Merhabalar Sevgili SES Okurlarý !
Uzunca bir aradan sonra gene, özenle
hazýrladýðýmýz bir Berlin-SES dergisiyle
karþýnýza çýkýyoruz...
Dergiyi çýkarmakta biraz geciktik, bu nedenle
okurlarýmýzdan özür dileriz. Dergimizin bu
sayýsý, içerik ve sayfa sayýsý açýsýndan oldukça
kapsamlý oldu. Bu da, Türk dergileri açýsýndan
Berlin’de hatýrlarda kalacak bir çalýþmadýr. Berlin-SES dergisi olarak,
öncelikle herkesin iyi bir tatil geçirdiðini umar, tüm vatandaþlarýmýza
çalýþmalarýnda baþarýlar dileriz.
Sevgili okurlar, zaman su gibi akýp gidiyor. 2007 yýlýnýn da çoðu gitti azý
kaldý. Bu yýllýn þu son aylarýnda dergimizle sizlere faydalý olabilirsek ne
mutlu bize. Her zaman olduðu gibi, bu sayýmýzda da spora aðýrlýk verdik.
Sayfalarýmýzda judo, bilardo, futbol ve güreþ gibi spor dallarýndan
haberler var. Bu yýl þampiyon olan Türkiyemspor A-Genç takýmý dergide
önemli bir yer tuttu. Harikalar yaratan gençlerimizi, yayýnladýðýmýz
fotoðraflarýyla sizler de tanýyacaksýnýz.
Türkiyemspor A- Genç Takýmý’nýn baþarýlý antrenörü Hasan Keskin’le de
ilginç bir söyleþi yaptýk, bu söyleþiyi keyifle okuyacaðýnýza inanýyoruz.
Dergimizde aktüel haberler önemli bir yer tutuyor.
Sevgili okurlar, fazla söze gerek yok, diyerek sizleri Berlin-SES’in
sayfalarýnda bir gezinti yapmaya davet ediyor, eðlenceli dakikalar
diliyoruz.
Bir dahaki sayýda buluþuncaya dek esen kalýnýz.
Saygýlarýmla

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

www.Berlin-SES.de
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GENÇLERÝMÝZLE GURURLANDIK
Liseyi baþarýyla bitirerek Alman üniversitelerinde okumaya hak kazanan 30'u Berlinli ve çoðu kýzlardan
oluþan 100 gencimiz Federal Eðitim ve Araþtýrma
Bakanlýðý’nda yapýlan bir törenle onurlandýrýldý.
Medyanýn büyük ilgi gösterdiði onur töreninde gençlerimiz ödül ve övgü yaðmuruna tutuldu.

Almanya’da yaþayan Türkler için büyük gurur vesilesi
olan yüzlerce gencimiz adýna tebrikleri kabul eden
100 üniversiteli adayýný kutlayanlar arasýnda Federal
Almanya Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakaný
Profesör Maria Böhmer, Federal Almanya Bilim ve
Araþtýrma Bakaný Doktor Anette Schwan, Berlin
Baþkonsolosu Ahmet Nazif Alpman ve Almanya Türk
Toplumu Genel Baþkani Kenan Kolat da vardý.

Almanya Türk Toplumu (TGB), Almanya Türk Veli
Dernekleri Federasyonu (FÖTED ve Almanya Türk
Öðrenci Dernekleri Birliði’nin (BTS) Öðrenciler
Birliðini'nin ortaklaþa hayata geçirdikleri “Gelecek için
eðitim” kampanyasý etkinlikleri çerçevesinde onurlandýrýlan öðrencilere hitaben konuþan Bakan Schwan
“Sizleri tüm kalbimle kutluyorum ve baþarýnýzý çok
önemsediðimizi bilmenizi istiyorum. Baþarýlarýnýzla
sadece Türkler’e karþý oluþan önyargýlarý çürütmüyor,
tüm Alman toplumuna da örnek temsil ediyorsunuz.“
þeklinde konuþtu. Törende konuþan Bakan Böhmer
ise gençlerin iki kültür arasýnda önemli bir köprü vazifesi göreceðine dikkat çekip baþarýlarýnýn devamýný
diledi. Almanya’da yetiþen çocuklarýn eðitime bir adým
geriden baþladýklarýný söyleyen Baþkonsolos Ahmet
Nazif Alpman ise bu durumda kazanýlan baþarýlarýn
da öneminin ve anlamýnýn arttýðýna iþaret etti.
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Baþkonsolos Alpman’ýn son derece mükemmel bir
Almanca ile yaptýðý konuþmayý can kulaðýyla dinleyen
öðrenciler de þaþkýnlýklarýný ve sevinçlerini gizleyemediler. Manolya Þirketi’nden Dilek ve Sebahattin Sarý
çiftinin katkýlarýyla gerçekleþtirilen ödül töreninde
Ayyýldýz telekominikasyon Þirketi Yöneticisi Vecdi
Hakgüder de hazýr bulundu. Almanya’nýn geleceðinin
iyi eðitimli gençlerin elinde olduðuna dikkat çeken
Almanya Türk Toplumu Genel Baþkaný Kenan Kolat
þunlarý söyledi: „Bu etkinlik, özellikle Alman toplumunda yerleþmiþ olan Türkler hiçbir þeyi baþaramýyorlar“
önyargýsýna karþý bir giriþimdir. Bu bir imaj kampanyasýdýr ve gençlerimizle „Biz bunu baþardýk, siz de
baþarabilirsiniz“ yönünde bir mesaj vermek istiyoruz.“
„Gelecek için eðitim“ kampanyasý ile ayný zamanda
Türk gençlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yaþama

uyum saðlamalarý, iþ hayatýnda þanslarýný arttýrmalarý
amaçlanýyor. Kampanya çerçevesinde onurlandýrýlan
100 gencimiz bu üç gün sürecek bir eðitim programýna katýlýyorlar. Programý deðerlendiren Kenan Kolat
"Baþarýlý gençlerimizi mesleki açýdan aydýnlatacaðýz,
burs alabilmeleri için de vakiflarla toplantýlar düzenliyoruz, gençlerimizi daha fazla sorumluluk almalarý
yönünde de bilgilendireceðiz. Onlarý birer eðitim elçisi
olarak da kazanmak istiyoruz." dedi.

AÐAÇ GÜNÜ KUTLANDI...
"Aðaç Günü" Türk-Alman çevre projesi GAIA tarafýndan kutlandý. Etkinlikler çerçevesinde gerçekleþtirilen fidan dikme kampanyasýna Saðlýk ve Aile
Senatörü Dr.Heide Knake–Werner, Baþkonsolos
Ahmet Nazif Alpman ve Yeþiller Partisi Baþkaný
Claudia Roth katýldýlar.

Fidan dikme törenine katýlan Wedding Erika Mann
Ýlkokulu öðrencileri yaþadýklarý sokaða 5 fidan diktiler. Müzik eþliðinde yapýlan kutlamada, 150 küçük
öðrenciye pasta ve içecek ikram edildi. Çoðunluðu
göçmen kökenli çocuklardan oluþan öðrenciler arkadaþlarýnýn çaldýklarý müzik eþliðinde þarkýlar söylediler.
Çocuklar Senatör H.Knake Werner ve Claudia Roth’la
fidan diktiler. Claudia Roth, Baþkonsolos Ahmet Nazif
Alpman, Aile ve Çevre Senatörü Heide KnakeWerner, aðaç dikme gününde, GAIA Temsilcisi Ýlyas
Bublis’e destek oldular.
Törende konuþan GAIA adlý çevre kuruluþu temsilcisi
Ýlyas Bublis, ‘Çevrecilik bilinci, insanlar arasý iliþkileri
geliþtiriyor, doðaya ve oturduklarý semte baðlýyor.
Aðaçlar, temiz hava ve daha yüksek bir yaþam kalitesi saðlýyorlar. Etkinliðimiz ayný zamanda çok uluslu
Berlinliler’in sosyal faaliyetleri için bir simge.
Türk-Alman çevre projesi "GAIA – Aðaçlar Güzeldir"
çevre koruma çerçevesinde sosyal entegrasyona
kendi olanaklarý içinde katkýda bulunuyor’ açýklamasýnda bulundu.

Törene katýlan Saðlýk , Aile ve Uyum Senatörü Heide
Knake-Werner, ‘Fidan dikme töreni, göçmen çocuklarýnýn artýk Baþkent Berlin’e kök saldýklarýnýn da bir
göstergesi haline gelmiþtir. Bunu hala anlamayan
Federal hükümetin çýkarmak istediði göçmen yabancýlar yasasý, uygulamada baþarýsýz olacaktýr” þeklinde konuþtu.

ALPMAN: "KAMPANYAYI DESTEKLÝYORUZ!"
Davetliler arasýnda bulunan Baþkonsolos Ahmet
Nazif Alpman, ’Vatandaþlarýmýzýn yoðun olarak yaþadýðý Wedding semtinde, çocuklarýmýza çevre sevgisini aþýlamaya yönelik bu giriþimi candan kutluyorum,
bu tür giriþimlere destek olacaðýz’ dedi. Yeþiller
Baþkaný Claudia Roth, ‘Bütünün birer parçasý olduðumuzu ve bireyler olarak bu gezegeni, bitkileri, hayvanlarý ve insanlarý ile birlikte korumak ve saygý göstermek zorunda olduðumuzu unutmayalým
diyerek, ilk aðacýný henüz dokuz yaþýnda iken diktiðini söyledi. Çevre Koruma Giriþimi GAIA, 7 Temmuz
2007 tarihinde Ýstanbul’da vereceði uluslararasý konserle, insanlarýn ilgisini doða sorunlarýna çekmek için
çalýþmalar baþlatacak. Kuruluþ 2002 yýlýnda kestane
güvesi ile mücadele çalýþmalarýyla Almanya’da sesini
duyurdu. GAIA 2004 senesinde Federal Çevre Vakfi
ödülünü kazandý.

Berlin, trafik sorununu büyük oranda çözmüþ metropollerden biri. Baþkent olmasýna ve dolayýsýyla giden
gelen politikacýlarýn yoðunluðuna karþýn, nadiren
þehir içi trafikte sýkýþýklýk yaþanýr.
Bu olumlu duruma yardýmcý olan bir kurum da
Berlin’in Toplu Taþýma Ýþletmesi BVG. Ýyi bir metro,
kýsa aralýklarla Berlin’in her noktasýna kadar giden
trenleri, tramvaylarý, otobüsleriyle Berlin’in bir ucundan diðer ucuna en fazla bir saatte ulaþmak mümkün
oluyor.
BVG’nin bir iki ufak aksaklýk dýþýnda en yoðun eleþtirildiði tarafý fiyatlarý. Þimdi de cezalara zam geliyor. 40
Euro olan biletsiz binme cezasý 60 Euro’ya çýkartýlmasý öngörülüyor.
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I LOVE DeuKische GENERATION

Dört kuþaktýr Almanya’da yaþayan ve ülke medyasýnýn da körüklediði olumsuz imajý bir türlü yýkamayan Türkler’in çocuklarýnýn çocuklarý örgütleniyor.
Aylin Selçuk ve Lamia Özal adlý iki liseli genç

kýzýmýzýn kafa kafaya vererek kurduklarý “DeuKische
Generation” adlý derneðin hazýrlýk çalýþmalarýna
katýlan gençlerin sayýsý çýð gibi artiyor. Alman ve Türk
sözcüklerini birleþtirip kendilerini “DeuKische
Generation” diye tanýmlayan gençlerimiz yepyeni
projelere imza atmaya Türk ve Alman gençleri arasýnda köprüler kurmaya hazýrlanýyorlar.
“Deukische Generation”un kurucularý, Almanya’daki

yaþam ve sorunlar konusuna son derece hakim, kendilerine güvenli ve Almancayý anadilleri gibi konuþan
ve donanýmlý iki zarif kýzýmýz Lamia Özal ve Aylin
Selçuk medyanýn da ilgi odaðý oldu.
Alman toplumunda söz sahibi olmak için eðitimin en
önemli koþul olduðuna her fýrsatta dikkat çeken gençlerimiz hem Türk hem de Alman kültürlerini içlerinde
barýndýrdýklarýný ve bu zenginligin artýk göz ardý edilemeyeceðine iþaret ediyorlar.
Giydikleri “I love DeuKisch” sloganlý tiþörtleri ve sempatik tavýrlarýyla katýldýklarý her etkinlikte dikkatleri
üzerine çeken “Deukisch Generation” Almanya’da
yaþayan göçmen kökenli gençlerin sorunlarýný iþleyen
bir de klip çalýþmasý hazýrlýyorlar.
Berlin'deki kültürel etkinliklerde konuþan Aylin Selçuk
ve çalýþmalarý hakkýnda broþürler daðýtan gençlerimiz
büyük ilgi görüyor.
Kýsa sürede adlarýný duyuran gençlerimize
Avrupa’daki Türk medyasýnýn yanýsýra Alman medyasýnýn önde gelen yayýn organlarýndan Spiegel
Online, Die Welt, Der Tagesspiegel, Berliner
Morgenpost gazeteleri de övgüyle bahsediyor.
Türklerle Almanlar, Türkiye ile Almanya arasýnda
köprüler kurmak için kollarý sývayan Deukische
Generation’a baþarýlar diliyoruz.
Baþkanlýðýný Aylin Selçuk’un yaptýðý Deukische
Generation’un yönetim kurulunda Cihan Parlar,
Lamia Özal, Onur-Uygar Özata ve Vedat Arýn bulunuyor.

TÜRK HUZUR EVÝNDE SESSÝZLÝK
Ende 2006 wurde das erste Pflegeheim, in dem nur
Türkisch gesprochen wird, eröffnet. Bis jetzt sind nur fünf
Senioren eingezogen.
Yaþlýlýk
eninde
sonunda hepimizin
yaþayacaðý
bir
dönem ama nasýl
geçecek bu yanýtý
bilinmeyen bir soru
ya da toplumlarýn
kültürlerine baðlý
olarak yanýtlanabilecek bir soru.
Batý toplumlarýnda
yaþlýlarýn tek baþýna yaþamasý ya da
bir huzur evinde
bulunmasý doðal
olarak karþýlanýrken Türkiye’de böyle bir davranýþ kabul görmeyebilir. Ancak buna raðmen Türkiye’de de pek çok huzur
evi bulunduðunu biliyoruz. Ocak ayi içindeyse Avrupa’da ilk
kez bir Türk huzur evi açýldý. 4 katlý, her bir katý farklý bir
renge boyanýp, Türkiye’den bir þehrin adýný almýþ olan ve
155 kiþiye hizmet vermek üzere hazýrlanan Avrupa’nin ilk
Türk Huzur evi, Ocak ayýndan bu yana faaliyette. En az iki
kiþilik odalarý, duþlarý, bir dinlenme salonu, büyük bir
yemekhanesi ve yaz aylarý için hazýrlanan bahçesi ile beraber adeta sessiz bir bekleyiþ içerisinde ancak çok da sessiz dememek lazým çünkü az da olsa ilk misafirlerini ya da
evsahiplerini aðýrlar durumda. Onlardan biri Habibe Bakýþ.
Ocak ayýndan bu yana huzur evinde kalan ve 70 yaþýn
üzerinde olan Bakýþ, baþlangýçta çocuklarýnýn arzusuyla
buraya geldiðini ama sonradan çok memnun kaldýðýný belir-
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tiyor. Berlin Türk Cemaati ve Marseille Kliniklerinin ortak
çalýþmasý sonucu Kreuzberg ilçesinde açýlan Türk Huzur
evinde simdilik 5 yaþlý kalýyor. Bu da doðal olarak 155 yatak
kapasiteli huzur evinin boþ olduðu anlamiýa geliyor. Bunun nedenlerini Berlin Türk Cemaati’nden Celal
Altun; bunun devam eden bazý inþaat çalýþmalarýndan ve
geleneklerden kaynaklandýðýný belirterek sözlerine þunlarý
ekledi: "Biz ve ortaklarýmýz huzur evinin hemen dolmasýndan yana deðiliz çünkü yapý yeni, personel yeni. Bunlarýn
biraz birbirine ýsýnmasý gerekiyor. Ama yapýnýn zamanla
toplumla da buluþacaðýna eminiz." Bu arada huzur eviyle
ilgili olarak vatandaþlara da görüþlerini sorduk. Kimi bir
ihtiyaca cevap verdiðini söylerken kimi de asla böyle bir
yere ailemi býrakmayý düþünmem þeklinde görüþ belirtti.
Türkiye kültürü ve gelenekleri içinde her ne kadar büyükleri bu þekilde bir huzur evine teslim etmek zor olsada içinde
yaþadýðýmýz çað belki de kaçýnýlmaz olarak bizi buna zorlayacak. Ýþte bu nedenle, açýlan bu ilk Türk huzur evini nelerin beklediðini de zaman gösterecek.

TÜRK HUZUR EVI
Pflegeeinrichtung
Berlin-Kreuzberg
Methfesselstraße 43
10965 Berlin
Persön. Beratung Gebührenfrei:
Mo.- So. 8.00 - 20.00
Telefon: 0800 - 47 47 207
Telefax: 0800 - 47 47 209
Email: info@tuerk-huzur-evi.com

KÝLOLU ÝÞADAMLARI DÝYET MERKEZÝ'NE AKIN ETTÝ
Berlinli Ýþadamý Yýlmaz Aras iþadamlarýný zayýflatmak
için kollarý sývayýp saðlýk sektörüne de el attý. Telefon
Kartý ve Ýletiþim Sektörü’nde yaptýðý ataklarla büyük
bir baþarý yakalayan Yýlmaz Aras’ýn hayata geçirdiði
diyet merkezinin açýlýþý fazla kilolarýndan dertli TDU
üyesi iþadamlarýnýn akýnýna uðradý. Saðlýk uzmanlarý
nezdinde sunulan hizmetleri ilk deneyen Berlin
Baþkonsolosu Ahmet Nazif Alpman olurken Almanya
Döner Ýmalatçýlarý Dernegi Baþkaný Atasever Þir ve
Ýþadamý Adnan Öz de verilen bilgileri can kulaðýyla
dinlediler. Kilo verememenin artýk çaðýn problemi
olduðunu dile getiren Yýlmaz Aras saðlýk sektöründe
sunacaklarý hizmetler arasýnda yað eritme, seluloit
bakýmý, “anti aging” bulunduðunu ifade edip bütün
yöntemleri ilk olarak kendisinde denediðini ve dört
haftada 20 kilo verdiðini söyledi.

Tedavi sonrasý kilo veremeyenlere paralarýný iade
edeceklerini söyleyen Aras ilk müþterileri arasýnda
Berlin Baþkonsolosu Ahmet Nazif Alpman’ýn ve iþadamlarýnýn bulunmasýndan memnuniyet duyduðunu
belirtti.

Tanýtým toplantýsýnda konuþan Saðlýk Uzmaný
Manuela Fierlann þiþmanlamanýn ana nedeninin
bedenin besin maddelerini yeterince yakamamasý
olduðunu söyledi. Bayan Fierlann "Eskiden, köylerde
yaþayanlarýn bu tür dertleri yoktu. Açýk havada yeterince hareket edip, doðal yiyeceklerle besleniyorlardý.
Günümüzde, özellikle endüstri ülkelerinde insanlar
yeterince saðlýklý beslenip, hareket etmiyorlar. Bizim
sunduðumuz yöntemlerle bünyenin ihtiyacý olan
hareketliliði saðlýyoruz ve kilolu insanlarý saðlýklý bir
yaþama kazandýrýyoruz. Hizmetlerimiz arasýnda cilt
kýrýþýklýklarýný giderip estetik bakým yapmak da bulunuyor.” diye konuþtu.

BERLÝN’DE HER 6 KÝÞÝDEN BÝRÝ HARTZ IV ALIYOR

Zum 5. Jahrestag der Vorstellung des HartzKonzeptes wurde eine negative Bilanz gezogen. In
Berlin stieg die Zahl der Hartz-IV-Empfänger im Juli
2007 um fast 4000 auf 446 123.
Baþkentin açýklanan Temmuz ayý Hartz IV bilançosu
yoðun tartýþmalara yol açtý. Hartz IV alanlarýn sayýsý
Temmuz ayýnda 4 bin kiþi arttý. Geçtiðimiz yýla göre
ise 450 binden yaklaþýk 446 bine inse de bu iyileþme
minimal. Ekonomi piyasasý temsilcileri, Hartz IV
yasasýnýn Almanya’da iþsizliðe çözüm getirdiðini söylüyor. Alman Sendikalar Birliði, iþsizlerin durumunun
kötüleþtiðini ileri sürüyor. Bu ay içersinde yükselen süt ve
süt ürünleri fiyatlarý karþýsýnda, Hartz IV miktarýnýn
artýk vatandaþlarýn ihtiyaçlarýný karþýlayamadýðý belirtiliyor. Berlin Sosyal Ýþler Senatörü Heidi Knake
Werner 347 Euro olan Hartz IV miktarýnýn 420’ye çýkartýlmasýný önerdi. Kýsaca herkesten farklý bir ses
yükseliyor ve tam bir karmaþa yaþanýyor. Almanya’da
iþsizliðe çözüm olmasý hedeflenen Hartz IV yasasý,
bundan tam beþ yýl önce Berlin’de dönemin komisyon
baþkani Peter Hartz tarafýndan eski Baþbakan
Schröder’e sunulmuþtu. O zaman bu yasanýn 3 yýl
içinde iþsizliði yarýya indireceðini ileri sürmüþtü. Bu
hedeflere ulaþýlamadýðý gibi 2005 yýlýnda iþsizlik 5
milyon 200 kiþi ile rekor düzeye ulaþtý. Berlin’de
bugün her altý vatandaþtan biri Hartz IV alýyor. Berlin
Brandenburg Türkiye Toplumu TBB Yönetim Kurulu
Üyesi Hartz IV Uzmaný Hilmi Kaya Turan konuyla ilgili olarak þunlarý söyledi:
"Hartz IV tek getirisi, Almanya’da ücretlerin aþaðýya
çekilmesinden baþka bir þey deðil. Hartz IV yürürlüðe
girmesi bütün sektörlerde maaþlarý olumsuz etkiledi.
Ücretlerde ki ilerlemeler durduruldu. Hatta mevcut
ücretlendirme gruplarýndaki miktarlar aþaðýya çekildi.
Böylelikle Almanya’da iþgücü ucuzlamýþ oldu.
Sendikalar baþýndan beri bu yasaya muhalif oldular.
Ama buna raðmen yaptýrým güçleri de ortada. Özellikle 1 euro uygulamasýndan sonra; insanlar 1 euroya
çalýþmaktansa 3-4 euroya çalýþmayý duruma geldiler.
Almanya’da son 20 yýlda; Kohl hükümetiyle baþlayan
ekonomi ve istihdam politikalarýnda hedef hep ücretlerin aþaðýya çekilmesiydi ve bu baþarýldý. Firmalarýn
karlarýnda yüzde 40’lara varan artýþlar olmasýna raðmen ücretlerde tam tersine gerileme oldu."

07

KARADEMÝRLÝ’DEN
TÜRK MUSÝKÝSÝ ZÝYAFETÝ
cBerlin Türk Musikisi Konservatuarý kurucusu, Türk
Sanat
Müziði’nin
usta
içracýlarýndan
Nuri
Karademirli’nin yaþadýðý saðlýk sorunlarý nedeniyle
iptal etmek zorunda kaldýðý konser Neukölln Ýlçesindeki „Kültürler Atölyesi“nde yapýldý.

hicaz makamýndan besteler okunurken ikinci bölümde ise Rast makamýna ve hareketli parçalara yer verildi. Her iki bölümde de dinleyicilere solo eserler
okuyan ve udunu konuþturan Nuri Karademirli ve
arkadaþlarýný izleyenler arasýnda çok sayýda Alman’ýn
bulunmasý da ilgi çekti. Eserleri okunan bestekarlar
hakkýnda konuklara ayrýntýlý bilgiler veren Karademirli
ve arkadaþlarý alkýþ yaðmuruna tutuldu.

Üç solistle konuklara müzik ziyafeti sunan Karademirli
ve saz arkadaþlarýnýn konseri iki bölümden oluþtu.
„Bas“ da Martin Ýlis, Kanun’da Serkan Kaynarcalý,
Keman’da Göksel Okay, Ritmde Þenol Eyol’un sahne
aldýðý konserde Meral Cihan ve Emra Nizamoðlu’nun
okuduklarý þarkýlar sanat müziði hayranlarýný adeta
mest etti. Ýlk bölümde Kürdili Hicazkar, Hüzzam ve

KaDeWe 100 yaþýnda...
Avrupa'nýn en köklü ve en büyük alýþveriþ merkezlerinden "KaDeWe" (Kaufhaus des Westens) yüzüncü kuruluþ yýldönümünü kutladý. Açýldýðý ilk günden
beri Almanya'nýn baþkenti Berlin'e gelen turistlerin de
ilk uðrak yeri olan ve içinde iðneden ipliðe hemen her
þeyin bulunduðu dev maðazanýn doðum günü kutlamasý da þanýna yakýþýr þekilde oldu. Berlin'in renkli
Belediye Baþkaný Klaus Wowereit'ýn yaptýðý açýlýþa
arkadaþýmýz Orhan Önaldý katýldý...
Avrupa'nýn en görkemli ve en köklü alýþveriþ merkezlerinden, her yerde kolay kolay bulunamayacak türden lüks tüketim ürünlerini tam yüz yýldýr Berlinliler'e
sunan KaDeWe'nin kutlamalarýna yine yüzlerce
Berlinli katýldý.
100. kuruluþ yýldönümü
kutlamalarýnda kapýlarýný
dünyaya açan KaDeWe'
nin dev pastasýný Berlin'e
hükümet eden Belediye
Baþkaný Klaus Wowereit
kesti.
KaDeWe'nin
sadece
Berlin
deðil
Federal
Almanya'nýn da sembolleri arasýnda bulunduðuna dikkat çeken Wowereit
ünlü maðazanýn binlerce insana iþ olanaðý saðladýðýný ve ülkeyi tüm dünyaya tanýttýðýný vurguladý.
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Yüzlerce Berlinli'nin katýldýðý açýlýþ için hazýrlanan dev
pasta davetliler arasýnda adeta kapýþýlýrken 7 katlý
pastanýn yapýmýnda kullanýlan malzemeler ile de bir
rekor kýrýldý.
35 pasta ustasýnýn iki ayda tamamladýðý pasta için
190 kilo margarin, 35 kilo vanilya, 189 litre yumurta,
800 kilo pudra þekeri ve 350 kilo badem ezmesi kullanýldýðý açýklandý. 1,5 ton aðýrlýðýndaki pasta yaklaþýk
10 bin Berlinli'ye ikram edildi.

MÜZÝK RUHUN GIDASIDIR...
Berlin’deki
ilklerin
arasýna ruhsal hastalýklarý müzik yoluyla
tedavi eden Fatma
Can
da
katýldý.
Berlin'de doðan Fatma
Can, „Müzik Terapi
Enstitüsü“nü baþarýyla
bitirerek baþkentteki ilk
müzik
terapistimiz
oldu. Yaklaþýk beþ yýl
süren eðitimini iki kültür arasýnda yetiþen
engelli Türk çocuklar
ile ilgili bir tez yazarak
bitiren Fatma Can
konuþtu.

