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Bizleri dergi tasar⁄m⁄nda yaln⁄z b⁄rakmayan Deutsch
Türkischer Fotosatz DTF ̀ in sahibi, de©erli i‚adam⁄m⁄z
Say⁄n Ûbrahim ASLAN`a sonsuz te‚ekkürlerimizi su-
nar⁄z.

Auflage:
Diese kostenlose Zeitschrift erscheint alle zwei Mo-
nate in Türkisch und Deutsch, mit einer Auflage von
5.000 Exemplaren. Artikel, die mit den Namen ge-
kennzeichnet sind, entsprechen nicht immer der Mei-
nung der Redaktion, sondern des Autors. Keine Ge-
währ für unverlangt eingesandte Fotos und Manus-
kripte. Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbe-
halten. Ohne ausdrückliche Genehmigung, ist es
nicht gestattet Fotos, Werbeanzeigen und Texte zu
kopieren oder zu vervielfältigen.
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Merhabalar Sevgili SES Okurları !

2006 yılının ilkbahar aylarını ya‚adı©ımız ‚u günlerde, gene dopdolu bir
dergiyle kar‚ınızdayız. Habercisinden, teknik elemanına kadar tüm SES
Dergisi çalı‚anlarının titiz  çalı‚malarıyla sizler için gerçekten ilginç ve
güzel bir dergi hazırlandı. Bu dergide ilginç bir söyle‚iyle bir ilk’e imza
atıyoruz. 

Türkiyenin ilk bayan kaymakamı Aylin Kırcı Duman’la SES Dergisi için bir söyle‚i
yaptık. Ûpsala Kaymakamı Aylin hanım söyle‚i iste©imizi kabul etti ve ortaya zevkle
okunacak bir söyle‚i çıktı. Bu söyle‚iyi SES Dergisi farkıyla sunuyoruz.

Ûkinci söyle‚imiz de Kreuzberg’ten.

OSSENA Restoran’ın i‚letmecisi Ûsmail Arslan’la yaptı©ımız söyle‚ide Kreuzberg’teki
bu kaliteli ve çevre dostu restoranı tanıyaca©ız.

Dergimizdeki ba‚ka bir ilginç haber ise ‚u:
Be‚ikta‚’ın eski futbolcusu ve eski milli oyuncu Mehmet Ek‚i’nin kız karde‚i Leyla
Fahrenhorst Ek‚i’yi bulduk ve onunla konu‚tuk.

Saygıde©er okurlar.

Tabi ki dergimizde daha bir çok haber, foto©raf ve çe‚itli yazılar sizleri bekliyor.
Parolamız her zamanki gibi ‚udur: SES Dergisi bakmak için de©il, okunmak için
hazırlanıyor.
Bir dahaki sayıda bulu‚uncaya dek ‚en ve esen kalınız.

Ahmet TUNGA

ahmet-tunga@gmx.de Berlin-SES@gmx.de

KARDEÍ YAYINLAR:
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BERLÛN DÜNYA BAÍKENTÛ

Bu sene Almanya’da yap⁄lacak olan Dünya Futbol Íam-
piyonas⁄ öncesinde yap⁄lan ankette Berlin’in Dünyadaki
ba‚kentler aras⁄nda en tan⁄nan ‚ehir oldu©u ortaya ç⁄kt⁄.
Fransa, Ûtalya, Hollanda, Ûsveç, Polonya, Brezilya ve Ja-
ponya’da düzenlenen ankette kat⁄lanlar⁄n %94’ü Dünya
Kupas⁄’na ev sahipli©i yapacak kentler aras⁄nda Berlin’i ilk
s⁄rada söylerken, ba‚kenti s⁄ras⁄yla Münih, Frankfurt,
Hamburg ve Köln takip ettiler.

BERLÛN MÜSÛAD, YENÛ YÖNETÛMÛ BELÛRLEDÛ
Ali Uzun yeniden ba‚kan seçildi.

Berlin Müsiad yeni yönetimini be-
lirledi. Ali Uzun tekrar yeniden
ba‚kanl⁄©a seçildi. Dernek loka-
linde gerçekle‚tirilen kurulda ba‚-
kanl⁄©a iki aday kat⁄ld⁄. Ali Uzun,
11 oyla yeniden ba‚kan seçilerek
güven tazeledi. Di©er ba‚kan a-
day⁄ Mehmet Dilek 6 oy ald⁄. 2 oy-
da çekimser kald⁄. Berlin Müsiad-
’⁄n yeni yönetiminde ‚u isimler

yer ald⁄:
Ali Uzun, Hasan Babur, Íevki Karasu, Selami Balkan, Meh-
met Dilek, Fikret Do©an, Mehmet Ya‚ar, Mehmet Ali Han,
Y⁄lmaz Gün, Veli Karakaya, Mustafa Özal, Cengiz Beyda‚,
Bülent Gültekin, Bülent Motuk,S ezgin Aksakal, Recep
Alagöz, Sedat Y⁄ld⁄z, Ali Aydemir, Zekeriya Bayrak ve
Adnan Y⁄lar.
Yeniden Ba‚kanl⁄©a seçilen Ali Uzun, yapm⁄‚ oldu©u
konu‚mas⁄nda; »Hepimiz kendi de©er yargılarımızla, ken-
dimizi sorgulayaca©ımız hem ya‚ta hemde olgunluktayız.
Meselemiz sap saman meselesi de©il, bir sürü mevzuatı içe-
ren ayn⁄ zamanda ‚ahıstan daha çok toplum ve de©erlerin
öne çıktı©ı ve ‚ekillendi©i bir dönemdeyiz. Sloganların bit-
ti©i, sadece organizeli çalı‚maların i‚ gördü©ü iki kutuplu
bir dünyada ya‚ıyoruz. Û‚aretlerin, ‚ekillerin, plan ve pro-
gramların i‚ gördü©ü bir dünyada, müslüman i‚adamına
her zamankinden daha fazla i‚ dü‚mektedir. Sorumlulu©un
arttı©ı gizemsiz artniyetsiz sadece akl⁄ selimin i‚ gördü©ü
birlik beraberlik, kısaca ifade etmek gerekirse ümmet bi-
linci ile hareket etmenin zamanıdır. Her tuzak tatlı bir da-
vetle avını davet eder felsefesini hiç unutmamalıyız. Bun-
dan böyle her Müsiad mensubuna Müsiad’⁄n misyonu çerçe-
vesinde bireysel ve toplumsal hareketlerini uydurup, i‚
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adamına yakı‚ır ‚ekilde kurumumuzu temsil etmesi ve her
üye birden fazla arkada‚ını bize üye kazandırmasına gay-
ret göstermesi gereklidir. Kendisine reva gördü©ü bu
çalı‚mayı karde‚ine de götürüp onun da bu kurumdan isti-
fade edebilmesini sa©lamalıdır. 
Bu dönemden sonra bütün Müsiad üyelerine ve yöneticile-
rine bugüne kadar oldu©undan daha fazla sorumluluk ve
zaman ayırmak görevi düsmektedir. Hızla geli‚en dünya
‚artlarına duyarsız bir ‚ekilde komforumuzun yanındaki
di©er sorumluluklarımızı unutursak kaybedenlerden ola-
ca©ımızı hatırlatarak sizleri birli©e, beraberli©e, akl⁄ seli-
me, duyarlılı©a, milli ve manevi de©erlerimize sahip ol-
maya davet ediyorum. Müsiad bilincini biz ya‚amazsak
ba‚kalarına anlatamayız.« dedi.

BERLINALE’DE GÖZ KAMAÍTIRICI GALA
Dünyanın en
önemli 3 büyük
film festivalinden
birisi olan 56. Ber-
lin Uluslararası
Film Festivali
yapılan açılı‚ ga-
lası ile ba‚ladı.
Theather am Pots-
damer Platz’da

yapılan galaya katılan ünlüler göz kama‚tırdı,  festival
boyunca birbirinden ilginç 360 film gösterime girdi.
Festivalin yarı‚ma bölümünde her yıl yakla‚ık 350 film gö-
steriliyor, bunların ço©unun dünya ya da Avrupa prömiyeri
yine bu festivalde gerçekle‚iyor. ”Altın Ayı” ödülünün
yanısıra ”Gümü‚ Ayı” ödülü de yine festivalde sahibini bu-
lacak. 
Festivalde, yarı‚ma bölümünün yanısıra ”Panorama”, ”Fo-
rum”, ”Çocuk Filmleri”, ”Alman Sineması’nın Umut Vaade-



din’de çevre düzenleme ve a©açlandırma projeleri
oldu©unu, ayrıca bir morg ve çok amaçlı lise yaptıklarını,
bir ambulans hediye ettiklerini söyledi. TGD Ba‚kanı Kolat
da, ”Geldi©iniz ülkeyi unutmadan burada el birli©iyle kül-
türünüzü ya‚atıyorsunuz. Bu da mutluluk verici bir olay.”
dedi. TDU Ba‚kanı Kaya da, Bahadin’lilerin hem Alman top-
lumuna açık, hem de Türkiyede’ki kökenlerini
unutmadıklarını ifade ederek, Bahadinlilerin Alman toplu-
muna uyumda en güzel örne©i te‚kil ettiklerini söyledi.
Gece misafirlere ikram edilen sıcak yemek ve a‚ürenin
ardından sona erdi.

BÖHMER, »SPOR UYUM ÛÇÛN ÖNEMLÛ BÛR ARAÇ«
Alman Federal
Hükümeti’nin
Uyum ve Göç’-
ten  sorumlu
Devlet Bakanı
Prof. Dr. Maria
Böhmer, ‘uyum
ve birlikte
ya‚am’ konu-
sunda gelecek-
te daha somut
adımlar ataca-
klarını söyledi.
Bakan Böhmer,
Hessen Eyale-
ti’nde ya‚ayan
göçmen ka-
dınların sporla
te‚vik edilerek
Almanca ö©-

renmeleri için yapılan ‘Start. Spor tüm kültürel engelleri
a‚ar’ adlı projenin tanıtımı amacıyla Berlin’deki Hessen
eyalet temsilcili©inde düzenlenen tanıtım toplantısında
yaptı©ı konu‚mada, ”Hükümet benim bakanlı©ımı do©ru-
dan ba‚bakanlı©a ba©layarak bu konuya verdi©i önemi gö-
sterdi. Uyum ve birlikte ya‚am konusunda gelecekte daha
somut giri‚imlerimiz olacak.” dedi.Sporun uyum konusun-
da önemli bir araç oldu©unu ifade eden Böhmer, ”Kadınları
sporla kazanıp uyuma katılmalarını sa©lamak çok önemli.”
‚eklinde konu‚tu.Hessen Eyaleti Ûçi‚leri ve Spor Bakanı
Volker Bouffier de, ‘Start. Spor tüm engelleri a‚ar projesi-
nin göçmen kökenli kadınların topluma kazandırılması
açısından büyük önemi oldu©unu ifade ederek, ”Göçmen
kadınların toplum dı‚ında kaldıkları gözlemleniyor. Bu
projeyle bu kadınları topluma kazandırmak istiyoruz.”
dedi. Projenin yakla‚ık 4 yıldan bu yana sürdü©ünü kay-
deden Bouffier, projenin ba‚ladı©ı ilk yıllarda katılım ve
ilginin az oldu©unu, ancak gelinen noktanın gurur verici
oldu©unu söyledi.Proje yöneticisi Gül Keskinler de, farklı
milletlerden özellikle Müslüman kadınlara yönelik olarak
çalı‚tıklarını belirterek, ”Projeye katılan kadınlar belli bir
süre sonra spor e©itmenli©i sertifikası alıyor ve çevrele-
rindeki kadınları da bu etkinli©e dahil ediyor. Hem
spor yapmı‚ oluyarlar ve hem de Almanca ö©reniyorlar.”
dedi.

KEMAL KURT
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denleri”, ”German Sinema” ve ”European Film Market” gibi
bölümler yer alıyor. ”Retrospektiv” bölümünde ”Rüya
Kadınlar” ba‚lı©ı altında, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn,
Marylin Monroe, Grace Kelly veya Elisabeth Taylor gibi 50’li
yılların beyaz perde yıldızlarını görmek mümkün olacak. 
Amerika Birle‚ik Devletleri, Avrupa ve Japonya’dan toplam
kırk be‚ filmde otuz kadın yıldız izlenebilecek. Berlin Film
Müzesi de çe‚itli konferans ve tartı‚ma toplantıları düzen-
liyor. 
Genç sinemacılara (rejisör, besteci yada montajcıdan ka-
meramanlara tüm alanlardaki genç sinema sanatçılarına)
ayrılan ”Berlinale Campus” atölye çalı‚malarına olan ilgi
hiç bu kadar yo©un olmamı‚tı: 120 ülkeden toplam 3.500
genç sinemacı atölye çalı‚malarına katılmak için ba‚vur-
du. Bu yılki etkinlikler ”Films on Hunger, Food and Taste”
sloganı ile gerçekle‚tirilecek.

MENDERES SINGIN

BAHADÛNLÛ’LER YENÛ YIL RESEPSÛYONUNDA BULUÍTU

Almanya’nın ba‚kenti Berlin’de ya‚ayan Bahadin’liler ta-
rafından kurulan Bahadin Derne©i, üyelerinin katıldı©ı
yeni yıl resepsiyonu verdi. Berlin’nin Mitte semtindeki der-
nekte düzenlenen resepsiyona Almanya Türk Camaati
(TGD) Ba‚kanı Kenen Kolat, Berlin-Brandenburg Türk Al-
man Û‚adamları Birli©i (TDU) Ba‚kanı Bahattin Kaya, TDU
Ba‚kan yardımcısı ve Bahadin Derne©i’nin Yönetim Kurulu
Üyesi Remzi Kaplan, Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu
(TBB) sözcüsü Cumali Kangal, Mitte Belediyesi  semtin
yapılandırılmasından sorumlu Reinhard Fischer ve çok
sayıda Bahadin’li katıldı.Resepsiyonda bir konu‚ma yapan
Kaplan, Bahadin Derne©i’nin 1981 yılında  Almanya’ya ilk
gelen Bahadin’liler tarafından  kuruldu©unu, ilk ku‚a©ın
çocukları ve torunlarının bu derne©i ya‚attıklarını belirit-
ti.Dernekte çe‚itli faaliyetler yaptıklarını ifade eden Ka-
plan, ”Her yıl 23 Nisan Íenlikleri, pilav günü ve birlik ve
beraberli©imizi sa©layacak çe‚itli kültürel faaliyetlerde bu-
lunuyoruz.” dedi.Türkiye’deki Bahadin kasabasına da
yardım yaptıklarını kaydeden Kaplan, dernek olarak Baha-



NEUKÖLLN’DE KÜÇÜK ÛÍLETMELERE DANIÍMANLIK HÛZ-
METÛ DEÌERLENDÛRÛLDÛ

Almanya’nın ba‚kenti Berlin’de göçmen nüfusun en yo©un
olarak ya‚adı©ı ilçe Neukölln’de küçük i‚letmelere yönelik
danı‚manlık projesi hakkında bilgi verildi. 
Berlin-Brandenburg Türk-Alman Û‚adamları Birli©i (TDU)
ve Reuterplatz semt idaresi ile ortakla‚a gerçekle‚tirilen
toplantıya Neukölln Belediye Ba‚kanı Heinz Buschkowsky,
Proje yöneticisi Serdar Sever ve yerel yönetim görevli-
lerinden Ilse Wolter konu‚macı olarak katıldı. TDU
binasındaki toplantıda konu‚an Buschkowsky, bölgede et-
nik yapıya dayalı çalı‚an küçük ve orta çaptaki i‚yerleri-
nin gerek kurulma a‚amasında gerekse de ileriki a‚ama-
larda yeterli danı‚manlık deste©i almadıklarını söyledi.
Buschkowsky, bu i‚letmelerin ayakta kalmasının i‚sizli©in
yüksek oldu©u bölge için çok önemli oldu©una vurgu
yaptı. Mayıs-Aralık 2005 döneminde ilçede mevcut i‚yer-
leri ve yeni açılacak yerlere yönelik olarak toplam 215
küçük ölçekli i‚letmeye danı‚malık hizmeti verdiklerini
anlatan proje yöneticisi Serdar Sever de, avukatlar ve ver-
gi danı‚manları ile bölgedeki bu i‚letmelerin sorunlarının
çözümlenmesine yardımcı olduklarını söyledi. Bölgede
küçük i‚letmelerin kapanıp açılmasının sık ya‚anan bir
olay haline geldi©ine i‚aret eden yetkililer, yeterli
danı‚manlık hizmeti alınmamasının da bunda etkili
oldu©unu dile getirdiler. Yapılan çalı‚maların i‚letmelerin
gerekli danı‚manlık deste©i aldıkları takdirde kapanma
tehlikesiyle daha az kar‚ıla‚aca©ı ve daha etkin çalı‚abile-
ce©inin görüldü©ünü söyleyen proje yetkilileri uygula-
manın yaygınla‚tırılmasının faydalı olaca©ı yönünde tav-
siyede bulundular. YUSUF BAL

GÖNLÜMDE MÛLLÛ MAÇLARIN ALMANYA’DA OYNANMASI
YATIYOR’
Türkiye Futbol Federasyonu Ba‚kanı Haluk Ulusoy, Tür-
kiye’nin cezası nedeniyle evinde oynayamayaca©ı Avrupa
Íampiyonası grup eleme kar‚ıla‚malarının Almanya’da
yapılmasını arzuladı©ını söyledi. Ulusoy, Almanya’nın
ba‚kenti Berlin’de, Türkiye’deki 4 büyük kulübün spor
ürünlerinin satıldı©ı bir ma©azanın açılı‚ında yaptı©ı
konu‚mada, ‘’Almanya Futbol Federasyonu ile milli takımın
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maçlarının Almanya’da oynanmasıyla ilgili olarak ilerideki
günlerde bir görü‚me yapaca©ız. Ülkemizin durumu daha
belli de©il. Maçların seyircili mi seyircisiz mi oynanaca©ı
daha belli de©il. Seyircili veya seyircisiz olması hiç fark et-
miyor. Gönlümde milli maçların Almanya’da oynanması

yatıyor’’ dedi. Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’in
maçların seyircisiz olması halinde Floransa’da oynamak
istedi©ini söyleyen Ulusoy, ‘’En nihayetinde nerede oyna-
naca©ına kararı verecek biz de©il yönetim kuruludur’’ dedi.
Kendi dönemlerine ait olmayan bir Ûsviçre maçı ile kar‚ı
kar‚ıya kaldıklarını belirten Ulusoy, ‘’Yönetimlerde de-



KISA HABERLER

vamlılık esastır. Gecemizi gündüzümüze katarak ça-
lı‚ıyoruz. Sportif ba‚arılarımızı tekrar elde etmemiz
lazım. Bu ba‚arıları tekrar elde ederek dünyada sporda
güçlü ülke oldu©umuzu tekrar göstermek istiyoruz’’ dedi.
Türkiye’ye verilen cezanın dü‚ürülmesi için ellerinden ge-
leni yaptıklarını belirten Ulusoy, ‘’Hukuki süreç ba‚ladı.
Bizim çalı‚malarımız da hızlanacak. Ûstedi©imiz neticeyi
tahkim kurulundan alamazsak Uluslararası Spor Mahke-
mesi’ne (CAS) kadar gidecek bir süreç bu. Ba‚arılı ola-
ca©ımıza inanıyorum. Ülkemiz adına ba‚arılı olabilirsek
bu sadece bizim ba‚arımız de©il, ülkemizin ba‚arısı olsun
diyoruz’’ dedi. Ulusoy, Fatih Terim ile ilgili devam kararı
alınması hakkında ise ‘’Fatih Terim, Türkiye’nin yeti‚tir-
di©i ender hocalardan biri. Geçmi‚te bir kulübü Türkiye
adına nerelere getirdi©ini herkes biliyor’’ dedi. Ma©azanın
açılı‚ına Berlin Ba‚konsolosu Ahmet Nazif Akman da
katıldı. Berlin-Brandenburg Türk-Alman Û‚adamları Bir-
li©i’nin daveti üzerine düzenlenen toplantıda yaptı©ı
konu‚mada da Ulusoy, yönetime seçilmeden önce
ya‚adıkları zorlukları, engellemeleri ve kavgaları unuta-
caklarını söyledi. Her kesime aynı uzaklıkta olacaklarını
vurgulayan Ulusoy, ‘’Biz bu zihniyetle görev yapmazsak
hiçbir hizmetimiz olmaz. Kendi kendimizi inkar etmi‚
oluruz. Hükümetin müdahalesi oldu-olmadı, ben bunlara
girmek istemiyorum. Genel kurulda demokratik bir seçim
oldu. Salon dı‚ında olanları konu‚mak istemiyorum. Bun-
ları zaten tüm Türkiye biliyor. Salonun içinde demokra-
tik bir seçim oldu ve bu seçim sonucu Haluk Ulusoy ve
ekibi göreve geldi’’ diye konu‚tu. Ulusoy, en büyük he-
deflerinden birinin Dünya Kupası’nı Türkiye’ye getirmek
oldu©unu söyledi. Öte yandan, TDU’da düzenlenen to-
plantıya katılan Berlin Ba‚konsolosu Ahmet Nazif Alpman
da, kitle sporlarının, özellikle de futbolun Türkiye’nin
tanıtımını ilgilendiren bir yönü bulundu©una dikkati çe-
kerek, ‚iddet ve kı‚kırtıcılıktan kaçınılması ça©rısında
bulundu.

KEMAL KURT

DEMÛRYOLLARINDA GENÇLERE VE YAÍLILARA ÛNDÛRÛM
Alman Demiryollar⁄ i‚letmesi 60 ya‚ üstü ve 26 ya‚ alt⁄ yol-
culara yönelik indirimli bir kampanya ba‚latt⁄. Ocak ay⁄
boyunca geçerli olacak kampanyada DB kart⁄ bulunan 26
ya‚ alt⁄ndaki ve 60 ya‚ üstündeki yolculara her nokta için
%25’e varan indirimler uygulanacak. Íehirleraras⁄ yolculuk
sonras⁄ 87 ‚ehirde toplu ta‚⁄ma araçlar⁄ndan ücretsiz ya-
rarlan⁄labilecek. MENDERES SINGIN

BERLIN 5. TÜRK GÜNÜ HAZIRLIKLARI BAÍLADI

Berlin’de 5.’si düzenlenecek ‘Türk Günü’nün hazırlıkları
ba‚ladı. Berlin’deki Türkevi’nde Taciddin Yatkın ba‚-
kanlı©ında toplanan organizasyon icra kurulu geçti©imiz
yılın genel bir de©erlendirmesini yaparak bu yıl yapılacak
etkinliklerle ilgili çalı‚malara ba‚ladı. 
Kurul, bu yıl düzenlenecek ‘Türk Günü’ etkinliklerinin
daha iyi ve yüksek katılımla gerçekle‚mesi için yapılabile-
cek çalı‚malarla ilgili dernek ve sivil toplum örgütleri ile
vatanda‚ların öneri, istek ve taleplerini de de©erlendirdi.
Ûcra kurulu üyelerinin geçti©imiz yıl alanlarındaki çalı‚ma-
larıyla ilgili verdikleri raporlarla ba‚layan toplantıya
yapılan çalı‚maların iyile‚tirilmesi konusundaki fikir alı‚-

veri‚iyle devam edildi. Toplantının son kısmında ise bu
yılki çalı‚maları üstlenecek yeni Ûcra Kurulu üyeleri belir-
lendi. Kurul önümüzdeki günlerde çalı‚malarla ilgili ka-
muoyunun bilgilendirilece©ini açıkladı. Son yıllarda özel-
likle Almanya’daki Türklerin gittikçe artan katılımıyla
gerçekle‚en Türk gününde yapılan yürüyü‚ün yanı sıra
Berlin’in en merkezi yerlerinden olan tarihi Brandenburg
Kapısı ile Zafer Anıtı arasında kurulan sahnelerde Türki-
ye’den gelen sanatçılar sahne alıyor ve bölgede kurulan
stantlarda Türk Mutfa©ı ve kültürünü tanıtıcı etkinlikler
düzenleniyor.
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ÛÍSÛZLÛK 5 MÛLYONUN ALTINA DÜÍTÜ

Almanya’da son i‚sizlik rakamları açıklandı
Almanya’da i‚siz sayısı 5 milyonun altına dü‚tü. Federal Ûstih-
dam Dairesi’nden yapılan açıklamada Almanya’da Aralık ayı
itibariyle 4 milyon 606 bin ki‚inin i‚siz oldu©u açıklandı.
Gelinen noktayı de©erlendiren Federal Çalı‚ma Ajansı
Ba‚kanı Frank-Jürgen Weise ise 2005’in ortalama 4 milyon
863 bin i‚sizle Almanya’nın birle‚mesinden bu yana en
kötü yıl oldu©unu kaydetti. 
Weise, buna ra©men i‚sizlik oranının gerileme trendine gir-
di©ini, konjunktürel verilerin olumlu seyretti©ini ve özelli-
kle in‚aat sektöründe i‚siz sayısındaki artı‚ın duraklamaya
yüz tuttu©unu belirtti. Frank-Jürgen Weise, son aylarda
kaydedilen bütün bu olumlu geli‚melerin, kı‚ aylarında i‚siz
sayısının 5 milyon sınırının altında kalaca©ına i‚aret etti©ini
ifade etti. Weise, i‚siz sayısının normalde varılan rakamın
yarısına ula‚masının olumlu beklentiyi artırdı©ını söyledi. 

