Bakalým, sezon sonunda krallýk tacýný hangi futbolcular
takacak.

Geçen sezon
Almanya Ligi’nde 28
gol atan ve Werder
Bremen’i þampiyonluða taþýyan Brezilyalý,
bu sezon suskun.

uþtu. Anne Koç, Almanya’da yaþayan biz gürbetçi ailelerin yoðun iþ temposundan dolayý çocuklarýna fazla
zaman ayýramadýklarýný belirterek, bu tür faaliyetler sayesinde çocuklarýn boþ zamanlarýný en iyi þekilde deðerlendirdiðni söyledi.

Küçük yaþta tekvando
sporuyla üðraþan minik
Yonca, ileride ay-yýldýzlý
forma altýnda madalyalar almak istiyor.
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Berliner AK’lý Gençler Tutulmuyor
A-Jugend Landesligada top koþturan Berliner AK lý
gençler bu hafta deplasmanda SC Teutonia yý 4-0
yenerek puaný 44 çýkardýlar. Landesligada namalup
unvanýný elinde bulunduran gençler 16 maçda 14 galibiyet, 2 beraberlik alýrken Berliner AK lý gençler kalelerinde 13 gol görürken, karþý filelere 72 gol gönderdiler. Þampiyonluk yarýsýnda en yakýn takipcisine 10
puan fark attýlar.
Baþarýlý takýmýn genç Baþkaný Mehmet Ali Han gençlerimize en büyük fýrsatý onlara vermekteyiz,onlarda
bizi utandýrmýyorlar. Inþallah seneye Verbandligada da
ayný baþarýlarý devam ettirecek en iyi kadroyu kuracaðýz dedi.Burada A-

Berlinin Muhammed Alisi
Ebubekir Bulut
Rakibine Ringi Dar etti
Berlinde boks hayatýna baþlayan Ebubekir Bulut 6 týncý
maçýnýda kazandý.
12 yaþýndan beri boks sporunu yapan Ebubekir Bulut
76 kg da Polanyalý rakibine ringi dar etti. Berlinde
amatör olarak 60 maç yapan Bulut.kilosunda 3 Berlin
þampiyonu,2 de Almanya þampiyonu olan Ebubekir
Bulut 2004 yýlýndan bu yana profi olarak 6 maç yapdý 5
ni puanla kazanýrken birini nakavat ile kazandý.
Almanya Þampiyonosu hazýrlýk maçýnda Polanyalý rakibini 4 raunda da üstün döðüþerek puanla maçý kazanmasini bildi. Berlinin Muhammed alisi Ebubekir Bulut
maçýný seyredenlerin arasýnda babasý Abdullah Bulut
heyecanýndan yerinde duramýyordu.

Menderes Singin
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Türk gençleri Yýldýray Baþtürk
yolunda
Bu sezon Oberliga’da þampiyonluða oynayan Tennis
Borussia’nýn A Genç takýmýnda forma giyen, Erol
Duygun, Ali Avcýoðlu ve Zafer Yelen bu sezon gösterdikleri üstün performanslarýyla birinci takýma çýkma baþarýsýný gösterdiler. Geçtiðiðimiz haftalarda düzenlenen
Oberliga salon Turnuvasý’nda Tennis Borussia takýmýnýn
formasýný giyen bu üç Türk gencinin oynadýklarý oyunlarla dikkatleri üzerlerine çekerken, sezonun ikinci yarýsýnda takýmlarýnýn Oberliga’da þampiyonluðu için mücadele edecekler. Baþarýlý olmalarýný düzenli bir aile hayatýna borçlu olduðunu söyleyen genç futbolculardan
Zafer Yelen, “ Bu günlere gelmemde ailemin çok büyük
katkýlarý var. Ýlerde Yýldýray Baþtürk gibi iyi bir futbolcu
olmak istiyorum. Onu kendime örnek alýyorum.Ligin ikinci yarýsýnda ilk 11’e girip Tennis Borussia ile Almanya 4.
Ligi’nde þampiyonluk yaþamak istiyorum. “ þeklinde konuþtu.

Performanslarýyla
Tennis Borussia’nýn
birinci takýma seçilme baþarýsý gösteren Türk gençleri
ileride Yýldýray
Baþtürk gibi baþarýlý
bir futbolcu olmak
istiyorlar.