Baðlama Müzik Okulu’nda engelli çocuklara melodileri sevdiren Can, kendi branþý dýþýnda pek çok okuldan teklifler aldýðýný vurgulayýp, ruhsal sorunlardan
arýndýrýcý özelliðine dikkat çekiyor.
„Ailem de müzikle ilgilenirdi. Adeta müzigin içinde
büyüdüm“ diye konuþan Bayan Can, tedavilerine
katýlan çocuklarýnýn herhangi bir müzik aletini çok iyi
bilmesine hatta bilmesine hiç gerek olmadýðýný ifade
edip, amacýn müzik enstrümanlarýyla geliþigüzel de

olsa uðraþarak derinlerdeki
psikolojik
rahatsýzlýklarý dýþarý
vurmak
olduðunu
belirtti.
Bir diger yöntemin de
kiþiye sevdiði müziklerin dinletilmesi olduðunu söyleyen Fatma
Can, insanlarýn içlerinden geldikleri gibi müzik yapmalarýnýn, þarký söylemelerinin de bir yöntem olarak kullanýldýðýný dile getirdi.
Ýçine kapanýk bir toplum olduðumuzu ifade eden Can,
ruhsal sýkýntýlarýmýzý dýþa vurmadýðýmýzý ve „Ben deli
deðilim“ diye düþünerek psikologlara baþvurulmadýðýný söyledi. Bu bakýþ açýsýnýn engelliler ve ailelerinde de yaygýn olduðunu
belirten Fatma Can,
bilgisizligin ilerde daha
büyük sorunlara yol
açtýðýný ifade etti. En
büyük idealinin günün
birinde bir müzikle
tedavi merkezi kurmak
olduðunu
söyleyen
Can, terapi çalýþmalarýnýn herkese açýk
olduðunu belirtti.
fotoðrafta - engelli çocuk
Ferhat Ersoy
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Berlin Brandenburg Türk Ýþadamlarý Birliði TDU’nun 9
Haziran’da yapýlacak genel kurul seçimlerine geriye sayým
baþlarken yönetime aday olan en önemli isimlerden Remzi
Kaplan’ý ve birlikte takým arkadaþlarýný tanýtýyoruz. Özellikle
küçük ve orta ölçekli iþletmelerin desteklenmesi için kollarýný sývayacaklarýný dile getiren Kaplan bu iþletmelerin
bankalarla, eðitimle ve bürokrasiyle olan sorunlarýný, küçük ticari krediler konusunda yaþanan büyük sýkýntýlarý yakýndan
takip ettiklerini dile getirip Türkiye ile Almanya arasýndaki
ticari iliþkilerin geliþtirilmesine de aðýrlýk vereceklerini söyledi. Farklý alanlarda çalýþan genç ve dinamik bir kadroyla
baþarýlý iþlere imza atacaklarýný ifade eden Kaplan sýk sýk
bürokratik engellere takýlan iþletmecilerin sorunlarýnýn
çözümleri için belli aralýklarla üst düzey yetkililere taleplerini ileteceklerini belirtti. TDU’nun kurulduðu ilk günden bu
yana on yýl yönetim kurulu üyeliðini ve son yýllarda da asbaþkanlýðýný yapan Kaplan “Artýk baþkanlýk sýrasý geldi” diye
konuþtu.
Avukat Hediye Erdem 1974 Hýnýs
doðumlu Hediye Erdem, Humboldt
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2004 yýlýndan beri serbest avukat olarak çalýþan Erdem iflas, kira,
yabancýlar ve aile hukuku uzmanýdýr.
Hediye Erdem „Türkischer Frauen
Verein Berlin“ ve „Türkischer Bund
Berlin Brandenburg“ (TBB) kurumlarýnda fahri hukuk danýþmanlýðý yapmaktadýr. 2005 yýlýndan beri SPD Friedrichshain
Kreuzberg’de önemli görevler üstlenen Erdem 2006 yýlýnda
ayný ilçeden milletvekili adayý oldu. Hediye Erdem ayrýca
gençlere meslek olanaklarý saðlamak, okulla ekonomi
arasýnda iþbirliði imkaný yaratmak, kadýn giriþimcileri desteklemek, hukuk danýþmanlýðýyla iþletmeleri yönlendirmek,
ekonomi dünyasý ile siyasi partiler arasýnda diyaloglarý
güçlendirme konularýna aðýrlýk vermektedir. Hediye Erdem,
federal düzeyde çok sayýda hukuk kuruluþunun yanýsýra
„Avukatlar Birliði“nin ve Ver.di sendikasýnýn üyesidir.
Uwe Lange 1965 yýlýnda Berlin´de
doðan Uwe Lange Realschule’nin
ardýndan Meslek Okulu’nu baþarýyla
bitirmiþ ve çeþitli sektörlerde deneyim kazanmýþtýr. Lange, 1993 yýlýndan
beri uluslararasý faaliyet gösteren
“manpower” Þirketi’nin Berlin’deki
þubesinin
“Ýnsan
Kaynaklarý”
bölümünde menajer olarak çalýþmaktadýr. Motorola, Osram, Nestle´,
Bahlsen, Siemens, Kraft Jacobs Suchard, Bombardier,
Alstom gibi büyük þirketlerle “manpower” adýna uluslarasý
sözleþmeler için masaya oturan Uwe Lange bu þirketlerin
karar mercileri ile doðrudan baðlantý içindedir. Lange,
Bosch ve Siemens (BSH) Gruplarý ile hem Almanya’da hem
de Ýstanbul’da 150 kiþilik personel ve yönetici gruplarýnýn da
yöneticiliðini yapmakta ve Türk ve yabancý kökenlileri
Federal Almanya Ýþ piyasasýna dahi edebilmek için çaba
sarfetmektedir. Lange’nin menajerlik yaptýðý “manpower” þirketinin Berlin’de bulunan iki bin elemanýnýn yüzde 60’ý Türk
kökenlidir. Eþi de Türk olan iki çocuk babasý Uwe Lange iyi
derecede Türkçe bilmektedir.
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Remzi Kaplan 1960 Bahadýn/
Yozgat’da doðan ve 1971 yýlýnda
Berlin’e ailesinin yanýna gelen
Kaplan, kýsa süren bir fabrika iþçiliði
döneminin ardýndan 19 yaþýnda ticarete atýldý ve 18 yýl Berlin semt
pazarlarýnda çalýþarak bugünkü baþarýsýnýn da temellerini attý. Ýki
Almanya’nýn birleþmesinden sonra
doðu Almanya´ya ilk kez döneri tanýþtýran Kaplan, kurduðu
Döner Üretim Tesisleri’nde 1994 yýlýnda Hollanda, 1996
yýlýnda Hamburg, 1998 yýlýnda Schönwalde ve 2001 yýlýnda
Berlin’de kurduðu Döner Üretim Tesisleri’nde iþ yaþamýný
sürdürmektedir. „Avrupa Türk Döner Ýmalatçýlarý Derneði“
ATDID’in de kurucu üyelerinden olan Kaplan örgütün 7 yýl
baþkanlýðýný yapmýþtýr. Örgütsel ve bireysel çalýþmalarýyla
Avrupa’da milli damak tadý haline gelen döner kebabiý
tanýtýlmasýnda kamuoyu yaratýlmasýnda önemli katkýlar
saðlayan Kaplan’ýn ürünleri Alman Gýda Kontrol Enstitüsü
tarafýndan 2004 yýlýnda gümüþ, 2005 ve 2006 yýlýnda ise
altýn madalya ile mükafatlandýrýlmýþtýr. TDU´nun da kurucu
üyelerinden olan Kaplan, derneðin altý yýl asbaþkanlýðýný
yaptý. TIDAF´da 4 yýl yönetim kurulu üyeliði yapan Kaplan
sosyal ve kültürel ve sportif çalýþmalara yaptýðý katkýlarla ve
gençlerin ticaret yaþamýna kazandýrýlmasý alanýna yaptýðý
yatýrýmlarla tanýnmaktadýr. Berlin’in en köklü futbol
Türkiyemsporun baþkanlýðýný yapan Kaplan BTEU, ATIAD,
TDU-Köln, MÜSIAD, TDU Frankfurt, Türk Ticaret Odalarý ve
siyasi liderlerle sürekli temas halindedir. Evli ve üç yetiþkin
çocuk babasý Kaplan 2003 yýlýnda yayýnlanan Almanya’daki
Türkler’in baþarý öyküleri kitabýnda kendisinden övgüyle söz
edilen Plötz Verlag tarafýndan yayýnlanan „TOP 500“ adlý
kitapta Berlin ve Brandenburg’un en önemli 500 iþadamý
arasýnda gösterilmektedir.
Ahmet Ersöz
1952 Yozgat,
Boðazlýyan doðumlu Ahmet Ersöz,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nde baþladýðý eðitimini,
Berlin Hür Üniversite Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nde tamamladý. Berlin´de
ekonomi ve sosyoloji eðitimi aldý.
Ersöz, 1984 yýlýndan beri Berlin Hür
Üniversitesi’nde,Sosyal Araþtýrmalar
Enistitüsü’nde ve çesitli araþtýrma
projeleri çerçevesinde özellikle etnik toplum, etnik ekonomi,
Türk kökenli toplum, ve Türk kökenli ekonomi konularýnda
araþtýrmalar yapmýþtýr. Araþtýrma sonuçlarýný uygulamaya
geçirmek için sosyalbilimci arkadaþlarýyla birlikte “Karþýlýklý
Dayanýþma Derneði ve ayný çatý altýnda da “Göçmen Esnaf
Eðitim ve Danýþma Merkezi”ni kurdu. Ayný dönem içinde
“Avrupa Göç Merkezi’nin kuruluþ çalýþmalarýna katýldý ve
sorumlularý arasýna girdi. Uygulamaya yönelik ve bilimsel
çalýþmalarýný bu merkeze baðlý olan kuruluþlarda sürdürdü.
Göçmen Esnaf Eðitim ve Danýþma Merkezi yöneticiliðini
2006 yýlý sonuna kadar sürdürdü. Þu anda kendi insiyatifi
altýnda kurulan “Kentsel Ekonomi, Ýstidam ve Uyum” kurumunda, özellikle bölgesel ekonominin gelistirilmesiyle ilgili
çalýþmalar yapmaktadýr. Bilimsel çalýþmalarýnýn bir kýsmý
yayýnlanmýþtýr. Ahmet Ersöz, TDU`nun fikir aþamasýndan
beri geliþme süreçlerini ve stratejilerini belirleyen, bilimsel
konseptlerini hazýrlayan kurucu üyesi ve yönetim kurulu
üyesidir. Evli ve üç çocuk babasý Ersöz’ün etnik konularda
daha pek çok kurumun ve insiyatifin oluþmasýnda ya da
uygulanmasýnda önemli katkýlarý bulunmaktadýr.

Doktor Kemal Ertekin 1954 yýlýnda
Ayvalýk’da doðan Kemal Ertekin, Ýstanbul Ýktisadi ve Ticari Ýlimler
Akademisi mezunudur. Ankara Üniversitesi Ýþletme Fakültesi´nde bir
dönem Master eðitimi alan Ertekin
Berlin TU Ýþletme Fakültesi’ni de
bitirmiþtir. 1983-1988 yýllarýnda
Berlin Hür Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesinde, Türkiye’nin AB tam üyeliðinin Türkiye
ekonomisine ve dýþ politikasýna etkileri „ konulu doktora
çalýþmasýný hazýrlamýþtýr. 1986 dan beri Berlin´de serbest
yatýrým ve proje danýþmaný olarak çalýþan Ertekin deðiþik
branþlarda çok sayýda yatýrým projesini gerçekleþtirmiþ,
Türkiye’de yerleþik þirketlerin Almanya yatýrýmlarýný da yönlendirmiþtir. Dünya ekonomik sistemi, uluslararasý iliþkiler,
AB, Almanya ve Türkiye´de ekonomik ve siyasi geliþmeler,
Almanya´daki Türk kökenli toplum ve ekonomi, Türk kökenli þirketler ve globalleþme Doktor Kemal Ertekin’in en önemli ilgi alanlarý arasýnda bulunmaktadýr. Anadolu Üniversitesi
Bati Avrupa Programlarý çerçevesinde üç dönem „Proje
Deðerlendirmesi“ dersleri veren Ertekin´in yayýnlanmýþ
kitap ve makaleleri de bulunuyor. Evli ve bir çocuk babasý
Dr. Ertekin, Almanya´daki pek çok Türk kökenli derneðe
kuruluþ ve faaliyet dönemlerinde destek vermiþtir. TDU´nun
da kurucu üyeleri arasýnda bulunan Ertekin 2003 yýlýna
kadar yönetim kurulu üyeliði yapmýþtýr.
Durmuþ Ali Matur 1956 KýrýkhanHatay doðumlu olan Durmuþ Ali
Matur yüksek tahsilini Adana Eðitim
Enstitüsü´nde tamamladý. 1980 yýlýnda Berlin Hür Üniversitesi, Pedagoji
bilim dalýnda Master eðtimi gördü.
Neukölln Belediyesi Gençlik ve Spor
bölümünde 12 yýl sosyal danýþmanlýk yapan Matur bu görevi süresince
yüzlerce Türk kökenli aileye yardýmcý oldu. Hatay, Adana ve
Berlin Regional Lig´de basketbol oynayan Matur
Göktürkspor Basketbol bölümünü kurup hem oyunculuk
hem de antrenörlük yaparak takýmýnýn Regional Lig’e çýkmasýný saðladý. Türkiyemspor’da 7 yýl yöneticilik ve bir
dönem baþkanlýk yapan Matur þu anda kulübün “Präsidium” üyesi olarak dört eski baþkanla birlikte
aktif görev yapmaktadýr. 1995 yýlýnda kurduðu “Butterfly
Spor Maðazalarý” ile ticarete atýlan Matur, gençlerin spor
hayatýna kazandýrýlmasý, baþarýlarý ve Türk - Alman toplumuna uyum saðlamalarý için yaptýðý yoðun çalýþmalarýyla
tanýnmaktadýr. Matur ayrýca Türkiye’deki “Fenerium
Maðazalarý”nýn Avrupa Sorumlusu ve Berlin “Fenerium”un
da sahibidir. 12 yýldan beri kendi þirketinde meslek eðitimi
sunan Durmuþ Ali Matur evli ve iki çocuk babasýdýr.
Dursun Þahin 1957 Çorum doðumlu Dursun Þahin orta eðitimini
Ankara’da tamamladý ve 1980 yýlýnda Berlin’e geldi. Serbest ticaret
hayatýna gastronomi ve inþaat
branþlarýndaki
çalýþmalarýyla
baþlayan Þahin 1994 yýlýndan beri
gýda sektöründe ithalatçý-toptancý
olarak faaliyet göstermiþ ve çok
sayýda ortaklýklar geliþtirmiþtir. Þahin þu anda DS
Fruchtgroßhandel, Afess GmbH (Import – Export) ve Onkel
SA GmbH Groß- und Einzelhandel þirketlerini yönetmektedir. Türkiye’de olan Sarýlar Ýthalat ve Ýhracat Limited
Þirketi ile ortaklýk kuran Dursun Þahin Türkiye ve

Almanya’da ekonomik çevrelerle önemli iliþkiler kurmuþtur.
Türk kökenli toplumun ve iþadamlarýnýn organizasyonu
konularýnda yoðun çalýþmalar yapan Þahin, Berlin’de pek
çok derneðin aktif üyesidir. 2005 yýlýndan beri TDU Yönetim
Kurulu üyesi olan Þahin et sektörü, uluslararasý finans sektörünü TDU üyelerini bilgilendirmesi gibi etkinlikleri yönlendirdi. TDU ´yu baþýndan beri yoðun þekilde destekleyen
Þahin evli ve üç çocuk babasýdýr.
Avukat Oktay Ataþ 1971 Berlin
doðumlu olan Oktay Ataþ eðitimini
Berlin Hür Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde tamamladý. Ataþ hem
FU hem de Berlin Humboldt Üniversitesi’nde Prof. Dr. Sedatis ve Prof.
Dr. Blankenburg’un asistanlýðýný üstlenmiþtir. Önce Neukölln Ýþ ve Ýsçi
Bulma Kurumu’nda hukuk görevlisi
ardýndan Schmidt & Barg Berlin hukuk bürosunda avukat
olarak bir süre çalýþan Ataþ 2004 ve 2005 yýllarýnda devlet
sýnavlarýna hazýrlanan öðrencilere iþ hukuku dersleri verdi.
Kendi bürosunu açan Ataþ 2004 yýlýndan beri Ataþ Pursitidis & Kollegen adlý büroda avukat ve mali müþavir
meslektaþlarýyla çalýþmaktadýr. Ýþ Hukuðu uzmaný Ataþ,
hukuk doçentliði de yapmaktadýr.
Ýnþaat branþýnda faaliyet gösteren bir de þirketi bulunan
Ataþ 1999 yýlýndan beri TDU üyesidir, denetim kurulu ve
yönetim kurulu üyeliði yapmýþtýr. Çok sayýda Türk kökenli,
Alman ve Ýngiliz þirketini ticaret, iþ ve þirketleþme konularýnda yönlendiren Ataþ ayný zamanda Türk-Alman Hukukçular
Birligi’nin kurucu üyelerinden ve ilk sözcüsüdür.
Aytaç Demir 1976 Varto doðumludur. Türkiye’de baþladýðý öðrenimini
1986 yýlýnda geldiði Almanya’da sürdürmüþ ve meslek eðitimini 1997
yýlýnda “Restaurantfachmann” olarak
tamamlamýþtýr. Bahçe ve çevre
düzenlemesi branþýnda 1995 yýlýnda
kurduklarý aile þirketinde iþ hayatýna
atýlan Demir, þirketin hemen her
kademesinde çalýþarak iþ tecrübesi
kazanmýþtýr. Þuan ayný þirketin sevk ve idaresini yapan
Demir, iþ disiplini ve çalýþkanlýðý ile tanýnmaktadýr.
Berlin’deki Türk kökenli toplumun kültürel, sosyal ve ticari
organizasyonu ile gençlerin iþ hayatýna kazandýrýlmasýný
desteklemek konularýnda aktif olarak çalýþan Demir evli ve
bir çocuk babasýdýr.
Hakan Authman 1979 yýlýnda
Berlin´de doðan Hakan Authman ve
ortaokul ile Ticaret Meslek Okulu’nu
bitirdikten sonra çok genç yaþlarda
Burger King Þirketleri’nde müdürlük
yaptý. 1999 yýlýnda en baþarýlý müdür
seçilip Almanya’nýn en baþarýlý
yöneticisi olarak ödüllendirildi. 23
yaþýnda, dünyanýn en genç Burger
King
sahibi
ünvanýný
aldý.
Almanya´da Burger King sahibi olan iki Türk´ten biri olan
Authman, dürüstlüðü, çalýþkanlýðý ve disipliniyle bilinmektedir. Berlin Ýçiþleri Senatörlüðü tarafýndan meslek ve eðitim
konularýnda örnek Türk genci olarak gösterilen Authman,
gençlerin iþ hayatýna kazandýrýlmasýný kendisine özel amaç
edinmiþtir. 2004 yýlýndan beri TDU üyesi olan Authman evli
ve bir çocuk babasýdýr.
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TDU ÜYELERÝ "KAPLAN" DEDÝ...
"Geçmiþten Geleceðe TDU için Birlik Dirlik Güç" sloganý ile yola çýkarak TDU yönetimine aday olan
"Dönerciler Kralý" Remzi Kaplan, genel kurulda 203
üyenin oyundan 147' sini alarak TDU' nun baþýna
geçti. Aylardýr iddialý bir kampanya yürüten ikinci
önemli isim “Pro Liste”den Nihat Sorgeç ise genel
kurulda üyelerden 82 oy alarak 13. sýrada kaldý ve 11
kiþilik yönetim kuruluna girmeyi baþaramadý. Pro listeden 84 oy alan Tamer Akkýlýç 12. sýradan, Nihat
Sorgeç 82 oyla 13.sýradan, Suat Bakýr ile Tamer
Ergün de topladýklarý 75 oyla 14. sýradan yedek üye
olarak yönetime girme hakký kazandý. Seçimlerin
ardýndan konuþan Remzi Kaplan yeni bir döneme
girildiðini söyleyip TDU’nun çýtasýný yükseltmek için
çalýþacaklarýný ifade etti. Seçim kampanyasý boyunca
kendisine destek veren tüm arkadaþlarýna, ailesine,
baþta Bahattin Kaya olmak üzere TDU’nun eski baþkanlarý Kemal Deðirmenci ve Ahmet Baþbuða þükran
duygularýný belirten Kaplan yapýlacak çok iþleri
olduðunu vurguladý. Kaplan “Gençlerimizin iþçi olmalarýný deðil yüksek okullarda okumalarýný istiyoruz.”
dedi.

yaptýðý tanýtým konuþmasýnda “Yöneticilik vasfým
olduðunu düþünüyorum ve komþularýmý sadece seçimlerde deðil her zaman ziyaret ediyorum” diyerek
örgüt ile kurduðu güçlü baðlara dikkat çekti. Kaplan’ýn
baþkanlýðýný ilk kutlayanlar arasýnda bulunan Nihat
Sorgeç ise arkadaþlarýna baþarýlar diledi. Sorgeç
“Demokratik bir seçim oldu, demek ki üyelere kendimizi yeteri kadar tanýtamamýþýz aldýðýmýz neticeye
doðal olarak üzülmemek elde deðil.” dedi.
BAHATTÝIN KAYA
Uzun süre TDU baþkanlýðý görevini sürdüren
Bahattin
Kaya’nýn üstün gayretleri sonucunda bugün
hem Alman hem de
Türk mercileri arasýnda
ciddi bir kurum haline
gelen örgütün artýk
yönetimi için yarýþýlmaya deðer bir hale
geldiðini dile getiren
üyeler
Bahattin
Kaya’ya alkýþlarla veda
ettiler. Kongrede bir
veda konuþmasý yapan Kaya, yöneticileri yönetmenin
hem zor hem de avantajlý bir durum olduðunu belirtip
ekonomik sýkýntýsý olmayan, borçsuz bir TDU teslim
etmekten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
GELÝNEN AÞAMA KÜÇÜMSENEMEZ
Tam beþ yönetimdir denetim kurulunda bulunan
Doktor Hasan Erdem, TDU’nun kaydettiði aþamalarýn
asla küçümsenemeyeceðini belirtip çýtanýn yükselmesiyle yeni yönetimlerin iþlerinin de zorlaþacaðýna dikkat çekti.

Remzi Kaplan kendisine her zaman destek olan eþi
Þaziye Haným, kýzlarý Berrin ve Belgin ile oðlu Birol'a
teþekkür etmeyi de ihmal etmedi.
Kaplan toplumlarýn kültür, sanat ve edebiyatlarýyla
varolduðunu ekleyip bu alanlara yaptýklarý yatýrýmlarý
sürdüreceklerini belirtti. Remzi Kaplan, seçim öncesi

YENÝ YÖNETÝM
TDU’nun yeni yönetim kurulu üyeleri ve aldýklarý oylar
þöyle: Remzi Kaplan (147 oy), Hediye Erdem (136
oy), Ahmet Ersöz (133 oy), Doktor Kemal Ertekin (130
oy), Avukat Oktay Ataþ (121 oy), Uwe Marcel Lange
(121 oy), Hakan Authman (113 oy), Aytaç Demir (98
oy), Cezmi Çelik (98 oy), Durmuþ Ali Matur (98 oy),
Dursun Þahin (93 oy)
DÝÐER ADAYLARIN OYLARI
Tamer Akkýlýç (84 oy), Nihat Sorgeç (82 oy), Suat
Bakýr (75 oy), Tamer Ergün (75 oy), Ömer Baþkan (57
oy ), Süreyya Ýnal (71 oy), Bilinç Isparta (61 oy),
Yýlmaz Aras (62 oy), Ronald Engels (58 oy),
Burhanettin Gözüakça (60 oy), Cem Alýþýk (73 oy)
DENETLEME KURULU
Hüsnü Özkanlý, Tuncer Yýlmaz, Ahmet Saat, Fatma
Güccük, Ayhan Araman, Ulvi Yaðan, Þenol Karahan,
Murat Fýrat, Ömer Baþkan, Nuran Taylan ve Civan
Uçar denetleme kuruluna seçildi.
Toplam 224 üyesi bulunan Berlin-Brandenburg Türk
Alman Ýþadamlarý Birliði TDU 7. genel kurulunda tam
203 üye oy kullandý bir oy ise geçersiz sayýldý. Genel
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kurula 121 üye bizzat katýlarak oylarýný verirken 82
üye adýna ise vekaleten oy verildi. Remzi Kaplan listesinin tek bayan adayý Avukat Hediye Erdem genel
kurulda aldýðý 136 oyla Kaplan'dan sonra en çok oy
alan yönetim kurulu üyesi oldu. Pro Liste’nin bayan
adayý Süreyya Ýnal ise aldýðý 71 oyla 17. sýrada kaldý.
Seçimlerden sonra çevresini saran "Deukische
Generation" gençlik örgütü ile kameralara poz veren
Kaplan "Bu gençler bizim geleceðimiz bayraðý onlara
teslim edeceðiz" dedi. Toplam 24 adayýn yarýþtýðý
genel kurulda kýrýk Türkçesi ile büyük sempati
toplayan, "Ben Remzi'nin eniþtesiyim" diyerek üyelerden 121 oy almayý baþaran Uwe Lange, 5 ve 6. sýrayý
yine Remzi Kaplan listesinden aday olan genç Avukat
Oktay Ataþ ile paylaþtý. Nihat Sorgeç'in listesinden
aday gösterilen Alman üye Roland Engels ise topladýðý 51 oyla 24 aday arasýndan 21.oldu. Baðýmsýz
adaylardan Avukat Ekrem Özdemir 34 oyla
23.Berlin’in yerel televizyon kanalý TD1’in sahibi ve
müdürü Dursun Yiðit ise 21 oyla 24.sýraya yerleþti.
Safter Çýnar'ýn divan baþkanlýðý yaptýðý, Paþa Güven,
Tacettin Yatkýn ve ADD Berlin’den Ayla Kühn’ün divan
heyetini oluþturduðu genel kurul çekiþmeli ancak
dostça geçti. Eski yönetim faaliyet ve mali raporlarýnýn
okunmasý, oy pusulalarýnýn isim okunarak tek tek
daðýtýlmasý, 82 vekaletin kontrol edilmesi, adaylarýn
kendilerini tanýtmalarý, genel kurulda sandýða atýlan
203 oydan geçerli olan 202 oyun sayýlmasýndan ve
tüzükte yapýlmasý öngörülen deðiþiklerin tartýþýlmasýndan dolayý saat 14:00' de baþlayan TDU genel
kurulu saat 23:30 sona erdi.

süre genel kurula gelen Tanyýldýz adýna vekaleten oy
kullanýlýrken Kaplan’ýn listesinden yeni aday Cezmi
Çelik oldu.
-Vekaletname yoluyla verilen oylar beklendiði gibi
kongrede yine sorun oldu. Tüzük deðiþiklðgi için
yapýlan tartýþmalar zaman alýrken olasý bir deðiþikliðin ancak gelecek kongrede gerçekleþtirilebileceði
gerçeði tüzük deðiþikliðini engelledi. Ancak seçimlerin
sonuçlarýný da yine vekaletnameyle verilen oylar belirledi ancak tüzüðe uygun olan bu yöntem tartýþmalarý
da beraberinde getirdi.
-TD1 Televizyonu Sahibi ve Genel Müdürü Dursun
Yiðit ile Almanya'nýn ilk özel Türk Radyosu Metropol
FM Genel Müdürü Tamer Ergün'ün yönetime seçilemeyiþiyle TDU yönetimine hiçbir medya mensubu
katýlamamýþ oldu.
-Mercedes’in Salzufer’deki ferah toplantý salonunda
yapýlan kongreye katýlan önemli konuklar arasýnda
Berlin Eyaleti Baþbakan Yardýmcýsý ve Ekonomi
Senatörü Harald Wolf, ÝHK Baþkaný Thomas Dormen,
Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekilleri Emine
Demirbüken, Dilek Kolat, Özcan Mutlu, Giyasettin
Sayan, Berlin Baþkonsolosu Ahmet Nazif Alpman,
Berlin Göçmenler Görevlisi Günther Piening,
Neukölln Ýlçesi Belediye Baþkaný Heinz Buschkowsky,
Almanya Türk Toplumu Baþkaný Kenan Kolat, Müsiad
adýna Hasan Babur, Berlin Türk Cemaati Baþkaný
Taceddin Yatkýn ve kongreye Hannover’den özel olarak gelen BTEU Baþkaný Ahmet Güler vardý.