BERLÛN BAÍKONSOLOSU ALPMAN’DAN
NESÛN ÛLKOKULU’NA KÛTAP BAÌIÍI
Türkiye’nin Berlin Ba‚konsolosu Ahmet Nazif Alpman, Ber-

lin’deki Aziz Nesin Ûlkoku-
lu’nun talebi üzerine Tür-
kiye’den gönderilen ders
kitaplarını Okul Müdürü
Christel Kottmann-Mentz’e
teslim etti. 
Türkçe, Hayat Bilgisi ve
Fen ve Teknoloji kita-
plarından olu‚an kitapları
teslim etmek üzere okulu
ziyaret eden Alpman,
‘’Okulun benzeri istekleri-
ni her zaman kar‚ılamaya
hazırız’’ dedi. Alpman, son

yıllarda Türkiye’de basılan okul kitaplarının içerik ve kali-
te yönünden daha doyurucu oldu©una dikkat çekti. Okul
Müdürü Chirstel Kottman Mentz de ders kitapları için
te‚ekkür ederek, ‘’Avrupa Birli©i tartı‚maları içindeki Tür-
kiye’den ders kitapları gelmesi sevindirici. Türk ders kita-
pları bizde de kabul edilen standarda ula‚mı‚ durumda. Bu
kitaplar köprü görevi görecek.’’ dedi

BERLIN’DE FUTBOL KÜLTÜRLERI BULUÍTURDU
Berlin Futbol Federasyonu’ nun  amatör takımlar için dü-
zenledi©i uyum gecesine kulüpler büyük ilgi gösterdi. Fut-
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bol Federasyonu’ nun ilk defa düzenledi©i amatör takımların
uyum gecesinde Alman, Türk, Hırvat, Yunan, Arap, Make-
donya, Arnavut, Sırp ve  Azeri kökenli futbolcular ile yöne-
ticileri bir araya gelerek kayna‚tılar. Göçmen kökenli folklor
ekiplerinin çe‚itli gösteriler sundu©u çok kültürlü gecede
futbolun kültürleri birle‚tirdi©i bir kez daha kanıtlandı.
Federasyonun uyumdan sorumlu çalı‚ma grubu ba‚kanı
Mehmet Matur’ un idaresinde düzenlenen geceye Berlin Fut-
bol Federasyonu Ba‚kanı Bernd Schulz, Türkiye Futbol Fe-
derasyonu Avrupa Sorumlusu Metin Tekin, Türk Milli Takımı

eski futbolcularından Samet
Aybaba, Eyalet E©itim Se-
natörü Müste‚arı Thomas Hae-
rtel , Berlin Ba‚konsolosu Ah-
met Nazif Alpman, Eyalet Se-
natosu Göç ve Uyum Sorumlu-
su Günter Piening, Tür Milli
Takımı futbolcusu Yıldıray
Ba‚türk’ün yanı sıra di©er
ulusların diplomatları katıldı.
”Beraber oynuyoruz, beraber
e©lenelim” sloganı altında
yapılan gecenin açılı‚ ko-

nu‚masını yapan Eyalet E©itim ve Spor Senatörü Mü-
ste‚arı Thomas Haertel, ”2006 Dünya Futbol Íampiyonası
çerçevesinde Almanya tüm Dünya’ yı misafir olarak
a©ırlayacaktır. Böyle önemli bir futbol olayı öncesi Berlin
Futbol Federasyonu’ nun düzenledi©i uyumu destekleyen,
kültürleri bir araya getiren, çok kültürlü bir gecede bu-
lunmak sizler kadar beni de mutlu etmektedir. Her ne ka-
dar takımlar sahada
rakipte olsa futbol kül-
türleri birle‚tiricidir.
Misafirperverli©in ve
uyumun en iyi ör-
ne©ini bu ak‚am bu-
rada gösteren kulüp-
ler, Dünya Kupası es-
nasında da iyi bir ev
sahipli©i yapacakları-
na inanıyorum” dedi.
Berlin Futbol Federa-
syonu Ba‚kanı Bernd
Schulz ise, ”Berlin’de
45 göçmen kökenli

MENDERES SINGIN
HABER MUHABÛRÛ



u©rat⁄r⁄z ki bize bu hakk⁄ kimse vermez. Íimdiden yapa-
ca©⁄n⁄z yard⁄mlar için o yavrular⁄m⁄z ad⁄na te‚ekkür
ediyorum. Zaten yap⁄lan yard⁄mlar⁄n yerine gerekti©i ‚ekil-
de iletildi©ine dair belgelemek zorunday⁄m. Bunu size
ibraz edece©im zaten buna mecburum.
Ba©⁄‚ta bulunan de©erli hay⁄rseverlerimiz ayr⁄ca bir
sonraki SES Dergisi say⁄m⁄zda foto©rafl⁄ sunulacakt⁄r.

Ûlyas Bak⁄r
Peter-Vischer-Str. 33, 12157 Berlin
Cep:  0179 - 595 17 63
E-Mail: Berlin-SES@gmx.de

Sayg⁄lar⁄mla
Ûlyas Bak⁄r
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futbol takımı bulunmakta. Bu takımlardan 22’si Türk
kökenli kulüp. Sadece ye‚il sahalarda de©il günlük
ya‚amda da uyumu destekleyece©ine inandı©ımız bu gece-
de dostluklar peki‚ecektir” ‚eklinde konu‚tu.
Yakla‚ık sekiz yüz kadar misafirin katıldı©ı gecede  Hırvat,
Arnavut, Türk, Yunan, Azeri ve Arap kökenli folklor guru-
plarının gösterileri ilgi ile izlendi. Çe‚itli ülkelerden müzikle-
rin seslendirildi©i gecede futbol, Hip-Hop, Rock ve Braeck-
Dans gösterileri de yer aldı. Türk Milli Takım futbolcusu
Yıldıray Ba‚türk’ün de katıldı©ı penaltı atı‚larının yapıldı©ı ge-
cede misafirler geç saatlere kadar doyasıya e©lendiler. 

BÛLGÛSAYAR KAMPANYASI: 
Erzurum Uzundere`nin Çaml⁄yamaç köyündeki çocukla-
r⁄m⁄z⁄n e©itimine katk⁄da bulunmak için bilgisayar kam-
panyas⁄ açm⁄‚ bulunmaktay⁄m. Ûn‚allah siz hay⁄rsever mil-
letimiz yard⁄mlar⁄n⁄zla destek verirsiniz.
Bu ad⁄ geçen 10-15 kadar bilgisayar götürüp okula ba©⁄‚
yapmak istiyorum. Burada siz okuyucular⁄n deste©ine ih-
tiyac⁄m⁄z var. Bahsetti©im köyün çocuklar⁄n⁄n annesi ba-
bas⁄ kim olursa olsun onlar bizim çocuklar⁄m⁄z, onlar⁄nda
kaliteli büyük ‚ehirlerdeki zengin çocuklar gibi kaliteli
e©itim al⁄p memlekete hay⁄rl⁄ olmalar⁄n⁄ istiyorsak ki bu
hepimizin temennisi, o halde bu çocuklar⁄m⁄za elimizden
geldi©i kadar yard⁄mlar⁄m⁄z⁄ esirgemiyece©iz. Yaln⁄z bu
yard⁄ma i‚tirak etmek isteyen e©itim gönüllülerinden bir
ricam olacak yard⁄m yapacaklar⁄ bilgisayarlar⁄m⁄z çok eski
olmamas⁄ ve kapasitesi çok dü‚ük olmamas⁄ rica olunur.
Aksi halde sevindirdi©imiz cocuklar⁄m⁄z⁄ hayal k⁄r⁄kl⁄©⁄na

DÜNYA KÜLTÜRLER KARNAVALI

Berlin’de her yıl Mayıs ayında gerçekle‚en
Dünya Kültürleri Karnavalı, yaz ba‚larken
kentimize bir canlılık getiriyor.
Bu karnavalda dünyanın çe‚itli ülkelerin-
den gelmi‚ ve ya‚amlarını Berlin’de sür-
düren insanlar, müzik ve dans e‚li©inde
kendi kültürlerini tanıtıyorlar. 
Mayıs ayında Dünya Kültürler Karnavalı’nda
bulu‚alım.



BERLÛN TURÛZM BORSASI FUARI
Uluslararası Turizm Borsası Fuarı (ITB) Almanya’nın
ba‚kenti Berlin’deydi. Türkiye’nin de bulundu©u 183 ülke-
den 10 bin 856 ‚irket katılıd⁄. 

Fuar için Berlin’e gelen Türkiye’nin önemli turizm
‚ehirlerin-
den

olan Antalya’nın Valisi
Alaaddin Yüksel, turizm a-
lanında Türkiye’nin eksik-

likle-
rini tamam-
layarak turizmdeki po-
tansiyelini önemli ölçü-

de arttırabilece©ini söyledi. Türk turizminin artık havada
uçan ku‚tan etkilenmeyecek düzeye geldi©ini ifade eden

ITB 2006
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Yüksel, ku‚ gribi gibi tehditlerin dünyanın her yerinde kar-
‚ıla‚ılan olaylar oldu©una i‚aret ederek, Türkiye’nin özel-
likle çevre gibi alanlarda iyi düzenlemeler yaparak iyi bir
yükseli‚ e©ilimi yakaladı©ını ve bu e©ilimi güçlendirerek

devam ettirmesi
gerek-

ti©ini söyledi. Yüksel Türk turiz-
minin artık kolay kolay dı‚ etken-
lerle krize girmesinin söz konusu
olmadı©ını vurgulayan Yüksel,

”Türki-
ye turizmi

artık havada u-
çan ku‚tan etki-
lenen bir yapısı yoktur. Bu kategoriden çıkmı‚tır. 25 yıl
önce Türkiye´de turizm alanında sadece Ûstanbul vardı.
Kent yöneticileri gemilerden gelen bu turistleri kar‚ılıyor-
du. Türk turizmi artık uluslararası alanda söz sahibi oldu.



tanıtımları dikkat çekiyor. Birçok Türk standında Türk
kahvesinden pestile, cevizden çe‚itli kuruyemi‚lere kadar
Türkiye’ye özgü tatlar ziyaretçilerin be©enisine sunuluyor.
ITB-Berlin’in bu yılki misafir ülkesi olan Yunanistan Tu-
rizm Bakanı Dimitris Avramopulos da Türk stantlarını ziya-
ret ederek jest yaptı. Fuara katılmak amacıyla dün ak‚am
Berlin’e gelen Kül-

tür ve Turizm
Bakanı

Atilla Koç, bugün bir basın toplantısı
düzenleyecek. Asya ülkelerinin
geçen yıllara göre daha yo©un ‚ekil-
de temsil edildi©i fuarı yakla‚ık 140

bin ki‚inin ziyaret etmesi bekleniyor.
Fuar 10 Mart Cuma gününe kadar sade-

ce turizm sektörü temsilcileri için açık
olacak, daha sonra tüm ziyaretçilere

kapılarını açacak.

ITB 2006
BERLIN
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Türk turizmcileri de rekabeti iyi kavramı‚lardır. Çok iyi
tanıtım yapılmalıdır.” dedi. 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç’un da ziyaret edece©i
fuara büyük bir organizasyonla katılan Türkiye, 3.2 nu-
maralı salonda 47 özel firmayla 16 birlik ve dernekten

olu‚an bölge katılımcılarıyla temsil ediliyor. Mevlevi
gösterileri ve di©er çe‚itli kültürel etkinliklerin
düzenlenece©i Türkiye standında, Tema
Vakfı, TUROB, TÜRSAB ve THY’nin stand-
ları da yer alıyor.
Türkiye bas⁄n dünyas⁄nda Sektörel
Yay⁄nc⁄l⁄k anlay⁄‚⁄ ile bir ilke ad⁄m
adan eski gazetecilerden Say⁄n 

M.Vasfi Pakman da yine bu sene ITB 2006 bünyesinde Tür-
kiye ile Avrupa’y⁄ birbirine ba©layan bas⁄n felsefesi ile yeri-
ni ald⁄.
Tur operatörleri GTÛ Kayı Grup, Öger, Bentour ve bazı Türk
otel zincirlerinin standları ise ayrı salonlarda bulunuyor.
Türkiye’den katılan firmaların yüzde 25’ini otelcilik sek-
törü olu‚tururken, 
özellikle son yıllarda önemli geli‚meler kaydeden ve Belek
civarında yo©unla‚an golf turizmine yönelik i‚letmelerin



TÜRKÛYE’NÛN ÛLK BAYAN KAYMAKAMI
AYLÛN KIRCI DUMAN’LA KONUÍTUK

Aylin Kırcı Duman: ‘Ben bir gurbetçi kızıyım’

Türkiyenin ilk bayan kaymakamı Aylin Kırcı Duman’la Ber-
lin-SES Dergisi’nin bürosunda bulu‚tuk. Kendisi çok müte-
vazi bir ki‚ili©e sahip. Bizim söyle‚i dile©imizi kırmayıp,
sorularımıza memnuniyetle yanıt verdi. 
Kendisi ‚u anda Ûpsala Kaymakamı. Türkiye’nin en modern
sınır kapısının bulundu©u Ûpsala’da, eski bir gurbetçinin
kaymakamlık yapması, biz gurbetçiler için, derdimizi an-
layan biri olması nedeniyle bir ‚ans ve bizden biri oldu©u
için de bir gurur kayna©ıdır.  
A‚a©ıda, Ûpsala Kaymakamı Aylin Kırcı Duman’la yaptı©ımız
söyle‚iyi sunuyoruz:

-Aylin hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz?
-Ben 1970 yılında Bilecik’te do©dum. Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü 1991
yılında bitirdim. Daha sonra ODTÜ Sosyoloji Bölümü’ne de-
vam ettim ve Türkiye’de bayanlara kaymakamlık hakkı ver-
ilmesi üzerine, 1992 yılında Kaymakam Adaylı©ı sınavını
kazanarak, Bilecik Kaymakam Adayı olarak göreve
ba‚ladım. Memleketim Bilecik. Annem babam ve karde‚le-
rim 35 yıldır Berlin’de ya‚ıyorlar. Ben de zaman zaman Ber-
lin’e geliyorum. 1992 yılından itibaren kaymakamlık mes-
le©ine ba‚ladım. Bu meslekte ‚u anda 7. ilçemde görev
yapıyorum; Edirne’nin Ûpsala ilçesi Kaymakamıyım. Buraya
gelinceye kadar, Bilecik Kaymakam Adaylı©ından son-
ra, Manisa’nın Selendi, U‚ak’ın E‚me, Kütahya’nın Dum-
lupınar, Çorum’un Laçin, Ni©de’nin Çiftlik ve Kars’ın
Ka©ızman ilçeleri kaymakamlıklarında bulundum. Ûngiliz-
ce ve Almanca biliyorum. Íu anda iznimi kullanıyorum,
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bundan yararlanarak ailemi ziyaret etmek üzere e‚im ve
o©lumla birlikte Berlin’e geldim.
-Kamu yönetimi mesle©ini seçmek sizin bir arzunuz
muydu, yoksa bunda tesadüflerin de rolü oldu mu?
-Benim kamu yönetimi mesle©ine girmemin sebebi, lise
e©itimini alırken idari yönden bazı sorunlar görmü‚ ol-
mamdır. O zamanlar kendi kendime idareci olma kararı
aldım. Ama o zamanlar henüz bayanlara kaymakamlık
hakkı yoktu o nedenle, 1991 yılında üniversiteden mezun
oldu©umda niyetim Almanya’ya gelip yüksek lisans yap-
maktı. Fakat tam ben bu kararı verdi©im günlerde, bayan-
lara kaymakamlık hakkı verildi©ini gazeteden okudum.
Babam da kaymakam olmamı çok arzu ediyordu. Benim
böyle kutsal bir görevde bulunup, devlete ve millete yar-
arlı bir ki‚i olabilmem ailem için bir gurur kayna©ı olacaktı.
Ailem benim okumam için maddi ve manevi çok destek ver-
mi‚ti. Sonuçta hem ailemin hem de benim iste©im olan bu
meslek için sınavlara girdim ve sınavları birincilikle ka-
zandım. Birincilikle kazanınca bu beni çok sevindirdi ve bir
Türk kadını olarak böyle ‚erefli bir meslekte görev almanın
bana büyük onur verece©ini dü‚ündüm ve sonuçta Bile-
cik’te kaymakamlık mesle©ine ilk adımımı attım.

-Kaymakam kimdir, asli görevi ve di©er görevleri ne-
lerdir?
-Bildi©iniz gibi, illerimizi valilerimiz yönetir, ilçelerimizi
de kaymakamlaımız yönetir. Kaymakamlık bir meslek me-
murlu©udur, liyakat usulüne göre çe‚itli derecedeki ilçe-
lerde görev alırsınız. Kaymakamlar bir ilçenin öncelikli ola-
rak asayi‚inden sorumludur. Bundan ba‚ka e©itim, sa©lık
ve çevre konularında da sorumluluk ta‚ırlar. Ûlçelerde ya-
saların en iyi ‚ekilde uygulanmasından ve vatanda‚lara
götürülecek hizmetlerin en iyi ‚ekilde gerçekle‚mesinden
de sorumludurlar ve bütün kurumlar arasındaki koordina-
syonun sa©lanmasında en büyük görev kaymakamlara ait-
tir. Genel afetlerde ve asayi‚ olaylarında, emniyet ve
asayi‚ten sorumlu birimlerin ba‚ı olarak kaymakam görev
yapar ve hükümeti temsil eder. Bunlardan ba‚ka sosyal ve
kültürel faaliyetleri de de koordine ederler. Kaymakam-
lar valilere kar‚ı sorumludurlar ve üçlü kararnameyle
atanırlar.
-Türkiye’nin ilk bayan kaymakamısınız, böylelikle
daha ‚imdiden tarihte yerinizi aldınız. Ancak öte yan-
dan da büyük bir sorumluluk üstlendiniz. Türk kadını
siz ve arkada‚larınız ‚ahsında bir sınavdan geçiyor
diyebiliriz, sizin ba‚arınız sizden sonra gelecek olan
daha bir çok bayan kaymakama yol açacaktır. Bu tür
dü‚ünce, duygu ve sorumluluklar hissediyor musunuz?  



©ızman’da görevliyken bir köyün içme suyu olmadı©ını
ö©rendim. Halk çamurlu su içiyordu. Yaptı©ım çalı‚malar-
la o köye içme suyu getirmeyi ba‚ardık ve bu mutlu olayı
güzel bir bahar gününde kutladık, bu da benim en güzel
anılarımdan biridir.
-Kom‚umuz Yunanistan’la kültürel ve sosyal alanda or-
tak çalı‚malarda bulunmayı planlıyor musunuz?
-Íimdi sınır ötesi i‚birli©i çalı‚maları içerisinde Edirne Va-
lili©i ile birlikte Bulgaristan ve yunanistan’la çe‚itli
çalı‚malar ve projeler var. Avrupa Birli©i’ne giri‚ süreci içe-
risinde, biliyorsuz müzakereler ba‚ladı, bu müzakere süre-
ci içinde, özellikle yerel yönetimlerin, belediyelerin ortak
projeler yaparak AB fonlarından yararlanma giri‚imleri ola-
cak. Bu çerçeve içinde benim ilçemde de, hem Ûpsala Bele-
diyesi’nin, hem de di©er 6 tane beldemin çe‚itli projeleri
var. Bunlar daha çok altyapı ve çevre konuları a©ırlıkı  pro-
jeler. Yine yakınımızda olan Ke‚an ilçesinde sosyal mer-
kez, gençlik merkezleri gibi Yunanistan’a ortak yapılan
projeler var. Íimdi bu çerçevede yeni yeni bu projeleri
üretmeye ba‚lıyoruz. Ben de kendimce belirli projeler yap-
mayı dü‚ünüyorum. Bunlar daha çok gençlere yönelik pro-

jeler olacak. Ancak bunların yanında, yukarda da bahset-
ti©im gibi, burada çeltik üretimi çok çok iyi ve burada mo-
dern bir tarım var. Bu tarım bölgesinin tanıtımı gerekli.
Yine kültürel alı‚veri‚ içerisinde, Türkiye ile Yunanistan
arasında ikinci bir köprü yapımı ile alakalı çalı‚malar var.
Bir de Yunanistan’a giden do©algaz hattı, Sayın
Ba‚bakanımızın Ûpsala’daki açılı‚ı yapmasıyla ba‚ladı ve ‚u
anda bu in‚aat devam ediyor. Ûpsala sınır kapısı Türkiye’-
nin en modern sınır kapısıdır. Íu anda Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli©i’nin yönetti©i UMAT ‚irketi ile 2013
yılına kadar, ‘yap-i‚let-devret’ çerçevesinde UMAT ‚irketi
tarafından gümrük islemleri disindaki diger hizmetler
saglaniyor. Bir tane ‘Freeshop’ umuz var, ‚u anda gecisler
cok hizli isliyor. Bu yaz ilk olarak de©erli gurbetçi vatan-
da‚larımla sınır kapısında bulu‚aca©ız. Yunanistan ta-
rafından kaynaklanan, bir kuyruk olu‚tu©unu ö©rendim.
Bunu en aza indirmeye çalı‚aca©ız, Bir gurbetçi kızı olarak
Avrupa yollarındaki ve Kapıkule’deki zorlukları ya‚adım,
bu tecrübemden yararlanarak Ûpsala’da daha güzel bir hiz-
met vermeyi planlıyorum ve buna inanıyorum.
-Berlin-SES dergisi olarak bu söyle‚i için size te‚ekkür
eder, Ûpsala’daki görevinizde ba‚arılar dileriz.

-Bana bu fırsatı verdi©iniz için ben de te‚ekkür ederim.

AYLÛN KIRCI DUMAN
ÛLE SÖYLEÍÛ
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-Tabi ki, çalı‚tı©ımız tüm ilçelerde görevimizi en iyi ‚ekil-
de yaparak mesle©imizi sürdürüyoruz. Kaymakamlık mes-
le©i fedakarlık isteyen bir meslektir, gece gündüz görev-
desiniz, ama bir bayan olarak apayrı bir bakı‚ açısı da
getirebiliyorsunuz. Özellikle bizim toplumumuzda vatan-
da‚larımızın devleti bir ana baba gibi görmesi blinci içinde
onlara daha ‚efkatle yakla‚ıyoruz. Bütün hanımlar iste-
dikleri zaman kapımı çalıp bana dertlerini anlatabiliyorlar,
ben de onlara en iyi ‚ekilde yardım etmeye çalı‚ıyorum.
Türkiyede bayanların idari pozisyonlara gelmesi çok önem-
li bir adım. Biz de bayan olarak bu görevi en iyi ‚ekilde ya-
paca©ız. Ben ‚u anda 1. Sınıf devlet memuruyum. Íimdiye
de©in çalı‚tı©ım ilçelerde ba‚arıyla görev yaptım, in‚allah
bundan sonra da ba‚arılarım devam edecek.
-Bayan kaymakam henüz halkın da alı‚madı©ı bir
gerçektir. Göreve ilk ba‚ladı©ınız yıllarda halkın tep-
kisi nasıldı? 
-Ben Manisa’nın Selendi ilçesinde göreve ba‚ladı©ımda,
gerçekten de büyük bir de©i‚iklik ya‚andı orada. Ûlk önce-
leri insanlar alı‚amadılar. Bana ‘hakime hanım’ diyorlardı,
ardından ‘kaymakam bey hanım’ dediler. Tabi önceleri böy-
le ilginçlikler ya‚adım ancak kısa zamanda kendimi sev-
dirdim ve beni bayan kaymakam olarak hem takdir ettiler,
hem de sevdiler. Burada ilginç bir anımı anlatmak isterim:
U‚ak’ın E‚me ilçesinde görevliyken bir gün bir yangın
çıkmı‚tı. Tabi bu yangına köy halkıyla birlikte müdahele
etmek gerekiyordu. Görevliler benim bir bayan olarak
yangın mahalline gitmeyece©imi dü‚ünmü‚ler. Ancak ben
gerekli talimatları verdim ve arabama atlayarak yangın
yerine gittim ve insanları orada organize ettim, tabi göre-
vliler ve halk beni orada çalı‚ırken görünce onlar da daha
hızlı bir ‚ekilde çalı‚tılar. Ba‚ka bir anım da ‚u: Ka-

HÜDAÛ ÜLKER
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mi‚tir. Boyu üç yüz metre olan çar‚ıyı 1561-1565 tarihleri
arasında  Mimar Sinan in‚a etmi‚tir.
Selimiye arastası: Selimiye camiine gelir getirmesi için
Üçüncü Murat tarafından mimar Davut A©a’ya yaptı-
rılmı‚tır. Dedi©imiz gibi bunlar eserlerin sadece birkaçı,
bunlardan ba‚ka daha bir çok tarihi eser mevcuttur.
KIRKPINAR GÜREÍLERÛ
Söz Edirne’den açıldı mı Kırkpınar’dan bahsetmemek ol-
maz. Kırkpınar ya©lı gür‚leri dünyada e‚i benzeri olmayan
bir ‚enliktir. 644 yıldır bu kar‚ıla‚malar devam ediyor.
Önümüzdeki yaz 645.si ya-
pılacak.  
Kırkpınar ya©lı güre‚leri
her yıl Haziran ayı sonu ile
Temmuz ayı ilk haftasında,
Tunca ırma©ının kıyındaki

ye‚il alanda, Saray i-
çinde düzenlenmektedir. Kırkpınar Güre‚leri

ve di©er ‚enlikler ile kültür etkinlikleri bir
hafta devam eder. 