Interview mit Özgür Abdullah Hayta:
Özgür stell dich mal unseren Berlin-SES
Leserin dich mal vor:
Hallo ich bin der Özgür Abdullah Hayta, bin am
18.05.1988 in Berlin geboren und möchte mich bei
Ihnen kurz vorstellen. Zur zeit besuche ich die
11.Klasse des Paulsengymnasiums. Doch die erste
Bekanntschaft mit der Schule machte ich im Jahre
1994 auf der Barnim Grundschule. Hier verbrachte ich
sechs Jahre bis zum Sommer 2000. Anschließend
kam ich auf meine jetzige Schule. Ich hoffe mein Abitur
bis zum Jahr 2007 zu absolvieren. Soviel zu meiner
schulischen Ausbildung:
Ich habe verschiedene Hobbys wie z.B.: Fußball und
Basketball spielen
Da ich schon als kleiner Junge ein Fan des Fußballs
war, beschränkte ich auf diesen Gebiet. Somit begann
ich mit fünf Jahren im Verein 1.FC Schöneberg Fußball
zu spielen. Da mir das Fußballspielen einen wahnsinnigen spaß macht, beschloss ich im Januar 2004 mein
Schiri-Schein zu machen. Hierfür machte ich den
Lehrgang in der Humboldstraße mit, welches ich fünf
Mal besuchte. Beim sechsten Besuch schrieb ich die
Prüfung, in der ich glücklicher Weise keinen Fehler
machte. Somit wurde ich ein Schiedsrichter des
Vereins. Heute spiele ich immer noch beim 1.FC
Schöneberg und zwar in der 2.B Jugend. In diesem
Verein sind wir alle zusammen geschmolzen wie eine
Familie. Deshalb habe ich auch bislang nicht vor diesen Verein zu verlassen.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Interview.
Özgür Abdullah Hayta

Oddset Kupasý`nda tarihler belli oldu
BERLIN`i Hertha Berlin ile Almanya
Kupasý`nda temsil edecek takýmý belirleyecek
Oddset Kupasý yarý final ve final maçýnýn tarihi
yeniden belirlendi. Yaðan kar nedeni ile ertelenen yarý final maçlarý 13 Nisan tarihinde saat
19:00`da oynanacak. Yarý final maçýna Yeþilyurt
Wacker ile oynarken, TeBe de Köpenick ile
karþýlaþacak.
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"Altýn Eldivenler" Sahipsiz Deðil
Alman ringlerinde baþarýlara imza atan bir çok boksörlerimiz var. Türkiye`nin ilgisizliði yüzünden Alman vatandaþlýðýna geçerek Alman bayraðý altýnda dövüþen
boksörlerimiz bundan böyle Türkiye adýna dövüþme
imkaný bulabilecekler. Berlin`de açýlan Web Ticaret
Dünyasý desteðiyle, ayný kuruluþ bünyesinde kurulan
ve kýsa adý TPBB olan Türk Profesyonel Boks Birliði,
Türk boksörlerine sahip çýkacak. 120 bin üyesi bulunan
ve üye sayýsini 1.5 milyona çýkarmayý hedefleyen Web
Ticaret Dünyasi`nýn verdini sponsorluk desteði, boksörlerimize ayrýca moral ve güç kaynaðý oldu. Futbol baþta
olmak üzere bir çok spor dalýnda her türlü destek verilirken , boks ve güreþ gibi branslarda bu desteðin esirgenmesine bir anlam veremediðini belirten Web Ticaret