Remzi Kaplan, ekip arkadaþlarý, arkadaþlarý ve ailesi

TDU KONGRESINDEN NOTLAR:
-Bütün üyelerin bugüne kadar yapýlan tüm TDU kongreleri içinde en heyecanlýsý olarak nitelendirdikleri
genel kurulda adaylar bu kez ellerindeki özenle hazýrlanmýþ broþürlerle kürsüye gelip puan toplamaya
çalýþtýlar.
-Türk-Alman Ýþadamlarý Birliði TDU’nun kongresine
Alman medyasýndan hiçbir gazetecinin katýlmadýðý
dikkat çekti.
-Yaklaþýk dokuz saat süren kongrede üye ve konuklara hazýrlanan börek ve lahmacunlar kýsa sürede
bitti. Sorgeç’in ekibinden Tamer Akkýlýç kürsüden “Bizi
seçerseniz böyle toplantýlarý 1,5 saate indiririz.”
þeklinde konuþtu.
-Kaplan’ýn listesinden aday olduðunu açýklayan Ýsmet
Erman Tanyýldýz’ýn fikrini deðiþtirdiði öðrenildi. Kýsa bir
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RESÝM SERGÝSÝ BÜYÜK ÝLGÝ GÖRDÜ

Ressam Ýnci Ertuð
Ertuð: ‘Resim yapmak beni özgürce soluklandýrýr.’
Ekim ayýnda, Berlin Türkevi’nde gerçekleþen Ýnci
Ertuð’un ‘Karþýlaþmalar’ adlý resim sergisinde,
sanatseverler usta ellerden çýkmýþ resimlerle
karþýlaþtýlar.
T.C. Berlin Baþkonsolosu Ahmet Nazif Alpman’ýn Ýnci
Ertuð üzerine yaptýðý bir konuþmayla, Ekim’de baþlayan Sergi, 3 Kasým’a deðin sürdü.
Alpman, bu konuþmasýnda sanatçýnýn yaþamýndan
kesitler sundu ve ‘Avrupa Birliði çerçevesinde asýl ön
plana çýkmasý gereken sanatçýlardýr’ dedi ve ekledi:
‘Bizler Avrupa Birliði’ne sanatla girmeliyiz.
Tertiplediðimiz bu tür sergilerle bu yolda biraz katkýda
bulunabilirsek, bundan gurur duyarýz.’
Ýnci Ertuð, 1939 yýlýnda Ankara’da doðdu. Ankara’daki
hukuk öðreniminin ardýndan uzun yýllar öðretmenlik
yaptý.
1970 yýlýndan beri Ýstanbul’da yaþayan Ertuð, þimdiye
deðin þu ressamlarla çalýþmýþ: Prof. Nurullah Berk,
Ekrem Kahraman, Mahir Güven, Altam Celem ve
Ýrfan Önümen.
Ertuð’un algýlamalarý, yaþadýklarý ve izlenimleri, yapýtlarýna ekspresyonist (dýþavurumcu) anlatým biçimiyle
yansýyor.
Sergide sanatçýnýn 40 adet çalýþmasý yer aldý.
Ressam Ertuð, yaptýðý konuþmada þu görüþlere yer
verdi: ‘Resim yaparken özgürce soluklanýrým. Resim
evrensel bir dildir ve bu yolla ressam ve izleyenler
arasýnda duygu alýþveriþi gerçekleþir.
Renklerin uyumu ve zýtlýklar birbirlerini tamamlayarak
simge dili oluþturur.’
Ýnci Ertuð’a Berlin-SES dergisi olarak þu soruyu sorduk:
-Neden ekspresyonist tarzý seçtiniz?
Yanýtý þöyle oldu:
-Önce böyle bir soruyu sorduðunuz için teþekkür ederim. Efendim ekspresyonist tarzý ben seçmedim.
Çalýþmalarýmý insanlara bu yolla ulaþtýrmak içimden
gelen bir duyguydu.
Bir sanatçýnýn kendi ruh hali en uygun yolu bulur.
-Teþekkürler
Hüdai ÜLKER
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HÜDAÝ ÜLKER’LE BU AY
Yaþamýný Türk Diline Adamýþ Bir Bilim Adamý:
Reþid Rahmeti Arat
Prof. Arat, 1922 – 1933 yýllarý arasýnda, 10 yýldan fazla bir
süre Berlin’de yaþamýþtýr.
Bu yazýmda Türk dili ve kültürü için ömür boyu çalýþan
büyük bir bilim adamýndan,
Ord. Prof. Dr. Reþid Rahmeti
Arat’tan söz edeceðim. Arat,
kelimenin tam anlamýyla
Türk
diline
bir
ömür
adamýþtýr. Onun çocuk
yaþýnda, Kazan yakýnlarýndaki Eski Ücüm’de baþlayan
Türk dili sevdasý, Berlin’de
ve
Ýstanbul’da
devam
etmiþtir. Prof. Arat, gerek
Almanya’
da,
gerekse
Türkiye’de yaptýðý çalýþmalarýyla
kendi
dalýnda
dünyanýn en yetkin kiþisi
olmuþtur. Prof. Arat, 29
Kasým 1964 tarihinde, yani bundan 42 yýl önce Hakkýn rahmetine kavuþtu. Rahmeti Arat’ýn 64 yýllýk yaþamý Türk milletine hizmet etmekle geçmiþtir. Prof. Arat, Almanya’da, yaptýðý Turfan araþtýrmalarýyla tanýnmýþtýr. Friedrich Wilhelm,
Karl Müller, Albert August, Karl Foy gibi bilim adamlarýyla
birlikte, kitaplarda onun da adý vardýr. ‘Ergebnisse der
Deutschen
Turfan
Forschung’
(Alman
Turfan
Araþtýrmalarýnýn Sonuçlarý) adlý kapsamlý eserde, ‘Gabdul
Rasid Rachmati’ adý, eskiden olduðu gibi günümüzde de
yaþamaktadýr. Bu büyük Türk’ün adý dünya ünivesitelerinde
hala baþ köþeyi tutmakta, eserleri öðrencilere okutulmaktadýr.‘Reþid Rahmeti Arat, 15 Mayýs 1900’de Kazan’ýn kuzeybatýsýnda bulunan Eski Ücüm’de doðmuþtur. Annesinin adý
Mahbeder, babasýnýn adý Abdürreþid Ýsmetullah’týr. Babasý
ve büyük babasý müderris idiler. Arat, 1910’da Ücüm ilkokulunu, 1914’te Kýzýlyar ortaokulunu bitirdi. Kýzýlyar’da Birlik
adlý bir öðrenci derneði kurulmuþ, Arat burada arkadaþý
Hüseyin Abdüs ile birlikte ‘Yeþlik Taný’ (Gençlik Sabahý) adlý

dergiyi çýkarmýþtýr. Böylelikle Arat bu dergide ilk deneyimlerini kazanmýþtýr. Rahmeti Arat, lise ögrecisiyken askere alýndý. 1918’de askeri okula gönderildi ve burayý bitirince
cepheye sevkedildi. 1919’da yaralandý ve Doðu Sibirya’ya
gönderildi. 1920’de Mançurya’nýn Harbin þehrine güçlükle
gelebildi ve burada lise tahsilini tamamladý. Rahmeti Arat,
Harbin þehrindeki Kazan Türkleri ile kültürel faaliyetlerde
bulundu. Arat, burada da ‘Yýrak Sark’ (Uzak Sark) adlý bir
dergi çýkarmýþtýr. Bu dergi 1925 yýlýna deðin devam etmiþ,
daha sonra yerini Milli Bayrak dergisine býrakmýþtýr. Arat,
1922 yýlýnýn sonunda yüksek öðrenimini yapmak amacýyla
Almanya-Berlin’e doðru yola çýkar. Ancak Berlin’e varýncaya
dek birçok ülkeye uðramak zorunda kaldý. Bu yolculuk
sýrasýnda uðradýðý Asya þehirlerinde birçok Türk ailesini arayýp buldu ve bu Türklerden hiç bir
zaman unutamadýðý derecede yakýnlýklar gördü. 1923
yýlýnýn yaz döneminde Berlin Üniversitesi’nin Felsefe
Fakültesi’ne kaydýný yaptýrdý. Arat, burada Türkoloji ile ilgili
dersler dýþýnda, özellikle edebiyat tarihi, felsefe ve psikoloji
ders ve seminerlerine devam etmiþtir. Arat, o zamanlar
Berlin’de bulunan Türk öðrencileri ile de kültürel faaliyetlerde bulunmuþtur. Ekonomik zorluklar içinde geçen eðitimini
1927 yýlýnda tamamladý. Ardýndan ayný üniversitede Türkçe
lektörü olarak çalýþmaya baþladý. 1928’de Prusya Ýlimler
Akademisi yardýmcý üyeliðine seçildi. 1931’de Berlin Üniversitesi Türk dili doçenti oldu. Mukayeseli Türk lehçeleri filolojisinin kurucusu olan ünlü Türkolog Bang’ýn yanýnda
yetiþti.1933 yýlýnda, Fuat Köprülü’nün teklifiyle Ýstanbul Üniversitesi’ne davet edildi. Bu teklifi kabul eden Arat, 10 yýldan fazla yaþadýðý Berlin’den ayrýldý ve 33 yaþýndayken
Edebiyat Fakültesi Türk Dili Bölümü profesörlüðüne tayin
edildi. Fuat Köprülü’nün milletvekili olmasý üzerine,
Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsü Müdürü oldu. 19491951 yýllarý arasýnda Londra’da Yüksek Doðu Dilleri
Okulu’nda Türkçe profesörlügü yaptý. 1958’de ordýnaryüs
profesör oldu. Yukarýda da belirttiðim gibi, bu büyük bilim
adamý, Türk dilinin dünyadaki en büyük profesörü, 29
Kasým 1964 tarihinde vefat etti. Allah rahmet eylesin,
mekaný cennet olsun ve onun Türk dili için olan emeklerine
saygýlar olsun.

STEUERN
KLEÝNUNTERNEHMER
Besteuerung der Kleinunternehmer § 19 UStG
Was bewirkt die Kleinunternehmerregelung ?
Sie bewirkt das ein Unternehmer (egal ob freiberuflich, gewerblich oder nebenberuflich) von der
grundsätzlichen Verpflichtung, seine Umsätze mit
Umsatz-steuer zu belasten, befreit wird. In der Praxis
bedeutet das, dass der Unternehmer in seinen
Rechnungen keine Umsatzsteuer ausweisen darf
(auch der Hinweis, 19 % oder 7% MWSt oder USt enthalten ist nicht erlaubt). Im Gegenzug kann der
Kleinunterneh-mer
auch
keine
Vorsteuern,
Erwerbsteuern oder Einfuhrumsatzsteuern vom
Finanzamt wieder bekommen.
Wird man automatisch Kleinunternehmer ?
Ja, grundsätzlich ist jeder Unternehmer Kleinunternehmer, sofern er innerhalb der Gesamtumsatzgrenzen bleibt (zur Prüfung dieser Grenzen siehe weiter
unten). Im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung,
den der Gewerbetreibende kurz nach der Gewerbeanmeldung erhält, wird er jedoch gefragt ob er diese
Regelung beibehalten möchte oder lieber darauf verzichten möchte. Liegt er also unter den Gesamtumsatzgrenzen kann er wählen (optieren) zwischen
der Regelversteuerung und dem Kleinunternehmerstatus. Liegt er oberhalb der Grenzen kommt die
Kleinunternehmerregelung nicht in Betracht.
Was ist überhaupt der Unterschied zwischen
Umsatzsteuer, Vorsteuer und Mehrwertsteuer ?
Auch wenn ein Kleinunternehmer mit der folgenden
Schilderung nichts zu tun hat ist es wichtig, das er sie
kennt, da es ihm sonst schwerer fällt die Kleinunternehmerregelung zu verstehen. Auch wird es ihm
dann schwer fallen die Entscheidung zu treffen ob er
vielleicht lieber auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung verzichten soll.
Letztendlich bedeutet alles eigentlich das gleiche,
aber je nachdem aus welcher Sicht man die Steuer
betrachtet, nennt man sie anders.
1) Die Steuer, die ein Unternehmer an das Finanzamt
aufgrund seiner Umsätze bezahlen muss, nennt man
Umsatzsteuer (Der Unternehmer stellt die Umsatzsteuer seinen Kunden zusätzlich in Rechnung und leitet sie dann weiter ans Finanzamt).
2) Die Steuer die ein Unternehmer von einem anderen Unternehmer in Rechnung gestellt bekommt und
sich vom Finanzamt wiederholen kann nennt man
Vorsteuer.
3) Den Begriff Mehrwertsteuer gibt es im Steuersystem zwar nicht mehr, aber er wird noch benutzt
um die Begriffe Umsatzsteuer und Vorsteuer zu vereinen.
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Ahmet Tunga
Beispiel: Ein Unternehmer kauft einen CD Player bei
seinem Lieferanten für Netto 100 € + 19% USt 19 €.
Er muss also 119 € an seinen Lieferanten bezahlen.
Von dem gezahlten Kaufpreis bekommt er die 19%
Umsatzsteuer 19 € (was für ihn Vorsteuer ist) vom
Finanzamt wieder, so das ihm für den Kauf des CD
Players lediglich 100 € an Kosten entstanden sind.
Jetzt möchte der Unternehmer den CD Player selber
für Netto 200 € + 19% USt 38 € verkaufen. Er
bekommt von seinem Kunden also 238 €. Von diesen
238 € muss er jetzt die 19% Umsatzsteuer 38 € ans
Finanzamt bezahlen.
Ergebnis: der Unternehmer wird nicht mit Umsatzsteuer belastet sondern nur der Endkunde. Der
Unternehmer leitet die Umsatzsteuer lediglich für seinen Kunden weiter an das Finanzamt. Der Unternehmer hat bei diesem Geschäft einen Rohgewinn von
100 € erziehlt (200 € Nettoverkaufspreis ./. 100 €
Nettoeinkaufspreis).Und wie wäre das Beispiel bei
einem Kleinunternehmer ?
Beispiel: Ein Kleinunternehmer kauft einen CD
Player bei seinem Lieferanten für Netto 100 € + 19%
USt 19 €. Er muss also 119 € an seinen Lieferanten
bezahlen. Von dem gezahlten Kaufpreis bekommt er
die 19% Umsatzsteuer 19 € NICHT vom Finanzamt
wieder, so dass ihm für den Kauf des CD Players 119
€ an Kosten entstanden sind.
Jetzt möchte der Kleinunternehmer den CD Player
selber verkaufen, will aber den gleichen Rohgewinn
wie ein normaler Unternehmer (siehe vorheriges
Beispiel) haben. Also Verkauft er den CD Player für
219 €. Er bekommt von seinem Kunden also 219 €.
Von diesen 219 € muss er KEINE Umsatzsteuer ans
Finanzamt bezahlen.
Ergebnis: der Kleinunternehmer wird mit 19 €
Umsatzsteuer aus dem Wareneinkauf belastet, die er
aber an seinen Kunden weitergibt in dem er seinen
Verkaufspreis entsprechen erhöht. Der Kleinunternehmer hat bei diesem Geschäft einen Rohgewinn
von 100 € erzielt (219 € Verkaufspreis ./. 119 €
Einkaufspreis).
Fazit: Obwohl der Kleinunternehmer sein Produkt um
19 € günstiger anbieten kann hat er trotzdem den
gleichen Rohgewinn wie ein normaler Unternehmer.
Welchen CD Player würdet Ihr als Privatperson jetzt
kaufen? Wenn man ganz gewitzt ist und 238 €
tatsächlich ein erzielbarer Verkaufspreis wäre, würde
man dann wohl den gleichen Verkaufspreis machen
wie ein normaler Unternehmer, dann erhöht sich der
Rohgewinn noch um 19 €.Klasse, dann werd ich doch
erst mal Kleinunternehmer.

STEUERN
KLEÝNUNTERNEHMER
Oder hat das auch Nachteile ?
Zu Beginn einer selbständigen Tätigkeit fallen häufig
hohe Kosten an, z.B. werden Büromöbel benötigt
oder Computer, Autos etc., halt alles was man
braucht um seine Tätigkeit überhaupt ausüben zu
können. Die Vorsteuer, die in diesen Kosten enthalten
ist bekommt der Kleinunternehmer nicht vom
Finanzamt erstattet und kann sie auch nicht an den
Kunden weitergeben, weil diese Gegenstände ja im
Unternehmen verbleiben und nicht verkauft werden.
Je nachdem wie hoch diese Anfangskosten sind kann
ein Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung günstiger sein (Sollte deshalb im Einzelfall geprüft werden).
Ein nicht zu unterschätzender Nachteil des Kleinunternehmers ergibt sich dann, wenn man
hauptsächlich andere Unternehmer als Kunden
haben wird, denn diese Kunden möchten natürlich
nach Möglichkeit eine Rechnung bekommen die sie
zum Vorsteuerabzug berechtigt und solch eine
Rechnung darf der Kleinunternehmer nicht ausstellen.
Fazit: Fallen bei Beginn der selbständigen Tätigkeit
nur geringe Kosten an und wird hauptsächlich an
Privatkunden verkauft ist die Kleinunternehmerregelung eine gute Sache.
Wie prüfe ich, ob ich die Kleinunternehmerregelung
überhaupt in Anspruch nehmen DARF ?
Im Gründungsjahr muss der Gesamtumsatz glaubhaft
geschätzt werden:
1) Er darf die Grenze von 17.500 € nicht übersteigen.
2) Der Gesamtumsatz des Folgejahres muss ebenfalls geschätzt werden und darf die Grenze von
50.000 € nicht übersteigen.
Sind beide Voraussetzungen erfüllt kann man im
Gründungsjahr die Kleinunternehmerregelung beanspruchen. Bei Beginn der Tätigkeit mitten im Jahr gelten die genannten Grenzen anteilig.
In den Folgejahren ist dann der tatsächliche Gesamtumsatz zu ermitteln und entscheidet darüber, ob die
Kleinunternehmerregelung weiterhin beansprucht
werden darf. Liegt er über 17.500 € kann man die
Kleinunternehmerregelung für das Folgejahr nicht
mehr in Anspruch nehmen.
Für Verwirrung sorgt dabei regelmäßig die 50.000 €
Grenze: Sie gilt ausschließlich im folgenden Fall:
Liegt der geschätzte oder der tatsächliche Gesamtumsatz in einem Jahr zwar unter 17.500 € aber wird
er das Folgejahr wahrscheinlich 50.000 € übersteigen
kann man die Kleinunternehmerregelung trotz der

Unterschreitung der 17.500 € NICHT für das
Folgejahr in Anspruch nehmen.
Beispiel 1: (Gründungsjahr)
Geschätzter Gesamtumsatz 17.500 € oder weniger
Geschätzter Gesamtumsatz im zweiten Jahr:
50.000 € oder weniger Ergebnis: Kleinunternehmerregelung im ersten Jahr ist möglich.
Beispiel 2: (Gründungsjahr)
Geschätzter Gesamtumsatz 17.500 € oder weniger
Geschätzter Gesamtumsatz im zweiten Jahr:
50.001 € oder mehr Ergebnis: Kleinunternehmerregelung im ersten Jahr ist NICHT möglich.
Beispiel 3: (Gründungsjahr)
Geschätzter Gesamtumsatz 17.501 € oder mehr
Geschätzter Gesamtumsatz im zweiten Jahr:
50.000 € oder weniger Ergebnis: Kleinunternehmerregelung im ersten Jahr ist NICHT möglich.
Beispiel 4: (Gründungsjahr)
Geschätzter Gesamtumsatz 17.501 € oder mehr
Geschätzter Gesamtumsatz im zweiten Jahr:
50.001 € oder mehr Ergebnis: Kleinunternehmerregelung im ersten Jahr ist NICHT möglich.
Beispiel 5: (2. Jahr der Selbständigkeit oder später)
Tatsächlicher Gesamtumsatz 17.500 € oder weniger
Geschätzter Gesamtumsatz im dritten Jahr: 50.000 €
oder weniger Ergebnis: Kleinunternehmerregelung
im zweiten und dritten Jahr ist möglich.
Beispiel 6: (2. Jahr der Selbständigkeit oder später)
Tatsächlicher Gesamtumsatz 17.500 € oder weniger
Geschätzter Gesamtumsatz im dritten Jahr: 50.001 €
oder mehr Ergebnis: Kleinunternehmerregelung im
zweiten Jahr möglich im dritten Jahr NICHT möglich.
Beispiel 7: (2. Jahr der Selbständigkeit oder später)
Tatsächlicher Gesamtumsatz 17.501 € oder mehr
Geschätzter Gesamtumsatz im dritten Jahr: 50.000 €
oder weniger Ergebnis: Kleinunternehmerregelung
im zweiten Jahr möglich im dritten Jahr NICHT möglich.
Beispiel 8: (2. Jahr der Selbständigkeit oder später)
Tatsächlicher Gesamtumsatz 17.501 € oder mehr
Geschätzter Gesamtumsatz im dritten Jahr: 50.001 €
oder mehr Ergebnis: Kleinunternehmerregelung im
zweiten Jahr möglich im dritten Jahr NICHT möglich.
Ahmet TUNGA
gelernter Steuerfachangestellter
geprüfter Bilanzbuchhalter
ahmet-tunga@gmx.de
Tel.: 0174 – 796 52 04
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ALMANYADA`da ALEV FIRTINASI...

1982 yýlýnda Münih’te dünyaya gelen Alev Lenz New
York’ta ard arda verdiði beþ konserin ardýndan ilk
albümünü çýkarmaya hazýrlanýyor. Stüdyo çalýþmalarý
için Berlin’e gelen Alev ile arkadaþýmýz Þenol Çörekçi
konuþtu. Babasý Alman olan Alev ailenen tek çocuðu.
Kýzýndaki müzik yeteneðini ilk annesi keþfetmiþ.
Almanya’nýn ilk Türk kabare sanatçýlarýndan annesi
Berrin Alenger’in 4 yaþýndan itibaren þan ve ritm
dersleri aldýrarak baþlattýðý müzik yolculuðu beste
çalýþmalarýna ve New York’ta verilen konserlere kadar
getirmiþ Alev’i.
Türk müzikseverlerin Okan Bayülgen’in Berlin’de çektiði „Zaga show ile tanýyacaklardýr. Alev Berlin’de
bugünlerde söz ve müzikleri kendine ait tam 12 parçadan oluþan ilk albümünün çalýþmalarýyla geçiyor.
Alev Lenz, küçük yaþlardan itibaren annesiyle birlikte
dinlediði Cem Karaca ve Sezen Aksu’nun parçalarýndan etkilendiðini gizlemiyor.
8 yaþýnda bütün yaþýtlarý gibi Michael Jackson’a hayranlýk duyan ve hayranlýðýný ünlü yýldýz için besteler
yapacak kadar ileri götüren Alev’in besteciliði de
böyle baþlamýþ.
„14 yaþýma kadar kendi çapýmda ufak tefek ingilizce
aðýrlýklý besteler yapýyordum. 20 yaþýmda jazz türü
müziðe aðýrlýk verdim. New York’ta 6 konser verdim.
Münih’te
gerçekleþtirilen
„Tollwood
Müzik
Festivali“nde de cazseverlere seslendim ve bu yýl 28
Haziran’da yine festivaldeyim.
“Singer songwriter“ tarzýnda þarkýlardan oluþan
albümünü bitirir bitirmez turneye çýkmaya hazýrlanan
Alev’in planlarý arasýnda tamamý yine kendi tarzýnda
ama bu kez türkçe bir albüm var.
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EMEKLiNiN KÖÞESi
Ömer Týraþoðlu
Malulen emeklilik ve bilirkiþi raporu
Malulen emeklilikte sosyal mahkemenin bilirkiþi
raporu üzerine açýklamalar:
Malulen emeklilikte emekliye müracaat edip emeklilik
baþvurunuz sigorta dairesi tarafýndan geri çevirildiði
zaman ve ettiðiniz itiraza da olumsuz karar verildiyse,
isterseniz konunuzu baðlý bulunduðunuz sosyal mahkemeye intikal ettirebilirsiniz. Sosyal mahkeme davanizi baðlý bulunduðunuz sigortadaki dosyalarýn
üzerinde inceleme yaparak karara baðlayabilir. Veya
sizi hastalýðýnýzla ilgili bilirkiþiye gönderebilir.
1. BiLiRKiÞi
Bilirkiþinin bilgi aldýðý veya alabileceði yer ve kiþiler,
Baðlý bulunduðunuz sigortadaki dosyanýzýn içeriði,
Hastalýklarýnýz hakkýnda doktorlarýnýzdan alýnan malumatlar, Kiþinin yani sizin saðlýðýnýz hakkýnda vereceðiniz malumatlar.
2. ÖZGEÇMiÞi
Bilirkiþi malulen emekli olmak isteyen kiþinin özgeçmiþini araþtýrabilir, sorabilir. Mesela; kaç kardeþler,
annesi babasý nasýl bir kiþiydi, ne iþ yapýyorlardý.
Çocukluðunun nasýl geçtiði, nasýl büyüdüðü,

okul durumu, çocukluðunda, gençliðinde geçirmiþ
olduðu hastalýklar var mý?
Varsa nelerdir gibi sorular sorulabilir.
3. ÞU ANDAKÝ DURUMU
Mesela vücuttaki aðrý ve sýzýlar. Þu anda hangi
hastalýklardan þikayetçi. Uyku uyuyup uyumadýðý,
sigara ve içki durumu. Bu zamana kadar veya þu anda
almýþ olduðu ilaçlar. Ve yine bilirkiþi kontrolünde
baþka hastalýklarýn bulunup bulunmadýðý.
4. BULUNAN VEYA TESPiT EDÝLEN HASTALIKLAR
Kiþinin umumi durumu hakkýnda karar, kiþinin kilosu
ve boy ölçüsü, sinirsel durumu. Yani aklý dengesini
kontrol ederek calýþýp çalýþamayacaðý.
5. KARAR
Bilirkiþinin vereceði karar önemli. Zira sosyal mahkemedeki hakimler bu kararlara göre karar vereceklerdir. Yani kiþinin emekli olup olamayacaðý hakkýnda
yine bu arada sosyal mahkemenin sorabileceði veya
sorduðu sorulara bilirkiþi yanýt vermekle yükümlüdür.

Elektronik devleri Berlin'de buluþtu
Türkiye'nin de büyük
organizasyonla
katýldýðý
fuarda
Vestel ve Beko'nun
yaný sýra 10 firma
katýlýyor.
Almanya'nýn baþkenti Berlin'de açýlan Uluslararasý
Berlin Elektronik Fuarý'nda (ÝFA) dünya devleri yeni
teknolojik ürünlerini sergiledi. 32 ülkeden bin 212 firmanýn katýldýðý fuarda firmalar yeni ürünlerini pazarlamak için birbirleriyle 'müþteri avýna' çýkatýlar.
Fuara medya sektörü çýkarma yaparken, 200 ünlü
sanatçý, þovmen ve star müzik ve gösterileriyle fuara
ayrý bir renk ve canlýlýk kattýlar.
TÜRKÝYE'DEN DEV KATILIM Charlottenburg semt-

indeki
Funkturm
fuar
alanýnda düzenlenen elektronik
Fuarý'na
(IFA)
Türkiye'den baþta Vestel ve
Beko olmak üzere toplam
10 firma katýldý. Fuarda,
Ses-video teknikleri, kablotv teknolojisi, iletiþim teknolojisi,
bilgisayar, multimedya, telekomünikasyon teknolojisine ile televizyon sehpalarý gibi deðiþik ürünlerin en
son teknikler yenilikleri yer aldý.
ÝFA'DA MÜZÝK ÞÖLENÝ ÝFA'da bu yýl müzik þöleni
yaþandý. Fuarýn açýlýþýnda konser veren dünyaca ünlü
Rock þarkýcýsý Pink ve Alman grubu Juli büyük ilgi
çekerken, deðiþik standlarda kurulan sahnelerde ünlü
sanatçýlar ve þovmenler
ziyaretçilere unutamayacaklarý günler yaþattýlar.
Medya sektörü fuarda
buluþurken,
televizyon
kuruluþlarý fuar boyunca
canlý yayýn yaptýlar.
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Orhan Oflaz

37.000 MESLEK EÐÝTÝM YERÝ
ÖÐRENCÝ ARIYOR

Auch im neuen Ausbildungsjahr sind noch Hunderttausend
Jugendliche unvermittelt.
Almanya’da gençler için en önemli sorunlardan biri eðitim.
Üniversiteye gitme imkaný bulunmayan yada kýsa yoldan bir
meslek sahibi olmak isteyen gençler için bu yýl rekor düzeyde meslek eðitim yeri sunuldu.
Almanya çapýnda 400 binden fazla öðrenci kendine bir
meslek öðrenebilecek yer buldu. Eðitim yýlýnýn baþladýðý
bugün Berlin’deki manzara da bir yýl öncesine oranla olumlu. Geçen yýl 25 yaþ altýnda 38 bin iþsizin kayýtlý olduðu
baþkentte bu rakam 30 bine gerilemiþ durumda.
Kendine bir meslek eðitim yeri bulamayanlarýn sayýsý ise
5000. Ancak boþ olan 37 bin meslek yeri ise öðrenci bekliyor.
Kuruluþ yetkililerinden Cengiz Gömüsay boþ olan meslek
eðitim yeri sayýsýnýn daha az olduðu düþüncesinde:
"Berlin pazarýna meslek eðitim yerlerinde hemen hemen
yer kalmamýþ durumda. Maalesef bu sayýlar biraz aldatýcý.
Bu konuda sendikalarýn sayýlarý daha farklý, iþveren kuruluþlarýnýn daha deðiþik. Benim kanýmca boþ olan meslek
eðitim yerlerinin sayýsý çok çok az olmalý.
"Berlin Brandenburg iþ ajansý sözcüsü Olaf Möller ise özellikle orta ölçekli iþletmelerin eskiye oranla daha çok gence
meslek eðitim imkaný sunduðuna dikkat çekiyor.
Geçtiðimiz dönemde Türk iþletmelerinin meslek eðitim yeri
sunmasý için baþlatýlan büyük kampanyalar iþe yaradý mý?
TBB’den (Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu) Hilmi Kaya
Turan projelerin yetersiz olduðu görüþünde: "Sayýlara bakacak olursanýz, evet artýþ sözkonusu. Yalnýz tabii ki bu yeterli deðil. Çünkü Meslek eðitim yeri arayan gençlerin önemli
bir bölümü meslek eðtim yeri bulamamakta.
Geçen yýldan meslek egðtim yeri bulamamýþ gençlerin sayýsý tahminen Almanya çapýnda 300 bin civarýnda. Bu da
gösteriyor ki, arz ve talep dengesinden bakýldýðýnda bu projeler hala yetersiz kalýyor. "Berlin’de her 5 iþletmeden biri
meslek eðitim imkaný sunuyor ve 37 bin yer boþ.
Ancak yine de herhangi bir meslek eðitim yeri bulamayanlar 15 ila 25 ekim tarihleri arasýnda yeni baþvuruda bulunabilecekler. Yetkililer bu durumda olan gençlere davetiye
gönderileceðinin altýný ciziyor.
Hoþcakalýn
Orhan OFLAZ
DOSTLAR-TV
Genel Yayýn Yönetmeni
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TAKSÝDE SÝGARA KEYFÝ YAKINDA
SADECE BÝR ANI
Taxi’s
werden
auch
Rauchfrei: Ab 1. September
wird in Taxi’s das Rauchen
verboten. Selbst außerhalb
der Arbeitszeit gilt für
Taxifahrer
absolutes
Rauchverbot in ihren Wagen.
Ocak 2008’de yürürlüðe girecek olan kafe ve restoranlarda sigara içme yasaðý yýl sonu gelmeden önce
ilk olarak taksilerde baþlayacak. 1 Eylül’den itibaren
geçerli olacak olan sigara yasaðý Berlin’de ruhsat
sahibi yaklaþýk 6700 takside uygulanacak. Sadece
yolcularý deðil, ayný zamanda þoförleri de kapsayacak
olan yasak Federal düzeyde Almanya’nýn her yerinde,
bütün otobüs, tren, uçak ve gemilerde de geçerli olacak. Yasaðýn; sigara tiryakisi taksi þoförlerini en çok
kýzdýran yaný iþe sigara içmenin sadece mesai saatlerinde deðil, araç içerisinde yolcu olmadýðý ya da
çalýþma saatleri dýþýnda da yasak oluþu.