Kırkpınar’ın çok iyi bilinen kısa ta-
rihçesi ‚öyledir: 1346 yılında Orhan
Gazi’nin Rumeli’yi ele geçirmek
için düzenledi©i seferler sı-
0rasında, karde‚i Süleyman Pa‚a
40 askerle Bizanslılar’a ait Do-
muzhisar’ın üzerine yürür.
Baskınla burayı ele geçirirler.
Öteki hisarların da ele geçirilme-

sinden sonra, 40 ki‚ilik öncü bir-
lik geri dönerler ve ‚imdi Yunani-

stan’ın topraklarında kalan Samo-
na’da mola verirler. 40 cengaver bu-

rada güre‚e tutu‚urlar. Saatlerce süren
güre‚lerde, adlarının Ali ile Selim oldu©u ri-

vayet edilen iki karde‚in bir türlü yeni‚emedikleri
görülür. Daha sonra bir Hıdrellez gününde, Edirne
yakınlarındaki Ahıköy çayırında aynı çift yeniden güre‚e
tutu‚urlar. Bütün bir gün
güre‚melerine ra©men yine
yeni‚emeyen karde‚ pehli-
vanlar, gece boyunca da
mum ve fener ı‚ı©ında mü-
cadelelerini sürdürmeye
devam ederler. Ancak solu-
kları kesilerek oldukları yerde can verirler. Arkada‚ları on-
ları aynı yerdeki bir incir a©acının altına gömerek oradan
ayrılırlar. Yıllar sonra ise aynı yere gittiklerinde iki pehli-
vanın mezarlarının bulundu©u yerde gür bir pınar görür-
ler. Bundan sonra halk orada yatanların anısına o yöreye,
”Kırkpınar” adını verirler.
Edirne do©umlu ünlü ki‚iler: Ûlhan Arakon: (1916-2006) Si-
nemaya oyuncu olarak girdi, daha sonra Görüntü yönet-
meni ve yönetmen oldu. Aydın Arakon: (1918-1982) Yö-
netmen, senaryo yazarı, Íevket Süreyya Aydemir: Yazar,
Muzaffer Aykut: (1911) Ressam, Rıza Tevfik Bölükba‚ı:
Íair, siyaset adamı, Cevat Fehmi Ba‚kut: Gazeteci, Zahir
Güvemli: Yazar, Ûlhan Koman: Heykeltıra‚, Íaziye Moral:
Tiyatro ve sinema oyuncusu, Emin Ongan: Müzisyen.

EDÛRNE

SERHAT  KENTÛ  EDÛRNE
Edirne, Türkiye’nin çok ilginç bir kentidir. Bu kentin özel-
liklerini saymakla bitiremeyiz. 
Edirne’nin bir serhat ‚ehri oldu©unu ba‚ta yazdık. Ûkinci
önemli özellik te, Edirne’nin Osmanlı devletine (1361 –
1453) ba‚kentlik yapmı‚ olmasıdır. Tabi bir de Kırkpınar
Güre‚lerini unutmamak gerekiyor. Bir mimarlık harikası
olan Selimiye Camii, tarihi bedestenler ve köprüler de Edir-
ne’nin zenginlikleri arasında yer alıyor.

Biz gurbetçiler Edirne’yi en
iyi tanıyanlarız. Türkiye’ye
arabalarla gitti©imiz yıl-
larda, Edirne bizi bir anne
ve baba ‚efkatıyla kar‚ı-
lardı ve tabi ki kar‚ılamaya
devam ediyor. 

Edirne’nin, Ûstanbul yolu üzerinde olması, eski ça©-
lardan günümüze kadar, bir çok devletin bu
kente göz dikmesine sebep olmu‚tur. Bu
nedenle, bu stratejik ve güzel kent  bir
çok kez istila edilmi‚tir. 
Edirne, Türkiye’nin Avrupa’ya açı-
lan kapısıdır. Ûnsan burada hem
geçmi‚in atmosferini, hem  mo-
dern dünyayı ya‚ayabiliyor.
Edirne bir Marmara Bölgesi ken-
tidir. Bu bölgenin Trakya ta-
rafında yer alır. Yukarıda da de-
©indi©imiz gibi, Edirne Avrupa’ya
açılan bir kapıdır ve bu nedenle
bu kent her zaman bir hareketlilik
içindedir.
Edirne’nin Güneyinde Ege denizi, ku-
zeyde Bulgaristan, batıda Yunanistan,
do©uda Tekirda©, Kırklareli ve Çanakkale il-
leri ile çevrilidir. Edirne’nin yüzölçümü 6.276 km’-
dir ve deniz seviyesinden ortalama yüksekli©i 41 metredir.
Edirne, idari olarak, 8 ilçe ve 248 köyden olu‚maktadır.

Edirne ili, Trakya Yarıma-
dasında bulunur. Kuzeyde
Istranca Da©ları, güneyin-
de Koru Da©ları ve Ege
Denizi-Saroz Körfezi, batı-
sında Meriç Nehri ve Meriç
Ovası, do©usunda da Erge-

ne Ovası vardır. Edirne topraklarının % 80’i tarıma elve-
ri‚lidir. Edirne’nin plaka numarası: 22 ve toplam nüfusu:
402.606’dır. Ûlçeleri: Merkez, Enez, Havsa, Ûpsala, Ke‚an,
Lalapa‚a, Meriç, Sülo©lu ve Uzunköprü’dür.
Edirne’nin birkaç tarihi yapısı: Selimiye camii: Mimar Sin-
an’ın en büyük eseri. 1569-1575 (bazı kitaplara göre 1566-
1574) yılları arasında in‚a edilmi‚tir. 43.28 m. Yük-
sekli©inde, 31.28 m. çapında bir büyük bir kubbesi vardır.
Mimar Sinan burada tek bir kubbeyle hem mekanı örtmü‚,
hem de dı‚ görünü‚ün ana çizgilerini belirlemi‚tir. Cami-
nin dört kö‚esinde 70.89 m. boyunda, üçer ‚erefeli mina-
reler yer alır. Selimiye bir külliye olarak yapılmı‚tır, cami-
ni yanı sıra üç tane okul vardır. Ali Pa‚a Çar‚ısı: Eski Edir-
ne’yi meydana getiren kale bölümünün önüne in‚a edil-
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YAÍAMIN  ETKÛN GÜCÜ
Dünyada çe‚itli insanlar, çe‚itli görü‚ler, çe‚itli dü‚ünce-
ler, çe‚itli davranı‚lar vardır. Bazı insanlar ‘Bu dünyanın
kahrı çekilmez, her ‚ey çok zor’ diye dü‚ünürken, bazıları
da, ‘Bu dünya bir fırsatlar ve olanaklar cennetidir’ diyebi-
liyor. Ûki üniversite bitirmi‚ biri bo‚ gezerken, hiç okula
gitmemi‚ birinin i‚ten ba‚ını ka‚ıyacak vakti yok. Bazı in-
sanlar ‘Ben da©ları yerinden oynatırım’ derken, bazıları
‘Bende bir i©neyi kaldıracak güç bile yok’ diyecek kadar
kendini güçsüz hisediyor.
Peki ama nasıl oluyor bu? Güçlüyü güçsüzden ayıran ‚ey
nedir?
Konunun uzmanlarına göre bunun nedeni, insanların
dü‚üncede özgür olmalarıdır. 
Bir insan istese ya‚amını de©i‚tirebilir, isterse de©i‚tirmez,
isterse ba‚arılı ve zengin olabilir, isterse fakir kalabilir.
Ûsterse çok güçlü, isterse güçsüz olabilir. 
Yani insan için her ‚ey olanak dahilindedir.
Bir insan kendisi için her türlü dü‚ünmekte hürdür, ama,
dü‚ünce eylemi getirece©inden, bunun sonucuna katlan-
mak zorundadır.
Ûnsanların dü‚üncede özgür olmaları onlar için aynı za-
manda bir ‚anstır. Yani insan düçünce ve eylemlerini
de©i‚tirmekle, bu günden yarına hayatını da de©i‚tirebilir. 
Falcılar gelece©i gördüklerini iddia ederler ve insanların
geleceklerini okudu©unu söylerler. 
Aslında falcıların söyledikleri, dü‚üncelerini, dolayısıyla
ya‚amlarını de©i‚tiremeyecek olan insanlar için do©ru
çıkar. Ama dü‚üncelerini de©i‚tirebilen insanlara kar‚ı
falcıların ‚ansı yoktur. Bir insanın gelecekteki ya‚amı kah-
ve veya yıldız falına de©il, kendi dü‚üncesine ba©lıdır.
Ama bir insan falcının söylediklerini kendi dü‚üncesi ya-
parsa o zaman fal do©ru çıkar.
Ûnsan dü‚üncelerine, tutumuna ve inancına dikkat etti mi,
ya‚amdan bunun yanıtını alacaktır. 
Bu bir fal ya da gizli bilim de©il, herkese açık olan ya‚amın
etkin gücüdür.   

ÛÇÛNÛZDEKÛ ÇOCUKLA BARIÍIN
Günümüzde bireyi en çok ilgilendiren konulardan biri de
‘içimizdeki çocuk’ konusudur. Bu i‚in meraklılarının artık
çok iyi bildi©i gibi, her insanın içinde bir çocuk vardır. Bu
çocuk, bizim ruhumuzun çok önemli bir parçasıdır.
Ûçerdeki çocuk çok özel ve önemli bir altki‚iliktir. Bu konu-
da çok kitap yazılmı‚tır. Tabi ki bu bir rastlantı de©ildir.
Çünkü içimizdeki çocuk bizim altki‚iliklerimiz arasında
tayin edici bir rol oynar. Bizim ‚u ‚u andaki ki‚ili©imiz,
içerdeki çocu©un nasıl geli‚ti©iyle yakından ili‚kilidir.
‘Entdecke dein inneres Kind’ (Ûçindeki Çocu©u Ke‚fet) ki-
tabının yazarı Erika J. Chopich, içimizdeki çocukla ilgili
‚unları söylüyor: ‘Ûçimizdeki çocuk, sevinç ve acı, mutlu-
luk ve üzüntü gibi yo©un duyguların tümünü ya‚ar. Ûçer-
deki çocuk, var olma, duyma ve ya‚ama alanında beynin
sa© yarısına ba©lı olarak i‚lev görür. Buna kar‚ılık olarak,
beynin sol yarısında yeti‚kin vardır; yeti‚kin de, yapma,
dü‚ünme ve davranı‚ i‚levlerine hakimdir.’  
Çocuk bizim içgüdüsel yanımızdır. Ûçgüdümüzden kopup
gelen duygular, içimizdeki çocu©a aittir. Ûçerdeki çocu©u
çe‚itli ‚ekillerde algılayabiliriz: Ûçerdeki yeti‚kin
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tarafından sevilen bir çocuk olarak ta görebiliriz,  sevil-
meyen, ele‚tirilen, ihmal edilen ve içerdeki yeti‚kin ta-
rafından terk edilen biri olarak ta.
Ama içimizdeki çocuk sadece bir tanedir. Bu çocuk günün
her saatinde yeti‚kin tarafından ya sevilir veya sevilmez,
onun bu davranı‚ından, içerdeki yeti‚kinin, çocu©un istek-
lerini gereksinimlerini ve duygularını bilmek ve sorumlu-
luk üstlenmek isteyip istemedi©i ortaya çıkar.  
Ûçimizdeki çocuk, sevildi©i, kabul gördü©ü ve ihtiyaçları
giderildi©i zaman çok mutlu olur, dolayısıyla biz de mutlu
oluruz. Ûçimizdeki yeti‚kin tarafla, çocuk taraf birbiriyle
barı‚ık ve diyalog içinde olmalıdır, bunun aksi insanı hu-
zursuzlu©a götürür.

ÛÇÛNÛZDEKÛ ÇOCUKLA NASIL BARIÍIRIZ?
Uzmanların bu konuda yazdıkları ‚öyle:
Bir yere rahatça oturun veya uzanın. Gev‚eyin ve günlük
sorunları bir süre için kafanızdan atmaya çalı‚ın. Elinize
bir oyuncak bebek veya bir yastık alınız. Bu bebek veya
yastı©ı sarmalayın ve onun  çocuk ya‚taki siz oldu©unu
dü‚ünün . Bunu dü‚ünürken sizi hangi duygular ku‚atırsa
ku‚atsın onları kabul edin. Bu kucakla‚ma sırasında belki
çok üzülecek, hatta a©layacaksınız. Veya, yeti‚kin siz’le,
çocuk siz’in bulu‚ması sizi mutlu edecektir; belki çocukluk
döneminden resimler, dü‚ünceler,  konu‚malar duyacak ve
göreceksiniz. Bunların tümünü kabul edin. Ûçinizdeki ço-
cukla sesli veya sessiz konu‚un. Onu tekrar buldu©unuza
sevindi©inizi söyleyin. Gerçek bir çocu©u severken hangi
kelimeleri kullanıyorsanız ona da aynı ‚eyleri söyleyin.
Çocu©a saygıda kusur etmeyin. Kollarınızın arasında
sıkılmaktan ho‚lanmıyorsa, serbest bırakın ve onunla öyle
konu‚un. Kendisine zarar vermek istemedi©inizi ve arka-
da‚ça konu‚mak istedi©inizi söyleyin. Konu‚manız bit-
tikten sonra onunla vedala‚ın ve tekrar bulu‚mak iste-
di©inizi söyleyin. Ancak tutamayaca©ınız sözü vermeyin.
Bu bulu‚madan sonra, gerçe©e dönmek için epey zaman
ayırın. Daha sonra bu bulu‚ma anını dü‚ünün ve bu
bulu‚mayı yazın.
Evet, içinizdeki çocukla bulu‚mayı uzmanlar bu ‚ekilde
öneriyor. 
Tabi bu çok kısa bir yazı oldu. Íu birkaç satırla içerdeki
çocu©un önemi anla‚ılamaz. Ama bu yazı bu konuda bir ki-
tap okumak için bir merak uyandırır, diye dü‚ünüyorum.
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NEUE BESTEUERUNG VON RENTEN AB 2005
Ab 2005 werden Renten aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung oder aus berufsständischen Versorgungskassen
nicht mehr mit einem - regelmäßig niedrigen - Ertragsan-
teil, sondern mit einem höheren Anteil der Einkommen-
steuer unterworfen. Dieser Besteuerungsanteil beträgt für
alle laufenden Renten ("Bestandsrenten") ab dem Jahr
2005 50 %. der Rentenzahlungen.
Für Renten, die ab dem Jahr 2006 beginnen, gilt - je nach
Rentenbeginn - ein um jährlich 2 %, später 1 %. höherer
Besteuerungsanteil; bei Rentenbeginn im Jahr 2040 ist die
volle Rente zu versteuern. Das bedeutet: Je später die Ren-
te beginnt, desto höher ist der steuerpflichtige Anteil. Der
steuerfrei bleibende Anteil der Rente gilt unverändert für
die gesamte Laufzeit der Rente.
Insbesondere für Rentenbezieher mit anderen Einkünften
(aus Kapitalvermögen oder Vermietung und Verpachtung)
kann dies bedeuten, dass ab 2005 eine Einkommensteuer-
belastung (erstmalig) entsteht bzw. zunimmt. Sind keine
weiteren Einkünfte vorhanden, wird bis zu einer Rente von
ca. 19.000 Euro (bei Ehegatten: ca. 38.000 Euro) keine Ein-
kommensteuer ausgelöst. 
Grundsätzlich sind Rentenbezieher mit einem Gesamtbe-
trag der Einkünfte von mehr als 7.664 Euro (Ehegatten:
15.329 Euro) verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung
abzugeben.

UNTERHALT AN GESCHIEDENEN EHEGATTEN IM AUSLAND
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd
getrennt lebenden Ehegatten, der im Inland seinen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, können bis zu ei-
nem Betrag von 13.805 Euro jährlich als Sonderausgaben
abgezogen werden; Voraussetzung ist, dass der Unterhalt-
sempfänger seine Zustimmung erteilt und diese Zahlungen
als sonstige Einkünfte versteuert (sog. Realsplitting; vgl.
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 und § 22 Nr. 1a EStG). 
Hat der Unterhaltsempfänger seinen Wohnsitz nicht im In-
land, sondern in einem EU- oder EWR-Staat, so kann der
Leistende die Unterhaltszahlungen nur dann als Sonder-
ausgaben abziehen, wenn die Besteuerung der Unterhalts-
zahlungen beim Empfänger durch eine Bescheinigung der
ausländischen Steuerbehörde nachgewiesen wird (§ 1a
Abs. 1 Nr. 1 EStG). 
In vielen der betroffenen Staaten werden derartige Unter-
haltszahlungen beim Empfänger jedoch nicht besteuert,
sodass der Sonderausgabenabzug beim inländischen Un-
terhaltszahler wegen fehlender Bescheinigung nicht mög-
lich ist. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass
hierin kein Verstoß gegen europäisches Recht zu sehen ist.
Damit bleibt es bei der derzeit geltenden Rechtslage.

STEUERN
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HARTZ IV: NEUE HINZUVERDIENSTREGELUNG 
Der Bundesrat hat am 8.7.2005 das "Freibetragsneurege-
lungsgesetz" verabschiedet, das die Hinzuverdienstrege-
lung für Bezieher von Arbeitslosengeld II ändert. Danach
wird die Anrechnung von Erwerbseinkommen deutlich ver-
einfacht und im Regelfall auch günstiger für die Betroffe-
nen. Verbesserungen gibt es auch beim Einstiegsgeld, das
als Zuschuss bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gezahlt
werden kann. Die mit dem Hartz IV-Gesetz eingeführte
Hinzuverdienstregelung zum Arbeitslosengeld II steht seit
Jahresbeginn in der Kritik, weil sie nur geringe Anreize zur
Aufnahme einer Erwerbsarbeit bietet und zudem relativ
kompliziert ausgestaltet ist. Mit dem Freibetragsneurege-
lungsgesetz werden nun folgende Änderungen umgesetzt:
1. Bezugspunkt für die Freibeträge ist künftig das monat-
liche Bruttoeinkommen.
2. Es wird ein pauschaler Grundfreibetrag von 100 EUR ein-
geführt.
3. Für das den Grundfreibetrag übersteigende Einkommen
gelten Zusatzfreibeträge in Höhe von 20 % des Einkommens
bis zu 800 EUR und 10 % des Einkommens über 800 EUR.
4. Als Obergrenze für Freibeträge sollen für Arbeitslose
ohne Kinder 1.200 EUR und für Arbeitslose mit mindestens
einem Kind 1.500 EUR gelten.
Mit dem Bruttoprinzip und dem Grundfreibetrag wird die
Regelung deutlich vereinfacht und in typischen Fällen
auch verbessert. Der Wermutstropfen: Bei Erwerbseinkom-
men bis zu 400 EUR sind mit dem Grundfreibetrag alle bis-
herigen Absetzbeträge für Werbungskosten (Fahrkosten,
Versicherungsbeiträge, Beiträge zur "Riester-Rente") ab-
gegolten. Kosten von mehr als 100 EUR sind nur noch bei
Einkommen über 400 EUR absetzbar. Wer keine oder nur
geringe Werbungskosten hat, kann daher von der Neure-
gelung profitieren. Wer hingegen z. B. bei einem Mini-Job
hohe Fahrkosten tragen muss, hat von der Neuregelung
keine oder nur geringe Vorteile. Die neuen Freibeträge gel-
ten im Übrigen für jede erwerbsfähige Person. Beziehen
zwei Partner in einer Bedarfsgemeinschaft Arbeitslosen-
geld II, können deshalb auch beide jeweils die Freibeträge
beanspruchen.

Info: Datev, Informationsbrief

AHMET TUNGA

GELERNTER STEUERFACHANGESTELLTER
GEPRÜFTER BILANZBUCHHALTER

TEL.: 0174 – 796 52 04





Dünyan⁄n ilk özel Türk televizyon kanal⁄ olan TD1, 20. ku-
rulu‚ y⁄ldönümünü  4 Íubat Cumartesi günü,  Berlin´de
görkemli bir davetle kutlad⁄. Yakla‚⁄k 400 ki‚inin kat⁄ld⁄©⁄
davete, Berlin Brandenburg Eyaleti´nin yan⁄s⁄ra çok say⁄da
federal yetkili, politikac⁄ ve büyükelçiler kat⁄ld⁄.Berlin’in
önemli ve tarihi binalar⁄ndan Rotes Rathaus´da düzenle-
nen ve Banu Alç⁄nkaya ile Ali Yi©it ´in sundu©u gece, TD1
Genel Müdürü Dursun Yi©it ́ in aç⁄l⁄‚ konu‚mas⁄ ile ba‚lad⁄.
S⁄dd⁄k Do©an yönetimindeki Türk-Alman orkestras⁄n⁄n
konserinin de yer ald⁄©⁄ kutlamada, devlet bakan⁄ Prof. Dr.
Maria Böhmer, Federal Savunma Bakanl⁄©⁄ Müste‚ar⁄ Fried-

bert Pflügler, Berlin Senatosu Göç ve Uyum sorumlusu
Günter Piening, T.C. Berlin Büyükelçisi Mehmet Ali
Ûrtemçelik birer konu‚ma yapt⁄lar. TD1 ekranlar⁄ndan 4
saat boyunca canl⁄ yay⁄nlanan geceye kat⁄lan konuklar,
dü‚üncelerini ve dileklerini, aç⁄lan hat⁄ra defterine
yazd⁄lar.
Atalay Özçak⁄r taraf⁄ndan 18 Íubat 1985 y⁄l⁄nda kurulan
TD 1 ilk yay⁄n⁄n⁄ 27 A©ustos 1985 de gerçekle‚tirdi.
6 Haziran 1986 ´da E – 3 kanal⁄na sahip olan TD 1, 6 Hazi-
ran 1991 de günde 24 saatlik yay⁄n hayat⁄na geçmeye
ba‚lad⁄.

TD1
20 YAÍINDA
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TD 1 Ekim 2003 ´de de©i‚en yönetimi ile girdi©i yenilenme
döneminde önce 19 Kas⁄m 2004 de logosunu yeniledi,
ard⁄ndan Nisan 2005 den itibaren Türksat 2a uydusu
üzerinden yay⁄nlar⁄n⁄ Almanya ve Avrupa ülkelerine
ta‚⁄may⁄ ba‚ard⁄. TD 1 televizyonu böylece kurulu‚undan
20 y⁄l sonra ulusal kimlik kazanm⁄‚ oldu.
Avrupa ´da ya‚ayan türklere profesyonel tarzda hitap et-
meyi ilke edinen TD 1 zengin türk kültürünü örf ve adet-
lerinin do©rultusunda hedef kitlenin bilgi, servis, ve e©len-
ce ihtiyaçlar⁄n⁄ çok yönlü programlar⁄yla kar‚⁄lamaktad⁄r.
TD 1 yay⁄nc⁄l⁄k ilkesinde dürüst, tarafs⁄z, milli ve manevi

de©erlere sayg⁄l⁄ ça©da‚ yay⁄nc⁄l⁄k ilkelerini kendi
bünyesinde mükemmel bir performansla birle‚tirmektedir.
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ORHAN OFLAZ`IN KALEMÛNDEN …

De©erli Ses okurlar⁄,

Bu yaz⁄mda Berlin`deki Türk gençlerinin nas⁄l kendi öz
benliklerini kaybettiklerini yazaca©⁄m. Efendim malum
içinde bulundu©umuz toplum her türlü kötülü©e aç⁄k,
gençlerimizi d⁄‚ar⁄da nas⁄l tehlikeler bekliyor. Acaba ‚u
soruyu kendimize Türk toplumu olarak sorduk mu? “Ben
ne yapabilirim?” Geçenlerde bir cami hocas⁄ hutbede feryat
ediyordu ve aynen ‚unlar⁄ diyordu. “Bir anne geldi a©lad⁄
ne olur yavrumu kurtar⁄n, kötü yolda. Kötü arkada‚ edin-
di, sabahlara kadar diskolarda, barlarda, kötü al⁄‚kanl⁄klar
edindi, esrar içiyor” Hoca içten içten anlat⁄yordu, ne olur
vurdum duymaz olmayal⁄m, aman banane elin o©lundan
demeyelim, yar⁄n bu y⁄lan sizi de vurur. Bu Türk gençleri-
nin durumu ne olacak? Kimler el uzatacak? Allah a‚k⁄na U-
Bahnlarda görüyor musunuz Türk gençlerinin halini, esrar
iciyorlar. Almanlara bir bak⁄n, hemen hemen hepsinin
elinde günlük gazete, dergi veya kitap var, okuyorlar ya
biz biniyoruz, ba‚l⁄yor dedikodu. Bir Amerikal⁄ yazar diyor
ki; “Bir milleti yok edebilmek için önce onun gençli©ini
çalacaks⁄n.” Efendim tabi ki cok iyi gençlerimiz de var ama

ORHAN OFLAZ

maalesef bunlar az⁄nl⁄kt⁄r. Bence sorun burada. Türk top-
lumunu temsil ediyorum diyenlerdedir. Bir kaç ki‚i gecmi‚
ba‚a politika yap⁄yorlar, yok i‚te ‚u ba‚kan⁄m, bu ba‚ka-
nim. Berlin`de yüzün üzerinde dernek, cami, cemaat var.
Soruyorum; “Hangisi gerçek manada gençlere yard⁄m
ediyor?” Kusura bakmas⁄nlar ama cep doldurma pe‚indeler.
Kaç⁄na sorduysam Orhan bizim projemiz var diyorlar, ne
projesi karde‚im; yang⁄ndan mal kaç⁄rma projesi mi? Esrar
içen Türk gençlerini tekrar hayata ba©lamak için sadece
anne babaya görev dü‚müyor, hepimiz yard⁄m etmeliyiz,
bana dokunmayan y⁄lan bin y⁄l ya‚as⁄n zihniyeti ile devam
edersek vallahi o y⁄lan bir gün bize de dokunur. Netice-
de kötü yola dü‚en gençlerimiz isteyerek bu yolu secme-
mi‚lerdir. Bunlar yard⁄m eli bekliyor: Hepimiz suçluyuz,
gelin bu suçu payla‚alim, kurtaral⁄m esrar içen gençleri-
mizi, konu‚al⁄m, elimizin tersi ile itmeyelim.