Dünyasý sahibi Murat Zengin, eðitim, kültür,sosyal ve
spor faaliyetlerine her zaman destek vereceklerini
belirtti.
"TPBB Uyuma Katký Saðlayacak"
Ticaret hayatýnda yakaladýklarý baþarý çýtasýný daha
çok yükseltmek istediklerini ifade eden Web Ticaret
Dünyasi sahibi Murat Zengin, ticarette yakaladýklarý
baþarýlarý sporla pekiþtirmek amacýný taþýdýklerýný söyledi. Türk Profesyonel Boks Birliði`nin kurulmasýyla ilk
adýmý attýklarýný belirten Zengin, "Hayata geçirdiðimiz
Türk Profesyonel Boks Birliði, gençlerimize çok þeyler
kazandýracak. Biz ilk adýmý attýk ve Türk Profesyonel
Boks Birliði`ni kurduk. Berlin`de yaþayan Türk toplumu
çok yakýnda TPBB bünyesinde modern bir spor salonuna kavuþacak. Bu modern salonda gençlerimiz baþta
boks, güreþ, karate ve daha baþka spor faaliyetlerini
yapabilecekler" dedi. Yapýlmasý planlanan faaliyetlern
sadece Türk gençlerine deðil, Alman ve diðer ülke
gençlerine de hitap edeceðini açýklayan Web Ticaret
Dünyasý sahiplerinden Mahmut Çakýr ise TPBB çatýþý
altýnda tertiplenecek müsabakalarýn Türk ve Alman
toplumu arasýnda uyuma katký saðlayacaðýný açýkladý.
"Türk Boksörleri bir çatý altýnda toplanacak"
18 yýllýk aktif spor hayatýnda kendisine hiç bir desteðin
verilmediðini ifade eden profesyonel eski boksörümüz
Vedat Akova, ayný ilgi ve desteðin Almanya Alman vatandaþý statüsünde dövüþen profesyonel boksörlerimizden esirgendiðini belirtti. Türk Boks Federasyonu`nu
kurmak için uzun zamandýr mücadele vertiðini belirten
Vedat Akova, sponsorluk desteðini bulamadýðýný ve
bürokratik engelleri aþamadýðýný söyledi. Türkiye de
Türk boks Federasyonu`nun olmamasýnýn büyük bir
eksiklik olduðunu vurgulayan Vedat Akova, "Biz bu
eksikliði tamamlamak istiyoruz. Web Ticaret
Dünyasý`nýn verdini sponsorluk desteði ile Türk
Profesyonel Boks Birliði`ni Berlin`de resmi olarak kurduk. Boks sporunu Türklerin yoðun olarak yaþadýðý
ülkelerde yaymaya çalýþýyoruz.
Türkiye`de Profesyonel Boks Federasyonu kurulmasý
için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Çalýþmalarýmýzý
tamamladýðýmýzda, Türkiye`de yetiþen amatör boksörlerimizi dünyaya tanýtacaðýz " dedi. Berlin Stromstr.39
adresinde kurulan TPBB`nin baþkanlýðýna ve teknik
sorumluluðuna Vedat Akova getirilirken, Web Ticaret
Dünyasi sahipleri Murat Zengin ile Mahmut Çakir yönetimde görev aldýlar.
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Profesyonel Türk Boksörleri, artýk Web Ticaret
Dünyasi`nýn verdini sponsorluk desteði ile kendi
bünyesinde kurulan TPBB çatýsý altýnda toplanacak.
Web Ticaret Dünyasý sahibi Murat Zengin, Türk sporcularýna her zaman destek vereceklerini acýkladý.