Herkes dönerci açarken
o sosis büfesi açtý
“Küçük Ýstanbul” Kreuzberg’in göbeði Oranienplatz'da
24 yýldýr dönercilik yapan Ali Öktem, ilçenin her köþesinde birer döner büfesi açýlmasýyla Almanya’daki
milli yiyeceðimiz dönerin de eski cazibesini yitirdiðini
dile getirerek Berlin'de artýk nerdeyse tarihe karýþan
Alman "Curry" sosisi satýþýna baþladý.
Alman kaynanasý Karin Hildebrand ile ekonomik kriz
yaþayan minik döner büfesine bir çýkýþ yolu arayan
Öktem çareyi ilçedeki çevreci Alman komþularýn ilgi-

sini çekeceðini düþündüðü, biyolojik yemle beslenen
ve geniþ alanda yaþayan küçük ve büyükbaþ hayvanlarýn etlerinden üretilmiþ “Curry” sosis büfesine çevirmekte buldu. Ali Öktem’in ürünlerinin için de
Almanlara yönelik olarak hazýrlanmýþ “halis domuz
eti” salam ve sosisler ilçede yaþayan bazý “Küçük Ýstanbullu”lar’ýn büfeye sýrt çevirmelerine neden olsa
Berlin Friedrichshain - Kreuzberg Ýlçesi’nin Belediye
Baþkaný Dr. Franz Schulz (Birlik 90/Yeþiller) büfenin
açýlýþýna katýlýp Öktem ve kaynanasýnýn ilçeye farklý
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Bir çok taksici bu yasaðý,
müþterinin zaten sigara
içilmeyen taksi seçme
þansý olduðu için eleþtiriyordu.
Birçok taksi iþletmesinin
ve þoförün gösterdiði
yoðun tepki sonucu, en
azýndan uygulama yerleþinceye kadar kontrollerin sýký
tutulmamasý bekleniyor. Bazý firma ve taksiciler daha
önce yasaya karþý dava açacaklarýný bildirmiþlerdi. Yasak sýký kontrollerden geçmese de direksiyon baþýnda sigara içerken yakalanan þoförleri 100
euro, taksi iþletmelerini ise 1000 Euroya kadar para
cezasý bekliyor.
Berlinli Türkiye kökenli taksi þoförleri ise yasaðý
genelde olumlu karþýlýyorlar. Araçlarýn daha temiz
kalacaðý ve müþteri memnuniyetini arttýracaðýný düþünen þoförler yasaðý memnuniyetle karþýladýlar.
Sýgara tiryakisi olan bazý þoförler ise; bu uygulamanýn uzun seferlerde, müþterileri ve kendileri üzerinde
baský yapacaðýný düþünüyorlar.

bir renk getirdiðini ve ilçenin özellikle Alman sakinlerinin Öktem’in büfesinin
müdavimi olacaðýný söyledi.
Öktem’in büfesinin açýlýþýna baþta kaynanasý Karin
Hildebrandt olmak üzere
çevreci
et
þirketi
“Neuland” Müdürü Jochen
Dettmer,
Federal
Parlamento
SPD
Milletvekili
Mechthild
Ravert, SPD Eyalet Milletvekili Canan Bayram hazýr
bulundular. Büfenin açýlýþýnda konuþan Belediye
Baþkaný Schulz ilçedeki “çevre dostu” tüm yeniliklere
destek vereceklerini ifade etti.
"HERKES DÖNERCÝ AÇIYOR..."
Ýki çocuk babasý Ali Öktem ise eþinin de Alman
olduðunu söyleyip Almanlar'ýn damak tadýna uygun
lezzetler sunmak da gerektiðine dikkat çekti.
Öktem þunlarý söyledi: “Artýk Berlin’in her köþesi
dönerci doldu. Dönerciliðin hiçbir popülerliði kalmadý.
Bilinçli ve saðlýðýna dikkat eden Alman tüketicinin
gereksinimlerini göz önünde bulundurarak müþterilere farklý ve ilçede artýk olmayan þeyler sunmak için
kollarý sývadýk. Dönerin piyasadan kaldýrdýðý Alman
sosisini ilçeye yeniden ama bu kez saðlýklý bir þekilde
sokuyoruz.
Bu
deðiþim benim için
kaçýnýlmazdý. Yeni
açýlmamýza raðmen büyük bir
müþteri potansiyelimiz var, insallah bu
fikri de taklit etmezler.“ dedi.

RBB KONSER SALONU
DÝNLEYÝCÝSÝNE YÝNE KAVUÞUYOR
Daha önce Berlin Türk Müziði Korosu’nun evi durumunda olan salon 3 Aralýkta koronun yeni konserine
de kapýlarýný açacak.
RBB Radyo binasý içinde 1200 kiþilik bir de konser
salonu bulunuyor. Son yýllarda sadece klasik müziðin
deðil Türk müziðinin de örneklerine ev sahipliði yapan
RBB konser salonu uzun bir yenileme çalýþmasý sonrasýnda yeniden hizmete açýlýyor. Gelenler hatýrlayacaktýr birbirinden özel Türk sanat müziði konserlerinin
yanýsýra Kardeþ Türküler’i, Almanya´ya göçün 40.
yýlýnda Sanat müziðinin unutulmaz üstadlarýný,
Anadolu Türküleri gecesine Erkan Oður’u, Dinlerin
Diyaloðu konserinde 3 büyük dine mensup orkestrayý,
Türkiye Cumhuriyeti’nin 80. kuruluþ yýldönümünde
Ahmet Özhan’ý aðýrlayan sahne, yenilenmiþ yüzüyle
sizleri bekliyor.

Koronun þefi Remzi Altýok radiomultikulti Türkçe ile
ortaklaþa düzenlenen konserler zincirinin bu yeni halkasýyla ilgili þunlarý söyledi: "Konserde Ýstanbul þarký
ve türkülerini seslendireceðiz. Ýstanbul ve Berlin kardeþ þehirler. Ve Ýstanbul ayrýca Avrupa’nýn kültür kentlerinden biri olarak seçildi. Bu yüzden Ýstanbul’u bir
kere daha þarkýlarýyla, türküleriyle buradaki dinleyiciye aktarmak istiyoruz."Berlin Klasik Türk Müziði
Korosu’nun konseri, yenilenmiþ RBB salonunda 3
Aralýkta. Daha çok zaman var ama takviminizde þimdiden iþaretleyin ve RBB salonunun eþsiz akustiðinde, kulaklarýn pasýný silen Türk sanat müziði akþamlarýnýn yenisini kaçýrmayýn…

TATORT’TA BÝR TABU YIKILIYOR
Almanya’da
yaþayan
Türk
kökenliler, ekonomiden, politikaya,
spordan, sanata
kadar bir çok alanda
kendilerini
gösteriyorlar. Bir
ilke imza atan Türk
kökenli
oyuncu
Mehmet Kurtuluþ,
Alman televizyonlarýnýn en çok seyredilen
polisiye
dizisi “Tatort, Cenk Batu isimli bir komiseri canlandýrmaya hazýrlanýyor. “Tatort” dizisinin hayranlarý, ekranlarýnýn baþýnda ilk kez Türk kökenli bir komiserin olaylarý nasýl çözdüðünü izleyecek.
Almanya’da yaklaþýk 10 kiþiden birinin evinde, Pazar
akþamlarý Tatort isimli polisiye dizinin jenerik müziði
duyuluyor. Pazar öðleden sonralarý, ailece oturup
pasta yemek, kahve içmek Almanya’da nasýl bir
gelenekse, 35 yýlý aþkýn süredir Pazar akþamlarý
“Tatort” dizisini seyretmek de bir tiryakiliðe dönüþmüþ
durumda.
"Tatort", 70’li, 80’li yýllarda Türk televizyonlarýnda da sevilerek seyredilen polisiye diziler,
San Francisco Sokaklarý’ný veya Komiser Colombo’yu
anýmsatýyor. Dizinin en önemli özelliði, Alman Birinci
Televizyon Kanalý ARD’ye baðlý yayýn kuruluþlarý
tarafýndan Almanya’nýn çeþitli kentlerinde, farklý oyuncularla çekiliyor olmasý.
Alman televizyon tarihine geçen "Tatort"un ekibine,
þimdi de Türk kökenli bir oyuncu, Mehmet Kurtuluþ
katýlýyor. Almanya’da "Kýsa ve Acýsýz", "Çýplak" gibi
filmlerle adýný duyuran Mehmet Kurtuluþ’u, Türkiye’de
sinema izleyicileri "Abdülhamid Düþerken" ve "Pars-

Kiraz Operasyonu" filmleriyle tanýdý. 35 yaþýndaki
oyuncu, Komiser Cenk Batu rolünün, daha önce yaptýðý çalýþmalar sayesinde, kendisine teklif edildiðini
belirtiyor "Norddeutsche Rundfunk (Kuzey Almanya
Radyo
Televizyon
Kurumu)
ve
Hamburg
Stüdyosu’nun prodüktörleri, “biz seni istiyoruz” dediler, “biz artýk Türk Tatort komiseri istiyoruz” demediler.
“Biz seninle çalýþmak istiyoruz. Sen olmazsan Ali’yi
ararýz, Ali olmazsa Ahmet’i ararýz gibi bir durum yok,
biz oyunculuða bakýyoruz” dediler."
Almanya’da Tatort dizisinde rol almanýn bir çok oyuncu için büyük bir prestij olduðunu düþünen Mehmet
Kurtuluþ, Cenk Batu rolünü kabul etti. Mehmet
Kurtuluþ’un “Tatort” ekibine katýlmasý, Alman basýnýnda ise geniþ yanký buldu. Basýnýn bu ilgisi, Mehmet
Kurtuluþ’u bir yandan memnun ediyor, ama diðer yandan, "En sonunda, Tatort’da bir Türk," "Göçmen
kökenli komiser" gibi baþlýklarýn atýlmasýný hayretle
izliyor.
Mehmet Kurtuluþ’a göre, “Tatort”da oynayacak olmasý
adeta siyasi bir olaya dönüþüyor: "Bayaðý bir “politikum” oluþtu. Bu cümleler “ilk Türk Almanya’nýn en kutsal yerinde...” 2007 yýlýnda, durumun bu þekilde
olmasý, tabii toplumun durumunu yansýtýyor. Bu tepkiler, bana karþý olmadý, bu tepkiler Türkler’e karþý,
yabancýlara karþý oldu."
Kült haline gelmiþ televizyon dizisinde, suçlularý yakalayan, cinayetleri çözen Türk kökenli bir komiser yerine, bir hýrsýzý veya katili canlandýrsaydýnýz tepkiler
nasýl olurdu sorusuna, Mehmet Kurtuluþ "elbette farklý olurdu" yanýtýný veriyor. Tatort’un çekimlerine
2008’in ilkbaharýnda baþlanacak. Almanya’da televizyon filmleri çekildikten yaklaþýk 6 ay sonra gösterime giriyor, bu nedenle, "Tatort"un Komiser Cenk
Batu’lu bölümleri 2008’in sonbaharýndan itibaren dizinin hayranlarý ile buluþacak. Þimdilik 3 yýllýk sözleþme
imzalayan Mehmet Kurtuluþ, Komiser Cenk Batu
rolüyle, "Tatort"da neyi deðiþtireceðine ise önümüzdeki dönemde karar verecek.
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ORFE ÇÝFTLÝK - ANTALYA
Antalya merkeze yaklaþýk 18 km uzaklýkta, doðayla iç
içe, þirin Yeþilbayýr kasabasýnda 2001–2002 yýllarý
arasýnda, sahibi Antalyalý iþ adamý Orhan Sarýyar
tarafýndan ‘ORFE ÇÝFTLÝK’ adýyla 40.000 m2’lik alanda hizmete açýlan tesis, ilk etapta Angora Tavþan üretim çiftliði olarak adýný duyurmuþtur. Çiftlikte, özellikle
tüyleri aðýrlýklý olarak medikal alanda kullanýlan angora tavþaný üretimine ek olarak, gýda sektöründe giderek yaygýnlaþan Devekuþu üretimi baþlamýþtýr.

Bu amaçla tesis içerisine gereksinimleri karþýlamak
amacýyla 700 m2 büyüklüðünde bir ana bia inþa edilmiþtir. Sonralarý doða tutkunu Sarýyar ailesinin, ticari
amaçlarýnýn ötesine geçen hayvan sevgisi, tesisin
kimliðinin deðiþmesine sebep olmuþ, pek çok farklý
kanatlý türüne, dað keçilerine ve birçok evcil hayvana
ev sahipliði yapan minyatür bir hayvanat bahçesi kimliði kazanmýþtýr. Ýlerleyen zamanda Orfe Çiftlik artýk
yalnýzca Sarýyar ailesinin hobi ve sevdikleriyle yaþadýðý bir iþyeri olmaktan çýkarak, yoðun þehir ve iþ
yaþamý içerisinde bunalmýþ daralmýþ ve kendisini en
azýndan hafta sonlarý doðayla kucaklaþarak stress
atmak, rahatlatmak isteyen Antalya’lýlara kapýlarýný
açmýþtýr.
Kullaným alaný ayný olmasýna raðmen çiftliðin hedefleri ve hizmet anlayýþý
gitgide büyümektedir. Bu nedenle
ziyaretçilerin oturup
faydalanabileceði,
yiyip içebileceði bir
mekan gerekmektedir. Zira hafta
sonlarý artýk ortalama 500 ziyaretçi
gelerek burada keyif almaya bu güzellikleri paylaþmaya baþlamýþtýr. Bu arada bir þey daha olur ve
Sarýyar ailesinin oldum olasý içinde yaþattýðý at sevgisi ve at sahibi olma arzusu nihayet gerçekleþir ve kendilerine bu keyfi tattýracak atlarýný satýn alýrlar. Ancak
bu yeterli olmamýþtýr, bazý ziyaretçiler de bu keyfi paylaþmak isteyince, bugünkü Orfe Atlýspor Kulübünün ilk
temeli atýlmýþ olur. Atlarýn sayýsý artar, hatta miniklerin
de bu sevdasý göz önüne alýnarak yurtdýþýndan, bu
amaçla özel olarak üretilen ve boylarý 80 cm. geçmeyen midilli atlarý getirilir. Orfe Çiftlik böylece ilk gerçek
kimliðini kazanmýþtýr. Çok amaçlý bir tesis olmuþtur.
Özellikle hafta sonlarý Antalya’lýlarýn özenle seçtiði,
ailecek doðayla buluþtuðu, ata bindiði ve keyifli köy
kahvaltýlarý ettiði farklý bir alternatiftir artýk Orfe Çiftlik.
Bu da yeterli olmayacaktýr..
Ýnsanlar Orfe’de mutludur, keyif alýr, güzel anlar yaþar.
Ancak eksik bir þeyler vardýr, daha doðrusu pekçok
þey vardýr daha olmasý gereken. Farklý, baþka bir þey-
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ler daha sunmalýdýr Orfe, sevenlerine. 2004 yýlýnda
Orhan Bey tesise yatýrým yapmasýnýn gerekliliðine
kesin kez karar vermiþtir. Orfe, çiftliðin ötesine geçmelidir. Servisinden, sýcak iliþkilerinden ötürü takdir
almasý tatmin etmemektedir kendisini ve bu böyle
olmaz diyerek, kafasýnda yaratmak istediði profesyonel tesisin nasýl olmasý gerektiðine karar vermek için
uzun soluklu bir yurtdýþý seyahati planlar.
Özellikle de at sporunun, gerçek sporculuk anlamýnda
icra edildiði farklý Avrupa ülkelerini gezerek,
buralardaki tesisleri ziyaret eder. Ciddi gözlemlerde
bulunur, detaylý tetkikler yapar. Oldukça yüklü bir bilgiyle geri döndüðünde, artýk zihninde ve gönlünde
yaratmak istediði kulübün nasýl bir þey olmasý gerektiðini gayet iyi biliyordu Orhan Bey. Öyle bir tesis
olmalýdýr ki yeni Orfe, kesinlikle profesyonel ve dünya
atlýspor kriterlerine uymalýdýr. Bir þey daha vardýr kafasýnda Orhan Bey’in. Kendisi turizm iþletmecisi olmamasýna raðmen, turizmde artýk alternatif baþka hizmetler, farklý yaþamlar sunulmalýdýr, yerli ve yabancý

misafirlere. Kýsacasý Alternatif Turizm olmalýdýr yapacaðý.
Ýnsanlar at sporuna gönül vermeli, bunu en üst þartlarda gerçekleþtirebilmeli ama yanýnda, biniciliðin
dýþýnda da farklý aktivitelerde bulunabilmeli ve bunlardan keyif alabilmelidir.
Evet, böyle farklý bir tesise yatýrým yapmalýdýr. Hele bir
de Türkiye’mizin riviyerasý, Türk turizminin þah damarý
ve dünya þehri olmaya aday güzel Antalya’nýn böyle
bir tesise sahip olmasý ve turizme hizmet vermesi ona
baþka bir gurur verecektir. Bununla ilgili gerekli tüm
araþtýrmalarýný ve hazýrlýklarýný yapar Orhan Sarýyar
ve baþlayacaðý günün heyecan ve hayalleri ile start
anýný bekler. 2004 yýlýnda kurulan hayaller, yapýlan
araþtýrma ve hesaplar artýk kesinleþmiþtir ve yakýn
gelecekteki ORFE ATLISPOR KULÜBÜ’nün ilk
temelleri 2005 yýlýnýn Aðustos ayýnda atýlýr.
YÜZME HAVUZU
Doðayla baþ baþa
yüzme
keyfi.
Yeþilliklerle çevrili
villalar, çim alanlar,
palmiyeler arasýnda, tropik panoramada, duru mavi
gökyüzünün
tanýklýðýnda, uluslararasý standartlarda yüzme keyfi. Þehrin içinde ama þehirden izole.
Her þey daha keyifli bir tatil için… 1.60 cm. derinliðinde, 450 metrekare (30x15m) yarý olimpik havuz. 1
adet çocuk havuzu.

ORFE ÇÝFTLÝK - ANTALYA
TENÝS
Doða içinde doðal
zeminde tenis keyfi.
En Saðlýklý, statik
elektrik üretmeyen
doðal
zemine
sahip, Uluslar-arasý
turnuva kriterlerine
uygun, 36.57 x
18.27 metre (668
metrekare) ölçülerinde, 2 adet toprak
tenis kortu.

PONY CLUB
Minik biniciler Midilli
Kulübünde bu tutkuyu
yaþýyor. At sevdalýsý
sadece büyükler mi?
Dünyada çocuklarýn
sevgilisi olarak tanýnan
midilliler, ayný zamanda zihinsel özürlü
çocuklarýn rehabilitasyonunda, yunuslardan sonra en çok
faydalanýlan hayvan
olma özelliðini de
taþýyor. Ve Orfe’de birbirinden
sevimli
“Shettland”lar küçük
misafirlerini aðýrlýyor.
Çocuk parklarý da, Pony Club’in aktivitelerine ev sahipliði yapýyor. Çocuklara at sevgisini aþýlayacak
Ýspanyol orijinli ‘shettland’ atlar. Profesyonellerden
geleceðin þampiyonlarýna.

Beklenmedik süprizlerle dolu bir parkur emirlerinize
HAYVANAT BAHÇESÝ
Doðal yaþamda hayvanlarla dostluk keyfi. 48 dönümlük çam ormanýnýn içerisinde bulunan hayvanat
bahçesinde, keklik, sülün, býldýrcýn, tavuk türleri,
pekin ördeði, angut ördeði, geben ördeði, flamingo,
yaban keçisi, Kamerun koyunlarý, deve, deve kuþu,
tavþan, güvercin türleri, gölet içinde ördekler, kazlar
yaþýyor. Ayrýca orman içerisinde bulunan yapay gölette çeþit çeþit balýklar.
PAÝNTBALL
Park Orfe tamamen doðanýn kendi þeklini size en ince
ayrýntýsýna kadar sunacak geniþ bir alana sahiptir.
Bütün bir oyunun havasýný oyun alaný belirler.
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ELEKTÝRÝÐE ZAM
Der Energieversorger VattenfallEurope will seine umstrittene
Informations Kampagne zur Erhöhung und Umstellung der StromTarife in Berlin einstellen. Anfang
der Woche hatte Vattenfall damit
begonnen, seine Kunden über die
zum 1.Juli anstehenden Änderungen zu informieren.
Dünyanýn enerjiye duyduðu açlýk , elektirik fiyatlarýnýn yükselmesine neden oluyor. Bu da tüketicinin aylýk elektirik
faturalarýnda yüklü meblaðlar anlamýna geliyor. Almanya`
nýn en büyük elektirik daðýtým þirketi olan Vattenfall de, 1
Temmuz`dan itibaren Kilowatt saat baþýna düþen elektrik
ücretini yükseltmeye hazýrlanýyor. Hatta Vatenfall, fiyatlarla
ilgili bilgilendirme mektuplarýný müþterilerine göndermeye
baþladý bile. Dünyada son 150 yýlda artan sanayileþme ve
geliþme, enerji ihtiyacýný ve talebini de büyük ölçüde arttýrdý. Çin ve Hindistan gibi geliþmekte olan ekonomilere baðlý
olarak, enerji ihtiyacindaký artýþ, elektirik piyasalarýnda da
gerek üretim, gerekse daðýtým ücretlerini yükseltiyor.
Çünkü, baþta elektirik olmak üzere dünyanýn enerji talebinin
yüzde 80'i kömür, petrol, gaz gibi tükenmekte olan fosil
yakýtlardan saðlanýyor. Talebin fazla, arzýn ise kýsýtlý olmasý
elektirik fiyatlarýný sürekli yukarý çekiyor. Almanya`nýn en
büyük elektirik daðýtým þirketi Vattenfall de, 1 Temmuz`dan
itibaren Kilowatt saat baþýna düþen elektrik ücretini ve aylýk
aidatlarý ortalama yüzde 6,5 oranýnda artýracaðýný açýkladý.
Elektirik kurumu Vattenfall`in Berlin Merkezi`nde müþteri
danýþmaný olarak çalýþan Fatih Baþkan, artan elektirik fiyatlarýnýn kar amacý güdülerek belirlenmediðini, enerjideki fiyat
patlamasýnýn konjonktüre ve borsaya baský yaptýðýný bunun
da aylýk elektirik ücretlerini arttýrdýðýný dile getiriyor:
"Elektirik üretimi için daha çok kömür yada gaz kullanýyoruz. Bu madenlerin dünya genelinde fazla talep edilmesi, borsadaki elektirik fiyatlarýnýn da artmasýna neden
oldu. Kýsacasý fiyatlardaki artýþý biz belirlemiyoruz. Yani
daha fazla kazanalým diye elektirik ücretlerini yükseltme-

Yeni Göç Yasasý
Yeni göç yasa tasarýsýnýn yoðun tepki çeken maddelerinin
baþýnda aile birleþimi ile Almanya`ya gelmek isteyen eþlere
yönelik temel Almanca bilgisi þartý var. Bazý politikacýlarýn
„ön uyum „ ifadesini kullandýklarý bu uygulama eþlerin
Almanya`ya geldiðinde daha kolay uyum saðlamasýný
amaclýyor. Ancak Temel Almanca bilgisini ölçen A1 sýnavýnýn zorunlu yapýlmasý bazý güçlükleri de beraberinde getiriyor. Bu güçlüklerden en çok etkileneceklerin baþýnda da
Türkiye kökenliler var. Eðer tasarý yasallasýrsa artýk ithal
gelin ve damatlar vize baþvurusuna A1 baþarý belgesini de
eklemek zorunda kalacak. Peki bu uygulama Türkiye´de ne
gibi olumsuzluklarý da beraberinde getirecek? Almanca dil
eðitimi veren kurumlar hazýrlýk yapýyor mu? Erhan Merttürk
konuyu yerinde araþtýrdý ve Ýzmir´deki Goethe Enstitüsünde
hem yetkililerle hem de Almanca öðrenen gelin ve damat
adaylarýyla konuþtu. Yeni göç yasa tasarýsýnda yer alan
„Temel Almanca bilgisi zorunluluðu“ en çok Türkiye´nin
doðu kentlerinden gelecek eþleri vuracak. Günlük yaþamdaki temel konuþmalarý gerçekleþtirebilecek kadar bir
Almanca bilgisi arayan A1 sýnavýný Türkiye´de yapan
Goethe Enstitüsü sadece üç büyük kentte; Ýstanbul, Ankara
ve Ýzmir de bulunuyor. Ýzmir ´deki Goethe Enstitüsü`nün
Müdürü Hans Werner Schmidt ´de Türkiye haritasýný önüne
aldý ve Almanca öðrenmede yaþanacak zorluklarý Türkce
anlattý. Schmidt Türkiye`de þartlarýn henüz olgunlaþmadýðýna dikkat çekiyor. Goethe Enstitüsü`nün de henüz bu
konuyla ilgili bir çalýþmasý yok. Ancak buna raðmen hem
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dik." Vatenfall müsteri danýþmaný Fatih Baþkan, Vatenfall`in
Klasik tarifesinin otomatik olarak Basis tarife dönüþeceðini
belirterek, söz konusu tarifle birlikte kilowatt saat baþýna
ödenen ücretin 19,3 cent ve aylýk abonelik ücretinin 5,90
Euro olacaðýný ifade ediyor. Baþkan ayrýca, ortalama yüzde
6,5 oranýnda planan fiyat artýþýyla birlikte, müþteriye sunulan hizmetlerin de çeþitleneceðini söylüyor:
"Berlin Klasik yani basis tarifesi müþterileri için bir sigorta
þirketiyle anlaþtýk. Örneðin herhangi bir elektirik kesintisinde elektronik eþyalar yada buna baðlý olarak baþka malzemelerin zarar görmesi durumunda ikibinbeþyüz Euro`ya
kadar zararý karþýlama imkanýmýz söz konusu. Masraf
üçyüz Euro tutmuþ ise bunun sadece elli Eurosunu müþteri
karþýlýyor, geriye kalan ikiyüzelliyi de sigorta karþýlýyor. Artý
acil tamir ihtiyacýnýza cevap veriyoruz.
Mesela su tesisatýnýzda bir sorun varsa biz, yirmidört saat
içinde bununla ilgili organizasyonlarý yapýyoruz. Hatta evinizde meydana gelen aðýr hasarlarda otelde konaklama
olanaðý sunuyoruz. Müþterimiz anahtarýný kaybederse
kalma çilingir ayarlýyoruz. Bunu da üçyüz Euro`ya kadar
karþýlýyoruz. En önemlisi de tapu, sözleþme gibi deðerli
evraklarýnýzý sözkonusu sigorta þirketine gönderiyorsunuz.
Onlarda sizin için bu evraklarý elektirik okuma aletlerine
koyarak, arsþve geçiriyorlar. Olur da birgün evinizde yangýn
yada soygun olursa bu evraklarý orada koruma imkanýnýz
oluyor." Vatandaþlar ise elektirik fiyatlarýndaki yükseliþe tepkililer. Bu yükseliþin var olan hayat pahalýlýðýný daha da arttýracaðýný belirtiyorlar. Ayrýca baþka þirketlerin de bulunduðuna iþaret ederek, bu þirketlerin Vatenfalle iyi birer alternatif olabileceðini söylüyorlar: Vatenfall müþteri danýþmaný
Fatih Baþkan, piyasada rekabet edecek baþka firmalarýn
bulunmasýnýn hizmet konusunda motive edici olduðunu
ifade ediyor. Baþkan ayrýca, diðer firmalarýn sadece telefonla ulaþýlabilir olduðunu, yüklü meblaðlar karþýsýnda taksit
imkanlarýnýn bulunmadiýðýiý belirterek, buna karþýn
Vatenfall`de müsteriye bireysel hizmet ve ödeme kolaylýklarý
sunduklarýnýn altýný çiziyor.

enstitü Müdürü Schmidt hem de dil bölümü koordinatörü
öðretmen Nuray Köse aile birleþiminden faydalanacak eþlerin büyük kentlerde kurslara katýlmasý durumunda A1 sýnavýndan çekinmemeleri gerektiðine deðiniyor. Bazý durumlarda Almanya`daki eþlerin teþviki olsa da ithal gelin ve
damatlar aslýnda Almanca öðrenmenin gerekliliðini þimdiden kavramýþ durumda. Goethe Enstitüsü`nde A1 sýnavýnda baþarýlý olan ithal gelinler Fatoþ ve Sevinç onlardan
sadece ikisi. Temel Almanca bilgisini ölçen A1 sýnavýnýn
kursuna katýlanlar arasýnda baþarý oraný yüzde 90 larda
olsa da yine de onlar Almanca`nýn zorluðundan þikayet
etmeden geçemiyor. Onlar zorlu bir yolun henüz baþýndalar. Vize alýp
Almanya`ya gelecekleri günü iple çekerken öðrendikleri;
kulaklarýna “kaba” gelen bu yeni dilde yine de kullanmaktan
zevk aldýklarý cümleler yok deðil.

Salih Kurbet Sinemaya Adým Atýyor

Berlin’in tanýnmýþ simalarýndan, fotoðrafçý Salih
Kurbet ve ekibi, ilk filmlerini çevirmek için hazýrlýklara baþladý. Salih Kurbet, Berlin’de yetiþen genç kuþak
Türk iþadamlarýndan. Neukölln semtinde yýllardýr
fotografçýlýk yapýyor ve Foto Pamukkale’nin sahibi.
Mesleðini çok sevdiðini, bu nedenle de baþarýlý
olduðunu belirten Kurbet, sinemaya olan ilgisini þöyle
anlattý:
‘Zaman zaman arkadaþlarla amatörce kýsa filmler
çevirip hoþça vakit geçiriyorduk. Bir gün, bir sohbet
sýrasýnda, ortaya uzun metrajli bir film çevirme fikri
atýldý. ‘Neden olmasýn’ dedik ve çalýþmalara baþladýk.’
Salih Kurbet devamla þunlarý söyledi:
‘Belki film konusunda yeterli deneyimimiz yok ama
motivasyonumuz yüksek ve yeni fikirlerimiz var.
Kemikleþmiþ fikirlerle film çevirenler artýk mesaj
veremiyorlar. Bazi çevrelerin parasal desteði ile film
çevirenler de ortaya ülkemizi kötü gösteren filmler
çýkardýlar.
Bizler bütün bunlarýn bilincinde olarak, ortaya ne
koyabiliriz diye düþündük. Almanya’da ne yazýk ki
sorunlarý olan gençlerimiz var. Bizler de bunu biliyorduk ve gençlerimize ufak da olsa bir destek verebilmenin yollarýný arýyorduk. Ýþte bu desteði yapacaðýmýz filmle vermeyi amaçladýk.
‘Gençlerin sorunlarýný gençler daha iyi bilir’ parolasýyla yola çýktýk ve Almanya’da, özellikle de Berlin’de
yaþayan Türk gençlerine iyi yönde mesaj verebilecek,
belki de onlara doðru yolu bulmada katkýda bulunabilecek bir film düþündük.
Ancak tabi ki bu bir ‘nasihat filmi’ olmayacak. Filmde
geliþen olaylar zinciri var ve filmin bütününde mesajý
vermeye çalýþacaðýz.’
Senaryomuz bitmek üzere, ancak senaryonun içeriði
hakkýnda þimdilik bilgi vermek istemiyorum.’
Salih Kurbet’e ve arkadaþlarýna SES Dergisi olarak
baþarýlar diliyoruz.