HOÍÇA VE DOSTÇA KALIN
BU KÖÍEDE YÛNE BULUÍALIM

DOSTLAR TV

ORHAN OFLAZ

TARÛHÛ ESERLERÛMÛZ AÇIK ARTTIRMADA

Ebay`de mü‚teri bekliyorlar
Dünyada ender bulunan çok say⁄da alt⁄n yald⁄zl⁄ Kuran-⁄
Kerim sayfas⁄n⁄n yan⁄ s⁄ra, Osmanl⁄ dönemine ait sikkeler
aç⁄k artt⁄rma sitesi Ebay`de mü‚teri bekliyorlar. Eski polis
muhabiri Ûlyas Bak⁄r, bu eserlerin büyük bir ihtimalle Tür-
kiye`den kaç⁄r⁄ld⁄©⁄n⁄ söylüyor.
Berlin-Osmanl⁄ dönemine ait Kuran-⁄ Kerim sayfalar⁄ ve
sikkeler, Almanya´n⁄n önde gelen internet al⁄‚-veri‚ sitesi
Ebay´de aç⁄k artt⁄rmayla sat⁄‚a sunuluyor. 17. ve 19.
yüzy⁄llara ait olan ve muhtemelen yurtd⁄‚⁄na kaç⁄r⁄lan
eserler aras⁄nda yer alan çok say⁄da alt⁄n yald⁄zl⁄ Kuran-⁄
Kerim sayfas⁄n⁄n sat⁄‚a ç⁄kar⁄ld⁄©⁄ ebay´de, ayn⁄ zamanda
dünyada ender bulunan Osmanl⁄ dönemine ait birçok ma-
deni para da mü‚teri bekliyor.

Ellerine Nas⁄l Geçti?
Uzun zamand⁄r antik e‚ya üzerinde ara‚t⁄rma yapan eski
polis muhabiri Ûlyas Bak⁄r adli vatanda‚⁄m⁄z, olaya tesadü-
fen rastlad⁄©⁄n⁄ belirterek, „Osmanl⁄ dönemine ait alt⁄n

yald⁄zl⁄ Kuran-⁄ Kerim sayfalar⁄ ve madeni paralar⁄n
ebay´de aç⁄k artt⁄rmayla sat⁄‚a sunuldu©unu görünce çok
‚a‚⁄rd⁄m. Dünyada ender bulunan eserler bu ki‚ilerin eline
nas⁄l geçti? Akl⁄ma gelen ilk sual bu oldu“ ‚eklinde
konu‚tu.

Eserler Ûncelensin
Ebay´de sat⁄‚a sunulan paha biçilemeyen Kuran-⁄ Kerim
sayfalar⁄ ve Osmanl⁄ dönemine ait madeni paralarla ilgili
ara‚t⁄rma yapmas⁄ için Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve
Kültür Bakanl⁄©⁄`n⁄ göreve davet eden Ûlyas Bak⁄r; „Íu an
kesin bir ‚ey söylemem mümkün de©il. Ancak sat⁄‚a su-
nulan eserlerin yurtd⁄‚⁄na kaç⁄r⁄lm⁄‚ oldu©u yönünde
‚üphelerim var. Bu yüzden yetkilileri göreve davet
ediyorum.“ dedi. Ûlyas Bak⁄r, eserleri görmek isteyenlerin
Ebay al⁄‚-veri‚ sitesinin „antika“ bölümüne girmeleri ge-
rekti©ini vurgulad⁄.



Berlin SES Dergisi olarak Kreuzberg, Oranienstr. 39 adresin-
de beslenme kalitesine önem veren Ossena Restaurant’⁄ ziya-
ret ettik.

Ossena Restaurant’⁄n i‚letmecisi Ûsmail Arslan bizleri
k⁄rmad⁄, söyle‚i teklifimizi kabul etti.
- Ûsmail Bey bize biraz kendinizden söz eder misiniz?
Ûsmail Arslan kimdir?
-Ben 1974 yılında Erzurum’dan Berlin’e geldim. Berlin’de
okula gittim ve otelcilik mesle©ini ö©rendim. Bunun
ardından, 17 yıl önce  ‘Cafe Alibi’yi açtım. ‘Ossena’ resto-
ranını da açalı 10 yıl oluyor. Burayı bir Ûtalyan arkada‚la
ortak çalı‚tırıyordum. 
-Restoranınızın adı ‘OSSENA’ Bu ismin özel bir anlamı
var mı; biraz açar mısınız?
-Ossena, mitolojide da©larda, ormanlarda, dere kıyılarında
ya‚adıkları kabul edilen peri kızlarının adı olan Nymphe’-
nin ça©rı‚tırdı©ı taze ot ve baharatı temsil eden bir isim-
dir. Sa©lı©ın, tazeli©in ve do©allı©ın sembolü olan bu otlar
ve baharatlar bizim mutfa©ımızın çekirde©ini olu‚turur.
-Trattoria ne anlama geliyor ?
-Orijinal Ûtalyan yemekleri yapan lokanta anlamındadır.
-Restoranda ne tür yemekler yapıyorsunuz? 
-Yemeklerimiz orijinal Ûtalyan yemekleridir. Bizim a‚çı-
larımız da bu orijinal yemekleri çok iyi yapan ustalardan
olu‚ur. Bu bizim için çok önemlidir.
-Neden Ûtalyan mutfa©ı ?
-O zamanlar buralarda bir italyan mutfa©ı eksikli©i gör-
mü‚tüm. Ûyi bir a‚çı olan Ûtalyan arkada‚ıma bu i‚e girmeyi
teklif ettim, o da kabul etti ve bu i‚ gerçekle‚ti.
-Yemekleriniz Türk damak tadına hitap ediyor mu? 
-Tabi ki, Türk mü‚terilerimiz gittikçe ço©alıyor. Ûlk

OSSENA RESTAURANT
ÛSMAÛL ARSLAN

22

ba‚larda bu mutfa©a  kar‚ı yabancılık çekiyorlardı ama za-
manla tanıdılar ve alı‚tılar.
-Yemekleriniz konusunda biraz bilgi verir misiniz?
Türklere uygun yemekler var mı?
-Var tabi. Mesela mantı ve makarna çe‚itlerimiz Türk da-
mak tadına çok uygundur. Sonra Pizza da artık Türklerin
çok alı‚tı©ı bir yemektir.
-Sizde taze mal ve konserve kullanım oranı nasıldır,
a©ırlık konservede mi, yoksa taze malda mıdır ?
-Mutfa©ımızda taze mal kullanmaya biz çok önem veri-
yoruz. Konserve bizim mutfa©ımıza giremez, buna gerçek-
ten çok önem veriyoruz. Bütün yemeklerimiz zeytin ya©ı
kullanılarak yapılır, yemeklerimiz hep tazedir. Makar-
namızı da burada kendimiz yapıyoruz. Bizim a©ırlık nok-
tamız buradadır. Mü‚terilerimiz buraya taze yemek için ge-
lir ve umduklarını kesinlikle bulurlar, bizden herkes mem-
nun ayrılır.
-Taze ve kaliteli yeme©in pahalı olması ‚art mı?
-Fiyatlarımız çok uygundur. Gördü©ünüz gibi salonlarımız
çok büyük. Halk gelsin bol bol yesin ve kaliteyi görsün
diye fiyatlarımızı uygun tutuyoruz.

-Restoranınız sürdürülebilir beslenme kültürüne
a©ırlık vermi‚ bir i‚ yeridir diyebilir miyiz?
-Evet. Biz tazeli©e ve do©allı©a çok önem veriyoruz. Kon-
serve türü yiyecekler bizim mutfa©ımıza giremez. Beslen-
me kalitesi insanların ya‚am kalitesi demektir. Bu eskiden
de böyleydi, günümüzde de böyle. Çevrenin artık eskisi ka-
dar temiz olmadı©ı günümüzde beslenme konusu daha da
ön plana çıktı. Ya‚amın hızlandı©ı bir dünyada, buna para-
lel olarak beslenme de hızlandı. Ûnsanlar için ne yedikleri
de©il, ne yazık ki, ne kadar çabuk yedikleri önemli oldu.
Tabi bu durum sa©lı©ımız için hiç te iyi bir geli‚me de©il.
Belki vücudumuz günümüzün bazı zorluklarına katlanabi-
lir ama sa©lıksız bir beslenmeye katlanamaz. Restora-
nımızda sürdürülebilir beslenme kültürü uygulanır. 
-Size, restoranınızın, mü‚teri için en önemli özelli©ini
söyler misiniz, diye sorsam, ne derdiniz?  
-Hizmette ve ürünlerde kalite, tazelik ve uygun fiyat.
-Son olarak eklemek istedi©iniz bir nokta var m⁄?
-Biz mü‚teriye çok önem veriyoruz. Mü‚terimizin memnu-
niyeti için gerekirse a‚çıba‚ı mutfaktan çıkıp mü‚terinin
masasına gidiyor ve mü‚terinin ne istedi©ini orada
çözüyor.
-Ûsmail bey, bu söyle‚i için size te‚ekkür ederiz.
-Ben de te‚ekkür ederim ve Berlin-SES dergisini tebrik ede-
rim...

RÖPORTAJ
HÜDAÛ ÜLKER
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ÜNLÜ FUTBOLCU MEHMET EKÍÛ’NÛN
KIZ KARDEÍÛ  BERLÛN’DE YAÍIYOR

Leyla Fahrenhorst Ek‚i:

”A©abeyim Mehmet Ek‚i çok iyi bir sporcu ve çok iyi bir in-
sandır.”

Be‚ikta‚’ın eski futbolcusu ve eski milli oyuncu Mehmet
Ek‚i’nin kız karde‚i Leyla Fahrenhorst Ek‚i, 2 yıldan fazla
bir süredir Berlin’de ya‚ıyor.

Leyla hanım, Berlin SES dergisi için kısa bir söyle‚i yapma
ricamızı kabul etti ve sorularımızı yanıtladı.

-Leyla hanım sizi biraz tanıyabilir miyiz?
-Ben Elazı©’da do©dum. Okul ya‚amım Elazı©, Ûstanbul ve
Trabzon’da geçti. Mehmet a©abeyim Trabzonspor’da oyna-
rken be de orada okula gittim ve Trabzon Meslek Yüksek
Okulu’nun Ev Ekonomisi Bölümü’nden mezun oldum. An-
kara’da bir süre üniversitede ve belediyede kendi
mesle©imde çalı‚tım. Sonra, Doktor Klaus Fahrenhorst’la
tanı‚tım ve onunla evlenip Berlin’e geldim. E‚imin Kreuz-
berg’te muayenehanesi var. Kendisi bir yabancı dostudur;
hastalarının ço©u Türktür.
-Leyla hanım, bize biraz a©abeyiniz Mehmet Ek‚i’den
söz eder misiniz? 
- Memet a©abeyim, 1955 yılında Elazı©’da do©du ve futbo-
la Elazı©’da ba‚ladı, ardından Trabzonspor’a transfer oldu.
Trabzon’da oldukça ün kazandı ve ona bir çok kulüp talip
oldu. Ama o çok sevdi©i Be‚ikta‚’ı seçti. A©abeyim
Be‚ikta‚’ın kaptan oyuncusuydu. Libero oynuyordu ve
takımın oyun kurucusuydu. Be‚ikta‚’ta 189 maç oynadı, 7
kere de milli formayı giydi. Kendisi halen Be‚ikta‚’ta me-
nejer olarak görev yapıyor. Size kısaca ‚unu söyleyebili-
rim: A©abeyim Mehmet Ek‚i çok iyi bir sporcu ve çok iyi
bir insandır.
-Berlin’de günleriniz nasıl geçiyor?
-Berlin’de günlerim Almanca ö©renmekle geçiyor. Bunun
yanı sıra alı‚veri‚, ev i‚leri derken günler gelip geçiyor.
Berlin güzel bir kent. Gezilecek ve görülecek bir çok yeri
var, ama ben gene de Türkiye’yi ve karde‚lerimi, en çok ta
Mehmet a©abeyimi çok özlüyorum.
-Leyla hanım bu söyle‚i için size çok te‚ekkür ederiz.
-Ben de te‚ekkür ederim.

HÜDAÛ ÜLKER

BERLÛN’DEN
HABERLER
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Istanbul do©umlu Orkun Karasu, ilk okuldan sonra Berlin’e
geldi.
Abiturden sonra Berlin üniversitesinden mezun oldu. Bir
süre büyük bir alman ‚irketinde çalı‚tıktan sonra Opti-
mum-Finanz adındaki ‚irketini kurup, halka hizmete
ba‚ladı.

Optimum-Finanz Finanzdienstleistung sektöründe
tanınmı‚ büyük firmalarla çalı‚ıyor. 
Orkun bey : Optimum-Finanz’ın sundukları Emlak  - Mort-
gage – Kredi - Sigorta ve Yatırım danı‚manlı©ıdır. Bizim

için en önemli olan piyasada size uygun, sizin için en ka-
liteli ve ünlü olan ürünleri sunmaktır.  
Û‚ hayatına bir kredi ile ba‚layan vatanda‚lara kredilerini
kapatıp nakit parasız emeklilik için bir emlak ba©lamayı
sa©lıyoruz. A‚agı yukarı EUR 100 ile EUR 300 arası (yani
hayat sigortası gibi) belirli bir zamanda bir emla©a sahip
olabiliyorlar.
Örne©in benim EUR 15.000 kredim var. Ayda yakla‚ık EUR
400 para ödüyürum. Optimum-Finanz’a ba‚ vurdu©um za-
man bir emlak sayesinde kredisini kapatıyoruz. Bu sayede
benim aylık giderim EUR 250’ya dü‚üyor ve ileride evin
kirası emekliligimi arttırıyor.
Bildi©imiz gibi emeklilik parası gitgide dü‚üyor. Haberler-
de duydu©umuz gibi alman devleti insanlardan kendi em-
klili©i için yatırım yapma zorunlulu©u getirmi‚ durumda.
Bizim sayemizde insanlar hem borçtan kurtuluyor, hemde
ilerisi için büyük bir yatırım yapmı‚ oluyorlar.



Ein Grenzfall sind „indirekte Eintrittsgelder“, die z.B. in
einem Aufschlag auf die Speisen- und Getränkepreise
oder in einem „Mindestverzehr“ liegen können. Hier
könnte die Infront zu Recht argumentieren, dass eine
Umgehung des § 87 I, Nr. 3 UrhG vorliegt und indirekt
Eintrittsgelder verlangt werden, mit der Folge, dass es
einer Infront-Lizenz bedarf und entsprechende Lizenz-
gebühren anfallen. Völlig entgeltfreie Veranstaltungen
bedürfen, wie bereits erwähnt, keine Lizenzen und kei-
ne Lizenzgebühren. 

Ist Sponsoring erlaubt?

Keine Umgehung des § 87 I, Nr. 3 UrhG  liegt nach meiner
Auffassung vor, wenn Sponsoren in die Veranstaltung ein-
gebunden werden. Der Veranstalter profitiert zwar von den
Sponsorengeldern. Ein solcher „Profit“ löst jedoch noch
nicht die Erlaubnispflicht nach § 87 I, Nr. 3 UrhG  aus. Viel-
mehr kommt es nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes
ausschließlich darauf an, ob Eintrittsgelder genommen
werden. Dass FIFA/Infront auch gesponserte Großveran-
staltungen bei freiem Zutritt tatenlos hinnehmen muss,
mag zwar aus Sicht der Rechteinhaber unglücklich sein.
Nach dem deutschen Urheberrecht hat die Infront jedoch
keine Möglichkeit gegen derartige Veranstaltungen vorzu-
gehen bzw. von den Veranstaltern eine Lizenzgebühr zu
verlangen. 

Die Richtlinien der Infront für „nicht-kommerzielle Vor-
führungen“ von Spielen der FIFA WM 2006 enthalten u.a.
folgende Klauseln:
„Unentgeltlichkeit“

“Jedwede Erhebung eines Entgelts für den Zugang zu
oder den Besuch der öffentlichen Vorführung des jewei-
ligen Spiels der FIFA WM 2006, sei es in direkter Form
durch Eintrittsgeld oder indirekt z. B. durch den Verkauf
den sogenannten Verzehrbons, ist untersagt“, wenn was
diese Klausel nicht genau sagt, ein Mindestverzehr vor-
gesehen ist.

Diese Klausel entspricht § 87 I, Nr. 3 UrhG und ist nicht zu
beanstanden. Ist ein Mindestverzehr vorgesehen, dann
wird dadurch auch ein „indirektes Eintrittsgeld“ verlangt
und die Veranstaltung ist nicht mehr unentgeltlich im
Sinne von § 87 I, Nr. 3 UrhG.

Folgendes ist ebenfalls zu beachten!!
Es ist den Veranstaltern untersagt, sich als Sponsoren der
FIFA WM 2006 auszugeben bzw. zu präsentieren oder auf
sonstige Weise der Öffentlichkeit zu suggerieren, es be-
stehe irgendeine ähnliche, offizielle Verbindung des Ver-
anstalters mit der FIFA WM 2006. Ebenso ist es dem Ver-
anstalter untersagt, Dritten Sponsorringechte oder ähnli-
che Rechte der Einbindung in die öffentliche Vorführung
bzw. die FIFA WM 2006 (wie z.B. Unternehmenslogos auf
Fahnen, Banden, an der Videowand, auf Druckmaterialien
oder Namensrechte für die Veranstaltung, etc.) einzuräu-
men.

RECHT
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Kurz vor der Fußballweltmeisterschaft stellt sich die Fra-
ge, ob und unter welchen Voraussetzungen öffentliche
Veranstaltungen erlaubt sind, bei denen WM Spiele live ge-
zeigt werden (public viewing).

Die Frage betrifft das deutsche Urheberrecht, den § 87 I,
Nr. 3 UrhG.

Danach hat das Sendeunternehmen das ausschließliche
Recht, an Stellen, die der Öffentlichkeit nur gegen Zah-
lung eines Eintrittsgeldes zugänglich sind, seine Funk-
sendung öffentlich wahrnehmbar zu machen.
Die FIFA und die schweizerische Infront Sports and Me-
dia, die die Senderechte wahrnimmt, sieht dies anders
und verlangt sowohl für kommerzielle als auch für nicht-
kommerzielle öffentliche Vorführungen von WM-Spielen
die Einholung einer Lizenz. Diese Praxis ist für Veran-
staltungen, bei denen ein Eintrittsgeld verlangt wird
(„kommerzielle Vorführungen“), nicht zu beanstanden.
Die Lizenzen für „nicht-kommerzielle Vorführungen“
dürfen eigentlich gemäß § 87 I, Nr. 3 UrhG nicht ver-
langt werden. Nach meiner und der Auffassung vieler Ju-
risten verstößt diese Praxis eindeutig gegen das Urhe-
bergesetz (UrhG). Mit anderen Worten: Veranstalter, die
ohne Erhebung eines Eintrittsgeldes WM-Spiele öffent-
lich zeigen möchten, brauchen hierfür keine Infront-Li-
zenz. Für die Rechte von FIFA/Infront gelten die Be-
schränkungen des deutschen Rechts wie für alle anderen
auch.

Wann handelt es sich um eine „Kommerzielle“ und wann
um eine „nicht-kommerzielle“ Veranstaltung ? Wie sieht
das Urhebergesetz diese Unterscheidung?

Nach den Lizenzierungsrichtlinien von Infront wird zwi-
schen „kommerziellen“ und „nicht-kommerziellen“ öf-
fentlichen Veranstaltungen unterschieden. Für „nicht-
kommerzielle“ öffentliche Veranstaltungen verlangt In-
front - vermeintlich „großzügig“ – keine Lizenzgebühr.
Dagegen fällt für „kommerzielle“ Veranstaltungen eine Li-
zenzgebühr an. 

Das deutsche Urheberrecht unterscheidet nicht zwi-
schen „kommerziellen“ und „nicht-kommerziellen“ Ver-
anstaltungen sondern zwischen Veranstaltungen, für
die ein Eintrittsgeld erhoben wird, und Veranstaltun-
gen mit freiem Zutritt. Somit ist nach deutschem Ur-
heberrecht eine (kostenpflichtige) Lizenz nur dann
notwendig, wenn Eintrittsgelder verlangt werden. Ein
klarer Fall einer lizenzpflichtigen Veranstaltung ist das
Public Viewing wie z.B. im Sony-Center, wenn für den
Zutritt zum Veranstaltungsraum ein Eintrittsgeld erho-
ben wird. 

Umgekehrt stellt es einen klaren Fall einer lizenzfreien
Veranstaltung dar, wenn z.B. in einer größeren Gaststätte
WM-Spiele live übertragen und von den Gästen auch nur
die Preise zu zahlen sind wie sonst auch, d.h. wenn kein
Aufschlag auf die Preise erhaben wird.

TREMPEL & ASSOCIATES
AVUKAT EROL ÖZKARACA
TEL.: 212 48 6 (0) - 19



BALANCE MED’Û UYGULAYAN ÛLK TÜRK DOKTORU

Bundan kısa bir zaman önce  diplomasını alarak doktor ol-
mayı ba‚aran Dr. Bülent Kılıç, ”Balance Med”  diyetli bes-
lenme konseptini ilk Türk doktoru olarak Berlin’de uygu-
lamaya ba‚ladı. Balance Med yöntemi çerçevesinde fazla
kilosu olanlar, ayda 3 ile 5 kilo arasında ya© kaybına
u©rayabiliyor. Belirli kriterlere uyulması durumunda a‚ırı
kilolu olanlar 6 aylık bir zaman zarfında normal hale gele-
biliyor. Balance Med yöntemini ilk olarak Berlin’de uygu-
lamaya ba‚layan Dr. Bülent Kılıç, kalori oranı dü‚ük tozlar-
la uygulanan Balance Med yönteminde, a‚ırı kilodan kur-
tulmak isteyenlerin aç kalmadan ve bitkinlik geçirmeden
zayıflayabileceklerini söyledi. Balance Med konseptinin
uzman Alman  doktorlar tarafından hazırlanıp tavsiye edil-
di©ine dikkat çeken Kılıç, bu metodu Berlin’de uygulayan
ilk Türk doktoru olmanın heyecanını ya‚ıyor. 
”Tedbirler zamanında alınmalı”
Balance Med konseptinde sa©lıklı beslenme ile alakalı bil-
gilendirmenin ön planda oldu©una i‚aret eden  Kılıç, buna
paralel olarak hasataların vücut olu‚umlarının tıp cihaz-
ları ile kontrolden geçti©ini  ve hedefe ula‚tıktan  sonra  da
diyet yapmaya mecbur kalmadan normal kiloların mu-
hafaza edildi©ini kaydetti. Bu metod sayesinde ki‚inin
yanlı‚ beslenme alı‚kanlıklarından vazgeçti©ine de©inen
Dr. Kılıç,”Bu konseptin temel prensiplerinden biri de, faz-
la kiloların sebebini göstermek ve bu durumu de©i‚tirme
imkalarını gözler önüne sermektir”‚eklinde konu‚tu. Dr.
Kılıç, zamanında alınamayan tedbirlerin kötü sonuçları be-
raberinde getirece©i uyarısını yaparak,”Sa©lımıza dikkat
etmeliyiz. Sa©lık konusunda geç kalmamalıyız, tedbirleri
zamanında almalıyız”dedi. Dr. Kılıç, bilgi almak isteyenle-
rin 030/325 24 506 nolu telefon numarasından arayabile-
ce©ini kaydetti. 
Balance Med yöntemini Berlin’de uygulayan ilk Türk doktoru
ünvanını ta‚ıyan Dr. Bülent Kılıç, bu yöntemin uzman Alman
doktorlar tarafından özellikle tavsiye edildi©ini vurguladı. 

KISA HABERLER
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”BERLIN ÛSTANBUL NETWORK E.V.” KURULDU…

Berlin ve Ûstanbul metropolleri arasındaki ikili i‚birli©ini eko-
nomik, bilim, sanat, kültürel ve sosyal alanlarda güçlendir-
meyi hedefleyen Berlin Ûstanbul Network e.V. (BIN) 25 Íubat
2006 tarihinde Berlin’de kuruldu. Dernek, iki metropol
arasındaki i‚birli©inin yanında, önyargıların ortadan
kaldırılarak, Berlin´de ya‚ayan göçmen kökenli nüfusun top-
luma uyum sa©lamasında  da etkili olmayı amaçlıyor. 
1988´de resmi olarak hayata geçirilen Ûstanbul-Berlin ”Kar-
de‚ Íehir” projesi ba©lamında  Berlin`e Hükümet eden Be-
lediye Ba‚kanı Klaus Wowereit´in 2005 Mayıs ayında gerçe-
kle‚tirdi©i Ûstanbul ziyareti,  ve ardından Ûstanbul Bü-
yük‚ehir Belediye Ba‚kanı Kadir Topba‚’ın da Ekim 2005’
deki Berlin temasları,  iki metropol arasında pek çok alan-
da önemli ili‚kilerin kurulmasında etkili oldu. Ortaya çıkan
bu yeni perspektifler çerçevesinde kurulan BIN, kar‚ılıklı
giri‚imlere öncülük etmek ve destek verme misyonu ile
çalı‚malarına ba‚ladı. 
Derne©in kurulu‚ toplantısında, Yönetim Kurulu
Ba‚kanlı©ı’na Emre Kiraz (EKCON Management Consultants
GmbH Genel Müdürü) seçilirken,  Ba‚kan Yardımcılıklarına
Íermin Langhoff (Senato, Kültür Menajeri) ve Christel
Kottmann-Menz (Aziz Nesin Avrupa Okulu Müdiresi) geti-
rildi. Di©er Yönetim Kurulu Üyeliklerine de ‚u isimler seçil-
di: Dilek Kolat (Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekili -
SPD), Roland Engels (Berlin Partner GmbH Genel Müdürü),
Dr. Rainer Seider (Berlin Senatosu/Karde‚ Kentler Sorum-
lusu), Udo Tremmel (Ûleti‚im Uzmanı) ve Ali Yumu‚ak
(EuroPress Genel Müdürü)  
Yönetim Kurulu Ba‚kanı Emre Kiraz, derne©in kurulu‚u
hakkında bilgi verirken, ”Derne©imiz Berlin ve Ûstanbul
arasında ekonomik, kültürel ve sosyal alanlardaki ili‚kileri
somut bir ‚ekilde, üst düzeyde yo©unla‚tırmayı amaçlıyor.
Yakın bir tarihte ilk projelerimizi, kurulu‚ etkinli©imiz kap-
samında düzenlenecek toplantı ile kamuoyuna tanıtaca©ız.
Tüm ilgilileri bu etkinli©e davet ediyoruz.” dedi.
Berlin Ûstanbul Network e.V. faaliyetlerini, dernek
bünyesinde kurulacak çalı‚ma grupları aracılı©ıyla yürüte-
cek. Bu çerçevede; ekonomi, kültür, e©itim, bilim ve top-
lumsal alanlarda özel çalı‚ma grupları ve derne©in yönetim
kurulunu desteklemek amacıyla bir de Mütevelli Heyet
olu‚turulacaktır.
Berlin Ûstanbul Network e.V., dernek tüzü©ünde de belir-
tildi©i üzere, Türk-Alman ili‚kilerinde rol alan önemli ki‚i,
kurum ve tüm kurulu‚ları, çalı‚ma gruplarında  i‚birli©i
yapmaya davet etmektedir.