Berlin`de kurulan Türk Profesyonel Boks Birliði yönetimi Vedat Akova, Murat Zengin (oturanlar), Tarkan
Demirkýran ve Mahmut Çakýr (ayakta olanlar)

Kaynak + Foto: Hulisi Sarýyýldýz
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SÝNAN ÞAMÝL SAM, DÜNYA
ÞAMPÝYONLUÐU YOLUNU AÇTI
Dünya Kýtalararasý Aðýr Sýklet Boks Þampiyonu Sinan
Þamil Sam, karþýlaþtýðý Amerikalý boksör Clay-Bey’i 12
raunt sonunda sayýyla maðlup ederek unvanýný korudu
ve dünya þampiyonluðu için mücadele etme þansýný
yakaladý. Alman boksör Max Schmeling’in adýnýn verildiði salondaki maça kontrollü baþlayan Türk boksör Sam,
önce sol direklerle rakibinin gardýný açtý daha sonra etkili sað kroþeleriyle Clay’e zor anlar yaþattý. Özellikle 9.
rauntta arka arkaya indirdiði sað yumruklarýyla
Amerikalý boksörü nakavt pozisyonuna getiren Sinan
Þamil Sam, Türk seyircilerin desteðiyle 12. raunt sonunda karþýlaþmadan zaferle ayrýldý. Menajer Ahmet Öner
ve Antrenör Ulli Wegner yönetimindeki boksörümüz
Dünya Boks Konseyi (WBC) sýralamasýnda 5.likten 4.
sýraya yükseldi. Kendisinden 9 yaþ büyük Clay-Bey’e
ringi adeta dar eden Sam, altýn kemer yolunda önemli
bir engeli daha aþmýþ oldu. Dünya boksundaki gururumuz Sinan Þamil Sam, þimdiye kadar yaptýðý 26 maçýn
sadece ikisini sayýyla kaybetti. Ringden 24 galibiyetle
ayrýlan Sam, bunlarýn 16’sýný nakavtla kazanmayý baþardý. Türk boksör, dünya þampiyonluðu kemerini taþýyan
Ukraynalý Klitschko ile ikinci sýrada bulunan Amerikalý
Hasim Rahman arasýnda mayýs ayýnda yapýlacak unvan
maçýnýn sonucunu bekleyecek. Sinan, bir yýl içinde
ünvan maçý yapma þansýný da eline geçirmiþ oldu.
‘Herkese karþý mücadele edebilirim’ Amerikalý rakibi
Lawrence Clay-Bey’i yenerek aðýr siklette unvanýný
koruyan WBC Kýtalararasý Boks Þampiyonu Sinan
Þamil Sam, herkese karþý mücadele edebileceðini söyledi. Sinan, karþýlaþmada fazla iyi oynamadýðý þeklindeki eleþtirilere karþýlýk, ‘’Bu riskli bir maçtý. Baktov daha
açýk mücadele ediyordu. Bu seferki rakibim daha kurnazdý. Bu nedenle her þeyi riske atmak istemedim.
Dünya Þampiyonasý karþýlaþmasýna çýksam böyle
mücadele etmezdim. Sadece antrenörümün dediklerini
dinledim ve bu kadarý yeter dedim’’ þeklinde cevap verdi.
Rakibinin son raundlara doðru daha fazla atak yapmasýný beklediðini ve ona göre strateji kurduðunu belirten
Sinan, ‘’Puan açýsýndan gerideydi. Bu nedenle böyle
davranacaðýný biliyordum. Ona göre strateji yaptým ve
son raunda da yumruk yememeye çalýþtým’’ dedi. Sinan,
kendisi gibi Sauerland boks kulübünde sözleþmesi bulunan Rus boksör Nikolai Valuev hakkýnda ne düþündüðü
þeklindeki bir soruyu ise “Valuev yapýlý fiziðinin dýþýnda
da iyi bir boksör. Ancak ben herkese karþý mücadele
edebilirim” diye cevapladý. Clay-Bey de, “Puan açýsýndan geride olduðumu biliyordum. Bu nedenle karþýlaþmanýn sonlarýna doðru daha hýrslý mücadele ettim, belki
Sinan’ý yenebilirim diye, olmadý. Ancak ben her zaman
yeniden buraya gelmeye hazýrým.” dedi. Sinan’ýn antrenörü Ulli Wegner de, Sinan’ýn önceki maçýnda olduðu
kadar iyi oynamadýðýný, ancak gerekli yerde baský yaptýðýný ifade ederek, “Dünya Þampiyonu olmak istiyorsan,
son saniyeye kadar mücadele etmeli. Karþýlaþmanýn
sonlarýna doðru gereksiz yere bazý risklere girdi, ancak
yine de açýk bir þekilde kazandý” diye konuþtu.
Sauerland boks kulübünün sahibi Wilfried Sauerland
da, Sinan’ýn karþýlaþmanýn sonlarýna doðru gereksiz
yere fazla riske girdiðini belirtti ve Sinan’ýn ne zaman
Dünya Þampiyonluðu için ringe çýkacaðý þeklindeki bir
soruyu, “Daha bir kaç maç yapmasý lazým. Daha sonra