Çocuk çiftliði yararýna tablo yaptýlar
Küçük Ýstanbul Kreuzberg’in hayat damarlarýndan Gülizar Park’taki çocuk çiftliði küçük ressamlarýn tablolarýyla renklendi. Berlinli Türkler’in en yoðun olarak yaþadýklarý Kreuzberg'in
yine en canlý sokaklarýndan Oranienstrasse’de muayenehane açan çene cerrahý Doktor
Thomas Schilling’in fikir babalýðýný ve sponsorluðunu üstlendiði “minik ressamlar” projesi
medyanýn da ilgi odaðý oldu. Ýlçedeki yurttaþlarýmýzla daha iyi iletiþim kurabilmek için Türkçe
konuþan bir de yardýmcý aradýðýný dile getiren Dr. Schilling
“Özellikle biz doktorlar iþimiz gereði hergün Kreuzberg
sakinleriyle içiçeyiz. Ýlçemize sosyal konularda angaje
olmamýz ve çocuk çiftliði gibi projeleri desteklememiz çok
doðaldýr.” diye konuþtu. Çocuk çiftliðinde her hafta bir kez
bir araya gelen minik ressamlarýn tuval üzerine yaptýklarý
akrýl tablolar 20 Ekim 2007 tarihinde yapýlacak bir þenlikte açýk arttýrmaya
çýkarýlacak ve elde edilen gelir yine ilk kuþak Türkler’in “Gülizar Park” adýný verdikleri “Görlitzer Park”daki çocuk çiftliðine baðýþlanacak.
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YILMAZ ARAS HEDEF BÜYÜTTÜ
Baþarýlý Türk iþadamý
Yýlmaz Aras uluslararasý
alanda bir ilke daha imza
attý. Eco World Communication Þirketi Yönetim
Kurulu Baþkaný Yýlmaz
Aras, Berlin Dahlem ilçesindeki göz kamaþtýran
Comminication Center’de,
piyasaya sürülecek yeni
ürünü „ECO Maxx SÝM“
telefon kartýnýn tanýtýmýný
yaptý. Aras’ýn kartýyla
yaklaþýk iki yüz ayrý ülke
ile çok ucuza telefon görüþmesi yapýlabiliyor.
Yýlmaz Aras, dünya piyasasýna süreceði yeni
ürününün tanýtým toplantýsýnda baþta basýn olmak
üzere Berlinli iþverenler, sivil toplum örgütü yöneticile-

rini ofisinde sabah kahvaltýsýnda biraraya getirdi.
Eco Wold Comminication Þirketi Yönetim Kurulu
Baþkaný Aras, „Uluslararasý alanda bir ilke daha imza
atmann gururunu yaþýyoruz. Bizim piyasaya sürdüðümüz SÝM kartý ile 200 ülkeye çok rahat ve ucuz
konuþma imkaný saðlýyoruz. Yakýn zamanda benzin
istasyonlarý ve gazete bayilerinde piyasaya sunacaðýmýz kartlarý satýn alýrken herhangi bir kontrat imzalamadan internet aracýlýðýyla dahi satýn alma
imkanýnýz var. Almanya’daki telefon numaranýzla
nereye giderseniz gidin ikinci bir kart almanýza gerek
kalmadan arzu ettiðin þekilde konuþabilirsiniz. SÝM
kartýnýzýn kontörleri boþalýnca 5-10-15 Euro
karþýlýðýnda yeniden doldurmanýz mümkün olacak.
AVRUPADA’KÝ
BÜYÜK

YURTTAÞLARIMIZA

FAYDASI

Özellikle Avrupa’daki vatandaþlarýmýz için
bu kartýn çok büyük bir tasarruf olanaðý
olduðunu söyleyebiliriz. Tatile çýktýðýnýzda,
ülkenizde veya iþ gezisinde, size açýlan
veya sizin karþý tarafa açtýðýnýz telefon
görüþmelerinin bu SÝM kartý ile çok daha
ucuza geldiðini derhal göreceksiniz. Diðer
þirketlerin fiyat listeleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda aradaki farký anlayacaksýnýz. Size bir
örnek vereyim. TIR þöförleri þu anda her
ülkeye ait cüzdanlarýnda 20-30 adet sim
kartý taþýmak
durumundalar oysa bizim kartýmýzla 200
ülke için tek kart kullanýp rahat rahat
görüþebilecekler üstelik görüþmeler de
daha hesaplý olacak.“ diye konuþtu.

Berlin'e veda
Günde 24 saat Türkçe yayýn yapan Metropol FM
radyosunun kurucu ve çalýþanlarýndan Ceyhun Kara
bir veda partisi vererek Berlin'den ayrýldý. Berlinli
radyoseverlerin yakýndan tanýdýðý Kara artýk hem
Köln Radyosu hem de Köln'den yine Metropol FM için
çalýþacak.

Berlin'in sevilen radyocularýndan arkadaþýmýz
Ceyhun Kara'ya Köln'de baþarýlar diliyoruz.
Ceyhun Kara'nýn Berlin'e veda partisine katýlanlar
arasýnda, Almanya Türk Cemaati Baþkaný Kenan
Kolat ve Berliner Morgenpost Gazetesi Redaktörlerinden Ayhan Bakýrdöðen de vardý.
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GÜLRÝZ EÐÝLMEZ'in MARKASININ ADI ÝNAT
iþ kadýnlarýna yönelik aðýr giysilerin yer aldýðýný dile
getiren Eðilmez, en büyük amacýnýn, kaliteyle güzel
tasarýmý buluþturan „ÝNAT“ markasýnýn moda
dünyasýnda kendine bir yer edinmesi olduðunu söylüyor. 2007-2008 sonbahar koleksiyonundaki tüm
parçalarý Ýzmir’de diktirdiðini söyleyen Berlinli modacý
Gülriz Eðilmez koleksiyonundaki parçalarda „Buldan
Bezi“ kullanýyor.

Verdiði ilk koleksiyonu büyük ilgi gördü.
Güzel giyinmenin bir sorun ya da imkansýz bir þey
olmadýðýný vurgulamak için koleksiyonuna „ÝNAT“
adýný verdiðini dile getiren Ýzmir doðumlu modacý
„Ben giyinmesini bilmiyorum“ diyen bayanlara yardýmcý olmak için yeni model elbiseler ürettiklerini ifade
edip meslektaþlarý Tobias Raddatz ve Erik Hildebrand
ile özellikle 36- 42 beden çalýþtýklarýný belirtiyor.
Koleksiyonunda aðýrlýklý olarak gece kýyafetlerinin ve

Köyüne 55 bilgisayar baðýþladý
SÝZ DE EÐÝTÝME KATKI YAPIN !

Uzundere ilçesi ve Çamlýyamaç beldesindeki ilköðretim okullarýna iki yýlda 55 bilgisayar baðýþlayan Ýlyas
Bakýr gururumuz oldu.
Almanya' ya 1966 yýlýnda gelen ve uzun yýllar çalýþtýktan sonra emekliye ayrýlan Erzurumlu Ýlyas Bakýr, iki
yýl içinde Erzurum'a baðlý memleketi Uzundere Ýlçesi
ve Çamlýyamaç beldesideki ilköðretim okullarýna
55 adet bilgisayar, 8 faks aleti, 7 yazýcý makýnasý ve
bir de tarayýcý hediye ederek gururumuz oldu.
Kiþisel çabalarýyla ve yardýmsever Berlinli Türklerin
katkýlarýyla topladýðý çalýþýr haldeki bilgisayarlarý eðitime katký amacýyla Türkiye' ye götüren 63 yaþýndaki
Ýlyas Bakýr, kasaba ve ilçedeki okullara hediye ettiði
bilgisayarlarla hem öðrencileri sevindirdi hem de eðitime katkýda bulundu. Berlin'de yaþayan pek çok
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hayýrseverden destek gördüðünü söyleyen Bakýr,
"Ben vatandaþlýk görevimi yapýyorum. Biz yokluklar
içinde okuma yazma öðrendik. Hiçbir zaman doðru
düzgün defterimiz, kitabýmýz veya kalemimiz olmadý.
Günümüz bilgisayar çaðý. Geçmiþte bizim de eksiklerimiz oldu. Günümüzün çocuklarý da öyle okusun
dememeliyiz ve onlara elimizden geldiðince her türlü
maddi ve manevi desteði vermeliyiz" dedi.

ATA YADÝGÂRI FESÝ DÝRÝLTEN ADAM

O s m a n l ý
Ýmparatorluðu'nda yaygýn olarak kullanýlmasý nedeniyle Avrupa'da Osmanlýlýkla ve Türklükle özdeþleþtirilmiþ bir nesne idi o, günümüzde dahi birçok
Avrupalý, Türkiye'de yaygýn olarak fes takýldýðý
kanýsýndadýr. Avrupalýlar öyle zannetseler de
Anadolu’da 1925 yýlýndan beri sadece filmlerde
görülen “Fes” Berlin’de yeniden ortaya çýktý.
Fesin kýsa tarihi
Tepesi düz, silindir þeklinde bir þapkadýr Fes,
alamet-i farýkasý püskülü ve kýzýl-bordo arasý rengidir,
bu kýzýl bordo arasý rengini, tadýný yakýndan
tanýdýðýmýz kýzýlçýktan almýþ. Osmanlý Ýmparatorluðu’nun modernleþme ve batýlýlaþma çabalarý avrupalýlar
gibi modern, çaðdaþ ve belkide en önemlisi bütün o
farklý milletleri tek tip bir kýyafet altýnda birleþtirecek
bir formül gerektirmiþ, iþte devrin padiþahý II.
Mahmut’un bir ferman ile Fes imparatorluðun resmi
þapkasý olur.
Sultan II. Mahmut döneminde Osmanlý sarayýnda
Avrupalý gibi giyinme modasý baþ gösterdi. Daha
sonra bu moda ilim adamlarýna ve halka yayýldý ancak
Avrupa usulü þapkalarýn namaz kýlarken zorluk çýkarmalarý, sipersiz bir þapka kullanýmýný gerekli kýldý.
Sultan Mahmut'un fermaný üzerine fes,
imparatorluðun resmi þapkasý oldu. 1840 lardan itibaren þüvarý ve topçu hariç, Osmanlý askerlerinin üniformasýnýn bir parçasý haline geldi. Arnavut askerleri
beyaz fes takýyorlardý. Zamanla fesin etrafýna türban
sarma geleneði ortaya çýktý ve sarýk icad edilmiþ oldu.
TBMM 25 Kasým 1925'de Þapka Kanunu'nu çýkardý
ve yüzyýllardýr kullanýla gelen fes, sarýk ve benzeri
baþlýklar yerini modern Avrupa'nýn kullandýðý þapkalara býraktý. Fes, geçmiþte Osmanlý Ýmparatorluðu'nun
parçasý olan ülkelerde, birçok müslüman ülkede, bazý
Afrika ülkelerinde, Hindistan ve Pakistan'da yaygýn
olarak kullanýlmýþtýr. Günümüzde kullanýmý oldukça
azalmýþtýr. Pakistanda fes, hilafet yanlýlýðýnýn göstergesidir. Pakistanlý politikacý Navabzade Nasrullah
Han, 2003'teki ölümüne dek fesini çýkarmamýþtýr.
Fes, Osmanlý Ýmparatorluðu'nda yaygýn olarak kullanýlmasý nedeniyle Avrupa'da Osmanlýlýkla ve
Türklükle özdeþleþtirilmiþtir. Günümüzde dahi birçok
Avrupalý, Türkiye'de yaygýn olarak fes takýldýðý
kanýsýndadýr.
Bazý karikatürlerde fes tembelliðin ve rahatýna
düþkünlüðün göstergesi olarak kullanýlmýþtýr. Bunun
nedeni 19. yüzyýlda fes takýlan coðrafyada bulunan,
Ýngiliz aristokrat, asker ve devlet adamlarýnýn, gayriresmi akþam eðlencelerinde ve istirahat zamanlarýnda fes takmýþ olmalarýdýr. Tosun Paþa, Süt Kardeþler,
Þekerpare gibi hafýzalarýmýza kazýnmýþ filmlerden

32

hatýrlayabildiðimiz Fes, toplu taþýma araçlarý ile artýk
bir kaç durak yakýnýmýzda. Yusuf Dikici, Neukölln
Boddinstraße üzerindeki küçük atölyesinde iþte o
filmlerde görmeye alýþtýðýmýz feslerden yapýyor ve
satýyor. Satýyor satýyor da, Yusuf Bey’in aklýna fes dikmek nereden gelmiþ ve bu fesleri kimler satýn alýyor
acaba?: "Berlin’deki tanýdýklarýn, cemaatlerin ve
Mehter Takýmý gibi oluþumlarýn ihtiyaç duyduklarý
birþeydi, aradýk, taradýk, bulamadýk, dolayýsýyla kendimiz bu iþe giriþtik." Böyle baþlamýþ Yusuf Bey’in fes
hikayesi, “Feshane zu Preußen” gibi ilginç bir isim verdiði dükkan - imalethanesinde yürütüyor iþlerini,
Feshane zu Preußen iþinin hikayesi ise þöyle.
"En baþta fes yapýlýyor burada, dolayýsýyla Feshane
koyduk ismini, Berlin ve Prusya Krallýðý’nýn tarihi ve
önemi sebebiyle de zu Preußen, hepsi bir arada
“Feshane zu Preußen” Yedi sene emek verdiði Fesleri
Amerika’ya bile yollamýþ Yusuf Bey Amerikalý bir arkadaþ benden fes sipariþ etti, onun çevresi de bunu
görüyor, biz de isteriz diyorlar, böyle daðýlýyor kulaktan kulaða. Burada birkaç satýra sýðdýrdýðýmýz fes,
Yusuf Bey’in tam yedi senesine mal olmuþ, fes dikmek
kolay olmasa gerek, kolay da olmamýþ.
"Ýlk baþlarda kumaþtan ziyade ellerimi dikiyordum,
çünkü amatör olarak baþladým, bunun meslek eðitimini almadým. Bayaðý da emek sarfettim, þimdi bu fesleri Osmanlý’nýn askeri ve dini kýyafetlerini dikiyorum.
Peki acaba ne kadar sürüyor Yusuf Bey’in bir fes dikmesi?: "Ýlk önce elle dikiyordum, o zaman beþ saat
sürüyordum, sonra makineye geçtim, þimdi 45 dakika
sürüyor."Yusuf Bey artýk bu iþin ustasý olmuþ
anlaþýlan, üzerine bu kadar emek verilen bir fes için
biz müþterilerin ne
kadar
ödemesi
gerekiyor?:
"Normalde 25 Euro.
Almanlar ya da
Türkiye’den
gelmeyenler için bu
meblað
uygun.
Ama ben
Türkiye’den gelen
büyüklerime korkuyorum bu fiyatý
söylemeye,
kalp
krizi geçirebilirler
diye.
Bazi karikatürlerde, fes, tembelliðin ve rahatýna
düþkünlüðün göstergesi olarak bile kullanýlmýþ, ama
Yusuf Bey’in tembel olduðunu söyleyemeyeceðim,
Yusuf Bey çok yakýnda Feshane yu Preußen ‘in
Flughafenstraße üzerinde daha geniþ, caddeye

TÜRK VE ALMAN VELiLER BiRLiKTE
GÖSTERi YAPTILAR

Berlin’de hayata geçirilen eðitim reformlarý çerçevesinde
pek çok sözleþmeli öðretmen ve eðitmenin de iþine son
verilecek ya da çalýþma saatleri azaltýlacak. Avrupa’nýn tek
Türkçe-Almanca müfredatlý tam gün Avrupa Okulu „Aziz
Nesin Grundschule" de bundan en çok etkilenecek okullar
arasýnda bulunuyor. „Küçük Ýstanbul“ Kreuzberg’in gözbebeði okulda ilk etapta beþ ardýndan da üç eðitmenin daha
görevine son verileceðini duyan anababalar ayaklandý.
Berlin Eðitim Bakaný Jürgen Zöllner’in kapýsýnda protesto
gösterisi yapan veliler ve öðrenciler „Eðitmenlerimize
dokunmayýn“ yazýlý pankartlar taþýdýlar.
Eyalet Eðitim Bakaný Zöllner ile görüþmeleri mümkün
olmayan elli kiþilik grup ellerindeki iki yüz veli tarafýndan
imzalanmýþ üç sayfalýk þikayet mektubunu Zöllner’in vekillerinden Ludger Pieper’e verdiler. Aziz Nesin Ýlkokulu Veliler

Baþkaný Bernhild Mennenga eðitmenlerin iþine son verilmesi halinde okulda yaþanmasý beklenen büyük sorunlarý
Pieper’e aktardý. Karþýsýndaki öfkeli velilere yanýt vermekte
zorlanan Pieper „Karþýlaþacaðýnýz zorluklarý biliyor, endiþelerinizi de anlýyorum. Size elimizden gelen yardýmý yapmaya
çalýþacaðýz. Yeni reformlar iki dilli eðitim veren ve maddi olanaklarý kýsýtlý okullara ek yardýmlarý öngörmektedir“ þeklinde
konuþtu. Velilerle, Aziz Nesin Ýlkokulu’nun eðitmenleriyle
ilgili sorununu masaya yatýrmak için randevu veren Ludger
Pieper konuyu Bakan Zöllner’e de ileteceðini dile getirdi.
Çocuklarýyla birlikte protestoya katýlan Türk ve Alman veliler
konunun takipçisi olacaklarýný ifade ettiler.
Medyanýn kendilerini yalnýz býrakmamalarý gerektiðini ifade
eden velilerden Oya Yýlmaç, Christine Kriegerowski, Birgül
Turan ve Fehriye Uncu teþekkür ettiler. Veliler: „Ýlk önce beþ
eðitmenin iþine el çektireleceðini söyleyip ardýndan da bu
rakamý sekize yükselttiler. Özel bir konumu olan okulumuzun sekiz eðitmeninin gitmesi halinde çocuklarýmýzýn
Türkçe öðrenmesi de mümkün olamayacak. Bu da çocuklarýmýzýn eðitimi açýsýndan tehlike çanlarýnýn çalmasý
anlamýna geliyor.
Kaliteli eðitim azalacak. Herþeyden tasarruf edilebilir ama
eðitimden asla. Böylesi bir eðitim sistemine göz yummamýz
düþünülemez. Bu çocuklar bu ülkenin de geleceði ve okullarda daha iyi yetiþmeleri lazým.“ þeklinde konuþtular.

Küçük Ýstanbul'da
ilk Türk Çevre Günü
Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu’nun (TBB) „Yeþil Çember“ kuruluþuyla birlikte “Küçük Ýstanbul” Kreuzberg’de
gerçekleþtirdiði ilk “Türk Çevre Günü” büyük ilgi gördü.
Oranienstr. 34 adresindeki Aile Bahçesi’nde yapýlan çevre
gününe katýlanlar arasýnda Türkiye Cumhuriyeti Berlin
Baþkonsolosu Ahmet Nazif Alpman ve Berlin Eyaleti
Göçmenler Görevlisi Günter Piening de vardý.
Çevre bilincinin gün boyu masaya yatýrýldýðý toplantýlarda
dünyanýn sadece bir ulusa ve bölgeye ait olmadýðý ve
doðal dengeden bütün fertlerin sorumlu olduðu hatýrlatýldý.
Banu Baturay’ýn sunduðu çevre odaklý konuþmalarda,
yeryüzünde doðal afetlere dikkat çekildi ve ancak çevreyi
koruyarak gelecek nesillere daha yaþanýr bir dünya
býrakabýleceði vurgulandý. Yeþil Çember Türk Çevre grubunun sözcüsü Gülcan Mýlýç, derneklerinin dokuz ay önce
kurulduðuna iþaret edip “Bu çevre günü, ilk giriþimimiz.
yakýnda internet üzerinden de insanlarýmýzý bilgilendireceðiz. Çevremizi korumak için el ele vermek zorundayýz.”
dedi.

Toplantýda
konuþan
Berlin
Baþkonsolos Alpman ise böyle bir
giriþimin içinde olmaktan mutluluk
duyduðunu ifade edip “Çevre
konusu sadece hükümetlerle ve
derneklerle sýnýrlý deðil. Küçük
adýmlar da önemlidir. Örneðin, evimizde kullandýðýmýz suyun elektriðin israf edilmemesine özen
gösterebiliriz. Bu ayný zamanda
maddi olarak da tasarruf anlamýna
gelecektir. Aileler, çocuklarýna
çevre bilinci aþýlayarak kendi davranýþlarýyla da örnek olabilirler. Ýþadamlarý doðanýn korunmasý için yatýrýmlar yaparak, yeni gelir ve iþyeri kaynaklarý yaratabilirler.” diye konuþtu. Yabancýlar Sorumlusu Günther Pienning, ise “Temel
doða yasalarýna uymak, günlük yaþamýn sürdürülmesi için
vazgeçilmez bir kuraldýr ve bundan da ilk etapta devlet ve
politikacýlar sorumludur ancak, toplum olarak biz de üzerimize düþeni yapmak zorundayýz. Evde kullandýðýmýz
ampülden, beslenmemize kadar her alanda daha hassas
olmalýyýz.” dedi. Piening, dünyayý deðiþtirmeye önce evlerdeki çevre sorunlarýný çözerek baþlayalým' diyerek
Kreuzberglliler'i çevre dostu olmaya çaðýrdý.
Ýlk Türk Çevre Günü'ne katýlanlar arasýnda bulunan TDU
Baþkaný Remzi Kaplan da, alýþveriþte bez poþrt kullanýlmasýný önererek, "Ýþadamlarý sadece para kazanmakla
deðil ekolojik sorunlarla da yakýnen ilgilenmeliler. TDU olarak biz de bu konu ile daha yakýndan ilgileneceðiz. Doðaya
zarar veren naylon poþet devri artýk sona ermeli. Devletin
sunduðu teþviklerle, iþyerlerimizi, arabalarýmýzý çevreye
uyumlu hale getirecek deðiþiklikler yaparak, ekolojik dengeye katkýda bulunalým'" çaðrýsýnda bulundu.
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RÝESTER EMEKLÝLÝÐÝ
Orhan Daldenýz
Yaþlýlýk güvencesi için devletin saðladýðý
en yüksek teþvik olanaðý
Riester Emekliliði herþeyden önce yaþlýlýktaki geciminizi güvence altýna almak için tasarlanmýþtýr. Sadece sizin ödemiþ olduðunuz aidatlardan deðil, devletin ödediði katký primlerinden de
gelir saðlanmaktadýr.
Temel Katký Primi kiþi Baþýna
2007 senesý
2008 senesý

114 €
154 €

Temel Katký Primi Çocuk Basina
138 €
185 €

Örnek: Ýki Çocuklu bir Aile için devlet toplam 2008 den itibaren her yýl 678 € katký primi olarak
acaðýnýz Riester - Konto suna yatýracaktýr.
Jop Center de gelir olarak görülmüyor ayrýca Hartz IV alanlar korkmalarýna gerek yok cünkü
kimse el süremiyor. Ýnsolvenz dahi yapsanýz birikmiþ olduðnuz paraya dokunamýyorlar ve birikmeye devam ediyor.
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BERLÝN`DE CUMHURÝYET RESEPSÝYONU

Berlin Büyükelcisi Mehmet Ali Ýrtemçelik Beyin
Cumhuriyetin 84. Kuruluþ resopsiyonunda sivil ve askeri bir
araya geldi. Otel The Rits Carlton’da verilen resepsiyona
Berlin Baþkonsolosu Ahmet
Nazif Alpman, Almanya eski
Ýç Ýsleri Bakaný Otto Schily,
iþtirak edenler arasunda idi.

Berlin'de resepsiyon verdi. Eyalet Baþbakanlýðý Rotes
Rathaus'da verilen resepsiyona, Berlin Büyükelçisi Mehmet
Ali Ýrtemçelik, Türk kökenli federal ve eyalet meclisi üyeleri,
iþ adamlarý, dernek temsilcileri, vatandaþlar ve çok sayýda
Alman katýldý. Ýkinci kez tarihi Belediye Sarayý'nda gerçekleþtirilen Cumhuriyet Bayramý Resepsiyonu’nda Türkiye
Cumhuriyet'in 84. kuruluþ yýldönümünün anlamýný vurgulayan bir açýlýþ konuþmasu yapan Berlin Baþkonsolosu
Ahmet Nazif Alpman, 1923 yýlýnýn sadece Türkiye için deðil
Avrupa için de önemli bir gün olduðuna dikkat çekip resepsiyona katýlanlara teþekkür etti ve herkesin bayramýný kutladý. Yaklaþýk beþ yüz konuðun katýldýðý resepsiyonda konuklara Türk mutfaðýndan örnekler sunuldu.

Türk kökenli federal ve eyalet meclisi üyeleri, iþ adamlarý, dernek temsilcileri, vatandaþlar ve çok sayýda
Alman katýldý.
Berlin Büyükelçisi Ýrtemçelik
gelen konuklarý tek tek
kapýda karþýladý.
Çok kalabalik geçen resepsiyonda türk mutfaðýndan
örnek yemekler misafirlere
ikram edildi.
Berlin'de düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu'na yaklaþýk
beþ yüz konuk katýldý. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisinden
sonra kurulan pek çok ülkeye örnek teskil ettiðine dikkat
çeken Berlin Baþkonsolosu Ahmet Nazif Alpman konuklarýn
bayrmýný kutladý.
Türkiye'nin Berlin Baþkonsolosu Ahmet Nazif Alpman ve
esi Sevinç Alpman, Cumhuriyet Bayramý dolayýsýyla

En çok sevdiðin Kitabi hediye et
Cezaevlerine kitap kampanyasý devam ediyor
Berlin Büyükelçisi Mehmet Ali Ýrtemçelik’in eþi Nazli
Ýrtemçelik ve Baþkonsolos Ahmet Nazif Alpman’in eþi
Sevinç Alpman’ýn baþlattýklarý cezaevlerine kitap yardýmý
kampanyasý tuttu. Kampanyanýn gidiþatý ile ilgili olarak bir
basýn toplantýsý düzenleyen Bayan Alpman ve Doktor
Susam Dündar-Iþýk, cezaevlerindeki gençlerin dünyayla
iliþkilerinin kesilmemesi ve yalnýz olmadýklarýný daha iyi hissetmeleri için baþlattýklarý kitap kampanyasýnýn sürdüðünü
ve kampanyanýn önemini vurguladýlar. Türkiye'de bulunan
Bayan Ýrtemçelik'in katýlamadýðý basýn toplantýsýnda cezaevine düþen gençlerin kitaplar aracýlýðýyla yeni dünyalar keþfetmelerine yardýmcý olalým ve onlarý yeniden ve daha iyi bir
þekilde topluma kazandýrýlalým diyen Bayan Alpman þunlarý söyledi:
EN BEÐENDÝÐÝN KITABI HEDÝYE ET !
‘’En çok sevdiðin kitabi hediye et’’ sloganýyla Berlin cezaevlerinde yatan, baþta gençler olmak üzere, vatandaþlarýmýza

kitaplar armaðan etmek istiyoruz. Fakat bunlar rasgele kitaplar olmamalý; onlara ýþýk tutacak, umut verecek, hayat felsefelerini deðistirebilecek ve gerektiðinde arkadaþlýk yapabilecek kitaplar olmalý! Yani en sevdiðiniz, en etkilendiðiniz,
en okumaya deðer gördüðünüz kitaplari hediye edin lütfen!”
Yurttaþlara yönelik aktif çalýþmalarýyla tanýnan ve kampanyaya basýndan itibaren destek veren Jobstarter Proje
Manajeri Dr. Susam Dündar-Isýk da
“Gençlerimize nerede olurlarsa olsunlar, her koþulda ve her
zaman sahip çýkmamýz gerekmektedir. Her baþarý veya
baþarýsýzlýkta kiþinin olduðu kadar toplumunda olumlu veya
olumsuz etkileri vardýr. Kitaplar, cezaevindikelerin, yaþanmýþ baþka hayatlarýn
içine girerek kendi
yalnýzlýklarýný unutmalarýný, umutsuzluða ve karamsarlýða
düþmelerini engeller,
hayata tutunmalarýný
saðlar.“ dedi.
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SEVGÝ SÖZLERÝ

AÞK SÖZLERÝ
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Býrakma beni sevdiðim gidiþine dayanamam, Hasre
t
gözyaþlarýmla kendimi avutamam ,Dönerim dersin
ama kadere inanamam, Býraktýðýn anýlarla sensiz
yaþayamam.
Yanaðýna konan kar tanesi eriyip dudaklarýna
indiðinde, Hissettiðin o bir damla serinliði benimle
paylaþmak istersen, Yönünü rüzgara dön ben o
rüzgardayým. Kucaklamaya kollarýnýn yetmeyeceði
bir aðaç , bir tohumla baþlar; En uzun yolculuklar bir
adýmla baþlar; Gerçek sevgiler ise küçük bir tebessümle baþlar. Seni unutmak zor anlatmaksa
imkansýz, Sen unutuldukça hatýrlanan, Anlattýkça bitmeyensin meleðim. Seni uzaktan sevmeyi, bana
bakmadan görmeyi, Seni duymadan dinlemeyi,
gözyaþlarýmla gülmeyi Ve kavuþmak için sabretmeyi
,
Her þeyi öðrendim ama sensiz olmayý asla. Duygular
vardýr anlatýlamayan. sevgiler vardýr kelimelere sýðmayan. Bakýþlar vardýr insaný ömür boyu aðlatan.
Yollar
vardýr aþýlmasý güç olan. Kalpler vardýr acýlarla
parçalanan, ve insanlar vardýr hiç unutulmayan.
Sanma beni sevipte býrakanlardan. Benim sevgim
mezara kadar olanlardan. Bir Çiçeðin açmak için
sebepler bulduðu gibi, Yaþama dair sebepler bulma
k
için yaþýyorum. Eðer bir gün gelir de yaþamak için
bir sebep bulamazsam; Ölmek için bir sebep bulmuþum demektir.