Meclis Aile Komisyonu Ba‚kanı Kerstin Griese (SPD) ço-
cuksuzlu©un asıl sebebinin meslek ve çocuk bakımının bir-
arada yürümemesi oldu©unu açıklarken, Avrupa’daki en
yüksek do©um oranının, çalı‚an kadın sayısının yüksek ve
çocuk bakımının iyi düzenlendi©i ülkelerde oldu©unu id-
dia etti. Di©er yandan Almanya’nın çocuklar için ekonomik
te‚vik bakımından AB ülkeleri arasında zirvede oldu©unu
sözlerine ekledi. 
Von der Leyen 2007’den itibaren uygulamaya girmesi plan-
lanan ebeveyn parasıyla, çocu©u ile ilgilenmesi için babayı
da desteklemek istiyor. Yapılan bir anket, 44 ya‚ının
altındaki babaların finanse edebilseler i‚yerinden ebeveyn
izni alacakları sonucunu ortaya koyuyor. 

BERLÛN METROLARINDA GÛZLÛ KAMERALAR

Dünyada  11 eylülden bu yana çok ‚eyler de©i‚ti. Ûngilte-
redeki metrodaki patlamaları ve Berlin deki Metro güven-
ligini art⁄rmak için Berlin metrolar⁄na güvenlik kameralar⁄
yerle‚tirildi. Özellikle ‚iddetin yo©un ya‚and⁄ metro istas-
yonlar⁄na yerle‚tirilen gizli kameralar sayas⁄nda metrolara
zarar veren veya ‚iddet uygulayan ki‚iler an⁄nda yaka-
lanacak.
Metrolara kimli©i belirsiz ki‚iler her y⁄l milyonlarca zarar
vermekte idi. Bu zararlar⁄ en aza indirmek için Berlin met-
rolar⁄ kameralarla donat⁄ld⁄.

MENDERES SINGIN
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BERLÛN HAUPTBAHNHOF’DA 800 YENÛ ÛÍ

Çalı‚malarında son a‚amaya gelinen Berlin Hauptbahnhof
(Berlin Merkez Tren Ûstasyonu) Dünya Kupası öncesinde 27
Mayıs 2006’da hizmete giriyor.
Günde yakla‚ık 160 uzun mesafe treni, 310 bölgesel tren
ve 1100 kent içi raylı sistem aracı bu istasyonda duracak.
15.000 metrekarelik alanda bulunan 80 restoran ve ma©aza
yolculara 8 ila 22 saatleri arasında alı‚veri‚ imkanı sa©laya-
cak. 
Berlin Hauptbahnhof 150’si Deutsche Bahn bünyesinde
olmak üzere, 800 yeni i‚ imkanı yaratıyor. Yapıldı©ında
Avrupa’nın en modern istasyonu olacak “Berliner
Hauptbahnhof/Lehrter Bahnhof” sayesinde 5 farklı yön-
den raylı sistem trafi©inin ba©lantısı mümkün olacak. 

ALMANYA’DA DOÌUM ORANI EN ALT SEVÛYEDE
Almanya’daki do©um oranı 1945 yılı sava‚ sonrasında
oldu©u kadar dü‚ük erlin Nüfus ve Geli‚im Enstitüsü’nün
en son verilerine göre Almanya en az do©um oranına sa-
hip ülke durumunda. Ûstatistiklere göre Almanya’da her
bir kadının oran olarak sadece 1,36 çocuk dünyaya getir-
di©ini, ancak dengeli bir nüfus için ise her kadının 2,1
oranında çocuk dünyaya getirmesi gerekti©i ifade edi-
liyor. 
CDU’lu Aile Bakanı Ursula von der Leyen, ”Çocuksuzluk
endi‚e verici boyuta ula‚mı‚tır. Bu nedenle aklımızı
ba‚ımıza almalıyız. Çocuklar hakkında olumsuz dü‚ün-
meyi bırakıp, çocukların modern bir dünyaya adım atma-
ları için daha iyi neler yapabiliriz sorusunu kendimize
sormalıyız. Çocuklar ülkemiz için bir hayat kayna©ı, ya-
ratıcı varlık, ekonomik büyüme ve sosyal güvencedir ”
dedi. 
Berlin Enstitüsü Derne©i Ba‚kanı Hans Fleisch do©um
oranının sürekli dü‚mekte oldu©unu söyleyerek, bu
durumda 2050 yılında bugün do©an çocuk sayısının yarısı
kadar çocu©un dünyaya gelece©ini ve do©um oranının Batı
Almanya’ya nazaran Do©u Almanya’da daha dü‚ük
oldu©unu ifade etti. 
Günlük gazete ”Die Welt”de yer alan haberde ise günümüz-
de, Almanya’daki do©um oranının, sava‚ sonrası 1945 yılı
Almanya’sında oldu©u gibi en dü‚ük seviyeye ula‚tı©ı yer
aldı. Federal Ûstatistik Daire’sinin verdi©i bilgilere göre
geçen sene Almanya’da dünyaya gelen çocuk sayısı
676.000 den daha az. 



ÖZLEM VE ÛRFAN’IN
DÜÌÜN TÖRENÛ
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BÛZ DE SES DERGÛSÛ OLARAK
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NURAY VE HAKAN’A
MUTLULUKLAR DÛLERÛZ ...



konumlarda ol-
duklarını belir-
terek, ”Ülkemizi
ve Rize’yi yurt-
dı‚ında tanıtın.
Ne kadar uzakta
da olsanız Ri-
ze’yi her yıl ge-
lin. Yanınızda
da bir yabancı
bir aile getirin.
Böylece Rize’yi
tanıtmı‚ olursu-
nuz.” dedi. Ken-
di kültürlerini
unutmamaları
konusunda ça©-
rıda bulunan
Bakırcıo©lu,
”Yurtdı‚ında
ya‚ayan her Ri-
ze’li Rize’de bir
ev yaptırsın. böylece kendi kültüründen kopmamı‚ olur.
Nekadar memleketimize ba©ımlı kalırsak, o kadar da kül-
türel de©erlerimizi ya‚atmı‚ oluruz. Biz belediye olarak
Rize merkeze yakın yerlerde  ev yaptıracak gürbetçilerimi-
ze  harfiyatını üstlenme sözü veriyoruz. E©er merkeze
uzaksa mühendislik hizmeti verce©iz.” ‚eklinde konu‚tu.
Gelecek onbe‚ yılın turizim potansiyeninin Karadeniz’de
oldu©unu söyleyen Bakırcıo©lu,  bir türlü bitirilemiyen  Ka-
radeniz sahil yolunun turizimin o bölgede fazla geli‚me-
mesinde etkili oldu©unu söyledi.Karadeniz otoban yolunu
‘oto yolsuzlu©u’ olarak niteleyen Bardakçıo©lu, geçmi‚ yö-
netimlerin yanlı‚ tutumu yüzünden bu yolun bu zamana
kadar bitirelemedi©ini belirtti. 
Ayrıca gecede Karadeniz’in sevilen sesi Gökhan Birben tür-

kileriyle hem‚ehrilerini co‚tururken, Tulum’da Mahmut
Turan ve  Karadeniz Halk Oyunları ekibi  gösterileriyle ge-
ceyi renklendirdi.
Íenli©e Rize Belediye Ba‚kanı Halil Bakırcıo©lu, DITIB Ber-
lin Genel Sekreteri Ali Gülçek, Türk Cemaati Ba‚kanı Ta-
ciddinYatkın Karadeniz Sivil Toplum Örgütleri Birli©i
Ba‚kanı Hasan Ek‚i ve çok sayıda Rizeli katıldı.

KEMAL KURT

RÛZELÛLER GECESÛ
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BERLÛN’DEKÛ RÛZELÛLER,
»6. BAHAR ÍENLÛÌÛ«’NDE BULUÍTU

Almanya’nın Ba‚kenti Berlin’de Rize Yardımla‚ma ve
Dayanı‚ma Derne©i tarafından düzenlenen ‘6. Bahar
Íenli©i’nde Rizeli hem‚ehriler hem hasret giderdi hem de
Karadeniz esintileriyle co‚tu. Bu yıl altıncısı düzenlenen
‚enlikte konu‚an dernek ba‚kanı Mehmet Ek‚i artık ge-
leneksel hale gelen bu ‚enli©in  Rizeli hem‚ehrilerin bir-
birlerine ba©lılıklarının  bir göstergesi oldu©unu ve gele-
cekte bu tür ‚enlikleri daha büyük kapsamlı biçimdeyap-
mak istediklerini söyledi.

Íenli©e katılan  Rize Belediye Ba‚kanı Halil Bakırcıo©lu ise
yaptı©ı konu‚mada Almanya’da ya‚ayan Rizelilerin anne-
baba ve dede topraklarını unutmamalarını ve Karadeniz’in
incisi Rize’de ev yapmalarını  istedi. Yurtdı‚ında Rize’nin
tanıtılması için burda ya‚ayan hem‚ehrilerine çok i‚
dü‚tü©ünü söyleyen  Bakırcıo©lu,  yurtdı‚ında çok sayıda
Rizelinin ya‚adı©ını ve ya‚adıkları ülkelerde çok önemli

Geceye katılan Rize Belediye Ba‚kanı Halil Bakırcıo©lu,
Türk Cemaati Ba‚kanı TaciddinYatkın ile birlikte tulum

e‚li©inde horon oynadı.



1. Wie viele Einwohner hat Deutschland? 
- 82,45 Millionen. 

2. Nennen Sie drei Flüsse, die durch Deutschland fließen!
- z. B. Rhein, Donau, Elbe.

3. Nennen Sie drei deutsche Mittelgebirge!
- z. B. Schwarzwald, Harz, Westerwald.

4. Wie heißt die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutsch-
land?
- Berlin

5. Wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutsch-
land? Nennen Sie sieben Bundesländer und ihre Haupt-
städte!
- 16; z.B. Niedersachsen (Hannover), Nordrhein-Westfalen
(Düsseldorf), Thüringen (Erfurt), Sachsen (Dresden),
Schleswig-Holstein (Kiel), Baden-Württemberg (Stuttgart),
Bayern (München).

6. Nennen Sie drei Staaten, die an die Bundesrepublik
Deutschland grenzen!
- z.B. Frankreich, Niederlande, Polen.

7. Welche Voraussetzungen muß man erfüllen, um deut-
scher Staatsbürger zu werden? 
- Der legale, auf Dauer angelegte Aufenthalt von minde-
stens acht Jahren und der Besitz eines entsprechenden
Aufenthaltstitels.
- Bekenntnis zu den Grundsätzen der Verfassung.
- Ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache.

8. Nennen Sie drei Gründe, warum Sie deutscher Staats-
bürger werden wollen!
Soziale Sicherheit; eine freiheitliche, tolerante Gesell-
schaft, an der ich teilhaben möchte; weil ich mich in
Deutschland beheimatet fühle.

9. Was verstehen Sie unter dem Begriff Reformation, und
wer hat sie eingeleitet?
- Eine christliche Bewegung die zur Gründung der prote-
stantischen Kirche führte, eingeleitet von Martin Luther.

10. Welche Versammlung tagte im Jahr 1848 in der Frank-
furter Paulskirche?
- Frankfurter Nationalversammlung

11. Die erste Republik mit demokratischer Verfassung in
Deutschland wurde 1918 ausgerufen. Wie wird diese erste
deutsche Republik genannt?
- Weimarer Republik.

12. Wann ging diese erste deutsche Republik zu Ende?
- 1933

13. In welchen Jahren der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts war Deutschland eine Diktatur?
- 1933 bis 1945
14. Wie hieß die damals herrschende Partei?
- NSDAP

15. Erläutern Sie den Begriff Holocaust!
- Der Holocaust bezeichnet einen Völkermord, in diesem

ALMAN VATANDAÍLIÌI ÛÇÛN
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Sinne den Massenmord an sechs Millionen Juden in Euro-
pa zur Zeit des Nationalsozialismus.

16. Wenn jemand den Holocaust als Mythos oder Märchen
bezeichnet: Was sagen Sie dazu?
- Ein Lügner, der aus der Geschichte nichts lernen will, und
in Deutschland ein Straftäter ist, der wegen Volksverhet-
zung verurteilt werden kann.

17. Erläutern Sie den Begriff Existenzrecht Israels!
- Damit ist gemeint, daß die Menschen im Staat Israel in
international anerkannten Grenzen frei von Angst, Terror
und Gewalt leben können.

18. Welches Ereignis fand am 20. Juli 1944 statt?
- Das fehlgeschlagene Attentat von Claus Graf Schenk von
Stauffenberg auf Adolf Hitler.

19. Was geschah am 8. Mai 1945?
- Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa

20. Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches war
Deutschland in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Wer wa-
ren die vier Besatzungsmächte?
- USA, Großbritannien, Frankreich, Sowjetunion

21. In welchem Jahr wurde die Bundesrepublik Deutsch-
land gegründet?
- 1949

22. Wie hieß der erste Bundeskanzler?
- Konrad Adenauer (CDU).

23. Was bedeutet DDR?
- Deutsche Demokratische Republik.

24. Welches Ereignis fand am 17. Juni 1953 in der DDR statt?
- Volksaufstand gegen die SED-Diktatur

25. Was verstehen Sie unter dem deutschen Wirtschaftswunder?
- Die wirtschaftliche Aufschwungphase in den 50er und
60er Jahren.

26. Erläutern Sie den Begriff Mauerbau (1961 in Berlin)!
- Die SED-Machthaber schlossen die Grenze, weil ihr immer
mehr Bürger wegliefen.

27. Welcher deutsche Bundeskanzler bekam den Friedens-
nobelpreis?
- Willy Brandt.

28. In welchem Jahr kam es zur deutschen Wiedervereini-
gung?
- 1990
29. Nennen Sie die Bundesländer, die heute auf dem Ge-
biet der ehemaligen DDR existieren!
- Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Thüringen.

30. Der 9. November hat in der deutschen Geschichte eine
besondere Bedeutung. Welche Ereignisse fanden statt a)
am 9.11.1938 und b) am 9.11.1989?
a: Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung in Deutschland.
Zahlreiche Synagogen wurden in Brand gesetzt.



43. In Filmen, Theaterstücken und Büchern werden
manchmal die religiösen Gefühle von Menschen der unter-
schiedlichen Glaubensrichtungen verletzt. Welche Mittel
darf der einzelne Ihrer Meinung nach anwenden, um sich
gegen so etwas zu wehren, und welche nicht?
- Er darf rechtliche Mittel, aber keine Gewalt anwenden.

44. In Deutschland gibt es eine gesetzliche Schulpflicht für
alle Kinder und Jugendlichen. In welchem Alter beginnt
die Schulpflicht, wann endet sie?
- Die Schulpflicht und die Berufsschulpflicht sind in den
Gesetzen der Länder geregelt. Die Schulpflicht beginnt im
allgemeinen mit Vollendung des 6. Lebensjahres. Die dar-
an anschließende Berufsschulpflicht endet mit Vollendung
des 18. Lebensjahres.

45. Was ist der Grund für die gesetzliche Schulpflicht?
- Jedem Kind, egal welchen sozialen Standes und welcher
Herkunft, soll die Möglichkeit gegeben werden, eine Bil-
dung zu erhalten, die ihm die erfolgreiche Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Die Eltern können
und dürfen ihre Kinder nicht vom Schulunterricht fern-
halten. Ebenso können sich die Kinder selbst nicht dem
Unterricht entziehen.

46. Nicht immer sind Eltern mit dem Verhalten ihrer Kin-
der einverstanden. Welche Erziehungsmaßnahmen sind er-
laubt, welche verboten?
- Sie können ihren Kindern kleine "Strafen" wie beispiels-
weise die Kürzung des Taschengelds auferlegen, sie dürfen
sie aber nicht schlagen oder andere Gewalt anwenden.

47. Welche Möglichkeiten haben Eltern, die Partnerwahl
ihres Sohnes oder ihrer Tochter zu beeinflussen? Welche
Handlungen sind verboten?
- Sie dürfen zwar einen Partner empfehlen, aber keines-
falls Zwang oder gar Gewalt ausüben.

48. Die Wahlen zu den deutschen Parlamenten müssen nach
Artikel 38 der Verfassung allgemein, unmittelbar, frei, gleich
und geheim sein. Erklären Sie diese Wahlgrundsätze!
- Allgemein bedeutet, daß grundsätzlich alle Staatsbürger
wählen dürfen und wählbar sind. Einschränkungen gibt es
nur bezüglich Alter, Staatsbürgerschaft, Wohnsitz und gei-
stiger Handlungsfähigkeit. Unmittelbar bedeutet, daß die
Wähler die Abgeordneten direkt mit ihrem Votum bestim-
men, im Gegensatz etwa zum mittelbaren System der USA,
wo Wahlmänner gewählt werden und zwischengeschaltet
sind. Frei heißt, daß die Stimmabgabe ohne Druck und Ein-
flußnahme von außen erfolgt. Geheim ist die Stimmabga-
be, weil sie in einer Wahlzelle ohne Einblick für andere er-
folgt, und gleich sind die Wahlen, weil jede Stimme unab-
hängig von der persönlichen Situation gleichviel zählt.

49. Erläutern Sie den Begriff Mehrparteienprinzip!
- In Deutschland werben zahlreiche Parteien gleichberech-
tigt um Wählerstimmen. Entsprechend ihres Stimmenan-
teils bei Wahlen ziehen sie in die Parlamente ein. Es gibt
keine Einheits- oder Staatspartei.

50. Begründen Sie, warum die Wahlen in der ehemaligen DDR
nicht unseren demokratischen Wahlgrundsätzen entsprachen!
- In der Ex-DDR gab es zwar nominell mehrere Parteien,
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b: Öffnung der Berliner Mauer.

31. Wo sind die Grundrechte der deutschen Staatsbürger
festgelegt?
- In der Verfassung.

32. Wie heißt die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland?
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG).

33. In welchem Jahr ist sie in Kraft getreten?
- 1949

34. Von wem geht in der Bundesrepublik Deutschland alle
Staatsgewalt aus?
-  Vom Volk.

Welche Vorteile ergeben sich daraus für die Bürgerinnen
und Bürger?
- Sie können durch Wahlen auf politische Entscheidungen
Einfluß nehmen.

35. Welches Recht schützt Artikel 1 der bundesdeutschen
Verfassung?
- Die Würde des Menschen.

36. Wie heißt das höchste gesetzgebende Organ der Bundes-
republik Deutschland, und wer bestimmt seine Mitglieder?
Der Bundestag. Seine Mitglieder werden von den wahlbe-
rechtigten Deutschen gewählt.

37. Unsere Verfassung garantiert Grundrechte. Nennen Sie vier!
- Schutz der Menschenwürde, freie Entfaltung der Persönlich-
keit, Gleichberechtigung, Glaubens- und Gewissensfreiheit.

38. In der Verfassung ist verankert, daß alle Menschen vor
dem Gesetz gleich sind. Erläutern Sie diesen Grundsatz!
- Niemand darf wegen des Geschlechts, der Abstammung,
der Rassenzugehörigkeit, der Sprache, der Heimat und
Herkunft, des Glaubens sowie der religiösen und politi-
schen Anschauungen diskriminiert werden.

39. Einer Frau soll es nicht erlaubt sein, sich ohne Beglei-
tung eines nahen männlichen Verwandten allein in der Öf-
fentlichkeit aufzuhalten oder auf Reisen gehen zu dürfen:
Wie ist Ihre Meinung dazu?
- In einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft haben
Frauen grundsätzlich dieselben Rechte wie Männer.
40. Wer kann in der Bundesrepublik Deutschland einen
Antrag auf Ehescheidung stellen?
- Mann und Frau.

41. Beschreiben Sie den Grundgedanken der Gewaltenteilung!
- Unter Gewaltenteilung versteht man eine Verteilung der
Staatsgewalt auf mehrere Träger. Dieses sind: Legislative
(gesetzgebende Gewalt), Exekutive (Regierung) und Judi-
kative (Gerichtsbarkeit).

42. Erläutern Sie den Begriff Religionsfreiheit!
- Die Religionsfreiheit ist ein elementares Grundrecht. Es um-
faßt die Freiheit, seine Religion oder seine Überzeugung zu
wechseln sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Über-
zeugung allein oder in der Gemeinschaft mit anderen in der
Öffentlichkeit oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottes-
dienst oder Vollziehung eines Ritus zu bekunden. 



aber zur Wahl stand nur eine Einheitsliste der Nationalen
Front. Die Zusammensetzung des zu wählenden Gremiums
war vorgegeben und vom Wähler bei der Stimmabgabe
nicht zu beeinflussen.

51. Welche Parteien sind derzeit im Deutschen Bundestag
vertreten? Nennen Sie mindestens drei!
- CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP, Linkspartei.PDS

52. Unter welchen Umständen können in der Bundesrepublik
Deutschland politische Parteien und Vereine verboten wer-
den? Würden Sie trotz eines solchen Verbots die Partei oder
den Verein doch unterstützen? Unter welchen Umständen?
- Parteien und Vereine können verboten werden, wenn sie
Ziele verfolgen, die gegen die Grundsätze der Verfassung
verstoßen und damit die freiheitlich demokratische Grund-
ordnung gefährden.

53. Was sind Bürgerinitiativen?
- Zusammenschlüsse von Bürgern, die sich für oder gegen
ein spezielles Thema oder Projekt, meist auf lokaler oder
regionaler Ebene, einsetzen. Aus Bürgerinitiativen der
80er Jahre entstand die Partei der Grünen.

54. Nennen Sie zwei Interessenverbände aus dem Wirt-
schafts- und Arbeitsleben!
- Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), Bundesvereinigung
Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA).

55. Wo finden die Parlamentssitzungen des Deutschen
Bundestages statt?
- Im Reichstagsgebäude in Berlin.

56. Wie oft findet die Wahl zum Deutschen Bundestag in
der Regel statt?
- Alle vier Jahre.

57. Wie heißt die Vereinigung von Abgeordneten einer Par-
tei im Parlament?
- Fraktion

58. Für die Abgeordneten in den Parlamenten gilt der
Grundsatz des freien Mandats. Was heißt das?
Die Abgeordneten sind weder an Weisungen noch Aufträ-
ge gebunden. Ein Fraktionszwang besteht rechtlich gese-
hen nicht. Ein Abgeordneter kann während der Legisla-
turperiode nicht abberufen werden, auch dann nicht,
wenn er die Partei wechselt.

59. Was bedeutet die Fünf-Prozent-Klausel bei der Wahl
zum Deutschen Bundestag?
- Es kommen nur jene Parteien in den Bundestag, die mehr
als fünf Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen
können (oder drei Direktmandate erringen).

60. Alle Bürgerinnen und Bürger können sich mit Be-
schwerden und Vorschlägen auch an besondere Ausschüs-
se der Parlamente wenden. Wie heißen diese Ausschüsse
der Volksvertretungen in Bund und Ländern?
- Petitionsausschüsse

61. Wie ist die Amtsbezeichnung des Staatsoberhauptes
der Bundesrepublik Deutschland?
Bundespräsident
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62. Was ist das Bundeskabinett?
- Die Bundesregierung, bestehend aus dem Kanzler und
seinen Ministern.

63. Welche Amtsbezeichnung hat der deutsche Regierungschef?
- Bundeskanzler

64. Wie heißen die Streitkräfte der Bundesrepublik
Deutschland?
- Bundeswehr

65. Wann und zu welchem Zweck wurden sie gegründet?
- Am 12. November 1955, um die deutsche Demokratie zu schüt-
zen und die Verteidigungsbereitschaft des Westens gegen Be-
drohungen des kommunistischen Ostens zu unterstützen.

66. Deutschland ist ein Bundesstaat. Was bedeutet das?
- Ein Zusammenschluß von Bundesländern zu einem Ge-
samtstaat. Die Gliedstaaten behalten dabei ihre legislati-
ven und exekutiven Zuständigkeiten, wobei die Aufga-
benverteilung zwischen Bund und Ländern im Grundgesetz
genau geregelt ist und jetzt in der Föderalismusreform neu
gefaßt werden soll. Bundesrecht bricht Landesrecht.

67. Wie heißt die Vertretung der deutschen Länder auf
Bundesebene?
- Bundesrat

68. Die Bundesrepublik Deutschland hat einen dreistufi-
gen Verwaltungsaufbau. Wie heißt das unterste politische
Gemeinwesen?
- Gemeinde oder Kommune.

69. Wie lautet die Amtsbezeichnung der Regierungschefs
der meisten Bundesländer?
Ministerpräsident

70. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Rechtsstaat.
Was bedeutet Rechtsstaat?
- Es gelten unverrückbare Grundrechte wie Freiheit, Men-
schenwürde usw., auf die sich jeder Bürger berufen kann. Je-
der Verwaltungsakt darf vor Gericht nachgeprüft werden. Das
Bundesverfassungsgericht kann Gesetze für nichtig erklären,
die mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sind.

71. Die Rechtsordnung verbietet, privat Vergeltung zu
üben oder das Recht auf eigene Faust durchzusetzen. Das
Opfer einer Straftat darf an dem Täter keine Rache neh-
men. Wem steht alleine die Strafgewalt zu?
- Der deutschen Gerichtsbarkeit.

72. Wie heißt das höchste deutsche Gericht?
- Bundesverfassungsgericht

73. Was ist unter der Unabhängigkeit der Gerichte zu verstehen?
- Die Richter sind unabhängig. Ihre Entscheidungen sind
frei von politischer, staatlicher oder sonstiger Einflußnah-
me. Richter unterliegen einzig den Gesetzen.

74. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Sozialstaat.
Nennen Sie drei Elemente der sozialen Sicherung in der
Bundesrepublik Deutschland!
- Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung.



89. Wenn jemand sagt: Freie Medien sind ein unverzicht-
barer Teil einer demokratischen Gesellschaft, stimmen Sie
dem zu oder nicht?
- Ich stimme zu.

90. In den deutschen Kinos startete 2004 der Film "Das
Wunder von Bern". Auf welches sportliche Ereignis nimmt
der Film Bezug?
- Auf den 3:2-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmann-
schaft im Endspiel der Weltmeisterschaft 1954 in der
Schweiz gegen Ungarn.

91. In welcher deutschen Stadt fanden letztmals die Olym-
pischen Sommerspiele statt, und von welchem Ereignis
wurden sie überschattet?
- 1972 in München. Die palästinensische Terror-Gruppe
"Scharzer September" hatte während der Spiele elf israeli-
sche Sportler im Olympia-Dorf als Geiseln genommen. Bei
der mißglückten Befreiungsaktion kamen alle Geiseln ums
Leben.

92. Zum gesellschaftlich-kulturellen Bild der Bundesrepu-
blik Deutschland gehören Sportarten und Sportler. Nennen
Sie drei bekannte deutsche Sportler!
- z.B. Michael Schumacher, Oliver Kahn, Katharina Witt.

93. Was hat Johannes Gutenberg erfunden?
- Den Buchdruck.

94. Welche Personen gelten in Deutschland als Pioniere des
Automobilbaus? Nennen Sie zwei Namen!
- Ferdinand Porsche, Gottlieb Daimler.

95. Welcher deutsche Physiker hat mit seiner Entdeckung
im Jahre 1895 die medizinische Diagnose bis zum heutigen
Tag revolutioniert?
- Wilhelm Conrad Röntgen entdeckte die nach ihm be-
nannten Röntgenstrahlen.

96. Was gelang dem deutschen Wissenschaftler Otto Hahn
erstmals 1938?
- Die Kernspaltung.

97. Welcher deutsche Arzt entdeckte die Erreger von Cho-
lera und Tuberkulose?
- Robert Koch.

98. Welche Farben hat die deutsche Bundesflagge, und wie
sind sie angeordnet?
- Schwarz, Rot, Gold. In dieser Reihenfolge quer von oben
nach unten.

99. Wie heißt der Nationalfeiertag der Bundesrepublik
Deutschland, und wann wird er begangen?
- Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober.

100. Wie heißt die deutsche Nationalhymne, und mit wel-
chen Worten beginnt sie?
- Das Deutschlandlied (3. Strophe). "Einigkeit und Recht
und Freiheit".
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75. Wie heißt die politische Vereinigung der europäischen
Staaten? Nennen Sie mindestens fünf Mitgliedsstaaten.
- Europäische Union. Deutschland, Frankreich, Großbri-
tannien, Italien, Spanien.

76. In welcher Stadt hat das Europäische Parlament seinen Sitz?
- In Straßburg, es tagt auch in Brüssel.

77. Bei welchen Wahlen können in der Bundesrepublik
Deutschland EU-Bürger mitwählen?
- Bei Kommunalwahlen und der Europawahl.

78. Wie heißt das Organ der EU, das die Gemeinschaftspo-
litik plant und die Entscheidungen ausführt?
- Europäische Kommission.

79. Welchem internationalen Verteidigungsbündnis gehört
die Bundesrepublik Deutschland an?
- Der Nato.

80. Nennen Sie drei deutsche Philosophen!
- z.B. Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant, Arthur Scho-
penhauer.

81. Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller
gelten als Deutschlands berühmteste Dichter. Nennen Sie
jeweils ein Werk der beiden Dichter!
- "Faust", "Die Räuber".
82. Nennen Sie einen deutschen Literatur-Nobelpreisträger!
- Heinrich Böll.

83. Welcher Deutsche vertonte in seiner 9. Sinfonie am
Schluß Schillers "Ode an die Freude"? Nennen Sie zwei wei-
tere deutsche Musiker bzw. Komponisten!
- Ludwig van Beethoven; Richard Wagner, Johann Seba-
stian Bach.

84. Der deutsche Maler Caspar David Friedrich malte auf ei-
nem seiner bekanntesten Bilder eine Landschaft auf der
Ostseeinsel Rügen. Welches Motiv zeigt dieses Bild?
- Die Kreidefelsen.

85. In Kassel findet alle fünf Jahre eine der bedeutendsten
Ausstellungen moderner und zeitgenössischer Kunst statt.
Welchen Namen trägt diese Ausstellung?
- Documenta

86. Die Bundesrepublik Deutschland hat bedeutende Uni-
versitäten. Nennen Sie drei Universitätsorte!
- z.B. Heidelberg, Freiburg, Göttingen

87. Nennen Sie drei überregionale deutsche Tageszeitun-
gen und zwei öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten!
- z.B. "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Die Welt", "Süd-
deutsche Zeitung", ARD, ZDF.

88. Erläutern Sie den Begriff Meinungs- und Pressefreiheit!
- Jeder Bürger darf im Rahmen der Bestimmungen des
Grundgesetzes seine Meinung öffentlich äußern, ohne
dafür mit Verfolgung, Repression oder gar Strafe rechnen
zu müssen. Zeitungen und Zeitschriften haben das Recht,
solche Meinungen in ihren Publikationen zu verbreiten.
Eine Zensur findet nicht statt
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EÍYALAR
Kapılarınız veya çekmeceleriniz bir müddet sonra itseniz-
de çeksenizde kapanmaları zorla‚ır: Kapınızın,çekmeceni-
zin sürten kısmına vazelin sürün. 

Ba‚ a©rısı için: Kahve çekirde©ine limon suyu sıkın yava‚
yava‚ yiyin.(Birkaç tane)

Mantar kapaklı ‚i‚eleri yatık vaziyette saklamalısınız.

Sarap ‚iselerinin mantarını tekrar ‚i‚eye geçirmek için:
Mantarı kaynar suyun içine atın.

Buz dondururken: Suyu kaynatın, so©uyunca buz
kalıplarına koyup dondurun. Buzlar daha canlı kristal gibi
görünür.Kaynamı‚ suda oksijen azalır. Buda buzun mat
görünmemesini sa©lar.

Di‚lerinizi do©al temizleyin: Çile©i ezin di‚ fırçanızın üze-
rine koyun di‚ etlerinize kompres yapın. Sonra di‚lerinizi
fırçalayın.

Küçük yanıklar için:Temiz bir süngeri hafifçe ıslatın buz-
dolabınızın derin dondurucu bölümüne koyun.Yanmı‚
yerin üzerine hafif hafif kompres yapın.

Arı, sivri sinek sokmalarına kar‚ı: Kesme ‚ekeri hafif ıslatın
sokulan kısmın üzerine hafifçe bastırın zehiri alır ve
ka‚ınmayı ‚i‚meyi önler.

Fermuarlar sıkı‚ırsa: Kur‚un kalemle fermuar di‚lerinin
üzerini karalayın.

Gözlük camları: Gliserin ile silerseniz bu©ulanmadı©ını
göreceksiniz.

Cam sil ile deri ayakkabılarınızı silmeyi hiç denedinizmi

Gülleriniz boyunlarını bükerse: Ûlk önce sıcak suya sonra
so©uk suya batırın.

Saksı çiçekleriniz için : Sigara küllerini saksınıza koyar-
sanız yapraklardaki kurt böcek vs. yokedersiniz.

Fareleri kaçırmak için : Nane ya©ını bir karton parçasının
üzerine sürün farelerin geldi©i yere koyun.

Boya fırçaları sertle‚mi‚ ise : Kaynamı‚ sirkeli suda bekle-
tin yumu‚adı©ını göreceksiniz.

Mangal ızgaranızı temizlemek zordur : Ilıkken cam sille te-
mizleyin veya ılıkken nemli gazete ka©ıdına sarın birmüd-
det sonra sertle‚mis artıkların yumu‚adı©ını göreceksiniz.

Boya kokusunu gidermek için : Ûki büyük ba‚ so©anı soyup
ikiye bölün suyun içine atın bunuda kokulu odaya koyun.

A©zı dar ‚i‚e kavanoz temizlemek için : Biraz deterjan bi-
raz su bir kasık pirinç çalkalayın
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Balıklı tava kokusu : Tavayı limonla bir güzel ovalayın ve
yıkayın.

Ampülün üzerine biraz parfümünüzden sıkınız
yakıldı©ında mis gibi kokar odanız.

Patates ha‚larken : Ha‚lama suyunun içine bir ka‚ık mar-
garin koyun patateslerin vitaminlerini kaybetmemi‚ olur-
sunuz.patatesler daha çabuk pi‚erler aynı zamanda.

GIDALAR
Soyulmu‚ patateslerin kararmadan saklanabilmesi için:
Saklanacak kabın içine su, bir tutam tuz koyun. Buzdo-
labında saklayın gerekti©i zaman suyla yıkayıp kullanın.

Pastaların daha gevrek olması için: (tatlı,tuzlu farketmez)
Hamurun içine bir çay ka‚ı©ı tuz atın.

Dereotonu saklamak için:Temiz bir havluya kaplayacak
‚ekilde sarın,bu ‚ekilde naylon torbaya koyup buzdolabına
saklamayabırakabilirsiniz.

Tazeli©i gitmi‚ pörsümü‚ ye‚illikleri canlandırmak için: Ûki
ka‚ık limon suyu karı‚tırılmı‚ buzlu su dolu kabın içine
koyun 1saat buz dolabında bekletin.

Ye‚il sebzelere renk veren, klorofil maddesidir. Pi‚irdi©in-
izde sebzelerin bu ye‚il rengi daha az kaybetmeleri için,
önce bol buzlu suda bekleterek, klorofilin sabitle‚mesini
sa©layın.

Börek üzerinin kızarması için üzerine yumurta sürülür, evde
yumurta kalmamı‚sa, biraz yo©urdu bir yemek ka‚ı©ı ya©la
karı‚tırıp sürün, güzel bir renk oldu©unu göreceksiniz.

Domatesin kabuklarını kolay soymak için: bıça©ın sırtıyla
domateslerin kabuklarını soyaca©ınız yönün tersine sür-
tün ve daha sonra soyun ya da domatesleri kaynar suda 1
dakika bekletin.

Patlıcanların acısını almak için: patlıcanları soyduktan
sonra tuzlu suda bir müddet bekletin. Sarı su çıktıktan
sonra, patlıcanları sıkarak sudan alın.

Reçel yapaca©ınız meyvaları iyice yıkayıp kurulamalısınız.
Karı‚tırırken mutlaka tahta ka‚ık kullanmalısınız. Íeker-
lenmeyi önlemek için limon tozu yerine, limon suyu kul-
lanın. Kavanozlara koydu©unuzda iyice so©umadan ve
üzerindeki hava kabarcıklarını ka©ıt havlu ile almadan ka-
vonozun a©zını kapatmayın. Reçellerinizi serin ve karanlık
yerde saklayın.

Elmanın faydaları bitmez. Lahana yeme©i yaptıktan sonra
evinize sinen ve pencereleri açsanız da çıkarmayı ba‚ara-
madı©ınız lahana kokusundan kurtulmak artık çok kolay.
Bir elmanın kabu©unu soyup lahanın pi‚me suyuna ekley-
in. Hem koku çabucak yok olacak, hem de lahanın hazmı
daha kolay olacak
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olu‚um,. "Batı Merkezleri'nde 5 Milyon Türk'ü aya©a
kaldırıyoruz" ve "Bayra©ını al Berlin'e gel" sloganlarıyla
"Avrupa'daki toplam Türk gücünün" Berlin'de "Ermeni Kat-
liamı Yalanına Son" mitinginde bulu‚ması hedefleniyordu

ama ne yaz⁄kki mitinge kat⁄lan sadece 800 ki‚i ancak vard⁄.
Berlin’deki Türk sivil kurulu‚lar⁄n⁄n hiç birinin destek ver-
medi©i miting sadece Avrupan⁄n çesitli yerlerinden gelen
ve Türkiye’den gelen kendilerini Kuvayi Milliye olarak
tan⁄tan grupdan ba‚ka gelen yoktu MENDERES SINGIN

Bayra©ını Al Berlin'e Gel" sloganıyla 18 Mart tarihinde
yapılan Berlin mitingine  kat⁄l⁄m cok az gerçekle‚ti. Û‚çi
Partisi Genel Ba‚kanı Do©u Perinçek, Prof. Zekeriye Beyaz,

Eski savci Vural Sava‚, birer konusma yapt⁄lar.
Ce‚itli partilerin temsilcilerinin yer aldı©ı organizasyon,
Alman Meclisi'nin Ermeni soykırımını tanıyan kararını geri
aldırmak için çalı‚ma ba‚lattı. "Ermeni Belgeleriyle Ermeni

Soykırım Yalanı: Büyük Proje 2006" ismiyle ba‚latılan ve
'Talat Pa‚a Hareketi' olarak kamuoyuna duyurulan
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Sanatçılar 2005 yılında evlilikleriyle sanat hayatlarını birle‚tirdiler.Bir
yıllık Berlin ya‚amları içersinde de©i‚ik teknikleri, hayat felsefeleri ile far-
klı bir seri yarattılar.
Serinin konusu 16.17.yy. Osmanlı at alın zırhları.
Bu de©ı‚ık tarzda yapılmı‚, tarihi ve mistik olan tablolar,sanat dünyasında 
hayranlık uyandırıyor.Türk tarihini konu alan genç sanatçılar: »Tarihimiz-
le sanatımızı birle‚tirdik. Osmanlı tarihinde yapılmı‚ olan at maskelerin
büyüsüne kendimizi kaptırdık, o kadar güzellerdi ki, onları dünyaya da
tanıtmak istedik.«
Sanatımızda tarihi konuyu en iyi anlatan tekni©i bulduk ve onu en iyi
‚ekilde kullandık.
»Biz yaptıklarımızla gurur duyuyoruz.« diyorlar ve ekliyorlar, »Birlikte
çalı‚maktan büyük keyif alıyoruz, renklerdeki sıcaklık ve tekni©imizde-
ki dokunma hissi a‚kımızı yansıtıyor. Bunu da dünyayla payla‚mak
istiyoruz. Önümüzdeki aylarda sergi açmayı planlıyoruz ve hepinizi bek-
liyoruz.«



HERTHA BERLIN’LE KÖTÜ GÜNLER GEÇIREN FALKO GÖTZ
GELECEKTEN UMUTLU

Futbolculuk ya‚amında 1990’lı yıllarda Galatasaray’ın
ba‚arılarında önemli rol oynayan Falko Götz, bu günlerde
antrenörlü©ünü yaptı©ı Hertha Berlin’de ikinci sezonunda
zor günler ya‚ıyor. 13 maçtır kazanamayan Hertha BSC’de,
2008’e kadar sözle‚mesi bulunan genç teknik adamın gön-
derilmesi konu‚luyor. Ancak o bu kötü dönemi çabuk at-
latacaklarını dü‚ünüyor. 

1992-1994 yılları arasında Karl Heinz Feldkamp’ın
çalı‚tırdı©ı Galatasaray forması altında üst üste iki Türkiye
Ligi ‚ampiyonlu©u ya‚ayan ve Sarı-Kırmızılı ekibin o
yıllardaki Avrupa ba‚arılarında büyük pay sahibi olan Fal-
ko Götz, teknik adam olarak iyi ba‚ladı©ı kariyerinde ‚im-
dilerde zor günler geçiriyor. Geçen sezon ba‚ına geçti©i
Berlin takımını Bundesliga’da 4. yapan genç teknik adam,
bu sezon ise aynı ba‚arıyı yakalamaktan uzak gözüküyor.
Son 13 resmi maçında galibiyet yüzü göremeyen ve UEFA
Kupas’ndan elenen Hertha Berlin’in bu sezon yeniden

HERTHA BSC
FALKO GÖTZ

44

Avrupa kupalarına katılma hedefinden ise uzakla‚mı‚
görünüyor. Haftasonunda lig sonuncusu FC Köln’e beklen-
medik ‚ekilde kendi sahasında 4-2 yenilen Herta Berlin’de
beklenen toparlanma bir türlü gelmeyince Götz’ün gönde-
rilmesi gündeme geldi. Pazartesi günü toplanan Hertha
Berlin yönetimi, geçti©imiz kasım ayında 2008 kadar söz-
le‚me yeniledikten sonra ele‚tirilerin hedefi haline gelen
genç teknik adamla devam kararı aldı. Köln maçı ardından
sorularımızı cevaplayan Götz, takımın içinde bulundu©u

kötü durumu ve
takımda oynayan
Türk oyuncularla
ilgili dü‚ünceleri-
ni içtenlikle an-
lattı. 90’lı yılların
ba‚ında Galatasa-
ray forması altın-
da çok ba‚arılı bir
dönem geçirdiniz.
Ûleride Galatasa-
ray Kulübü’nden
antrenörlük tek-
lifi gelirse git-

meyi dü‚ünür müsünüz? 
Galatasaray’da oynadı©ım iki yıl benim belki de futbolcu-
luk hayatımda geçirdi©im en iyi iki sezondu. Ülkenizde
kaldı©ım sürede Türk insanının bana gösterdi©i misafir per-
verli©i asla unutamam. Ûstanbul’un ve Galatasaray’ın benim
kalbimde çok ayrı bir yeri var. Ûleride e©er iyi bir teklif ge-
lir ve ‚artların da uygun olması durumunda neden olmasın. 
Türkiye 1. Ligi’ni ve eski takımınız Galatasaray’ı takip
ediyor musunuz? Íampiyonlukta Galatasaray’ın ‚ansını
nasıl buluyorsunuz? 
Û‚im gere©i hem Türkiye Ligi’ni hem de di©er Avrupa ligle-
rini takip etmeye ça-
lı‚ıyorum. Ama Tür-
kiye’de bir dönem
oynadı©ım için Tür-
kiye Ligi ve özellikle
Galatasaray’ı takip e-
diyorum. Bu sene Ga-
latasaray’ı ‚ampiyon-
luk için büyük favori
olarak görüyorum. 
Sizi geçen hafta
Hertha Berlin U23
takımı ile Türkiyems-
por arasında oynan-
an hazırlık maçını iz-
lerken gördük. Ge-
nelde genç takımları
izler misiniz? Be©en-
di©iniz Türk oyuncular var mı? 
Tabiki vaktım oldukça Hertha U23 takımını izlemeye
çalı‚ıyorum. Orada çok yetenekli oyuncalar var. Ûzledi©im
Türk oyuncular da var. Ümit ediyorum gelecekte onlar pro-
fesyonel oyuncu olacak. Onlardan çok umutluyum. Gele-
ce©in Yıldıray’ı ve Malik’lerinin yeti‚ece©ine inanıyorum. 
Yıldıray Ba‚türk, geçen sezon çok ba‚arılı bir sezon geçir-



Bu sezon Íam-
piyonlar Ligi he-
definden çok u-
zaktayız. Ama i-
kinci hedefimiz
var. Geçen yılkı
ba‚arımızı tekr-
arlayıp ilk be‚e
girmek ve UEFA
Kupası’na katıla-
bilmek. Buna u-
la‚mak için çalı-
‚aca©ız. 
Defansın solun-
da oynayan Malik Fathi sizce Türk ve Alman Milli ta-
kımlarından hangisini seçmeli ? Malik hakkındaki dü‚ün-
celeriniz nedir? 
Malik Fathi Hertha’nın alt yapısından yeti‚en bir oyuncu.
Ûki yıldır A takımda ba‚arıyla oynuyor. Ondan çok mem-
nunum. Íu an Almanya U21 Milli Takımı’nın kaptanlı©ını
yapıyor. Kendisi Almanya’da do©du©u ve genç milli
takımda oynadı©ı için herhalde Almanya Milli Takımı’nda

oynar diye dü‚ü-
nüyorum. Ama
yinede nerede
oynayaca©ına
kendisi karar ve-
recek. E©er oy-
narsa Türk Milli
Takımı için de iyi
olur.
Almanya Milli
Takımı son ma-
çında Ûtalya’ya
farklı kaybetti.
Almaya evinde
yapılacak Dünya
Íampiyonası’nda
ne yapar sizce? 
Almanya için a-
©ır bir yenilgi

oldu. Ama özel maçlar bence ölçü de©il. Íampiyonada
Almanya bamba‚ka bir performans sergileyecek. Kendi
evinde oynamanın avantajını iyi kullanıp seyircinin de-
ste©iyle de çok iyi
‚eyler yapaca©ına
inanıyorum. 
Son maçlarda basın-
dan ve seyirciden çok
ele‚tiri alıyorsunuz.
Takımı bırakmayı dü-
‚ündünüz mü? 
Benim 2008’e kadar
sözle‚mem var. O ka-
dar ba‚arısız oldu©u-
muza da inanmıyo-
rum. Anla‚mam bite-
ne kadar takımın
ba‚ındayım.
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di. Bu sezonda yine sakat olmadı©ı zaman iyi maçlar
çıkartıyor. Yıldıray hakkında ne dü‚ünüyorsunuz? 
Yıldıray çok iyi bir oyuncu. Geçen yıl ve bu sezon bize çok
maç kazandırdı. Her antrenörün takımda görmek istey-
ece©i önemli futbolculardan biri. Onunla çok iyi an-
la‚ıyoruz. Her maçta elinden geleni yapıyor. Bize daha çok
maç kazandıraca©ına inanıyorum. 
Geçen sezon çok ba‚arılı bir yıl geçirdiniz, Íampiyonlar Li-

gi’ni en son maç-
ta kaçırdınız. Bu
yıl o ba‚arıdan
çok uzaktasınız.
Bunu neye ba©lı-
yorsunuz?
Aslında sezona
iyi ba‚ladık. Ûlk
yarının sonları-
na do©ru bir dü-
‚ü‚e geçtik. Son
13 maçtır kaza-
namıyoruz.
Bunu cezalı ve

sakat oyuncuların çok olmasına ba©lıyorum. Yine kazan-
maya ba‚layaca©ımıza inanıyorum. 
Son haftalarda oynadı©ınız maçlarda futbolcularınız çok
kırmızı kart gördü. Acaba kazanamamanın getirdi©i
baskıdan dolayı mı bu kartlar? 
Son haftalardaki maçlarda gördü©ümüz kırmızı kartlardan
hiç memnun de-
©ilim. Bunlar ta-
kım üzerindeki
baskıdan kayna-
klanıyor. Oyun-
cularım çok ag-
resif oldular. Bu
durumu en ya-
kın zamanda
halletmemiz la-
zım. Cezalı o-
yunculardan do-
layı kadro kur-
makta zorlanıyorum. 
Hertha Berlin Bundesliga’da ‚u an onuncu sırada. Bu yılki
hedefiniz ne? 
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6X TICKET VERLOSUNG
HERTHA BSC - BAYER LEVERKUSEN

02.05.2006 DIENSTAG
FRAGE:

Wie heißt der Trainer von Hertha BSC ?

ANTWORT:
bis 25.04.06

ppeerr  EEmmaaiill • Berlin-SES@gmx.de
oder

ppeerr  PPoosstt
Berlin SES Zeitschrift

c/o deutsch-türkischer-fotosatz
Markgrafenstr. 67 · 10969 Berlin

YILDIRAY, ”MÛLLÛ TAKIMA VERÛLEN CEZA ÇOK AÌIR”
Almanya 1. Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha BSC

forması giyen mil-
li oyuncu Yıldıray
Ba‚türk, Berlin’de dü-
zenlenen yabancı kö-
kenli amatör ta-
kımların ‘Uyum Gece-
si’nde yaptı©ı açıkla-
mada FIFA’nın Türk
Milli Takımı’na verdi©i
cezayı çok a©ır bul-
du©unu söyledi. 6 maç
cezayı beklemedi©ini

belirten Yıldıray, ”C Grubu’nda sahamızda oynayaca©ımız
6 kar‚ıl‚mayı seyircisiz ve tarafsız bir sahada oynayaca©ız.
Bu çok a©ır bir ceza. Ama takım olarak iyi motive olup,
bu olumsuz durumu
avantajlı hele getirme-
liyiz.Bu gruptan çıkıp
mutlaka 2008 Avrupa
Futbol Íampiyonası’na
katılaca©ız.”
dedi.Hazıran ayında
Almanya’da ba‚laya-
cak Dünya Futbol
Íampiyonası sırasında
Türkiye’ye gidece©ini
söyleyen yıldız oyun-
cu Yıldıray, ” Kapımın önünde düzenlenecek ve bizim yer
alamadı©ımız bir turnuvayı uzaktan seyretmek istemem.
Buna içim elvermez.” ‚eklinde konu‚tu. Milli Takımlar
Ba‚sorumlusu Fatih Terim’in görevine devam etmesinin

takım için olumlu bir
karar oldu©unu ni-
teleyen Yıldıray, ”Fa-
tih Terim’in kalitesi
tartı‚ılmaz. Milli takım
açısından olumlu bir
karar. Hem ba‚-
kanımız öyle uygun
gördü. Kararına saygı
göstermek lazım.”
dedi. Bu yılki Hertha
Berlin’in hedeflerini

de açıklayan Yıldıray
Ba‚türk, üst üste
alınan 5 beraberli©in
sezon ba‚ında hedefle-
dikleri Íampiyonlar Li-
gi’nden uzakla‚tırdı-
©ını ancak ‚imdiki he-
deflerinin geçen yıl
oldu©u gibi UEFA
Kupası’na katılmak ol-
du©unu söyledi. Ayrı-
ca Yıldıray, Çar‚amba
günü oynayacakları UEFA Kupası üçüncü tur ilk maçında
Romanya’nin Rapid Bükre‚ takımını Berlin Olimpiyat
Stadı’nda  iyi bir skorla yenip rövan‚ için avantaj elde et-
mek istediklerini belirtti.