bakarýz.” þeklinde cevapladý. Gecenin asýl mücadelesinde aðýr siklette WBA Kýtalararasý Boks Þampiyonu
olan Valuev de Ýsveçli rakibi Attila Levin’i 3. raundda
teknik nakavtla yendi. Yarý aðýr siklette Türk kökenli
Alman boksör Adnan Özçoban ise, Rus boksör Zaur
Baysangurov’a karþý yaptýðý mücadeleyi 4. raundda
antrenörünün ringe havlu atmasýla sonucu kaybetti.
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FIKRALAR
Küçük bir yengeç yavrusu denizin dibinde aðlýyormuþ.
Bunu gören bir balýk ne olduðunu sormak için yavru
yengeçin yanýna yaklaþmýþ. Ne oldu yavrum niye aðlýyorsun. Demiþ, Oda dün akþam annem bir partiye gitti
hala gelmedi demiþ.
Bizim vatandaþ rýza kamyonuyla istanbuldan Maraþa
malzeme goturuyormuþ hava kararmýþ o anda radyodaki haberleri dinliyormuþ. Dikkat Istanbul Ankara arasýnda yabancý cisimler görülmüþtür eyer yabancý bir
yaratýkla karþýlaþýrsanýz 1.50 cm boyunda iri kafalý
büyük büyük gözleri olan sakýn korkutmayýn tam tersine iyi yaklaþýn nerden geldiðini sorun ismini sorun kendinizi tanýtýn demiþ. Bizim vatandaþ rýza bunu dinlemiþ
epey yol aldýktan sonra bizim rýzanýn tuvaleti gelmiþ.
Kamyonunu yolun kenarýna býrakýp tarlalýða doðru yurumuþ orda gorduðu çalýlýða yaklaþmýþ tam tuvaletini
yapýyormuþki o da ne amanýn amanýn çalýlýklarýn dibinde radyodaki tarif ettikleri yaratýk . Bizim vatandaþ rýza
korkarak sessiz bir tonla benim adým rýza seninki ne
demiþ çalýlarýn arasýndaký yaratýk yavaþ yavaþ bugmeye baþlamýþ bir yandanda pantolonunu toplayarak
benim adýmda erzurumlu hasan tanýþtýðýmýza memnun
oldum demiþ.
Temel, bir Fransýz ve bir Amerikalý ile ýssýz bir adadaymýþ. Bir gün iyi huylu bir deniz perisi gelip demiþ ki:
Uzun zamandýr izliyorum sizi. Geminiz battýktan sonra
çok acý çektiniz. Dileyin benden, ne dilerseniz. N'olur
beni Fransa'ya gönder, demiþ Fransýz. Hoop gitmiþ
Paris'e. Beni de Amerika'ya lütfen demiþ Amerikalý ve
oda hoop California'ya. Sýra Temel'e gelmiþ.
Duþunmuþ, duþunmuþ. O Fransýz ile Amerikalý uþaklarý
çok ozledim. Caðýr onlarý geriye.
Temel satýlýk papaðanlarý inceliyormuþ. En pahalý
papaðanýn onunde durmuþ: O Ne konuþuyor? Ingilizce,
Fransýzca, Al manca, Kaç paradýr. On Milyon, Lazca
biliyormu? Bilmiyor, Temel papaðanýn burnunu okþamýþ; Bu burunla yazýk, demiþ.
Temel & Tursun karanlýk bir tepe üstünde 1 þey görmüþler. Temel bence bu bir keçi demiþ. Tursun ise bence
bu olsa olsa kartaldýr demiþ. keçiydi kartaldý bir tartýþmaya girmiþler. Sonra o tepeye çýkarak havyaný görmeye gitmiþler. Tam yaklaþýrken o hayvan uçarak kaybolmuþ. bunun üzerine Tursun ula Temel ben sana
demedimmi kartal diye. Temel þaþkýn bir ifadeyle ula
ömrümde ilk defa uçan bir keçi gördüm demiþ.
Yaþlý bir adam doktora gider. Doktor sorar neyin var
amca. bu bacaðým çok aðrýyor. yaþlýlýktandýr amca yaþ52