Erhan Merttürk Bekarlýða veda etti…
RBB Multikulti Türkce
yayýnlarýndan tanýdýðýmýz
yakýþýklý sevgili arkadaþýmýz
Erhan Merttürk, Berlinde
tanýþtýðý, kendisi gibi
Karþýyakalý olan Esra Topcu
ile hayatýný birleþtirdi.
Esra ve Erhan arkadaþlarýmýz Ýzmir Vilayetler
Evinde yapýlan düðün töreni
sonrasý,
CNN Türk Ýstanbulda iki
Johannes Rau bursu ile
göreve baþladý.
Mutluluklar dileriz…
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Diþeti sorunlarý genel saðlýk durumu
için tehlike oluþturabilir.

Diþeti sorunlarý genel saðlýk durumu için tehlike
oluþturabilir.
Etkilenen insan sayýsý artýyor, bilgi ise henüz az
Diþleri destekleyen yapýda oluþan iltihaplý hastalýklarýn (parodontit) genel saðlýk durumunu olumsuz
etkileyebileceði ve bazý hastalýklara karþý eðilimi arttýracaðý bugün dahi hastalar arasýnda pek bilinmemektedir. Halbuki parodontitten rahatsýzlanan sþker
hastalarý ile kalp ve damar hastalarý aðýr veya yaþam
tehdit edici komplikasyon riskleriyle bile karþý karþýya
kalabilmektedirler. Uzmanlar artýk diþeti sorunlarýna
daha fazla önem verilmesi için uyarýlarda bulunuyorlar.

Baþlangýçta diþeti iltihabý var
Köln þehrinden Dr. med. dent. Kývanç Tunca
„Parodontit, aðýz içine yerleþmiþ bakterilerin tabakalaþýp diþeti iltihabý (Gingvit) yapmasý ile baþlar. Aðýz
içinde tabakalaþmýs bakterilerin metabolize olmasý ile
diþ etlerinde tahribat oluþuyor. „Gingivit“ klasik
semptomlarý: Diþ etlerinde kýzarýklýk, þiþme, hassasiyet, temasla kanama. (örnek: diþ temizliði esnasýnda)“
Diþleri destekleyen yapýnýn harap olmasý bunun ötesinde genel saðlýk durumunu da önemli ölçüde etkileyebiliyor. Hatta ilerlemiþ bir parodontit çiðneme
fonksiyonunu ve gýda seçimini dahi kýsýtlayabiliyor.
Aðýz kokusuna yol açabiliyor, diþ görünümü olumsuz
etkiliyor ve iletiþim yeteneðini sýnýrlandýrabiliyor.
Þeker hastalýðý ve kalp ve damar hastalýklarý
Araþtýrmalar þeker hastalarýnýn parodontal hastalýk
geliþtirmeye daha eðilimli olduðunu gösteriyor.
Hastalýk genelde þeker hastasý olmayanlara oranla
daha þiddetli seyrediyor. Özellikle 40 yaþýn üzerindeki þeker hastalarý için tehlike daha büyük, çünkü
þeker hastalýðý ne kadar uzun süreli ise parodontit de
o kadar þiddetli geliþiyor. Bunun ötesinde diþleri
destekleyen yapýda oluþan bir iltihaplanma kan þekeri düzeyinin kontrolunda sorunlara yol açarak kan
þekeri deðerlerinin ayarlanmasýný da güçleþtirebiliyor.
Parodontit ayrýca kalp ve damar hastalýklarý için bir
risk göstergesidir. Bu baðlamda diþleri destekleyen
yapýda oluþan iltihaplanmalarýn kalp enfarktüsü ve
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inme risklerini arttýrdýðýna artýk kesin gözüyle bakýlmaktadýr. Etkenleri parodontit olgusunda yer alan
bakterilerdir. Bunlar evde uygulanan aðýz hijyeni veya
diþhekimi tarafýndan yapýlan müdahaleler sýrasýnda
kana karýþarak trombozlara ve enfarktüslere neden
olabilirler.
„Gingivit optimal bir tedavi uygulanmasý durumunda
genellikle tersinirdir, yani iltihaplanma gerileyebilir“
diyor, meridol araþtýrma grubundan Dr. Burkhard
Selent ve ekliyor: „Tekrar saðlýklý diþetlerine kavuþabilmek için alýnmasý gereken en önemli önlem diþleri
düzenli bir þekilde, arayüzlerini, protez, köprü ve
implant altlarýný da kapsayacak þekilde fýrçalayarak
diþlerdeki bütün kalýntýlarý düzenli aralýklarla ve tamamen uzaklaþtýrmaktýr. Bu temizlik esaslý bir þekilde
yapýlmalý ancak tahriþ olmuþ bölgelere özel ihtimam
gösterilmelidir.“
Dr. Selent diyor ki: „Araþtýrmalar amin florür/kalay
florür kombinasyonu içeren diþ macunlarý ile oral
solüsyonlarýn kombine edilerek kullanýlmasýnýn çok
etkili sonuçlar verdiðini göstermiþtir.“ Diþetleri için
özellikle kýllarýnýn ucu mikro incelikte olan firçalar
uygundur. Bunlar diþleri, özellikle diþeti kenarýndaki
bölgede olmak üzere, ihtimamla ve esaslý bir þekilde
temizler ve tahriþ olmuþ diþetlerini dahi korurlar.
Geliþtirilmiþ olan meridol diþ fýrçasý sayesinde etkili
bir temizlik ile asgari diþeti yaralanmalarý arasýnda
optimal bir denge saðlanmýþtýr. Bilimsel incelemeler
bunu kanýtlamaktadýr. Bunun nedeni kýllara verilen
yeni biçimden kaynaklanmaktadýr: Çaplarý diplerde
0,18 mm, uçlarda ise sadece 0,02 mm kadardýr. Bu
sayede son derece yumuþak ve esnek ama ayný
zamanda da saðlam ve dayanýklýdýrlar.
„Diþetlerinin önceden iltihaplanmýþ olmasý ve özel bir
ihtimama ihtiyacý olmasý durumunda plagin atýlmasý
daha da büyük önem kazanmaktadýr “ diyerek konuya
açýklýk getiren Dr. Selent þöyle devam ediyor: „Bir çok
hasta diþlerini en esaslý ve en mükemmel þekilde
fýrçalamak niyetiyle yola çýkýyor ancak uygun
olmayan bir fýrça kullanýyor ve diþlerini yanlýþ
fýrçalýyor. Özellikle sert kýllý fýrçalarla fazla bastýrarak
yapýlan yatay fýrçalama hareketleri diþetlerinin ve diþlerin zedelenmesine neden olabiliyor. Uygun bir diþ
fýrçasý ve doðru fýrçalama tekniðiyle bunun önüne
geçmek mümkün.“
elmex ve meridol araþtýrma ürünleri helal sertifikasý
almýþtýr (son olarak Mayýs 2007'de).
http://www.zahngesundheit-aktuell.de/
Basýn yayýn iliþkileri:
GABA GmbH
PR & Communication meridol Forschung
Berner Weg 7, DE-79539 Lörrach
Ileti presse@gaba.com
Tel. ++49 / 07 62 1 / 907 - 120
Faks ++49 / 07 62 1 / 907 - 124

BÝLAL ÇUBUKCU Hertha BSC

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'in altyapýsýndan yetiþen ve bu sezon ilk kez profesyonel takýmda
forma giyecek olan Bilal Çubukçu, ilk antrenmanýna
çýktý. Hertha BSC 23 yaþ altý takýmýnda baþarýlý bir
dönem geçiren Bilal, "Bundesliga'da oynamak için
sabýrsýzlanýyorum. Hedefim öncelikle ilk 11'e girmek.
Kalýcý olmak istiyorum. Bunun için çok çalýþacaðým.''
dedi. Altyapýdan geldiði için takýmdaki futbolcularý
tanýdýðýný ve oyunculara alýþmakta zorluk
çekmeyecegðni ifade eden Bilal, Hertha Berlin ile 1
yýlý opsiyonlu 2 yýllýk sözleþme imzaladýðýný belirtti.
Takýmdan ayrýlan milli futbolcu Yýldýray Baþtürk'ün
önemli bir futbolcu olduðunu; ancak yerinin doldurulabileceðýný kaydeden Bilal, kendisinin de orta sahada
oynadýðýni, çok çalýþýp Yýldýray'ý aratmayacaðýný söyledi. Hertha da oynayan ve babasý Türk, annesi
Alman olan Malik Fathi de takýmýnýn geçen sezon iniþli çýkýþlý bir dönem geçirdiðini, gelecek sezonun çok
daha istikrarlý geçmesi gerektiðini belirtti.
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MALÝK FATHÝ Hertha BSC
Hertha BSC’li Malik FathÝ’den, 1. FC
Schöneberg’e Dostluk ZiyaretÝ
Hertha BSC’nin baþarýlý müdafa oyuncusu Malik
Fathi, geçenlerde, Berlin SES Dergisi’nin
sponsorluðunu yaptýðý 1.FC Schöneberg’e bir dostluk
ziyaretinde bulundu. Ziyaret sýrasýnda büyük ilgi
gören Malik Fathi, genç futbolcularla bol bol söyleþti
ve onlara imza daðýttý. Bu ziyaret, Ses Dergisi Genel
Yayýn Yönetmeni ve 1. FC Schöneberg’in oyuncusu
Ahmet Tunga’nýn giriþimiyle gerçekleþti. Mütevazi
kiþilði ile büyük ilgi toplayan Alman Milli Takýmý oyuncusu Malik Fathi, 1.FC Schöneberg’in oyuncularý ve
hayranlarýyla hatýra fotoðrafý da çektirdi. Hertha Berlin
geçen sezonun þampiyonu Stuttgart önünde 3-1 galip
gelerek seyircilerini sevindirdi. Stuttgart deplasmanda
Hitzlsperger'in golü ile 15. dakikada öne geçti. Ýkinci
yarýda 50 dakikada ev sahibi ekip Chahed'in penaltý
golüyle beraberliði saðladý: 1-1. 65.dakikada Malik'in
kafa golü baþkent ekibi Berlin'i 2-1 öne geçirdi.
Hertha 80.dakikada Okoronkwo ile arayý açtý:3-1
Stuttgart'ta Serdar Tasçý, Hertha'da ise Malik Fathi
baþarýlý futbollarý ile göz doldurdular.
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Türkiyemspor A-Jugend Hasan KESKÝN
Türkieymspor A.Jugend Berlin Þampiyonu oldu, bu nedenle tüm Türkiyemspor camiasýný kutlarýz.

bir kulübün içinde bulunmak bize onur ve keyif veriyor.
Takýmda Alman ve diðer milletlerden oyuncu var mý?
Tabi ki var. Zaten bizim amacýmýz, spor ruhuna uygun olarak, çok kültürlü bir camia oluþturmak. Ancak bu yýl takýmda fazla yabancý yoktu. Bu yýl bir Alman, bir Arap ve bir de
Malezyalý vardý, ama bu kadarý yeterli deðil. Þu anda takimimiz 28 kiþiden oluþuyor. Bu kadroda daha fazla Alman ve
diðer milletlerden çocuklar görmek istiyoruz.

Türkiyemspor’un Baþarýlý Antrenörü
Hasan Keskin’le konuþtuk
Hasan Keskin:
Çocuklarýmýza sahip çýkalým, onlarý sokaða terk edemeyiz.
Saha ve salon eksiklði hizmetimizi sýnýrlandýrýyor.
Hasan bey, sizi biraz tanýyabilir miyiz?
1960’ta Giresun’da doðdum, çocukluðum Ýstanbul’da geçti.
Ýlk ve orta eðitimimi Ýstanbul’da tamamladýktan sonra, 1976
yýlýnda Berlin’e ailemin yanýna geldim. Berlin’de eðitimime
devam ettim. Abitur yaptýktan sonra, üniversiteye kaydoldum ve iki yýl Ýþletme Bölümü’nde okudum. Ancak futbolu
çok sevdiðim için, o yöne aðýrlýk verdim. Aktif futbol
yaþamýmdan sonra antrenörlük kurslarýna katýldým. Bu
kurslarda çeþitli lisanslar yaptým. En son da, bundan 3 yýl
önce ‘A Lisansý’mý yaptým ve 13 aydýr da Türkiyemspor ‘AJugend’ takýmýnýn baþýndayým
Berlin’de aktif futbol yaþamýnýz hangi takýmda geçti?
1976 yýlýnda, Berlin Türkspor’da futbola baþladým. O zamanlar Ýlyas Tüfekçi, Hikmet Karaman gibi arkadaþlarla futbol
oynama þansý buldum. Bir süre sonra sakatlandým ve futbola veda etmek zorunda kaldým.
Bize Türkiyemspor’u biraz tanýtýr mýsýnýz?
Kulübümüzü sanýyorum Berlin’de tanýmayan yoktur.
Türkiyemspor yýllarca birçok önemli baþarýya imza attý, ünü
Batý Avrupa ve Türkiye’ye ulaþtý. Önümüzdeki yýl
Türkiyemspor’un 30. kuruluþ yýlýný kutlayacaðýz. Bu da bizler için gurur vericidir. Böylesine baþarýlý ve hedefleri olan

Türk gençlerinin futbola ilgisi nasýl?
Anne ve babalara bu konuda ne önerirsiniz?
Berlin’deki Türk çocuklarýnýn futbola ilgisi Türkiye’dekinden
pek farksýz deðil. Türkiye dünya üçüncüsü olduktan sonra,
futbola ilgi daha da fazlalaþtý.
Ancak burada unutulmamasý gereken bir nokta var.
Çocuklarýmýzý ‘muhakkak büyük bir futbolcu olacaksýn’ gibi
bir anlayýþa sokmak yerine, onlara sporun dostluk ve sosyal yönünü aþýlamak gerekir. Sporda bu anlayýþ çok önemlidir, bunu hem çocuklarýn, hem de ailelerin anlamasý gerekir.
Sporun maddi yönünden çok, manevi yönü öne çýkmalýdýr.
Biz çocuklarýmýza sporun öncelikle dostluk ve kardeþlik
olduðunu söylüyoruz, ayný öðüdü anne ve babalarýn da
çocuklarýna vermesini arzu ederim.
Futbol mu, meslek mi ?
Bizim, çocuklarýmýza yaptýðýmýz telkin, tahsil ve mesleðin
her þeyin önünde geldiði üzerinedir. Futbol yaþamýnýn, bir
sakatlanmayla veya baþka bir sebeple bitebileceðini ama iyi
bir mesleðin insana yaþamý boyu yardýmcý olabileceðini
çocuklarýmýza hep söylüyoruz.
Antrenörlük mesleðinizin zor ve zevkli olan yanlarý
nelerdir ?
Bu mesleðin zorluðu çok. Çünkü özveriyle çalýþmak zorundasýnýz. Bu meslekten maddi bir kazancýmýz yok, ancak
buradan aldýðýmýz manevi kazanç bizim için çok önemlidir.
Bize bu iþi yaptýran da, gençlerimize yardýmcý olduðumuz
duygusunun verdiði hazdýr. 12-13 yýldýr bu iþi yapýyoruz, içimizdeki amatör anlayýþ hiç eksik olmadý. Bu iþi seviyorum,
fahri bir alayýþla çalýþýyorum, sanýyorum bu nedenle baþarýlý
oluyoruz.
Hasan bey, biliyorsunuz ki, Almanya’dan Türkiye’ye
sadece futbolcu gitmiyor, ara sýra antrenör de gidiyor.
Siz, bu yýlýn en baþarýlý antrenörlerinden biri olarak, bir
teklif gelmesi durumunda Türkiye’ye gitmeyi düþünür
müsünüz?
Ben antrenör olarak hep kendimi geliþtirmeye çalýþtým.
Benim þu andaki görevim, çalýþtýrdýðým takýma en iyisini
verebilmek. Bu yýl çok baþarýlý olduk. Bu baþarýda eþimin de
payý büyük. Þunu söylemek istiyorum: Türkiye’den bir teklif
gelirse, 12 yýllýk antrenörlük birikimimi ülkemdeki bir takýmda da kullanmaya hazýrým.
Sizin eklemek istediðiniz bir konu veya bir mesajýnýz
var mý?
Gönül ister ki tüm gençlerimiz spor yapsýn. Bu futbol veya
diðer spor dallarý olabilir. Benim yýllardýr vurguladýðým bir
konu var, o da þu: Bizlerin bu çocuklara sahip çýkmasý
gerekir. Biz sahip çýkmazsak, onlara sahip çýkacak, onlarý
kötü yollara sürükleyecek karanlýk güçler var. O nedenle
tüm gençlerimiz spora yönelsinler, ailelerimiz bu konuya
daha duyarlý olsunlar.
Burada kýsaca kendi sorunlarýmýza da deðineyim: Ne yazýk
ki bizim kendimize ait ve gençlerimizi gönül rahatlýðý ile
çaðýracaðýmýz bir kulüp binamýz yok. Kendimize ait bir futbol sahamýz da yok. Bu nedenle çocuklarýmýza olan hizmetlerimiz sýnýrlý kalýyor. Þu anda kulübümüzde yirmiye yakýn
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takým var. Altyapýmýz daha kuvvetli olsaydý takým ve sporcu
sayýsý çok yukarýlara çýkardý. Þu kadarýný söyleyeyim: Bu yýl
ki baþarýmýzdan sonra, þu anda külübümüzde futbol oynamak isteyen 100-150 kiþilik bir liste var elimde ve biz bunlardan sadece 10 kiþi alacaðýz. Tabi buna biz de üzülüyoruz
ama elimizden baþka bir þey gelmiyor. Kulübümüzün
altyapý eksikliðini bu vesile ile halkýmýza ve yetkililere duyurmak isterim.
-Teþekkür ederiz
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Türkiyemspor A-Jugend

Play Off maçlarýnýn ilkini Berlin'de 1-0 kazanan ve ikincisinde de Greifswald SV 04 deplasmanýnda
rakibi ile 0-0 berabere kalan ve böylece Alman 3. Ligi
Regionalliga'ya çýkan Türkiyemspor A gençleri “Merhaba
Regionalliga, geliyoruz Bundesliga” dediler. Berlin
Verbandsliga'da sezonun ikinci yarýþýnda liderlik koltuðuna
oturan ve haftalar öncesi lig þampiyonluðunu ilan eden Türkiyemspor A gençleri, “play-off”
maçlarýnda da baþarýlý olup Almanya 3. Ligi Regionalliga'ya
terfi ettiler. Ligde oynadýklarý 30 maçta sadece bir yenilgisi
bulunan mavi beyazlý gençler, eleme maçlarýnýn Berlin
ayaðýný 1-0 kazanýrken, deplasmanda oynadýðý ikinci maçta
“Greifswald SV 04” ile 0-0 berabere kalýp, Regionalliga'ya
yükseldi. Çekiþmeli geçen ve Greifswald’in katý bir defans
uyguladýðý maçta doksan dakika boyunca rakip takým lehine düdük çalan Tempelinli orta hakem Marco Schiboll,
maçýn 76. dakikasýnda ceza alaný içinde rakip kaptan Rico
Adam tarafýndan Fatih Býyýklýoðlu'ya yapýlan sert faul sonucu oluþan penaltýyý vermedi. Ýlk yarýsý 0-0 berabere biten
maçýn ikinci yarýsýnda da defans kadar güçlü olan rakip
kaleci Maik Sadle ile karþý karþýya kalan Fatih Dilber ve
Gökhan heyecanlarýna yenik düþüp topu aðlara gönderemediler ve karþýlaþma 0-0 bitti.
SEVÝNÇ GÖZ YAÞI
Türkiyemspor A gençleri için ölüm kalým maçý olarak nitelendirilen Greifswald deplasmanýna, Berlin'den iki otobüs
dolusu taraftar 250 kilometre yol katederek geldi. Saðanak
yaðmur altýnda doksan dakika yorulmadan Türkiyem’i
destekleyen taraftarlar arasýnda kulübün baþkanlýðýný Celal
Bingöl’e devreden Berlin Brandenburg Türk Ýþadamlarý
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Birliði’nin çiçeði burnunda Baþkaný Remzi Kaplan da vardý.
Maçýn ardýndan sahada coþku yumaðý oluþturan genç
oyuncular ve taraftarlar sevinç göz yaþlarý döktüler.
TARAFTARA SONSUZ TEÞEKKÜRLER
Gençlere Rostock’da bir gece armaðan eden ve onurlarýna
yemek veren eski kulüp Baþkaný Remzi Kaplan, baþta
antrenör Hasan Keskin ve eþi Birsen Keskin olmak üzere
tüm gençleri ve ailelerini tek tek kutladý. Antrenör Hasan
Keskin, “Ligde yaptýðýmýz otuz maç da bizi bu maç kadar
heyecanlandýrmamýþ ve zorlamamýþtý. Son iki maç bizi çok
yordu ama hedefimize de ulaþtýk. Futbolcularým dinlenmeyi
ve eðlenmeyi haketti. Artýk yeni hedefimiz Bundesliga. Bizi
sezon baþýndan beri destekleyen tüm ailelere, taraftarlara
ve yöneticilere teþekkür ediyorum” dedi.

Türkiyemspor A-Jugend
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Türkiyemspor A.Jugend
Cenk Akgün ve Semih Keskin

Sportlicher Lebenslauf
Name:
Vorname:

Akgün
Cenk

Geburtsdatum:
Geburtsort:

02.10.1989
Berlin

Position:

Mittelfeld / Sturm

Bisherige Vereine und Erfolge
- 1998 bis mitte 2000 1.FC Schöneberg 2.E
- Mitte 2000 bis 2001 BFC Viktoria 89
1.E
- 2001 bis 2002 Reinickendorfer Füchse 1.D
- 2002 bis 2005 Lichterfelder FC. 2002 Internationales Turnier mit der 1.D
in Barcelona und 2005 Aufstieg mit der 1.C in die Verbandsliga
- 2005 bis 2006 Hertha BSC Berlin wurden dort Vizemeister in der
Verbandliga als 2.B hinter Tennis Borussia Berlin 1.B. Schaffte dann den
Sprung nicht von der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft und
wechselte dann zu Tennis Borussia Berlin.
- 2005 bis 2006 Tennis Borussia Berlin, kamen dort in das Berliner
Pokalfinale unterlagen dort jedoch Hertha BSC Berlin.
- 2006 bis 2007 BFC Türkiyemspor Berlin, wurden dort Berliner Meister
und haben den Aufstieg in die Regionalliga geschafft. In der Saison schoss ich 21 Punktspieltore und wurde somit Torschützenkönig der Mannschaft
Meine Ziele
In der Saison 2007/ 2008 möchte ich mit der 1.A von Türkiyemspor in Bundesliga aufsteigen und das Pokalfinale
erreichen und gewinnen und dabei so viel Tore wie möglich erzielen.
Mein Ziel ist es jedenfalls Profifußballer zu werden. Ich möchte mich erst einmal in Deutschland durchsetzten und
vielleicht später einmal in die Türkei wechseln zu den großen Klubs wie Galatasaray, Fenerbahce oder Besiktas.

SEMÝH KESKÝN
25.12.1988 Berlin`de doðdum. Öðrenimime Gymnasium da devam
etmekteyim. Futbola 1994 yýlýnda 1.FC Schöneberg de baþladým.
2003 yýlýnda oynadýðým B-Jugend´de Landesliga Þampiyonu olup
Verbandsligaya çýkma þansýný elde ettik.
2003-2005 yýllarý arasýnda 4 kez dizimden ameliyat oldum, futbola olan
sevgimden her þeye raðmen futbol hayatýmý 2006-2007 sezonunda
Türkiyemsporun A- Jugend takýmýnda devam ettirme kararý alýrken bu
kararýn ne kadar doðru olduðunu Berlin Þampiyonu olup Regionalliga´ya
çýktýðýmýzda anladým. Gerek Yöneticiler ve antrenörümüz ve takým arkadaþlarýmýz ilk defa böyle bir baþarýyý elde ettiðimiz için hem
Türklüðümüzle hemde Türkiyemsporlu olmanýn gururunu ve sevincini
yaþadýðýmýza inanýyorum. Bundan sonra da Futbol hayatýmda vereceðim
kararlarda bu tür baþarýlarýn devamýný getirecek þekilde olacaktýr.
Futbol ile birlikte okul hayatýmý devam ettirdiðim için tüm genc arkadaþlara bir spor dalý ile uðraþmalarýný tavsiye etmek isterim, cünkü spor
okuldaki kiþisel baþarýyýda artýrdýðýna inanýyorum ayrýca kötü
alýþkanlýklardanda uzak tuutðunu da eklemek isterim.
Mustafa Kemal ATATÜRK ne demiþ „ SAÐLAM KAFA SAÐLAM
VUCÜT DA bulunur. Futbolu ve sporu çok seviyorum. Futbol baþarýmda
en büyük desteðim olan aileme bu vesile ile teþekkür etmek isterim.
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Sinan WBC Akdeniz Þampiyonu oldu
Türkiyemspor yönetimini
genç iþ adamlarý ele geçirdi

Berlin'deki boks gecesinde Sinan Samil Sam, WBC
Akdeniz Þampiyonluðu kemerini kazandý.
Almanya'nýn baþkenti Berlin'de düzenlenen boks gecesinde, Sinan Samil Sam, Hýrvat rakibi Ývica Perkoviç'i yenerek
WBC Akdeniz Þampiyonluðu kemerinin sahibi oldu. Aðýr
siklette dövüþen Sinan, 12 raundun sonunda Hýrvat rakibi
Perkoviç’i sayý üstünlüðüyle yenerek WBC Akdeniz
Þampiyonu unvanýný kazandý. Mücadele boyunca karþýlaþmayý izleyen Türk taraftarlar tarafýndan "Sinan, Sinan" ve
"Türkiye, Türkiye" þeklinde sloganlarla desteklenen
boksörümüz karþýlaþmadan sonra yaptýðý açýklamada, "Bu
kemeri Mehmetçik için kazandým" dedi. Gecenin diðer
karþýlasmalarýnda ise, orta siklette Almanya adýna mücadele eden Alpaslan Agüzüm, güçlü Ýtalyan rakibi Domenico
Spada'ya, 12 raundluk karþýlaþmanýn henüz birinci raundunda teknik nakavtla yenildi. Aðýr siklette mücadele eden
Özcan Çetinkaya da, Karadaðlý rakibi Goran Gogiç'e sayýyla yenildi.
Gelecek için büyük ümit
veren genç boksörlerimizden
Alpaslan Agüzüm ise güçlü
italyan rakibi Domenico
Spada karþýsýnda sadece 1
dakika 56 saniye dayanabildi
ve daha ilk rauntta nakavt
oldu. Alpaslan Agüzüm,
güçlü
Italyan
rakibi
Domenico Spada karþýsýnda
ancak 1 dakika 56 saniye
dayanabildi. Özcan Çetinkaya ise Goran Gogiç
karþýsýnda altý raunt sonunda 71-79 yenilerek baþarý elde
edemedi. Berlin‘deki dev boks þöleninin son karþýlaþmasýnda ise nefesler kesildi. Aðýr siklettte Oliver Mc Call ile Juan
Carlos Gomez WBC Uluslararasý Þampiyonyasý elemesinde karþý karþýya geldiler. Juan Carlos Gomez‘in daha ilk
raundan itibaren çok açýk üstün bir performans göstermesiyle ile baþlayan karþýlaþmanýn sonucunu her üç hakem
de verdikler i 116112, 118-110 ve 118110 puanlarla mükafatlandýrdýlar. Gomez özellikle 10. Raundan sonra
Mc Call'i ringde periþan
ederek hem puan hem
de alkýþ topladý.

Berlin Oberliga temsilcimiz Türkiyemspor yeni yöneticilerini seçti. Berlin Brandenburg Türk Ýþadamlarý
Birliði TDU'ya baþkan seçildiði için Türkiyemspordaki
baþkanlýk görevini býrakan Remzi Kaplan'ýn yerine,
çocukluðundan bu yana futbol oynayan ve geçen
dönemde de Türkiyemspor genç takýmlarýna destek
veren 38 yaþýndaki genç iþ adamý Celal Bingöl baþkan seçildi.
Divan Baþkanlýðýný Hüsnü Özkanlý ve yardýmcýlýklarýný Onay Ýsparta ile Mehmet Koç'un yaptýðý genel
kurulda Remzi Kaplan baþkanlýðýndaki eski yönetim
aklandý.
Genel kurula katýlan üyeler, Final-Ta Döner Fabrikasý
sahibi Ýbrahim Taþyumruk'u asbaþkanlýða getirirken,
Ulvi Yaðan'ý baþkan yardýmcýlýðýna, Fýrat Tuncay'ý
genel sekreterliðe, Ahmet Saat'i saymanlýða, Suat
Kaygan'ýn futbol þubesi sorumluluðuna, Ayhan
Erdoðan, Armaðan Þahin, Ömer Baþkan, Bekir Çataltepe ve Cengiz Aslaner'i de yönetim kurulu üyeliðine
seçtiler. Denetleme kuruluna ise Ali Eltan, Bahri
Özkan, Dursun Þahin ve Mustafa Karakaya seçildi.
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1. FC Schöneberg Berlin

Alex Burr, Cengiz Metin,
Andy Ludwig, Patrick Schmidt,
Gregor Sauermann, Ahmet Tunga,
Sercan Akgün, Özgür Hayta,
Emrah Güner, Alex Henderson,
Mustafa Topal, Bünjamin Korkmaz
ve Mehmet Akay

Burcu ve Yasemin ile gurur duyuyoruz
Berlinli kýzlarýmýz çeþitli spor dallarýnda gösterdikleri üstün performans ile göz dolduruyor. Berlin BSV Grün Weis Neukölln
takýmýnda top koþturan 21 yaþýndaki Burcu Kocabýyýkoðlu ve 22 yaþýndaki Yasemin Yiðit de oynadýklarý mükemmmel futbolla
izleyenlere parmak ýsýrtýyor. Futbola on yaþýnda Kicker 1900 takýmýnda baþlayan ardýndan önce Mariendorf SV kulübünde
ardýnda iki yýldýr BSV Grün Weis Neukölln takýmýnda top koþturan Ýzmirli Burcu Kocabýyýkoðlu defalarca Berlin karmasýna
seçildi. Eczacýlýk eðitimi gören golcü Burcu, “ En büyük hayalým Aylin Yaren gibi Türk Milli Takým formasýný giymek ve Türkiye
adýna gollar atmak.” diyor. Futbolun prenseslerinden 22 yaþýndaki Yasemin Yiðit de Burcu gibi, ilk kez 12 yaþýnda Kicker 1900
takýmda meþin yuvarlakla buluþtuðunu ifade ediyor. Yasemin de defalarca Berlin karmasýna seçilen baþkentin en yetenekli ve
gelecek vaadeden bayan sporcularý arasýnda gösteriliyor. FC Schöneberg Kulübü’nde oynarken Almanya genelinde pek çok
turnuvaya katýldýklarýný söyleyen Ýzmirli Yasemin Yiðit bir yandan da üniversiteye devam ediyor. Ekonomi eðitimi gören genç
oyuncu da Türk futboluna hizmet vermek için ter döküyor. Yasemin “Takýmda ileri uçta golcü gol atma görevi bende. Türk
Futbol Federasyonu bana ve benim gibi baþarýlý arkadaþlarýma milli takýmda oynama þansý tanýsýn, ülkemizi Avrupa ve
dünyanýn en yüksek seviyesine getirmek için canla baþla çalýþýrýz, milli takýmdan teklif bekliyoruz.” diyor.