YILDIRAY: »HERTHA
BERLIN’DEN MEMNU-
NUM.«
Almanya 1. Ligi ekip-
lerinden  Hertha Ber-
lin formasını giyen
Yıldıray Ba‚türk, Bun-
desliga’nın 25. haf-
tasında Arminia Biele-
feld’i 1-0 yendi©i ma-
çın ardından Zaman’a
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MALÛK FATHÛ: GOL ATABÛLDÛÌÛMÛ GÖSTERDÛM
Almanya 1. Ligi
takımlarından Hertha
Berlin forması giyen
Türk kökenli oyuncu
Malik Fathi, Almanya
U21 Milli Takımı’nın
Ermenistan’ı 3-1 yen-
di©i maçta takımın son
golüne imza atarken
defans oyuncusu ol-
masına ra©men gol
atabıldı©ını gösterdi-

©ini söyledi. Ûlk yarısı 1-1 sona eren maçın ikinci yarısında
69. dakikada oyuna dahil olan Malik, ”Kö‚e vuru‚undan
gelen topa bir kartal gibi uçtum ve kafamı topa vurdum.
Gol atabildi©imi gö-
sterdim. Umarım Hert-
ha Berlin formasıyla
Bundesliga’da da gol
atarım.” dedi.
Performasının bu ‚e-
kilde devam etmesi
durumunda 2006 Dün-
ya Futbol Íampiyo-
nası’nda Alman Milli
Takımı kadrosu için
çok az bir ümidi ol-
du©unu, ancak U21
takımıyla 4 Hazıran’da
Avrupa Íampiyonası
finaline de kalabile-
ce©ini belirtti.
Bugüne kadar 29 kez
Alman U21 Milli Takımı forması giyen 22 ya‚ındaki Malik
Fathi ikinci golünü atarken, Hertha takımında sadece kupa
maçında bir  gol atma ba‚arısı göstermi‚ti.

açıklamalarda bulundu.Basında çıkan takımından
ayrılaca©ı yönündeki
haberlere açıklık ge-
tiren milli oyuncu
Yıldıray,  takımından
memnun oldu©unu ve
2007’e kadar an-
la‚ması bulundu©unu
söyledi. Takımda son
zamanlarda  ‘‚ef rolü’
üstlendi©i konusun-
daki soruya ise ” Ben
zatan takımın ‚efiy-
dim. Bunu ‚imdi üstlenmedim.” ‚eklinde cevap veren

Yıldıray, tecrübesiyle
di©er oyunculara ör-
nek olmak istedi©ini
belirtti. Son iki
haftada aldıkları ga-
libiyetlerle yeniden
UEFA Kupası ‚an-
slarının ço©aldı©ını
söyleyen Yıldıray, ”
Uzun zaman sonra
seyircimiz önünde
kazandı©ımız için

mutluyuz. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Sezon
ba‚ı hedefledi©imiz UEFA Kupası’na katılma ‚ansını ya-
kalyaca©mıza ina-
niyorum.” dedi.
Hertha ile sözle‚me-
sini 2008’e kadar
uzatan Malik Fathi
de, Bielefeld kar‚ı
önemli 3 puanı
aldıkları için mutlu
oldu©unu söyledi.Al-
man Milli Takımı’na
girmenin bu zaman-
dan sonra zor ol-
du©unu ifade eden Fathi, ”Tabiki 2006 Dünya Íampiyo-
nası’nda oynamak isterdim. Ancak gerçekçi olmak
lazım. Kadroya alınmam bu zamandan sonra zor. U 21

takımında oynu-
yorum. Çok iyi ve
güçlü bir takımımız
var. Burada gelecek
için kendimi ıspatla-
mak istiyorum” dedi.
Türkçe ö©renmeye
devam etti©ini ifade
eden Fathi, ”Son za-
manlarda maçların
yo©unlu©u nedeniy-
le Türkçe ö©renmeye
ara verdi©ini, eksik-
liklerini ise kısa bir
süre içinde telafi
edece©ini kaydetti.



DÜNYA FUTBOL ÍAMPÛYONASI’NIN SPOTU VE AFÛÍÛ
BERLÛN’DE TANITILDI

Hazıran ayında yapılacak olan 2006 Dünya Futbol Íam-
piyonası’nin spotu ve afi‚i ba‚kent Berlin’de yapılan bir et-
kinlikle basına tanıtıldı. Berlin’deki Adlon otelinde düzen-
lenen tanıtım toplantısına Almanya Federal Ekonomi ve
Teknoloji Bakanı Michael Glos, Organizasyon Komitesi
Ba‚kanı Franz Beckenbauer, Organizasyon Komitesi turizm
sorumlusu Fedor Radmann, Alman Seyahat Acentaları Bir-
li©i Ba‚kanı Klaus Laepple ve Alman Turizm Merkezi Yöne-
tim Kurulu Ba‚kanı Petra Hedorfer katıldı.Bakan Glos, to-
plantıda yaptı©ı açılı‚ konu‚masında, Dünya Futbol Íam-
piyonası’nın Almanya’ya getirilmesinin belli ba‚ına önem-
li bir olay oldu©unu, ancak Alman halkının da bu co‚kuya
i‚tirak edebilmesi için ba‚arının da önemli oldu©unu söy-
ledi.Almanlar hakkında sevimsiz oldukları ‚eklinde dünya-
da yaygın bir önyargının bulundu©una i‚arete eden Glos,
bu etkinlikle bu önyargıları gidermek ve sempatik bir ülke
olarak kendilerini ispatlamak istediklerini kaydet-
ti.Beckenbauer de, Dünya Futbol Íampiyonası’na katılan
ülkeleri ziyaret etti©ini hatırlatarak, bu ülkelerde kendile-
rine gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını be-
lirtti.Beckenbauer, önemli bir toplantıya katılmadı©ı ge-
rekçesiyle ele‚tirdi©i Alman Milli Takımı Teknik Direktörü

Jürgen Klinsmann ile ilgili bir soru üzerine de, Klins-
mann’ın, ‚ampiyonaya katılacak ülkelerin federasyon-
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larından temsilcilerin ve tanınmı‚ futbolcuların yer aldı©ı
toplantıya katılmamasının kabul edilemeyece©ini söyle-
di.Radmann, Dünya Futbol Íampiyonası sırasında Al-
manya’daki otel ve pansiyon fiyatlarının ortalama olarak
200 Euro civarında olaca©ı, bunu da di©er ülkelerdeki spor
etkinliklerine göre oldukça ucuz bir fiyat oldu©unu ifade
etti.Hedorfer de, hizmet sektöründe çok iyi olduklarını,
son yıllardaki konaklama rakamlarının da bunu ispat-
ladı©ını belirterek, Dünya Futbol Íampiyonası sırasında da
5 milyon konaklama beklediklerini kaydetti.

DÜNYA KUPASI BERLÛN’E HEYECAN VERÛYOR

Berlin'deki Kar‚ıla‚malar
Dünya Futbol Íampiyonası çerçevesinde ba‚kent Berlin 6
maça ev sahipli©i yapacak. Bu maçların 4 tanesi grup
maçları ve 1 tanesi çeyrek final maçı olurken, 9 Temmuz
2006 ak‚amı kupaya uzanan takımın belirlenece©i final
kar‚ıla‚ması da Berlin Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. 

Berlin Olimpiyat Stadyumunda yapılacak kar‚ıla‚maların
programı:
13 Haziran 2006, 21:00
Brezilya - Hırvatistan 
15 Haziran 2006, 21:00
Ûsveç - Paraguay 
20 Haziran 2006, 16:00
Ekvator - Almanya 
23 Haziran 2006, 16:00
Ukrayna - Tunus 
30 Temmuz 2006

Çeyrek Final 
09 Temmuz 2006
Final



lunun gelece©i için büyük bir ‚ans oldu©unu belirtti.
Ûyi topa vurmakla futbolcu olunamadı©ını dile getiren Ayb-
aba, ” Sadece iyi topa vurmakla iyi futbolcu olunmaz. Fut-
bolcu, çalı‚kan, terbiyeli, saygılı ve aynı zamanda ailesine
ba©lı olmalı.” dedi. Almanya Birinci Ligi’nde (Bundesliga)
önümüzdeki 15-20 yıl içinde her takımda en az 4-5 Türk’ün
forma giyece©ine inandı©ını söyleyen Aybaba, Türk genç-
lerinin Avrupa klüplerinde oynamasından büyük gurur
duydu©unu söyledi.Türk gençlerinin Türkiye liglerine
büyük ilgi gösterdi©ine de dikkat çeken Aybaba,”Gençler
Türkiye’ye gelmeden önce kendilerini kendi takımlarında
ıspatlasınlar. Hemen Türkiye’ye gelme hevesine ka-
pılmasınlar.” dedi. Aybaba, sadece kabiliyetli olmanın pro-
fesyonel futbolcu olmaya yetmeyece©ini vurgulayarak,
”Kabiliyet yanında, displin, büyüklere saygı ve genel  kül-
tür de gerekli. Bunlar olmadan futbolcu olunmaz.”  dedi.
Ailelerin çocuklara futbolcu olmaları yönünde baskı yap-
maması gerekti©ini ifade eden Aybaba, ”Aileler çocuklarına
baskı yapıyor. Bu gençlerin ba‚arılarını engelliyor. Her
çocu©un profesyonel futbolcu olması gibi bir ‚art yok.”
‚eklinde konu‚tu.Türkiye’nin ba‚ta Almanya olmak üzere
Dünyanın her yerinde oynayan Türk gençlerini takip
etti©ine dikkat çeken Aybaba, takımlarında ba‚arılı olan
gençleri kendilerinin de yakından izlediklerini  ifade
etti.Aybaba ay-
rıca gençlere de
tavsiyelerde bu-
lunarak, ”Türki-
ye’ye gelip seç-
melere katıldı©ı-
nızda sizi fazla
dikkate almaz-
lar. Ancak bu-
lundu©unuz
klüpde ba‚arılı
olursanız, sizi
bulundu©unuz
yerde izlerlerse
‚ansının artar.” dedi.Seminerin açılı‚ında konusan Berlin
Konsolosu Bleda Kaçar ise, toplumun gelece©i açısından
gençlerin spora yönlendirilmesinin çok önemli oldu©unu
belirterek, saglıklı bir gelecek için sporun kaçınılmaz
oldu©unu ifade etti. Bleda, ”Spor, uyum ve entegrasyonun
en önce kazanılaca©ı yer. Türk Spor Merkezi’ni böyle bir
etkinlik düzenledi©i için kutluyorum.” dedi.Kapanı‚
konu‚masını yapan Berlin Türk Spor Merekzi Ba‚kanı Cu-
malı Kangal ise katılımın bu kadar az olmasından üzüntü
duydu©unu ve bu tür faaliyetlere katılımın daha fazla ol-
ması gerekti©ini söyeldi.
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YEÍÛLYURTSPOR,  LÛDERÛ ELÛNDEN KAÇIRDI
Sezona ‚ampiyon-
luk parolasıyla
ba‚layan ancak
ilk yarının sonla-
erına do©ru aldı©ı
ba‚arısız sonuç-
larla Almanya 4.
Ligi’nde ( Oberli-
ga) kümede kal-
ma sava‚ı veren
Ye‚ilyurtspor, i-
kinci yarıya pu-
anla ba‚lamanın

sevincini ya‚adı.
Lige verilen uzun

bir aradan sonra evinde lig lideri MSV Neuruppin’i konuk
eden ye‚il-beyazlılar, güçlü rakibine zor anlar ya‚attı©ı
maçta 1-1 berabere kalırken galibiyeti kaçıran taraf oldu.
Berlin’de hava-
ların so©uk olma-
sı nedeniyle suu-
ni çim sahada ya-
pılan maçın ilk
yarısında kont-
röllü bir oyun
sergileyen Ye‚il-
yurtspor, 39. da-
kikada genç ye-
tenek Gökhan
Ahmetçik’in mü-
kemmel friki©i ile
1-0 öne geçti. Ûlk yarı ekibimizin tek farklı üstünlü©ü ile ka-
panırken, ikinci yarının ba‚larında kar ya©ı‚ıyla birlikte rakip

takımın golü de
geldi ve 49. daki-
kada kar‚ıla‚ma 1-
1 oldu. Maçın son-
larına do©ru rakip
takımın birçok gol-
lük pozisyonunda
günün ba‚arılı ismi
Hakan kalesinde
gol izni vermeyin-
ce maç 1-1 sona
erdi ve taraflar 1’er
puanı payla‚tı.

AYBABA: ”ALMANYA’DA FUTBOL OYNAYAN
TÜRK GENÇLERÛNÛN ÖNÜ AVRUPA’DA DAHA AÇIK”
Almanya’nın ba‚kenti Berlin’de Türk Spor Merkez’i
tarafından  düzenlenen ‘Türk gençlerine futbol perspekti-
fi’ adlı seminere katılan teknik direktör Samet Aybaba, Al-
manya’da futbol oynayan Türk gençlerinin önlerinin Avru-
pa’da daha da açık oldu©unu söyledi. Türk Evi’nde yapılan
ve Berlin Amatör Ligleri’nde mücadele eden Türk
takımlarının futbolcu ve antrenörlerinin katıldı©ı to-
plantıda katılımcıların sorularını da cevaplayan Aybaba,
yurt dı‚ında var olan futbolcu potansiyelinin Türk futbo-

Kar‚ıla‚mada Ye‚ilyurt’u öne geçiren
mükemmel bir frikik golüne imza atan

Gökhan Ahmetçik’in ba‚arılı oyunu
takımının galip gelmesine yetmedi.

Berlin Türk Spor Merkezi tarafından dü-
zenlenen seminere katılan teknik direktör,
Samet Aybaba, gelece©in yldız adayı Türk
kökenli futbolculara önerilerde bulundu.



BAK’IN GENÇLERÛ H.BERLIN’Û DAÌITTI

Berlin Verbandsliga’da (5.lig)  ‚ampiyonluk mücadelesi
veren Berliner AK 07 A Genç takımı deplasmanda Hartha
BSC II gençlerini 5-0 yenerek ligdeki iddiasını sürdürdü.
Son derece so©uk bir havada oynan maça yo©un  ilgi gö-
steren Türk seyirciler 90 dakika boyunca güzel ve bol gollü
bir maç seyretmenin sevincini ya‚adılar. Ba‚tan sona üstün
oynadı©ı kar‚ıla‚mayı Berliner AK’ye farklı galibiyeti geti-
ren golleri U©ra‚, Fırat, Cemil, Tolga ve Serhat kaydetti.
Maçın ardından bir açıklama yapan BAK antrenörü Ekrem
Asma, ligde iddialı olduklarını ve sezon sonunda ‚ampiy-
on olacaklarını söyledi.

BAK`LI GENÇLER TURNUVADA BÛRÛNCÛ

Her sene Mitte Belediyesi’nin düzenlemi‚ oldu©u Erika
Hess Kupas⁄ BAK 07 A gençleri kazand⁄. Salon
turnuvas⁄nda 10 tak⁄m i‚tirak etti. 2 gurup halinde yap⁄lan
maçlarda BAK 07 birinci grupda gurup birincisi olarak
grupdan ç⁄kt⁄. Final maç⁄nda Nord Wedding ile yap⁄lan fi-
nal maç⁄n normal süresi 2-2 berabere sona erdi. Turnu-
van⁄n ‚ampiyonunu belirlemek için 5 dakikal⁄k uzatmalar
gidildi. Uzatmalarda her iki tak⁄mda birer gol bulunca maç
3-3 berabere sona erdi. Íampiyonu belirlemek için penalt⁄
at⁄‚lar⁄na geçildi. BAK 07 ba‚ar⁄l⁄ kalecisi Halil’in kurt-
ar⁄‚lar⁄ ile penalt⁄larla 9-8 lik üstünlük sa©layarak kupan⁄n
sahibi oldular.Kupay⁄ Mitte Belediye Ba‚kani J. Zeller’in
elinden ald⁄lar.
Kadro: Halil, Beni, Muhammed, Yalç⁄n, Tolga, Ümit, Ula‚,
Cemil
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BAK’LI CEM KARAHAN, YOZGATSPOR’A TRANSFER OLDU
Almanya 4. Ligi
temsilcilerimizden
Berliner AK’nın
kaptanı Cem Kara-
han, Türkiye Ûkinci
Ligi A Kategorisi e-
kiplerinden Yozgat-
spor’a transfer ol-
du. Ba‚arlı orta sa-
ha oyuncusu Cem
Karahan 20 bin Eu-
ro’ya Yozgat Kulü-
bü’ne transfer olur-
ken, eski takımı
Berlin AK’ye bon-
servis bedeli olarak
16 bin 850 Euro’yu

kendi cebinden verdi©i ortaya çıktı. 24 ya‚ındaki futbolcu
Cem Karahan’ın bu transferden sezon sonuna kadar sade-
ce 3 bin 150 Euro kazanaca©ı belirtildi. Transfer konusun-
da bir açıklama yapan baba Muzaffer Karahan, Berliner
AK’nin ba‚arısı için emek veren o©lunun cebinden bonser-
vis bedelini ödetmelerine kızgın oldu©unu söyledi. Bu i‚in
pe‚ini bırakmayacaklarını da sözlerine ekleyen Muzaffer
Karahan, yeni takımıyla çok maç kazanıp daha fazla prim
almasını umdu©unu kaydetti.

ALPMAN, TÜRK KULÜPLERÛNE
BÛRLÛK VE BERABERLÛK ÇAÌRISINDA BULUNDU

Türkiye’nin Berlin Ba‚konsolosu Ahmet Nazif Alpman, Ber-
lin’de faaliyet gösteren Amatör  Türk Spor kulüplerinin
topluma yararlı katkılar sa©ladı©ını söyledi.Alpman, Berlin
Türk Spor Merkezi (BTSM) tarafından düzenlenen ve 22
amatör Türk futbol takımının yöneticilerinin katıldı©ı to-
plantıda yaptı©ı konu‚mada, Berlin’deki spor kulüplerinin
gençlerin topluma uyum sa©lamaları için önemli çalı‚ma-
lar yaptı©ını belirterek, ”Türk spor kulüplerı topluma yar-
arlı katkılar sa©lıyor. De©erli hizmetler yerine getiryor.”
dedi. Her yıl geleneksel  olarak düzenlenen T.C Berlin
Büyükelçili©i Atatürk Kupası futbol turnovasınına da
de©inen Alpman, Atatük Kupası’nın senelerden bu yana
düzenlendi©ini ve bunun devam etmesi gerkti©inin altını
çizerek, ”Bu kupayı daha cazip  hele getirmeliyiz. Turnu-
vadaki seyirci sayısının artırmak için yeni yollar
bulmalıyız. En azından  ailelelerimizi de yanımıza  alarak

Rakibini deplasmanda 5-0 yenen BAK gençleri ligde 2.
sıraya yükseldi.

BAK’nin ba‚arılı orta saha oyuncusu
Cem Karahan (Sa©da), Türkiye Ûkinci

Ligi A Kategorisi ekiplerinden
Yozgatspor’a transfer oldu.



NAZMI AVLUCA’NIN TAKIMI ALMANYA ÍAMPÛYONU OLDU

Grekoromen stilde Avrupa ve dünya ‚ampiyonu milli
güre‚çimiz Nazmi Avluca’nın takımı Luckenwalde, Al-
manya Birinci Güre‚ Ligi’nde ‚ampiyon oldu. Brandenburg
eyaletinin Luckenwalde kentinin Flaeming Spor Salonu’n-
da yapılan ve 1500 taraftarın izledi©i final maçında,

Luckenwalde,
Siegfried Hall-
bergmoos takı-
mını pozitif puan-
lamada 30-5’lik
skorla yenerek Al-
manya ‚ampiyon-
lu©una ula‚tı. Al-
manya Birinci Li-
gi’nde Luckenwal-
de formasıyla çık-
tı©ı 10 müsaba-
kayı da kazanan
Avluca, final kar-
‚ıla‚masında da
rakibi Kim-Sussi

Nurmala’ya büyük üstünlük sa©layarak, takımının ‚am-
piyonlu©a ula‚masında büyük rol oynadı. Avluca,
kar‚ıla‚madan sonra yaptı©ı açıklamada, Almanya Íam-
piyonlu©u’nu kazandıkları için çok mutlu oldu©unu ifade
ederek, ‘’Bu önemli kar‚ıla‚mada beni yalnız bırakmayan
gurbetçilere çok
te‚ekkür ediyo-
rum. Farklı ka-
zandı©ımız için
çok mutluyum.
Sezon ba‚larken
‚ampiyonlu©u he-
deflemi‚tik. Bunu
ba‚ardık. Ba‚arı-
larımın devamı
gelecek’’ dedi. Ta-
kımıyla sözle‚me-
sinin bu yıl sona
erdi©ine i‚aret e-
den Avluca, henüz bir karar vermedi©ini ve ba‚ka kulüp-
lerde de forma giyebilece©ini söyledi.
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izlemeye gitmeliyiz.”  ‚eklinde konu‚tu.Toplantıda spor
kulüplerinin sorunlarını da dinleyen Alpman, Türk spor
külüplerinin birlik ve baraberlik içinde olmaları ça©rısında
bulundu.Berlin Konsolosu Bleda Kaçar da, Atatürk Ku-
pası’nda da©ıtılacak ödüller hakkında bilgi verdi.Kaçar, bu
yıl bölge elemelerinde birinci gelen takıma 500, ikinciye
300 ve üçüncü olan takıma 200 Euro ödül verilece©ini be-
lirtti.Atatürk Kupası finallerinin Mayıs ayında yapılaca©ını
ifade eden Kaçar, burada birinci gelen takıma 5 bin, ikin-
ciye 3 bin, üçüncü ve dördüncüye bin 500 Euro ödül ver-
lilece©ini kaydetti.Berlin Futbol Federasyonu Yönetim Ku-
rulu’nun ilk Türk üyesi olma özelli©ini ta‚ıyan Mehmet Ma-
tur da, Türk fubol külüplerinin fedrasyonun sundu©u imk-
anlardan yararlanması gerekti©ini belirterek, ”Fedrasyon
bünyesinde hakem ve antrenörler yeti‚tirelim. 35 yıldır bu
ülkede ya‚ıyoruz. Ancak Almanya birinci ve ikinci liginde
ne antrenörümüz ne de bir hakemimiz var. Bu bizim eksi-
kli©imiz.” dedi. BTSM Ba‚kanı Cumali Kangal da, Berlinde
ya‚ayan genç futbolcuları bilgilendirmek amacıyla 11
Íubat 2006 tarihinde saat 12.00’de  Berlin Türk Evi’nde  bir
seminer düzenleyecekelrini belirterek, ”Bilindi©i gibi genç-
lerimiz her sezonun sonunda Türkiye’ye giderek kendileri-
ne bir kulüp aramaya ba‚lıyorlar. Futbolda istikbal arayan
yüzlerce gencimiz okuyorsa okulundan, meslek e©itimi
görüyorsa mesle©inden oluyor. Bu konuda gençleri ve aile-
lerini bilgilendirmek için Türkiye’den Samet Aybaba’yı,
FIFA lisanslı menejerlerden Serdal Safar ve Harun Aslan ve
Berlin Futbol Federasyon Ba‚kanı Bernd Schulz ile birlikte
bir seminer düzenleyece©iz.” dedi.

Amatör liglerinde yer alan 22 Türk kulübünün yöneticile-
riyle bir araya gelen Türkiye’nin Berlin Ba‚konsolosu Ah-

met Nazif Alpman, kulüplerimize birlik ve beraberlik
ça©rısı yaptı.



CAMÛLER ARASI SALON TURNAVASI
ENSAR CAMÛÛ GENÇLER KAZANDI

Berlin’de geleneksel olarak her y⁄l düzenlenen camiler
aras⁄ salon turnuvas⁄ TSI Fitnesscenter’de yap⁄ld⁄. Gazi Os-
man Pa‚a Camii gençlerini 2-1 yenen Ensar Camii gençleri
turnuvan⁄n birincisi oldu.

Toplam 16 tak⁄m⁄n i‚tirak etti©i salon turnuvas⁄ 8 ki‚ilik,
2 gurup halinde yap⁄ld⁄. Turnuvaya i‚tirak eden camiler;
Ensar Camii, Emirsultan Camii, Hac⁄ Bayram Camii, Gazi Os-
man Pa‚a Camii, Mevlana Camii, Marienfelder Camii, Yeni
Cami, Ayasofya Camii.

Puan sistemi ile yap⁄lan gurup maçlar⁄nda 4 tak⁄m yar⁄ fi-
nale kald⁄.
Emirsultan Camii gençleri
Gazi Osman Pa‚a Camii Gençleri
Ensar Camii I
Ensar Camii  II
Gazi Osman Pa‚a Camii Gençleri, Emirsultan Camii gençle-
rini  penalt⁄larla 7-6 yenerek Gazi Osman Pa‚a Camii genç-
leri finale ad⁄n⁄ yazd⁄rd⁄.
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Ensar Camii I – Ensar Camii II  2-4 malup oldu. Ensar Camii
II finalde Gazi Osman Pa‚a Camii gençleri ile kar‚⁄ kar‚⁄ya
geldi. Çeki‚meli geçen maç⁄ Ensar Camii gençleri maç⁄ 2-1
ald⁄. Ayn⁄ zamanda turnuvan⁄n birincisi oldu. Gazi Osman
Pa‚a Camii gençleri de ikincilik kupas⁄n⁄ ald⁄.

ENSAR CAMÛÛ

AYASOFYA CAMÛÛ

EMÛR SULTAN CAMÛÛ

GAZÛ OSMAN PAÍA CAMÛÛ

HACI BAYRAM CAMÛÛ

MEVLANA CAMÛÛ

YENÛ CAMÛÛ
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Türk gençlerine seminer veren Türkiye Süper Ligi’nin
FIFA kokartlı hakemlerinden Cüneyt Çakır, maç sırasında
hakemleri aldatmaya yönelik hareketlerde bulunmayın

tavsiyesinde bulundu.