lýlýktan. iyi ama öteki bacaðýmda ayný yaþta o niye aðrýmýyor ?
Adamýn biri iþ için bir þirkete baþvurur.görevli sorar :
neden iþ arýyorsunuz. iþsiz olduðum için. mesleðiniz
nedir. Pariste timsah avlarým. Iyi ama kardeþim pariste
timsah bulunmazký. Ben niye iþsizim zannediyorsunuz
Temel ile Tursun camdan aþaðý sarkma yarýþmaþý
yapýyorlarmýþ. Yarýþmayý rahmetli Temel kazanmýþ.
Temel banka soymak suçundan yargýlanýyormuþ.
Temel banka soymak þuçundan yargýlanýyormuþ. Son
celsede yargýç kararý okumuþ; Temel'in suçsuz olduðunun anlaþýldýðýný, tahliyesine karar verildiðini açýklamýþ.
Temel sevinçle ayaða fýrlamýþ : Uy çözünü sevdiðumun
hacým beyi, yani þimdu bu paralar benim oldu deðil
mu?
Temelin çocuðu 20 yaþýna baþmýþ halan sünnet olmamýþ komþularý sormuþ temel hayýrdýr çocuðun 20 yaþýna baþtý neden halan sünnet etirmedin diye temelde
banene yahu demiþ evlenince karusu istediði kadar
kestursun demiþ.
Temel askere alýnacak, Askerlik þubesinde Memur
adýný sorar. -Adýn ? -Temel" Temel ama yumuþak G siz
" der -Memur " Töbe töbe lan manyak mýsýn ? Temelde
yumuþak G ne arasýn " der -Temel "Eheee biz ne
deduk".
Müjde karýcýðým, hani daha pahalý bir evde oturalým
diyordun ya, en sonunda istediðin oldu...." dedi. Kadýn:
"Taþýnýyor muyuz?" diye sevinçle sorunca, kocasý :
"Yok canim, ev sahibi kirayý arttýrdý da".
Temel günün birinde istanbuldan koyune kahkahalar
içinde geri dönüyormuþ bunu duyan koyluler temel
neden güldüðünü sormuþlar, Temelde otobus soforunu
kazýkladýðýný soylemiþ köylüler nasýl ya diye sormuþlar.
temel demiþki: istanbulda gidiþ-geliþ bileti aldým; þu
anda geldim fakat geri gitmeyeceðim.
Yeni asker olan Temel'e komutaný sormuþ: Savaþta siperdesin, sað taraftan düþman askeri geldiðini gördün. Peki
ne yaparsýn? Temel heyecanla cevap vermiþ: -Hemen
çevirir silahýmý üzerlerine ateþ açarým komutaným.
Komutan tekrar sormuþ. -Peki, karþýdan geliyorsa? Karþýya ateþ açarým, komutaným. -Arkadan geliyorsa ?
Temel dayanamamýþ; -"Komutaným, bu ordunun benden
baþka askeri yok mu?" demiþ.
Temel iþhanýnda çay ocaðý iþletmektedir. Üst kattaki iþyerlerinden biri seslenir: -Temel efendi, dört çay yap. Biri açýk
olsun. Çaycý Temel cevap verir: -Abi, hangisi açýk olsun?!

Viele Versicherungsvertreter beraten
falsch oder nicht ausreichend
Eine unrichtige oder unvollständige Beratung
kann Schadensersatzansprüche auslösen.
So muss z.B. eine Versicherung für einen
Schaden aufkommen, der dem Kunden
dadurch entsteht, dass der
Versicherungsvertreter ihn mangelhaft beraten
hat.
Ein in Deutschland lebender türkischer
Staatsbürger hatte für eine Urlaubsreise in
seine Heimat mit dem eigenen KFZ eine
Kaskoversicherung abgeschlossen. Der
Versicherungsvertreter versäumte es, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass der
Versicherungsschutz nur für Europa, das heißt
nur den europäischen Teil der Türkei besteht.
Als der Versicherte nun auf dem Weg in seine
Heimatstadt auf den kleinasiatischen Teil der
Türkei einen Unfall verursachte, musste er feststellen, dass für dieses Gebiet kein
Versicherungsschutz besteht und er zunächst
für die Schäden allein aufkommen musste.

Foto Shop Pamukkale
Inhaber: Salih Kurbet
Hermannstraße 154
Tel. 030/625 13 41

Er klagte vor dem Oberlandesgericht Frankfurt
a. M. gegen seine Versicherung. Das
Oberlandesgericht entschied, dass der
Versicherungsvertreter den Kläger mangelhaft
beraten habe und die Versicherung in diesen
Fällen grundsätzlich Schadenersatz zu leisten
habe. Der Versicherungsvertreter hätte den
Kläger darauf hinweisen müssen, dass der
Versicherungsschutz nur auf ein bestimmtes
Gebiet beschränkt sei. Im Falle des Klägers
war es nahe liegend, dass er seinen
Heimaturlaub auch auf den asiatischen Teil der
Türkei erstrecken werde. Der Kläger müsse
aber die Hälfte des Schadens selbst zahlen,
weil er eine Mitschuld trage, denn er hätte sich
die Vertragsbedingungen im Einzelnen durchlesen müssen oder bei der Versicherung nachfragen müssen. Aus den Vertragsbedingungen
ging nämlich eindeutig hervor, dass die
Geltung des Versicherungsschutzes sich lediglich auf den europäischen Teil der Türkei
bezieht.

Suche Mitarbeiter
Wer möchte in einem
seriösen
Versicherungsunternehmen
tätig sein.

Info: 0174/796 52 04
Eleman Aranýyor:

Düðün, Niþan,

Reklam temsilciliðinde

Sünnet Davetiyeleriniz

çalýþacak eleman aranýyor.

en seri þekilde basýlýr.

Info: 0174/796 52 04

Info: 0174/162 93 68
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