61

Göztepe Berlin, Malatyaspor oldu
Berlin Türk Spor Merkezi Baþkaný Cumali Kangal'ýn
da katýldýðý toplantýda, Göztepespor'u feshederek
BFC Malatyaspor'a geçmesini saðlayan üyeler, BFC
Malatyaspor'un baþkanlýðýna da Berlin'deki TEK
Döner Ýþletmesi sahibi Aydýn Çam'ý getirdiler.
Önümüzdeki günlerde BFC Malatyaspor'un tüzüðünü
ve genel kurul tutanaklarýnýn mahkemeye sunarak
onaylatacaklarýný belirten baþkan Aydýn Çam, takýmýn
antrenörlüðünü Berlin futbol camiasýnýn yakýndan
tanýdýðý Ramazan Ülger'in yapacaðýný açýkladý.
Göztepe’yi satýn alýp BFC Malatyaspor yaptýlar.
Berlin'in en eski futbol kulüplerinden Göztepespor
ekonomik krizi atlatamayýp kapanma tehlikesiyle
karþý karþýya kalýnca Malatyalýlar yardýma koþtu.
Kulübü satýn alarak bütün borçlarýný kapatan
Malatyalýlar takýma kendi kulüplerinin adýný verip
Kreisliga’ya da kestirmeden girdiler.
Berlin'de 1975 yýlýnda kurulan, 1978 yýlýndan itibaren
Berlin liglerinde adýný duyuran özelikle 1980 ve 1990
yýllarýnda yakaladýðý baþarýlarla Berlin futbol
camiasýnda dikkatleri üzerine çeken Göztepespor girdiði malý krizden kurtulamayarak kapýsýna kilit vurulunca tarihe karýþtý.
Göztepespor'un kapanma aþamasýnda borçlarýný üstlenen serbest zamanlar ligindeki Malatyaspor,
Göztepe’yi satýn alýp, BFC Malatyaspor olarak
Kreisliga'ya çýkma þansýný yakaladý. Malatyalýlar
Derneði baþkaný Ali Üçbaðlar yaptýðý açýklamada,
"Göztepespor'un Berlin Futbol Federasyonu ve diðer
kurumlara olan borcunu ödeyerek tüm lisans
haklarýný aldýk ve kulübün adýný deðiþtirip 2002 yýlýndan bu yana serbest zamanlar liginde olan BFC
Malatyaspor 'un Kreisliga'ya çýkmasýný saðladýk"
dedi.

BFC Malatyaspor'un güçlü kadrosuna dikkat çeken
Baþkan Çam, yeni kadroda Türkiye liglerinde oynamýþ futbolcularýn da bulunduðunu ve hedeflerinin bir
üst lige çýkmak olduðunu söyledi.
Yýllarca Göztepe'de de baþkanlýk da yapmýþ olan
Türk Spor Merkezi Baþkaný Cumali Kangal, kulüplerin Berlin Türk futboluna ve gençlere ancak güçlü
olmalarý halinde yararlý olabileceklerini ifade edip
þunlarý söyledi: "Giderek artan iþsizlik, futbol kulüplerinin masraflarý ve kulüp sayýlarý maalesef böyle talihsiz kapanmalara neden oluyor.
Türk Spor Merkezi olarak sürekli takýmlarýn birleþerek
güçlenmesi yolunda kulüp yöneticilerine çaðrýda
bulunuyoruz. Elimizden geldiði kadar kulüplerin
sorunlarýnýn çözülmesi için uðraþý veriyoruz ancak
bazý yöneticilerin kaprisleri ve beceriksizlikleri yüzünden kulüpler hala kapanmaya mahkum ediliyor.
Maddi sýkýntýlarý yüzünden kapanma tehlikesi ile karþý
karþýya kalan kulüp yöneticilerini baþka bir bir kulüple
birleþmeye çaðýrýyorum.”

Phönix Ayyýldýz Spor

Kreisliga B temsilcimiz Phönix Ayyýldýz grubunda
þampiyon olup, bir üst lige çýkmayý baþardý. Ligin son
maçýnda sahasýnda konuk ettiði Marzahn II takýmýn
11-1 yenen Ayyýldýz Kreisliga A da mücadele
verecek. Ekibimiz ilk yarýyý Talha ve Ertuðrul' un golleriyle 2-1 önde kapatýrken, ikinci yarýya ise tam
dokuz gol sýðdýrdý. Ýkinci yarýda Ayyýldýz'ýn gollerini
Ertuðrul (3), Ýsmail (2), Zafer, Fatih, Fuat ve penaltýdan Savaþ attý. Maçý 11-1 gibi farklý bir skorla kazanan Phönix Ayyýldýz ligi 67 puanla ilk sýrada bitirdi.
Phönix Ayyýldýz þampiyon oldu.

Baþarýlý bir sezon geçirerek bir üst lige çýktýklarýna
son derece sevindiklerini açýklayan Ayyýldýz baþkaný
Erol Çaçan, "Liglerden atýlma ya da kapanma tehlikesiyle karþý karþýya Ayyýldýz zoru baþardý.
Futbolcularýmý kutluyor tüm taraftarlara teþekkür
ediyorum gelecek sezonda da vefakar taraftarlarýmýzýn yüzünü yine güldüreceðiz" dedi.
Toplam 70 puan ile þampiyon olan Ayyýldýz’ýn 97 gol
atarak fileleri havalandýran usta golcü Ýsmail Keleþ
dikkatleri üzerine çekerken, rakiplerine toplam 134
gol atan Phönix Ayyýldýz da ligin en baþarýlý ekibi oldu.
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Almanya liglerine Türk damgasý!
Bu sezon Bundesliga'da 11,
2. Lig'de ise 16 Türk futbolcusu ter dökecek!
Futbolseverler, milli futbolcularýmýzdan Yýldýray
Baþtürk'ü þampiyon VfB Stuttgart formasýyla,
Hamit Altýntop'u da Bundesliga'nýn rekortmen þampiyonu Bayern Münih formasý ile izleme þansýný bulacaklar..
Alman 1. Ligi Bundesliga'da 2007/2008 sezonunda
tam 11 Türk futbolcu forma giyecek.
Almanya 2. Ligi'nde ise 16 Türk futbolcu takýmlarý için
mücadele verecek. 10 sezondur Bundesliga'da forma
giyen ve 218 maçta 28 gole imza atan milli futbolcumuz Yýldýray Baþtürk, geçtiðimiz sezonun þampiyonu
VfB Suttgart'a transfer olurken, Hamit Altýntop da dört
sezon Schalke 04 formasý giydikten sonra tercihini
Bundesliga'nýn rekortmen þampiyonu Bayern
Münih'ten yana kullandý. Bu arada Hamit'in ikizi Halil
Altýntop ile 18 yaþýndaki Mesut Özil Schalke'nin
baþarýsý için ter dökmeye devam edecekler.
Geçtiðimiz sezon Dortmund formasýyla iniþli çýkýþlý bir
BUNDESLÝGA'DAKÝ TÜRK FUTBOLCULAR
Yýldýray Baþtürk (orta saha) VfB Stuttgart
Halil Altýntop (forvet) Schalke 04
Hamit Altýntop (orta saha) Bayern Münih
Nuri Þahin (orta saha) B. Dortmund
Umut Koçin (orta saha) Arminia Biefeld
Necat Aygün (defans) Duisburg

grafik çizen milli futbolcumuz Nuri Þahin'in, bu sezon
büyük bir patlama yapmasý bekleniyor. Hertha Berlinli
Malik Fathi, Alman futbolunun son yýllarda yetiþtirdiði
en önemli defans oyuncularý arasýnda gösterilirken,
geçtiðimiz sezon oynadýðý futbolla büyük bir baþarýya
imza atan ve VfB Stuttgart'ýn þampiyon olmasýnda
büyük katký saðlayan Serdar Taþcý'nýn çýkýþýný sürdürmesi bekleniyor.
ÝKÝNCÝ LÝGDE 16 FUTBOLCU FORMA GÝYECEK
18 takýmýn yer aldýðý Almanya 2. Ligi'nde bu sezon 16
Türk futbolcu forma giyecek. Fenerbahçe'nin kaptaný
Ümit Özat'ýn transfer olduðu FC Köln ve Offenbach
Kickers'de üç, Paderborn ile Alemannia Aachen
takýmlarýnda ikiþer Türk futbolcu mücadele edecek.
Almanya 2. Ligi'nde takýmlarýnda en etkili
futbolcularin baþýnda Suat Türker (Offenbach
Kickers) ile takým arkadaþý Ramazan Yýldýrým geliyor.
Ramazan Offenbach'ta takým kaptaný, Suat ise iki
sezondur en çok gol atan isim.

Serdar Taþcý (defans) VfB Stuttgart
Mesut Özil (orta saha) Schalke 04
Malik Fathi (defans) Hertha Berlin
Emre Öztürk (forvet ) Wolfsburg
Zafer Yelen (orta saha) Hansa Rostock

ALMANYA 2. LÝGÝN DE FORMA GÝYECEK TÜRK KÖKENLÝ FUTBOLCULAR ÞUNLAR:
Alpay Özalan (defans) Köln
Baykal Kulaksýzoðlu (orta saha) Köln
Ümit Özat (defans) Köln
Ramazan Yýldýrým (orta saha) Offenbach
Suat Türker (forvet) Offenbach
Daniyel Çimen (orta saha) Offenbach
Yunus Balaban (orta saha) A. Aachen
Abdulkadir Özgen (orta saha) A. Aachen
Berkant Göktan (forvet) TSV 1860 Münih
Christian Demirtaþ (defans) Mainz 05
Ersin Demir (forvet) Erzgebirge Aue
Hüzeyfe Doðan (orta saha) Paderborn
Serdar Bayrak (orta saha) Paderborn
Sercan Güvenýþýk (forvet) Carl Zeiss Jena
Kenan Þahin (forvet) Tus Koblenz

“Türkiyemspor Minikler”
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Hürtürkel Gençleri
Regionalliga'ya yükseldi

Hürtürkel'in
B
gençleri
ligdeki
baþarýsýný
Regionalliga'ya çýkarken de gösterdi. “Play-Off”
maçlarýnýn ilkini Berlin'de 7-1 kazanan Hürtürkel B
gençleri Frankfurt/Oder deplasmanýnda rakibine 3-2
yenilmesine raðmen Regionalliga'ya çýkmayý baþardý.
Ýkinci yarýnýn 60. dakikasýna kadar karþýlaþmayý 2-0
önde götüren ekibimize hem maçýn orta hakemi hem
de rakibin seviyesiz ve terbiyesiz taraftarlarý çelme
taktý. Ýlk yarýda bastýran Hürtürkel, 35. dakikada
Efi'nin attýðý golle devreyi 1-0 galip kapattý.
Ýkinci yarýda da üstün futbol oynayan Hürtürkel B
gençleri 60. dakikada Hasim'in golüyle farký 2-0'a
çýkarttý. Bu dakikadan sonra hem maçýn orta hakemi
haksýz ve yanlýþ kararlarýyla Hürtürkel gençlerinin
iþlerini zorlaþtýrdý hem de Frankfurt/Oder taraftarýnýn
çirkin davranýþlarý maçýn seyrini deðiþtirdi.
Frankfurt/Oder takýmýnýn þiddet yanlýþý taraftarlarý
önce sahaya duman bombasý attýlar ardýndan da bir

HÜRTÜRKEL MÝNÝKLERÝ
ÞAMPÝYON OLDU

önceki maçtan çýkan bazý Alman futbolcular duþtan
yarý çýplak çýkarak Hürtürkel oyuncu ve taraftarlarýný
provoke ettiler. Karþýlaþmanýn ilerleyen dakikalarýnda
moral bozukluðu yaþayarak defansa çekilen gençlerimiz arka arkaya yedikleri gollerle maçý 3-2 kaybetseler de Regionalliga'ya çýkmaya hak kazandýlar. Rakip
taraftarlarýn çirkin tezahüratlarýna raðmen Regional
liga ya çýkmanýn sevinciyle gözyaþlarýna boðulan
Hürtürkelli gençlerimiz ve taraftarlar bir anda sahayý
bayram yerine çeviriverdiler ve soðukkanlýlýklarýný
koruyup herhangi bir olayýn çýkmasýna izin vermeyerek de büyük bir profesyonellik örneði sergilediler.

atan takým ünvanýný da kazanan minikler sadece 35
gol yedi. Takýmýn golcüsü Kaan Mýrzanlý attýðý 38
golle dikkat çekerken, takým arkadaþlarýndan Sergen
Zaim ve Emre Kurt da attýklarý sayýsýz gollerle
Hürtürkel þampiyonluða taþýdýlar. Antrenör Hidayet
Korkmaz ve Vedat Çimen'in çalýþtýrdýðý Hürtürkel 2.D
miniklerinin kadrosu ise þöyle: Selim, Ahmet, Mert,
Emre, Ömer, Güney, Hayal, Kaan, Tunahan, Batuhan,
Sergen, Gökhan ve Kamil

Hürtürkel’in 2.D minikleri güçlü rakipleri arasýndan
sýyrýlarak þampiyon olup Bezirksliga'ya çýktý. Ligin 11
takýmý arasýnda rakiplerine attýðý 137 golle en çok gol

Gol kralý Ýbrahim Türkkan Regionalliga’ya transfer oldu
Bu sezon Oberliga’da attýðý 19 golle gol kralý olan Berlin Ankaraspor’un baþarýlý oyuncusu Ýbrahim Türkkan, bu sezon Almanya 3. Ligi’ne (Regionalliga) yükselen Babelsberg’e
transfer oldu. Bu sene attýðý gollerle ve oynadýðý güzel futbolla göz dolduran 23 yaþýndaki Ýbrahim Türkan, Babelsberg ekibiyle bir yýllýk sözleþme imzaladý. Babelsberg ile
sözleþme imzaladýðý için çok mutlu olduðunu söyleyen Ýbrahim Türkkan, Türkiye’den bir
çok teklif gelmesine raðmen, "Kendimi Regionalliga'da ispatlamak istiyorum" dedi.
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5. FUSSBALLTURNÝER
Siemens – Schaltwerke
Her yýl olduðu gibi bu senede yapýlan
Siemens
Schaltwerke
Berlin
Betriebsrat baþarýlý çok güzel ve
organize
olmuþ
bir
Futbol
Turnuvasýný daha geride býrakmýþ
oluyor.
Siemens - Schaltwerkte Toplam
2600 üzerinde çalýþanlar arasýnda
100 üzerinde baþarýlý kalifiyeli Türk
iþcileride bulunuyor.
32 Derece altýnda yapýlan bu seneki
Turnuvada tek üzüldüðümüz olay
dört kiþinin sakatlýðý oldu.
Amacýmýz ise Futbol Turnuvasýn
bahane, ihtiyaci olan bazý Okullara,
çocuk yuvalarýna gibi yerlere yardým etmek ve kendi icinde
(Siemens–Schaltwerke çalýþanlarý)
birbirleriyle buluþup hem spor yapmak hemde Alman, yabancý, kücük,
büyük, genç, yaþlý, bayan, erkek
demeden herkesi bir anda bir yerde
buluþturup sporda bahanesi deyip
integreyi saðlamak ve moral yüklemek.
Her sene bir baþka yer olmak suretiyle, Bu seneki Turnuvamýzda
Berlinin Spandau semtinde bulunan
Jona Spandau diye bilinen ve
gençlere önem veripte yardým elini
onlara uzatan bir kuruluþa 3000
Euro yardýmda bulunduk. Bu paralar
tabiki yiyecek (Döner, Grill, Pasta)
içecek Bira, Kola, Fanta, Selters gibi
þeyleri oyunculara saat 09:00 dan
18:00 kadarý sunarak elde ettiðimiz
Paralar.
Satýþlarýmýz kendi iþcilerimiz tarafýndan seve seve yardým amaclý
olduðunun bilicinde insanlar tarafýndan yapýlmaktadýr. Werkleitung ve
Betriebsratla birlikte 20 Takýmýn
buluþtuðu bu Turnuvanýn galibi ise
Gecen yýlýn þampiyonu TOROS
AZULES isimli takým olmuþtur.
Bu baþarýlý turnuvayý düzenleyenlerden birisi olarak bende kývanç
duyuyor ve tüm bu turnuvada yardýmý dokunan herkese teþekürlerimi
arz ederim.
Betriebsrat Fatih Sönmez
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IÐDIRGÜCÜ SON MAÇTA 25 GOL
ATIP LÝG ATLADI
IÐDIRGÜCÜ:
Ramazan, Bülent, Burhan,
Erol, Baycan, Vahit, Veli,
Serdar, Levent, Baki, Ercan,

Berlin Kreisliga C 4. Grup temsilcimiz Iðdirgücü üç
puaný silinmesine raðmen lig ikincisi olarak bir üst lig
Kreisliga B'ye çýkmayý baþardý. Sezonun son maçýnda KSF Umutspor' u 25-1 gibi farklý bir skorla yenen
Iðdirgücü bu sezon toplam 151 gol attý. Sezon boyunca rakipleri karþýsýnda güzel bir futbol sergileyen
Iðdirgücü oynadýðý 26 maçta 20 galibiyet alýrken, altý
maçta da maðlup oldu.
Topladýðý 60 puan ve attýðý 151 golle avrerajý yakalayan Iðdirgücü lig ikincisi olarak bir üst lige çýkma
sevinci yaþadý. Takimi ile baþarýlý bir sezon geçirdiklerini
belirten
Antrenör
Mehmet
Kazan,
"Futbolcularýmla gurur duyuyorum. Çok baþarýlý bir
sezon geçirdik. Attýðýmýz 151 golle Berlin' de ki tüm
liglerin en fazla gol atan takýmý olduk" dedi.

Trabzonspor da bir lig yükselmenin sevincini yaþýyor
Berlin Kreisliga A grubunda baþarýlý bir sezon geçiren Trabzonspor, sezonun son maçýnda Vedat ve Kevin'in sarý
ve kýrmýzý kart görmesi sonucu dokuz kiþi kalmasýna raðmen, rakibi SG Buch'u 3-2 yendi. Trabzonspor'un gollerini Ýlker (2) ve Abdullah attý. Berlin Kreisliga A Grubu þampiyonu Trabzonspor sezon boyunca rakiplerine 91 gol attý,
45 gol yedi ve topladýðý 77 puanla en yakýn takipçisine 19 puan fark attý.
Mavi bordolular bu sezon oynadýklarý maçlarda 24 defa galip gelirken, beþ beraberlik yaþayýp ve sadece bir maðlubiyet gördüler. Karþýlaþmanýn ilk yarýsýný 9. ve 21. dakikalarda Ýlker'in attýðý gollerle 2-0 önde kapatan Trabzonspor
ikinci yarýda da zorlanmadý. Ýkinci yarýnýn 53. dakikasýnda Vedat, 64. dakikasýnda Kevin'in sarý kýrmýzý kart görmesinin ardýndan dokuz kiþi kalan mavi bordolu ekibimiz rakibin iki golüne boyun eðmek zorunda kaldý: 2-2. Orta saha
elemaný Abdullah 90. dakikanýn içinde attýðý golle maçýn skorunu 3-2 olarak belirledi.
TRABZONSPOR:
Aydýn, Yusuf, Osman (Ferit), Christian (Ufuk), Abdullah, Coþkun, Kevin, Jahn, Vedat, Ýlker (Chrel), Mehmet
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Hilalspor

Berlin Verbandsliga temsilcimiz Hilalspor, Tasmania deplasmanýnda aldýðý 7-2' lik aðýr maðlubiyettin ardýndan ligde kalma þansini yitirdi ve Verbandsliga'dan düþmesi kesinleþti. Sezonun
bitmesine iki hafta kala havlu atan Hilalspor antrenörü Kemal Halat'ýn yerine Ecevit Özman
antrenör olarak takýmýn baþýna geçti.
Lig ikincisi güçlü rakip Tasmania devreyi 15, 25 ve 41. dakikalarda attýðý gollerle 3-0 önde
kapattý.
Bu karþýlaþmada Hilalspor'un gollerini Eko ve Serdar attý. Ýkinci yarýda da Hilalspor'a nefes
aldýrtmayan Tasmania, 51 ve 60. dakikalarda attýðý gollerle farký 5-0' a çýkarttý. Hilalspor, 75.
dakikada Eko ve 80. dakikada da Serdar'ýn golüyle durumu 5-2 yaptý. Geri kalan dakikalarda iki
gol daha atan Tasmania maçý 7-2 kazanarak üç puan alýrken, Hilalspor'un da ligden düþmesi
böylece kesinleþmis oldu.
HÝLALSPOR:
Nihat Acar, Ramazan, Bedri, Pedrag, Serdar, Eko, Özcan, Ercan (Fatih), Celalettin, Hakan
(Cemal), Andreas (Hasan)

Berlin Hürriyetspor ve Burgund Birlik birleþti

Berlin Hürriyetspor baþkaný Halil Coþ ve
Burgund Birlik baþkani Cafer Taþan,
birleþmeyle kulübün daha da
güçlendiðini söylediler.

Berlin'de Türklerin yoðun olarak yaþadýðý
Wedding semtinin iki güzide takýmý,
Hürriyetspor ve Burgund Birlik ayný çatý altýnda birleþti. Bir hafta süren görüþmelerin
ardýndan BSV Hürriyet Burgund ismi altýnda
birleþme kararý alan iki kulübün bu davranýþý
Berlin'de faaliyet gösteren 25'in üzerindeki
diðer Türk takýmlarýna örnek gösterildi. Yeni
kurulan BSV Hürriyet Burgund takýmýnýn
baþkanlýðýna ise Hürriyetspor'un baþkaný
Halil Coþ getirildi. Birleþme konusunda bir
açýklama yapan baþkan Halil Coþ, bu birleþmenin sonucunda daha güçlü bir takýmýn
oluþacaðýný ve kulübü hep birlikte daha üst
liglere çýkaracaklarýna inandýðýný söyledi.
Öte yandan daha önce Bezirksliga'da mücadele eden Burgund Birlik, bu birlesmenin
ardýndan Hürriyetspor'un oynadýðý bir üst lig
olan Landesliga'ya da yükselmiþ oldu.
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Murat Yýlmaz & Sefa Yýlmaz

Murat Yýlmaz
Geburtsdatum:
Verein:
Position:
Bisherige Vereine:
Erfolge:
Hobbies:
Lieblingsverein:
Lieblingsspieler:

15.12.1988 in Berlin
Tennis Borusia 1.Männer
Mittelfeldspieler/ Stürmer
1. FC Schöneberg, Eintracht Südring
BFC Preußen
Landesliga Meister, Berliner Meister
Fußball, Musik hören, mit Freunen etwas
unternehmen,
Galatasaray Istanbul
Adriano, Hagi

Sefa Yýlmaz
Geburtsdatum:
Verein:
Lieblingsnummer:
Lieblingsposition:
Lieblingsspieler:
Lieblingsverein:
Größte Erfolge:
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14.02.1990
Wolfsburg A.Jugend, Bundesliga
19
Offensives Mittelfeld, Stürmer
Halil Altintop
Besiktas
Berliner Meister B-Jugend mit Tennis Borusia
Aufstieg in die Regionalliga mit Tennis Borusia
Aufstieg in die Verbandsliga mit 1.FC
Schöneberg

Mehtap Ardahanlý'ya “Fairplay” ödülü

Berlin Verbandsliga'da mücadele eden Al-Dersimspor
bayan takýmý antrenör kaptaný Mehtap Ardahanlý'ya
“Fairplay” ödülü verildi. Sezonun ilk yarýsýnda AlDersimspor ile Hertha 03 bayan takýmlarý arasýnda
oynanan maçtaký centilmence davranýþlarý ve hakeme yardýmcý oluþu nedeniyle ödüllendirilen dikkat
çeken Ardahanlý’ya ödülünü Berlin Futbol
Federasyonu adýna Jörg Halfter takdim etti. Hem
takýmý hem de Türk futbolu adýna örnek davranýþ sergileyen Mehtap Ardahanlý'ya, Futbol Federasyonu
adýna ödül veren Jörg Halfter, “Bilindiði gibi Hertha 03
maçýnda, Mehtap'a yapýlan faul sonucu hakem AlDersimspor lehine penaltý vermiþti. Hakemin kararýna

itiraz eden Al-Dersimspor kaptaný Mehtap Ardahanlý,
faulün ceza alaný dýþýnda yapýldýðýný, kararýn penaltý
deðil frikik olmasý gerektiðini hakeme belirterek örnek
bir davranýþ sergilemiþti. Federasyon olarak, hakeme
ve rakibine karþý doðruyu söyleyen ve dürüst hareket
Mehtap Ardahanlý'yý örnek davranýþýndan dolayý kutluyoruz.” dedi.

Ýmam ve papazlar arasýndaki
rövanþ maçýnda da hoþgörü galip
geldi
Berlin Ekümenlik Konseyi ve
Brandenburg Protestan Kiliseleri
Birliði ile Ýslam Federasyonu
tarafýndan bu yýl ikincisi düzenlenen futbol karþýlaþmasýnda imamlar ve papazlarý karþý karþýya getirirken mücadeleden çok hoþgörü
ve kardeþlik sergilendi.
Berlin Wilmersdorf-Charlottenburg
semtindeki bir futbol sahasýnda
düzenlenen ve renkli görüntülere
sahne olan maçta papazlar,
imamlarý 6-2 yendi. Eski Berlin
Senatosu Yabancýlar Sorumlusu Prof. Barbara John'un
baþlama düdüðünü çaldýðý karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda
üstün olan taraf papazlar takýmýydý. Ýlk devre 3-1 papazlarýn üstünlüðü ile geçilirken, imamlarýn tek sayýsýný Engin
Yýlmaz kaydetti. Otuzar dakikalýk maçýn ikinci yarýsýnda da
performanslarýyla dikkat çeken papazlar bu yarýda üç gol
daha bulurken, imamlar bu gollerre penaltý atýþýndan Ömer
Gündoðdu ile karþýlýk verince karþýlaþma 6-2 papazlarýn
üstünlüðü ile sona erdi. Karþýlaþma öncesi düzenlenen
basýn toplantýsýnda konuþan kilise ve cami temsilcileri,
amaçlarýnýn sadece kapalý mekanlarda konuþmak deðil,
toplum önünde de biraraya gelmek olduðunu belirttiler.
Berlin'de, çesitli dinler arasýnda geliþen bu güzel iliþkilerin
tüm Almanya'ya örnek olmasýný dileyen sözcüler,
Müslüman, Hiristiyan ve diðer dinler arasýnda geliþen dialoðun insanlarýn birarada huzur içinde yaþamasýna katký
saðladýðýný vurguladýlar. Etkinliðe destek veren ve
karþýlaþmayý küçük kýzý Mia ile seyreden Yeþiller Avrupa
Parlamentosu Milletvekili Cem Özdemir, yaptýðý açýklamada
dostluk ve hoþgörünün sporla baðdaþmasýnýn ayrý bir
önemi olduðunu ve bu tür karþýlaþmalarýn daha sýk düzen-

lenmesinin çok faydalý olacaðýný söyledi. Bütün dinler
arasýndaki mücadelelerin futbol sahasýndaki kadar olmasý
durumunda hiç sorun yaþanmayacaðýna dikkat çeken
Özdemir, "Umarým gelecek sefer musevi ve alevi kardeþlerimizi de aramýza alýrýz. Ne kadar fazla dini cemaatlar
katýlýrsa o kadar daha güzel olur. Yarýþ olacak ise sadece
top sahasýnda olsun." dedi. Berlin Ýslam Federasyoný Ýkinci
Baþkaný Burhan Kesici de, bu tür etkinliklerin imamlarla
papazlarý birbirine yaklaþtýrdýðýný ve futbol sayesind
dünyaya höþgörü ve dostluk mesajlarýnýn verildiðini söyledi.
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Dokuz kez milli oldu beþ de gol attý

Bilardo þampiyonumuz
Gülþen Deðener...