CAMÛLER ARASI SALON TURNAVASI
ENSAR CAMÛÛ GENÇLER KAZANDI

Berlin’de geleneksel olarak her y⁄l düzenlenen camiler
aras⁄ salon turnuvas⁄ TSI Fitnesscenter’de yap⁄ld⁄. Gazi Os-
man Pa‚a Camii gençlerini 2-1 yenen Ensar Camii gençleri
turnuvan⁄n birincisi oldu.
Toplam 16 tak⁄m⁄n i‚tirak etti©i salon turnuvas⁄ 8 ki‚ilik,
2 gurup halinde yap⁄ld⁄. Turnuvaya i‚tirak eden camiler;
Ensar Camii, Emirsultan Camii, Hac⁄ Bayram Camii, Gazi Os-
man Pa‚a Camii, Mevlana Camii, Marienfelder Camii, Yeni
Cami, Ayasofya Camii.
Puan sistemi ile yap⁄lan gurup maçlar⁄nda 4 tak⁄m yar⁄ fi-
nale kald⁄.
Emirsultan Camii gençleri, Gazi Osman Pa‚a Camii Gençle-
ri, Ensar Camii I, Ensar Camii  II
Gazi Osman Pa‚a Camii Gençleri, Emirsultan Camii gençle-
rini  penalt⁄larla 7-6 yenerek Gazi Osman Pa‚a Camii genç-
leri finale ad⁄n⁄ yazd⁄rd⁄.
Ensar Camii I – Ensar Camii II 2-4 malup oldu. Ensar Camii
II finalde Gazi Osman Pa‚a Camii gençleri ile kar‚⁄ kar‚⁄ya
geldi. Çeki‚meli geçen maç⁄ Ensar Camii gençleri maç⁄ 2-1
ald⁄. Ayn⁄ zamanda turnuvan⁄n birincisi oldu. Gazi Osman
Pa‚a Camii gençleri de ikincilik kupas⁄n⁄ ald⁄.

ÇAKIR: ”HAKEMLERE YARDIMCI OLUN”
Berlin Türkiyemspor’un düzenledi©i e©itim seminerleri
çerçevesinde Berlin’e gelen  FÛFA kokartlı hakemlerimiz-
den Cüneyt Çakır, ilerde futbolcu olmak isteyen Türk genç-
lerine kendilerini çok iyi yeti‚tirmelerini isteyerek burala-
radan daha çok Nüriler ve Yıldıraylar çıkaca©ını söyeldi Bu
alanda bir ilki gerçekle‚tiren ve birçok ünlü ismi Berlin’e
getirerek genç futbolcularına seminer verdiren Almanya 4.
Ligi (Oberliga) takımlarımızdan  Türkiyemspor, bu alanda-
ki çalı‚malarıyla taktir topluyor. Son olarak ba‚kent Ber-
lin’deki Türk Evi’nde yapılan seminere, Berlin Futbol Fe-
derasyonu (BFV) hakemlerinden Uwespecht, Stephan Ne-
dela, Ali Günseven, Dr. Ömür Akhavuz ve Türkiye’den FÛFA
kokartlı Türkiye Süper Ligi’nin  genç hakemlerinden Cü-
neyt Çakır da katıldı.  Toplantıda ilk olarak konu‚an Ber-
lin Genç Hakemler Komisyonu Ba‚kanı Uwe Specht,  Ber-
lin’de dei©i‚ik liglerde  bin 400 hakemin görev yaptı©ını
ancak bunların sadece 92 tanesinin Türk kökenli oldu©unu
ve bu sayının çok az oldu©unu söyledi. Berlin Genç Ha-
kemler Komisyonu Ba‚kan yardımcısı Stephan Nedela ise,
maçtaki kurallar hakkında bilgi vererek, iyi bir futbolcun-
un hakemlik kuralların iyi bilmesi gerekti©inin altını çiz-

di. Ayrıca Almanya’da düzenlenecek olan Dünya
Kupası’nda hiçbir Türk hakeminin olmamasına üzüldü©ünü
belirten genç hakem Cüneyt Çakır, ”Türkiye’deki hakemler
kadrosunda gençle‚tirmeye gidildi. Dolaysıyla bu Dünya
Kupası’na de©il de bir sonraki Dünya Kupası’na Türk ha-
kemlerini görmeyi umut ediyoruz.” dedi. Son olarak fut-
bolcu olmak isteyen Türk gençlerine kendilerini çok iyi
yeti‚tirmelerini isyeten Çakır, ”Sizler bizler için ne kadar
de©erli oldu©unuzu son oynanan milli maçlarda gösterdi-
niz. Nüriler, Yıldıraylar ve Altıntop karde‚ler çıkarttınız.
Daha da  çok yıldız oyuncular çıkartacaksınız.Yeterki ken-
dinizi iyi yeti‚tirin.” ‚eklinde konu‚tu.
TÜRKÛYEMSPOR’UN GENÇLERÛ GOL YAÌDIRDI

Berlin Verbandsliga’da (5. lig) özellikle ikinci yarıda
ba‚arılı maçlar çıkaran Türkiyemspor A genç takımı, ligin
19. haftasında deplasmanda SV Mariendorf takımını 13-1
yenerek rakibini gole bo©du. Ba‚tan sona üstün oynadı©ı
maçta genç yetenek Huseyin Metin 6 gol birden atarak
maçın yıldızı oldu. Temsilcimizin di©er golleri ise pen-
altıdan Samet, Hakan, Ercan, Can, Selim, U©ur Yıldız ve
penaltıdan Burhan kaydetti. Ligde üst üste üçüncü gali-
biyetini alan mavi-beyazlılar puanını 39’a çıkartarak güçlü
rakipleri arasından 4. sıraya yükseldi.
Bu ligde mücadele eden Ye‚ilyurtspor, konuk oldu©u Hert-
ha BSC II takımına 3-1 yenildi. Ligde  16 puanı bulunan
ye‚il-beyazlılar dü‚me hattında  12. sırada yer alıyor. Bu
hafta maçı ertelenen ve ligde ‚ampiyonluk kovalayan Ber-
liner AK ise ligde 3. sırada bulunuyor.

Türkiyemspor A genç taskımı ‚u kadroyla mücadele etti:
Feridun, Samet (Burhan), Talat, U©ur Kaya, Can, Ercan,
U©ur Yıldız, Fatih (Murat), Selim, Hakan, Hüseyin



SÛNAN ÍAMÛL SAM RÛNGLERE GERÛ DÖNÜYOR

Almanya’nın Hamburg kentinde Rus asıllı Kazak boksör
Oleg Maskaev ile yaptı©ı maçı sayıyla kaybederek Dünya
A©ır Siklet Boks Íampiyonlu©u maçı oynama ‚ansını yiti-
ren Türk boksör Sinan Íamil Sam, uzun bir aradan sonra
tekrar ringlere dönüyor. Yenilginin ardından antrenörUlli

Wegner ve Kulübü
Sauerland ile yol-
larını ayıran Sam,
eski kulübü Uni-
versum Box Pro-
motion ‚irketi ile 3
yıllık kontrat imz-
aladı. 8 Nisan’da
Hamburg yakın-
larında  Kiel Oster-
halle’de Ukraynalı
boksör Alexander
Dimitrenko ile dö-
vü‚ecek olan Sinan
Íamil, rakibinin
tecrübeli ve güçlü
oldu©unu belir-
terek, ”Antrenö-
rümü ve kulübümü
de©i‚tirdim. Dün-

yanın en büyük antrenörü Fritz Sdunek ile çalı‚ıyorum.
Benim için yeni bir kulüp, yeni bir ba‚langıç. Bu kar‚ıla‚ma
benim için çok önemli. Benim için baraj maçı niteli©inde.
Sakatlı©ım geçti, hiçbir sorunum yok.
Amacım dünya ‚ampiyonu olmak.” diye konu‚tu. 
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CENGÛZ KOÇ, AVRUPA ÍAMPÛYONLUÌU’NU
SAYIYLA KAÇIRDI

Almanya’n⁄n ba‚kenti Berlin’de yap⁄lan Profesyonel Avru-
pa A©ır Siklet Boks Íampiyonlu©u maçında Türk boksör
Cengiz Koç, ünvan sahibi Ûtalyan rakibi Paolo Vidoz’a
çeki‚meli geçen 12 rauntluk maç sonunda 3-0 sayıyla

yenildi. Berlin’de Türklerin yo©un olarak ya‚adı©ı Kreus-
berg semtindeki Tempodrom Salonu’nda yapılan ve 3 bin
seyircinin izledi©i kar‚ıla‚maya tecrübeli Ûtalyan boksör
kar‚ısında tutuk ba‚layan Cengiz Koç’un son rauntdaki
üstün dö©ü‚ü rakibini yenmeye yetmedi ve  boksörümüz
maçta hakemlerin verdi©i puanlarla yenilerek Avrupa Íam-
piyonlu©unu az bir farkla kaybetti. Kar‚ıla‚madan sonra,
salonu dolduran binlerce Türk seyircisi kar‚ısında çok hey-
ecanlandı©ını belirten Cengiz Koç, ” Rakibim benden tec-
rübeliydi. Ben ise çok  gergindim. Türk vatanda‚larını
üzdü©üm için onlardan özür dilerim. En yakın zamanda
tekrar ringde kendimi gösterece©im.” dedi. 
Ûtalyan boksör Vidoz ise maçı kazandı©ı için çok mutlu
oldu©unu ve Cengiz koç’un çok güçlü bir boksör oldu©unu
söyleyerek, ” Çok iyi hucüm eden bir boksör. Güzel bir maç
oldu. Ben antrenörümün verdi©i taktıkle maçı kazandım.”
diye konu‚tu.
Ayrıca gecenin di©er maçında WBC Dünya Íampiyonlu©u
kemerini elinde bulunduran Alman Markus Beyer, Ûtalyan
boksör Alberto Colajanni’yi son rauntda nakavt yaparak
unvanını korumayı ba‚ardı.Bugüne kadar maç kaybetmey-
en  Ûtalyan Alborte ise bu maçta kariyerinin ilk yenilgisini
aldı.Atatürk Kupasi

Tecrübeli Ûtalyan Vidoz kar‚ısında ba‚a ba‚ mücadele
eden Türk boksör Cengiz Koç rakibine sayıyla yenilerek

Avrupa Íampiyonlu©unu kaçırdı.



I©⁄d⁄r Gücü
Türk Gençlik

D Grubu:
Al.Dersim
Göktürk
Burgund Birlik
A©r⁄spor

E Grubu:
Hürtürkel
Tübikspor
Umutspor
Malatyaspor

Ayr⁄ca Türkiye Futbol Federasyonu ba‚kan⁄ Say⁄n Haluk
Ulusoy'la kurdu©umuz ili‚kilerin ve Berlin'de yapm⁄‚
oldu©umuz toplant⁄dan sonucu olarak turnuvam⁄z⁄ izle-
mek üzere 3 günlü©üne milli tak⁄mlar teknik direktörü
say⁄n Fatih Terim ve teknik
heyeti Berlin'e geleceklerdir.
15 Nisan Cumartesi ak‚am⁄ Almanya'daki bütün Türk an-
trenörlerle yerini ve saatini duyuraca©⁄m⁄z bir toplant⁄ dü-
zenlenecektir.
Bu toplant⁄ya kat⁄lmak isteyen Antrenörlerin Ahmet
Ye‚ilda©'a (2.Ba‚kan) 11 Nisan tarihine kadar 0179 483 05
42 numaral⁄ telefonden müracat etmeleri gerekmektedir.

Turnuva ile ilgili daha geni‚ bilgi için
Cumali Kangal 0172 – 399 05 51

ATATÜRK KUPASI
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Türk Spor Merkezi Berlin'deki Türk tak⁄mlar⁄ ile yapm⁄‚
oldu©u toplant⁄da kura çekimi sonucu  Atatürk Kupas⁄ Ber-
lin elemeleri için gruplar belirledi.
Elemeler, 15 Nisan Cumartesi ön elemeler ve 16 Nisan Pa-
zar final kar‚⁄la‚malar⁄ olararak Schöneberg spor salonun-
da Sachsendamm 12, 10829 Berlin yap⁄lacakt⁄r. 14 Nisan
Cuma ise minik tak⁄mlar⁄m⁄z (E-Jugend), kendi aralannda
‚ampiyonluk mücadelesi vereceklerdir.
Turnuva, Cumartesi ve pazar günleri saat 9.30 da ba‚laya-
cak ve takriben Pazar günü saat 18.00 de kupalar⁄n veril-
mesiyle sona erecektir.
Maçlar dokuzar dakika oynanacak ve ilk günü 22 tak⁄mdan
l0'u elenecektir. Dörtlü gruplardan iki‚er tak⁄m elenirken
be‚li gruplardan da iki‚er tak⁄m elenecektir.
Kur'a yekimi sonucu gruplar⁄n olu‚umu ‚öyle :

A Grubu:
Ye‚ilyurtspor
Anadoluspor
Karadeniz
Göztepe
Türkspor

B Grubu:
Türkiyemspor
Trabzonspor
Mozaik
GS-Spandau
Be‚ikta‚

C Grubu:
Hürriyetspor
Fenerbahçe



AÍK YEMÛNÛ
MÛNÛBÜS YAZILARI

56

AÍK YEMÛNÛ
Bugün oldu©u gibi
yar⁄n da, yar⁄ndan
sonra da, Ondan son-
raki günlerde de göz-
lerimdeki yerinin de-
©i‚meyece©ine...  Seni
bir ömür sevece©i-
me... Kelebeklerin
renklerinin insani bü-
yülemesi gibi, yar⁄-

n⁄mda da hep sevginle ya‚ayaca©⁄ma... Her bak⁄‚⁄nda
okudu©un o gözleri her zaman yan⁄mda görece©ine, en
yak⁄n dostun, en yak⁄n s⁄radan, en yak⁄n arkada‚⁄n ola-
ca©⁄ma... S⁄k⁄nt⁄n⁄n s⁄k⁄nt⁄m; üzüntünün üzüntüm ola-
cana... Her k⁄zg⁄n an⁄n⁄ sevince dönü‚türece©ime... Her
üzgün annda tebessümün geri gelmesi için elimden ge-
leni yapaca©⁄ma... Asla ve asla so©uktan ve yanl⁄zl⁄ktan
ölmeyece©ine... Yan⁄nda olmad⁄©⁄m ve varl⁄©⁄ma ih-
tiyac⁄n oldu©u her anda bir rüzgar olup seni saracama...
Gözümün gözüne dedi©i her an; sana yeniden a‚⁄k olup
seni bir periye dönü‚türece©ime... Ya‚am boyu her sa-
bah sana a‚⁄k olaraka uyanaca©⁄ma... Sen uyurken sana
bak⁄p, Sen ve Ben için dualar edece©ime... Hasta
oldu©un zaman sana çorba yapaca©⁄ma... Seni asla üz-
meyece©ime... Seni k⁄zd⁄r⁄rsam. bunu bilmeden yapa-
ca©⁄mdan hemen özür dileyece©ime... Beni tan⁄d⁄©⁄n
gün, benden gördü©ün neyse, ömrünce ayn beni göre-
ce©ine... Sevgimin asla de©i‚meyece©ine... Sevgimin asla
azalmayaca©⁄na...  Bilakis her gün büyüyen bir sevgiyi
dönüp mutluluk ormanlar⁄na seni ta‚⁄yaca©⁄ma... Senin
her‚eyin önunde oldu©un gerçe©inin asla de©i‚mey-
ece©ine... Seni asla ihmal etmeyece©ime... Senin sadece
14 Íubat`ta de©il, 365 tane Sevgililer Günü`nde 365 tane
ismin olaca©⁄na... Sana yalan söylemeyece©ime... Ba‚ka-
lar⁄n⁄n yan⁄ndayken seni asla unutmayaca©⁄ma... Elini
usul usul, korka korka tuttu©um o ilk gündeki ayn⁄ hey-
ecan⁄ hep ya‚ayaca©⁄ma... Bir ömür senin elini b⁄rak-
mayaca©⁄ma... Bir ömür Can⁄`m olarak kalaca©⁄na... Tüm
balonlar senin için gökyüzüne salaca©⁄ma... Tüm
çiçeklerde seni görece©ime... Okyanuslarda seni dalga
yapaca©⁄ma... Y⁄ld⁄zlara kement ataca©⁄ma... Gökku-
‚a©⁄na sal⁄ncak kurup 7 renge senin rengini kar⁄‚t⁄ra-
ca©⁄ma... Her sat⁄rda seni yazaca©⁄ma... Seni izle-
yece©ime ve sana seslenece©ime... Hiç bir ‚eyin, hiçbir
zaman senin önüne geçemeyece©ine... Her günün bir ön-
cekinden daha güzel olaca©⁄na... Her an⁄n unutulmazl⁄k
zincirine bir yenisini ekleyece©ine... Sana her zaman
HAYATIM diyece©ime...

Seni sonsuza kadar çok sevece©ime...

Sen, ‘’SEN’’ oldu©un için seni sevece©ime...

Seni ‘’Bir ömürden de öte’’ sevece©ime...

Seni Seviyorum diyece©ime...

SÖZ VERÛRÛM... 

MÛNÛBÜS YAZILARI

V8’i yolda, k⁄z⁄ kolda severim.

K⁄z dedi©in takt⁄n m⁄ koluna yak⁄‚mal⁄, çakt⁄n m⁄ duvara
yap⁄‚mal⁄! 

Yaln⁄z Kurt!

Ela gözlümün naz⁄na, hastay⁄m Ford’un aragaz⁄na.

Rampan⁄n ustas⁄y⁄m, gözlerinin hastas⁄y⁄m.

Gözlerin güzel ama bakmasini bilmiyorsun!

Gidi‚ime yollar, duru‚uma k⁄zlar hasta!

Sen ‚öförsün dediler, k⁄z⁄ vermediler.

Miras de©il al⁄nteri ...

Kolla beni, ‚erit de©i‚tiriyorum.

Rahmetli de sollard⁄ !

Rampada geçme beni, düzlükte düzerim seni!

Ceketimi atar⁄m, asvaltta yatar⁄m ...

Bir kavanoz reçel, bunlar da geçer.

Babam sa©olsun.

Alem bana, ben sana hasta !!!

Önünü görmeden sollama, evine ac⁄ haber yollama ...

Kuzu kurdun, yol Ford’un.

A‚⁄ksan vur saza, ‚öförsen baz gaza!

Çilemse çekerim, kaderimse gülerim.

Gas, fren, ‚anz⁄man ... halin duman!

Yakla‚ma toz olursun, geçme pi‚man olursun.

Tek rakibim Türk Hava Yollar⁄ ...



SU GRUBU:

Yengeç 22 Haziran - 22 Temmuz, Akrep 23 Ekim - 21
Kasım, Balık 19 Íubat - 20 Mart

Su bir çok ‚ekilde bulunabilir. Sıvı, buhar, gaz ya da don-
mu‚ olabilir. Küçük bir su kabarcı©ı kadar masum ya da
okyanustaki kabarmı‚ bir dalga kadar vah‚i olabilir.

Her‚eyi çok derinden hisseden su burçlarının içlerinde ih-
tiras fırtınaları esse bile dı‚arıya fazla bir ‚ey belli etmez-
ler. Sakin sular derin olur derler. Su burçları bir ‚eyi an-
layıp çözmeye çalı‚tıkları zaman sessizle‚ip içlerine ka-
panırlar. Onları tanımak ve anlamak zaman içinde ola-
caktır. Kendilerini yava‚ yava‚ açarlar.

Su burçları yo©un ve güçlü duygularını özenle korumaya
çalı‚ırlar. A‚ık oldukları zaman bütün kalpleri ile severler
ve çok ba©lanırlar. Duygusal, romantik ve çok hassastırlar.
Sezgileri çok güçlüdür ve sizin söylediklerinizden çok yüz
ifadenizden, ses tonunuzdan,vücut dilinizden anlam
çıkarırlar. Bu özellik Balık burcunda çok geli‚mi‚tir. Su, te-
mizler ve hayatın devam etmesini sa©lar. Su, evrensel
çözücüdür, maddeleri çözer ve onun özelliklerini alır. Su
burcundan birine sorununuzu anlatın, kendi sorunu imi‚
gibi üstlenecektir. Sizi dikkatle dinler, duygularınızı his-
seder, manevi destek olur ve iyi tavsiyelerde bulunur. 
Ba‚kalarının dertlerini kendi dertleri gibi üstlenip üzül-
mekten ve devamlı fedakarlıklarda bulunmaktan
yıpranırlar. Bu yüzden ara ara yalnız kalıp, toparlanmaya
ihtiyaç duyarlar.

Su grubu ruhu yönetir. Su sınırlanmayı sevmez, hayal gücü
çok geli‚mi‚tir ve çok yaratıcıdır. Resim, müzik,
foto©rafçılık, edebiyat ve dansta di©er insanlardan ilham
alarak yaratırlar. Yaratıcılıkla ilgili i‚lerde, küçük i‚letme-
lerde, atölyelerde ya da kendi i‚lerinde çalı‚maktan zevk
alırlar.

Keskin sezgileri ile finans alanında da çok ba‚arılı olabilir-
ler. Su burçları yakın ili‚kilerde daha çok ba‚arılıdırlar.

HAVA GRUBU:

Ûkizler 21 Mayıs - 21 Haziran, Terazi 23 Eylül - 22
Ekim, Kova 20 Ocak - 18 Íubat

Hava burçları dü‚ünce alı‚veri‚i ve haberle‚meyi yönetir.
Bunlar en entellektüel ve akıllı burçlardır. Meraklı, ha-
reketli hava burçları devamlı yeni fikirlere açtırlar.
Akılcı, çok yönlü, konu‚kan, hızlı ve uyanık tiplerdir.
Tatlılıkları ile her istediklerini yaptırmayı, becerileri ile de
zor durumların üstesinden gelmeyi iyi bilirler. Bilgi topla-
mayı ve yaymayı seven sosyal ki‚ilerdir. Hava burçları Zo-
dyak’ın bilgi i‚lemcileridir. Bütün burçlar içinde en az duy-
gusal olan ve en tarafsız burçlardır. Do©ruya ve gerçe©e
çok önem verirler.

BURÇLAR
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Burçlar dört gruba ayrılmı‚tır: Ate‚, toprak, hava ve su.
Her grupta üç burç bulunur. Hangi gruba ait oldu©unuzu
bilerek temel ki‚ilik özelliklerinizi ve tanıdı©ınız insanları
daha iyi anlayabilirsiniz.

Ate‚ burçları Koç, Aslan ve Yay’dır. Ate‚in özelli©i enerjik,
hevesli ve pozitif olmasıdır. Toprak burçları Bo©a, Ba‚ak ve
O©lak’tır. Topra©ın özelli©i de pratik, sakin ve negatif ol-
masıdır. Hava burçları Ûkizler, Terazi ve Kova’dır. Havanın
özelli©i, konu‚kan, akıllı ve pozitif olmasıdır. Su burçları
Yengeç, Akrep ve Balık’tır. Suyun özelli©i ise etkileyici,
duygusal ve negatif olmasıdır.

ATEÍ GRUBU:

Koç 21 Mart - 19 Nisan, Aslan 23 Temmuz - 22 A©ustos,
Yay 22 Kasım - 21 Aralık

Ate‚ grubu burçları çok canlı ve güçlüdürler bir yapıya sa-
hiptirler.Yaratıcı, hevesli ve enerjik olurlar .Yeni fikir ve
kavramlarla oynamayı sevdikleri için her konuda yeni
akımlar getirebilirler. Do©u‚tan liderdirler, güçlü karizma-
ları ve ı‚ıltılı karakterleri ile insanları kendilerine çekerler. 

Yüksek idealleri, geni‚ görü‚ açıları, tutkuları ve »her‚eyi
yapabilirim« iddiaları ile ilham verici ve etkileyicidirler.
Ate‚ burçları son derece cesaretli, giri‚ken oldukları için
canlılı©ı ve hayat gücünü yönetirler. Kuvvetli egoları ile
ilgi merkezi olurlar. Özgürlüklerine ve bireyselliklerine çok
dü‚kündürler ve baskıya dayanamazlar.

TOPRAK GRUBU:

Bo©a 20 Nisan - 20 Mayıs, Ba‚ak 23 A©ustos - 22 Eylül,
O©lak 22 Aralık - 19 Ocak

Toprak burçları biçim verir, altyapı kurar ve meydana ge-
tirir. Zodyak’ın üreticileridir ve olayları gerçekle‚tirirler.
Kendilerinin ya da yakınlarının rüyalarını gerçekle‚tirirler. 

Çizim yapmaktan bütçe çıkarmaya, i‚ programından, i‚
akı‚ına ve zamanında bitirmeye kadar bir i‚in tüm evrele-
rini iyi kavrar ve yaparlar. Kendilerini yaptıkları i‚e
adayan, sorumluluk sahibi ki‚ilerdir. Ba‚arılarının büyük
bir bölümünü pratik olmalarına ve ellerindeki kaynakları
iyi kullanmalarına borçludurlar. Gerçekçidirler ve kavrama
yetenekleri geli‚mi‚tir. Son derece dakiktirler ve zamanla-
maları iyidir. Sadık, sabırlı ve dengelidirler. Tedbirli, tutu-
cu bir ki‚ili©e sahip oldukları için ani kararlar vermez,
adımlarını dü‚ünerek atarlar. Bu sayede para, zaman ve
enerjilerini bo‚a harcamazlar. Uzun vadeli planlar yaparlar.
Son derece hırslı, kararlı olu‚ları ve kuvvetli iradeleri ile
istedikleri konularda çok ba‚arılı olurlar.



TÛYATROMt Türkisches Theater Berlin

Alte Jakobstraße 12
10969 Berlin

Telefon 615 20 20
Fax 61 65 97 09

www.tiyatrom.de

21 Jahre Tiyatrom … … 21. Y⁄la Merhaba
Stücke

Kinderstücke

Jugendstücke

Panels 

Musikabende

Literaturabende

Podiumsdiskussionen

Oyunlar

Çocuk Oyunlar⁄

Gençlik Oyunlar⁄

Paneller

Konserler

Edebiyat Ak‚amlar⁄

Konferanslar