Almanya’nýn en yetenekli bayan futbolcularý arasýnda
gösterilen Aylin Yaren “U19“ Bayan Türk Milli takýmýna
çaðrýldý. Milli takýma çaðrýlmaktan büyük gurur duyduðunu dile getiren genç sporcu baþarýsýnýn sýrrýný
anlattý. „Futboldaký baþarýmý baþta abim Taner olmak
üzere beni her zaman destekleyen aileme borçluyum.
21 yaþýna kadar milli takým formasýný taþýmayý
düþünüyorum. Fatih Terim Hoca’nýn bana olan güvenini boþa çýkarmayýp maçlarda elimden geleni yapacaðým. Ekip olarak Avrupa Þampiyonasý’nda finale
çýkacak kadar güçlü olduðumuza inaniyorum“
AÝLESÝNÝN DE GURURU OLDU:
Nazim Yaren ile Mualla Yaren’in biricik kýzý Aylin Yaren
futbolda gösterdiði üstün baþarýlarla tüm ailenin
sevinç kaynaðý oldu. Anne ve babasý, abisi Taner ve
küçük kardeþi Alper ile SES dergisi objektiflerine poz
veren Aylin Yaren „En büyük desteðim ailem!“ dedi.
AYLÝN YAREN KÝMDÝR? Üç çocuklu Yaren Ailesi’nin
tek kýz çocuðu Aylin Yaren, 1989 yýlýnda Berlin’de
doðdu. Beþ yaþýndan beri futbol oynayan Aylin „U17“
Alman Milli Takýmý’nda da futbol oynadý. Almanya
adýna Amerika ve Ýsviçre ile dört karþýlaþma yapan
Aylin bu maçlarda bir de gol attý. Türk Milli Takýmý ile
de dokuz kez milli maçlara çýkýp beþ gol atan Aylin
Almanya ikinci Bayanlar ligi Tennis Borussia’da futbol
yaþamýný sürdürüyor.
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Berlin’de yaþayan Gülþen Deðener 3 band bilardo
dalýnda þampiyonluðu kimseye kaptýrmýyor. Bir kýz
çocuðu Gülþen Haným 2006 yýlýnda Türkiye þampiyonluðuna imza attý.
2004 yýlý bayanlararasý Avrupa þampiyonu olan
Gülþen Deðener Bursa Uludað
Üniversitesi mezunu ve öðretmenlik yapýyor.
Berlin’de Ýngilizce öðretmenliði yapan Gülþen Alman
Bayanlararasý Bilardo liginin de vazgeçilmez sporcularý arasýnda bulunuyor.
Bayanlarýmýz arasýnda pek bilinmeyen Bilardo
sporunda þampiyonluklara imza atarak Avrupalýlar’ý
þaþýrtan Gülþen Deðener’in boþ zamanlarý yine
bilardo þampiyonluklarý için antrenman yapmakla
geçiyor.

KARATECÝLERÝMiZ
MADALYALARI TOPLADI

Türk Karate Kulübü Banzai’in Berlin’de ikinci kez düzenlediði Uluslararasý Karate Þampiyonasý’na 12 ulustan
altýyüzün üstünde sporcu katýldý.
Eski milli karatecilerimizden Bahaddýn Kandaz’in antrenörlüðünü yaptýðý Türkiye madalya yarýþýnda ilk sýralarda yer
aldý. 3 kez dünya þampiyonu 8 kez Avrupa þampiyonu
Haldun Alaðas 78 kiloda birinci Okay Arpa da ayný kiloda
ikinci oldu. Ýsmail Hakký Þen ise üçüncü oldu. Yunus
Caymazoðlu da gençlerarasý açýk sýklette 3. oldu. Yunus
Erseker gençler 70 kiloda birinci yetýþkýnlerde ise ikinci
oldu.
Hasan Kurt 70 kilo gençlerde üçüncü açýk sýklette ise birinci oldu. Milli takýmýmýz toplam 4 altýn 2 gümüþ ve 2 bronz
madalyayla en baþarýlý takým oldu. Turnuva boyunca
Almanya ve Avrupa’nýn çeþitli kentlerinden gelip yaþadýklarý
ülkelerin milli formalarýný giyen gençlerimizin de þampiyonada aldýklarý baþarýlý sonuçlar göz doldurdu. Azerbeycan
Milli Takýmý’nýn efsanevi dünya þampiyonu genç kareteci
Rafael Aðev bir kez daha birinci olarak turnuvaya katýlan
tüm sporcularýn ilgi odaðý oldu. Azerbeycan Milli takým sorumlusu Dr Bashirov Yashar
„3 sporcuyla geldik 3 altýn
madalya aldýk. Bundan
büyük mutluluk olur mu?“
diye konuþtu. Müsabakalarý
izlemeye gelen Büyükelçilik
1 müstesarý Kemal Tüzün
birinci
olan
sporculara
madalyalarýný takdim etti.
Tüzün „Türk spor külübü
Banzai’in düzenlediði turnuva bizim için gurur vesilesi
olmuþtur“ dedi. Banzai
karete külübü sahibi eski dünya þampiyonu Veysel
Buður’un kýzý 9 yaþýndaký Gizem de 35 kiloda birinci oldu ve
o da madalyasýný Kemal Tüzün’den aldý. Þampiyonada ayrýca Merhaba Dergisi Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet Zaðlý
da sporcularý kupa ve madalyalarla onurlandýrdý. Turnuva
boyunca Brezilya müzik dans topluluðun ve oryantal dansýn
kraliçesi Jacklin þampiyonaya renk kattýlar Turnuva’ya
Azerbeycan, Rusia, Litvanya, Ýsviçre, Fransa, Almanya,
Danimarka, Ukraina, Türkiye, Hollanda, Ýzlanda ve Bolivya

Bu kýzlar alkýþlanýr
Berlin Neukölln NSF spor salonunda yapýlan Bayanlar
Almanya Ýnternasyonel Gençler ve Büyükler Boks
Þampiyonasý'na katýlan Türk bayan boksörlerden Fener Ay
ile Pýnar Yýlmaz rakiplerini açýk farkla maðlup ederek altýn
madalya alýrken, Züheyla Turan ise gümüþ madalya kazandý. Almanya þampiyonasý boks müsabakalarýnýn ilk günü 50
kiloda ringe çýkan 24 yaþýndaki Fener Ay, Alman rakibini
sayýyla yenerek yarý finale kaldý. Mardinli genç boksörümüz
Fener Ay, yarý finalde de orta hakemin kararýyla rakibini
yenerek finalde döðüsmeye hak kazandý. Final müsabakasýnda Berlinli Alman rakibini daha ilk beþ saniye içinde
ringe sererek orta hakem kararýyla bu maçý da kazanýp altýn
madalyayý haketti. Fener Ay þampiyonada aldýðý altýn
madalya ile Türk seyircileri sevince boðdu.
West Ýbbenbüren kentinde yaþayan ve fizyoterapi eðitimi
gören Fener Ay, Ýtalya, Fransa, Macaristan, Danimarka,
Ýsviçre, Hollanda ve Polanya'da yedi defa Almanya Milli
Takým formasýný giyerek toplam 33 müsabakaya katýldý.
Önümüzdeki yýl profesyonel olmak istediðini açýklayan altýn
madalyalý Fener Ay'ý, Berlin Boks Federasyon Baþkaný
Mienister tebrik etti.
Þampiyonayý izleyen Türk seyirciler ikinci büyük sevinci
Pýnar Yýlmaz ile yaþadý. Ýlk iki rakibini sayý ile yenerek finale kalan Pýnar Yýlmaz, finalde Alman rakibi Jessica Sperlin
ile karþýlaþtý. Rakibini ilk raund da üstüne çekerek attýðý
kontra yumruklarla puan toplayan 54 kilo boksörümüz
Pýnar, ikinci ve üçüncü raund da ise üstünlüðü tamamen
eline alarak sol kroselerini rakibinin çenesine indirdi. Ýki kez
Almanya genç bayanlar þampiyonu olan Pýnar, yetiþkinler
klasmanýnda ilk kez katýldýðý müsabakayý 28-9 puanla
kazanarak altýn madalya alan ikinci boksörümüz oldu.
Kýzlarýnýn baþarýsýna çocuklar gibi sevinen Erzurumlu
Ahmet ve Fadime Yýlmaz, "Wuppertal'den geldik ve güzel
bir maç izledik. Kýzýmýzýn baþarýsýyla gururlandýk. Altýn
madalya kýzýmýzýn bize verdiði en büyük hediye" dediler.
Boks müsabakalarýnda üçüncü gurur kaynaðýmýz da 63
kiloda gümüþ madalya kazanan Züheyla Turan oldu. Kick
Boks'da iki defa Dünya þampiyonu olan Berlinli boksörümüz
Züheyla Turan, ilk defa katýldýðý boks þampiyonasýnda yaptýðý iki müsabakada rakiplerin sayýyla yenerk finale kaldý.
Afyonlu 33 yaþýndaki boksörümüz finalde Polonya asýllý
Olivia Luczak'a 25-17 yenilerek gümüþ madalya aldý.
Maçtan sonra konuþan Turan, "Kick Boks'da baþarýlýyým. Bu
benim ilk katýldýðým Almanya Boks Þampiyonasý. Biraz
tecrübesizlik biraz da heyecan vardý. Arkadaþlarýmýn altýn
benim de gümüþ madalya almam çok büyük bir baþarý,
mutluluðumu anlatamam." dedi.
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Hakemliðin en büyük sýrrý cesurca
kararlar verebilmekten geçiyor
Almanya
Bayanlar
Ýkinci Ligi'nde bu
sezon hakemlik yapmayý hak kazanarak
göðsümüzü kabartan
Sinem Turaç, genç
yaþýna raðmen kýsa
zamanda yükseldiði
ikinci lig hakemliðinden daha üst yerleri
hedefliyor. 1988 Berlin
doðumlu olan ve 15
yaþýna kadar baþarýlý
bir futbol yaþantýsýnýn
ardýndan hakemliðe
merak salan Turaç,
Hertha BSC Berlin
bünyesinde oluþturulan 6 aylýk hakemlik
kurslarýný baþarýyla bitirdikten sonra hakemlik
kariyerine baþladý. Berlin'in en iyi bayan hakemleri
arasýnda gösterilen Sinem Turaç, 2006' dan itibaren
Verbandsliga maçlarýnda düdük çalmaya baþladý.
Robert Koch Lisesi 12. sýnýf öðrencisi olan Sinem
Turaç, kondisyonunu koruyabilmek için ise her hafta
en az üç kez antrenman yapýyor. Bu sezon Alman 2.
Ligi maçlarýnda orta hakem olarak görev alacak olan
Sinem, gelecek ile ilgili tüm hedeflerini Berlin SES
dergisine anlattý. Hakemlikten önce uzun zaman futbol oynadýðýnýzý söylediniz.
Futbol meraki nerden geliyor?
Ýlk futbol topuyla çok küçük yaþda dayýmla parklarda
oynarken tanýþtým. Onlar oynarken ben de aralarýna
giriyordum. O zaman futbol oyunu bana çok ilginç
geldi. 12 yaþýndayken bir kulübün bayanlar takýmýna
yazýldým.
Futbol oynarken ani bir kararla hakem olmaya
karar verdiniz. Bu süreç nasýl baþladý?
Berlin'in köklü kulüplerinden Lichterfelde C gençlerinde futbola baþladým. Kýsa zamanda B takýma çýktým.
Aslýnda çok da baþarýlý bir futbolcuydum. En yakýn
arkadaþýmýn babasý hakem olmasý bir anda benim de
hakemlik mesleðine yönelmeme sebep oldu.
15 yaþýndayken Hertha BSC Berlin'in düzenlediði
hakemlik kurslarýna baþladým ilk maçýmý Verbandslig
bayanlar gençler maçýný yöneterek baþladým.
Hakemlik yaþantýnýzda kendinze örnek aldýðýnýz
kiþiler var mý ?
Evet var. Çok baþarýlý
olmuþ
Türk
bayan
hakemlerimizden Lale
Orta'yý çok beðeniyorum.
Oonu hep örnek aldým.
Almanya'da
yönettiði
Bayanlar Kupasý final
maçý beni çok etkiledi.
Bir gün ben de onun gibi
üst düzey bir final maçi
yönetmeyi arzuluyorum.
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Hakemlikte ulaþmak istediðiniz üst hedef neresi?
Bu hedeflere ulaþmak için neler yapiyorsunuz?
19 yaþýndayým ama her hakem gibi çok büyük hedeflerim var. Basamaklarý tek tek çýkmak istiyorum. Kýsa
zamanda ikinci lig hakemliðine yükseldim. Daha da
çok çalýþýp en kýsa zamanda birinci lig hakemi olmak
istiyorum. En büyük hayalim ise Dünya Bayanlar
Futbol Þampiyonasý'nýn final maçýný yönetmek ve bir
Türk bayanýn neler yapabileceðini tüm dünyaya ispatlamak.
Maç yönetirken en çok nasýl olmaya dikkat edersiniz. Kendine ait ilkeleriniz var mý ?
Benim için en önemli ilke dürüst ve tarafsýz olmak. En
çok bunlara dikkat ederim. Futbolcularýn benim kiþiliðime yönelik olumsuz davranýþlarýný ise asla affetmem. Maçýn sportmence geçmesi için elimden gelen
gayreti gösteririm. Hakemliðin en büyük sýrrý ise
bence cesurca kararlarý verebilmekten geçiyor.
Maç öncesi ya da sonrasý size hiç rüsvet teklifi
yapýldý mý?
Evet yapýldý. Bir maçta bir futbolcuyu direkt kýrmýzý
kartla oyun dýþýna atmýþtým. Maç sonrasý soyunma
odasýna gelen bazý yöneticeler, benden kýrmýzý kartý
ikinci sarýdan kýrmýzýya çevirmem için bazý þeyler
teklif ettiler. Tabi ki ben bunu kabul etmedim. Bu tür
olayalara asla taviz vermem. Verseydim buralarda
olamazdým.
Bayan futbol hakemi olmanýn zorluklarý nelerdir?
Ýlk bakýþta saha çýkarken sizi ciddiye almdýklarýný
görürsün. Ama bir süre sonra insiyatifi elinize
aldýðýnýzda
yavaþ
yavaþ
size
alýþýyorlar.
Futbolculardan çok seyircilerden kötü laflar
duyuyorum.
Bu meslekte en büyük desteði kimlerden aldýnýz?
Bu günlere gelmemde annemin çok büyük katkýsý
oldu. Deplasman maçlarý dahil tüm karþýlaþmalarýmda beni yalnýz býrakmadý. Onun beni seyrediyor
olmasý bana hep güven verdi. Ayrýca Berlin Türk
Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Matur'un da çok desteði oldu. O na buradan teþekkür
etmek isterim.

BOKSÖRLERÝMÝZ RAKÝPLERÝNE
GÖZ AÇTIRMADI
Berlin’in doðu yakasýndaký Schöneweide Ýlçe
merkezinde gerçekleþtirilen profesyonel boks
karþýlaþmalarýna katýlan 3 boksörümüz de ringlerden zaferle ayrýldý. Boksörlerimiz, karþýlaþmalarý bayrak ve davullarýyla izlemeye gelen iki
yüze yakýn boks meraklýsýný sevince boðdu.
Ebubekir Bulut, Muzaffer Tosun ve Onur Ýnce’nin
zaferiyle karþýlaþtýlar.

Gecenin son maçýnda ringe çýkan Almanya 72
kilo profesyonel boks þampiyonu Ebubekir Bulut,
kendisinden hem yasça büyük hem de tecrübeli
olan Hýrvat boksör Zoran Cvek karþýsýnda 6
raund boyunca üstün dövüsüp bir kez de rakibini yere indirdi.
Maç sonunda rakibini 2-1 yenen Ebubekir Bulut
profesyonel kariyerinin 13. maçýný da zaferle
noktalamýþ oldu...

ÜÇ BOKSÖRÜMÜZ
TARAFTARLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Salona davullarla ve Türk bayraklarýyla doluþan
taraftarlarýyla resim çektiren Ebubekir Bulut „Zor
bir maç oldu ama kazanmasýný bildim, tek hedefim dünya þampiyonluðu“ dedi.

Schöneweide'de yapýlan profesyonel karþýlaþmalarý Ebubekir Bulut, Onur Ýnce ve Muzaffer
Tosun zaferle kapatarak boksseverlerin yüzünü
güldürdüler...
RÝNGE ÝLK ONUR ÝNCE ÇIKTI...
Gecede ilk ringe çýkýp 67 kiloda dövüþen ilk
boksörümüz Onur Ýnce, profesyonel kariyerinin
üçüncü maçýný yaptý.
Ýnce kendisinden çok daha tecrübeli Hýrvat rakibi Dragan Planja karþýsýnda atak dövüþerek ve
pres yaparak birinci raundu önde kapatmayý
baþardý.
Ýkinci raunda da hýzlý baþlayan Onur Ýnce rakibini saðlý sollu kroselerle köþeye sýkýþtýrýp zor
anlar yaþattý. Ýkinci raundun ortasýnda rakibinin
çenesine indirdiði sað krose yumrukla yere indiren ve hakem kararýyla teknik nakavt yapan
Onur Ýnce karýyerindeki 3. maçýný böylece galibiyetle kapadý.
Karþýlaþmalarý’nýn ikinci Türk kökenli boksörü
Ýnternasyonal Almanya Þampiyonu Muzaffer
Tosun 63 kilo kariyerindeki 18. maçýnda Hýrvat
boksör Edin Kavara ile karþýlaþtý. Maça hýzlý
baþlayan Tosun rakibini sol aparkat ve sað
direklerle zor duruma düþürdü ve hakem araya
sýk sýk girmek zorunda kaldý.
Rakibinin üstüne üstüne giden Muzaffer Tosun
sol aparkatla Hýrvat rakibinin
karaciðerine vurarak yere serdi. Maça devam
edemeyen Hýrvat sporcu hakem tarafýndan
teknik nakavatla maðlup ilan edildi. Profesyonel
boks kariyerinde 18. maçýný galibiyetle kapatan
Muzaffer Tosun, salona gelen taraftarlarýn omuzlarýnda tur attý. Muzaffer Tosun karþýlaþmaya
gelen „Rap“ müzik sanatçýsý „Ceza“ ve
Kreuzberg'den tüm Almanya'ya sesini duyuran
Berlinli "Rap" sanatçýsý "Killer Hakan" ile hatýra
fotoðrafý çektirdi.
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Ramazan Aydýn dünya þampiyonu oldu
Macaristan'da yapýlan Dünya Güreþ Þampiyonasý'
nda Almanya Milli Takýmý ile mindere çýkan 34 yaþýndaki
Ramazan
Aydýn, 69 kilo grekoromende dünya
þampiyonu oldu.
Berlin Türk Güreþ
Kulübü kaptaný
Ramazan Aydýn,
uluslararasý
þampýyonada
dünya þampiyonu
oldu. 34 ulustan 350 güresçinin katýldýðý 30 yaþ üstü
kategorisinde Alman milli takýmý adýna güreþen 34
yaþýndaki Aydýn gururumuz oldu. 69 kilo, grekoromende rakiplerine göz açtýrmayan Aydýn baþarýsýný
disiplinli çalýþmaya borçlu olduðunu dile getirdi. 2
yaþýndan beri Almanya'da yaþayan Aydýn 18 kez
Berlin 12 kez de Kuzey Almanya güreþ þampiyonu
oldu. Goldbach, Aalen ve FC Aue kulüplerinde
güreþen Ramazan Aydýn 3 yýldýr da Berlin Türk Güreþ

Kulübü adýna ringlere çýkýyor. Türk Güreþ Milli Takýmý
ile þampiyonalara da katýlan Ramazan Aydýn 3 kez
Türkiye Yýldýzlar Milli takýmý birincisi oldu ve 1989
Kanada'da yapýlan Yýldýzlar Dünya Þampiyonasý'nda
da Türkiye'ye üçüncülük kazandýrdý. Alman vatandaþlýðýna geçtikten sonra 57, 62 kilolarda güreþen
Ramazan Aydýn 5 kez Almanya þampiyonu 5 kez de
Almanya ikincisi oldu.
Berlin Türk Güreþ
Kulübü'nü desteklemeye çaðýrdý.
Ramazan Aydýn
spor yaþamýnda
kendisine
en
büyük desteðin
eþi
Nebahat
Aydýn'dan geldiðini dile getirdi.

Berlin Maratonu'nu
Bu yýl 27. kez düzenlenen Berlin Koþusu“nu erkeklerde Kenyalý Patrick Makau Musyoki bayanlarda ise
yine Kenyalý atlet Flomena Chepchirchir kazandý. 25
kilometrelik yarý maratona katýlan on bine yakýn
sporcu arasýnda Berlinli arasýnda pek çok Türk
kökenli atlet de vardý.
25 kilometre uzunluðundaký koþuya baþta Kenya
olmak üzere deðiþik ülkelerden çeþitli katagorilerde
toplam 9.044 atlet katýldý.
Onbinlerce insanin izleme fýrsatý bulduðu yarý maratonu erkeklerde Kenyalý atlet Patrick Makau Musyoki, 1’
saat 14’ dakika 22’ saniyelik derecesiyle kazanýrken,
bayanlarda Flomena Chepchirchir, 1’saat 25’dakika
38 saniyelik derecesiyle kazandý. Kenyalý atletler birden altýncý sýraya kadar olan dereceleri bu yýl da kimseye kaptýrmadýlar.
Berlin’de her yýl geleneksel olarak yapýlan 25 kilometre yarý maratona katýlan Türk kökenli sporcularýn ilgisi ve katýlýmý da her yýl daha fazla artýyor.
Türkiyemspor’un
eski
kaptanlarýndan
Sedat
Kahraman’ýn
atletizm
meraklýsý arkadaþlarýyla
kendi aralarýnda oluþturduklarý
„Türkiyemspor
Atletizm Grubu“ baþta
Berlin’de yapýlan atletizm
etkinlikleri olmak üzere zaman zaman dünyanýn diðer
ülkelerindeki koþulara da katýlýyorla.
Her yýl düzenlenen 25 km Berlin yarý maratonuna
katýlan Türkiyemspor Atletizm Grubu üyeleri Sedat
Kahraman, Dilhan Görgün, Bermin Çavan, Fahri
Özcan, Hatice Stuwe, Nevin Bartsch, Naci Uzun,
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Gürkan Öztaþ, Ýlhan Engi, Jelil Ghargozlu, Ýsmet Ergi,
Angelika Özcan, Murat Torun, Ali Othman ve Amir
Blank performanslarýyla bu yýl da dikkat çeken
sporcular arasýndaydýlar.
2,5 kilometre koþularýna
katýlan 320 minik maratoncuya 500 deðiþik
armaðan daðýtýldý. Tüm
koþularda
sporculara
toplam 8.000 muz, 2000
litre çay, 10.000 deðiþik
meþrubat
daðýtýldý.
Maratonda 350 polis, 150
saðlik görevlisi görev
yaptý.

Milli Judocularýmýz

Milli takýmlar düzeyinde Berlin’de 3. kez düzenlenen „Ýnternational German Open Judo Karþýlaþmalarýna Türkiye’den
gelerek katýlan judo bayan milli takýmýmýz hatalý hakem kararlarýnýn kurbaný oldu. Sporcularýmýz karþýlaþmalarda dört
üçüncülük bir de beþincilik aldý. 40 kiloda Ebru Þahin, 44
kiloda Tuba Zehir, 70 kiloda Rabiya Kaçar ve 78 kiloda
Mevlüde Yeter üçüncülük alarak bronz madalya kazandýlar
52 kilo judocumuz Merve Þengül, üçüncülük maçýnda
hakemin yanlýþ kararý yüzünden bronz madalyadan oldu ve
beþincilikle yetinmek zorunda kaldý 18 ayrý ülkeden 706
sporcunun katýldýðý karþýlaþmalarda bronz madalya alabilmenin de büyük bir baþarý anlamýna geldiðini ifade eden
Türk Milli Takimi Kafile Baþkani Özdemir.

Berlin’de her yýl düzenlenen „Uluslararasý Gençler
Judo Karþýlaþmalarý“ sona erdi. 19 deðiþik ülkeden
toplam 314 sporcunun katýldýðý müsabakalarda 52
kiloda mücadele eden Kübra Tekneci finale kadar
yaptýðý tüm müsabakalarý kazandý. Finalde Alman
rakibine puan farki ile maçi kaptýran Kübra milli takýma ikincilik kazanan tek sporcu oldu. 73 kiloda
karþýlaþmalara çýkan Serhat Kamber ise beþincilikle
yetindi. Milli takým olarak karþýlaþmalara her sene
katýldýklarýný belirten Türk Genç Milli Takýmý Kafile
Baþkaný Cevdet Çaðan, „Bu sene de 17 genç judocu,
iki antrenör bir de hakem ile geldik. Rakiplerimiz çok
güçlü ve tecrübeli ekiplerle gelmiþler, maçlarda
umduðumuzu ne yazýk ki bulamadýk ancak bu tür
karþýlaþmalar gençlerimiz icin çok büyük tecrübe
oluyor. Þimdi kampa çýkacak ve orda antrenmanlarýmýzý sürdüreceðiz.“ dedi.
Berlin Türk Spor Birliði Basþaný Cumali Kangal ise
milli takým heyetini karþýlaþmalar boyunca yalnýz
býrakmadý.
Müsabakalarda hem Almanya’dan hem de
Türkiye’den hakemlerimizin buluþmasý ilginç bir
görüntü yarattý. Berlinli hakem Nedim Bayad,
Türkiye’den milli kokartlý hakemimiz Fatih Mollaoðlu
ile Duisburglu Efkan Dýnk müsabakalar boyunca
baþarýlý bir yönetim sergilediler.
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BERLÝN TÜRK GÜREÞ KULÜBÜ 1. LÝGDE
Evet, Berlin Türk Güreþ Kulübü 1.Ligde.
Bu olay Türkiye spor tarihinde bir ilk. Ne kadar sevinsek azdýr. Bu haber Türkiye’de yanký buldu mu, bulduysa ne kadar buldu, takip edemedim ama, bence
kulübümüze en üst kademelerden tebrik gelmeli, tabi
henüz gelmediyse. Bu olay radyo ve televizyonlarda
birinci haber yapýlmalýydý. Bir kereye mahsus deðil,
kulübümüz bu baþarýdan sonra her zaman gündemde
olmalýdýr.

Þöyle bir düþünüyorum da kendimi, ‘nereden nereye’
demekten alamýyorum.
1980’lý yýllarýn baþýydý. Bir güreþ kulübü kurmak için o
zamanlar epeyce fikir alýþverisinde bulunan 1 Kuþak
Türk güreþçileri, nihayet bir gün bu iþi yapmaya karar
verirler. Wedding semtinde, Spar sokaðýnda
(Sparstraße), kiralanan küçük bir lokalde kuruluþ
hareketi baþlar ve kulüp bir süre sonra resmen kurulur. Bu satýrlarýn yazarý da kulübün kurucularý arasýndadýr.
Kulübün ilk günlerinde Türk güresçileri arasýnda bir
bayram havasý esmektedir. O zamanlar çeþitli Alman
kulüplerinde güreþen 1. Kuþak Türk güresçileri ilk kez
böylesine büyük bir topluluk oluþturmuþlardý.
Eski bir birahane olan lokali güreþçiler bizzat temizlemeye ve tamir etmeye baþlarlar ve kýsa sürede lokal
binasi hizmete hazýr duruma gelir. Yeni kurulmuþ olan
kulübün daha bir çok þeye ihtiyaci vardý. Bu ihtiyaçlarý
gidermek için güreþçiler her akþam esnaftan para
toplamaya çýkarlardý.

Yurtdýþýnda, dünyanýn her yerinde ve her dalda Türk
takýmlarý var ama bu takýmlarýn hiç biri þimdiye deðin
1. Lige çýkamadý. Ancak Berlin Türk Güreþ Kulübü bu
durumu bozdu ve 1. Lige çýktý.
Teþekkürler Abdurrahman Çay, teþekkürler Sabri
Adak, teþekkürler Ýbrahim Dedeoðlu ve teþekkürler
þimdiye deðin bu kulübe hizmetleri dokunan yöneticiler.
Bir takýmda yöneticilik yapmak en az güreþ yapmak
kadar önemlidir. Bir güreþçi güreþini yapar ve bir bakýma görevi biter orada, ama yöneticinin görevi bitmez.
Daha ‘a’ dan ‘z’ ye bir yýðýn iþ hep onu bekler.
Sabri Beyle bazan konuþuyorum, bana baþkanlýk
yaptýðý yýllardan kalma hatýralarýný anlatýyor da, ne
kadar zor olduðunu görüyor insan. Almanlarýn
‘Papierkram’ dedikleri, yani mektuplaþmalar ve yazýþmalarla geçen yýllar. Ama o zamanlarký emeklerin

Türk Güreþ Kulübü, kuruluþunu gerçeklestirdikten
sonra Wedding Belediyesi’ne müracaat edip salon ve
minder istedi. O zamanlar Wedding’in bayan bir
Belediye Baþkaný vardý. Bize þunu söyledi: ‘Aradan bir
sene geçsin, ben sizlerin ciddi olduðunuzu
anlayayým, o zaman dileyin benden ne dilerseniz.’
Gerçekten de öyle oldu. Kulübün kuruluþundan bir yýl
sonra Baþkan bizlere minder ve salon tahsis etti.
Ve yýllar yýllarý kovaladý. Berlin Türk Güreþ Kulübü çok
baþarýlý günler geçirdi ama zor günler de geçirdi.
Bu gün ulastýgý baþarý ise kulübün tarihine altýn harflerle yazýlacaktýr.
Þimdi kulübün 1.Ligde kalmasý için baþýna,
politikacýlara ve diplomatlarýmýza görevler düþüyor.
Kulübümüz desteði her zaman hissetmelidir,
yalnýzlýða terk edilmemelidir.
Yüzakýmýz Berlin Türk Güreþ Kulübü bu desteði
haketti.
Hüdai Ülker

semeresi bu gün geldi. Bu zorluðu, elini taþýn altýna
koyan herkes çekti. Sevinmek þimdi onlarýn hakký.
Berlin Türk Güreþ Kulübü’nün 25 yýllýk tarihinde bu
kulübe emek veren, gençlerden, büyüklere, tüm
güreþciler de kocaman bir teþekkürü haketti.
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1000 Plakate

Bilderdruck matt oder glänzend, 115 g/m2, 4-farbig
DIN A1 594 mm x 841 mm
340,– Euro
300,– Euro
DIN A2 + 480 mm x 680 mm
DIN A2 420 mm x 594 mm
280,– Euro
DIN A3 297 mm x 420 mm
240,– Euro
Alle Preise sind ohne Mehrwertsteuer und bis Ende 2007 gültig.
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