Merhabalar Sevgili SES Okurlarý !
Yaz aylarýna girdiðimiz þu günlerde, yeni bir SES
dergisiyle karþýnýzdayýz. Dergimiz her zamanki gibi
zengin bir içerik ve güzel bir biçimle, Berlin'deki
vatandaþlarýmýzýn
dergisi
olmanýn
gururunu
yaþamaktadýr. Siz okurlarýmýzýn faydalý ve hoþça vakit
geçirmesi tek amacýmýzdýr, bunu baþarabiliyorsak ne
mutlu bize. Bizlere ulaþtýrdýðýnýz övgü dolu sözler için
teþekkür ederiz. Sizlerin desteði bizim en büyük
gücümüzdür. Dergimizin bu ayki içeriðine kýsaca bir
göz atalým. Berlin'de yýllardýr gururla kutlanan 23
Nisan Çocuk Bayramý bu yýl da coþkulu geçti. Sizler
için 23 Nisan'dan fotoðraflarýmýz var. Berlin'de göreve baþlayan yeni Büyükelçimiz
Sayýn Ahmet Acet'e SES Dergisi olarak 'Hoþgeldiniz' diyoruz. Türkiye güzellik
yarýþmasýndan çektiðimiz fotoðraflar dergimize güzellik kattý.
Sevgili okurlar, geçtiðimiz günlerde Judo Bayan Milli Takýmý Berlin'de idi.
Takýmýmýza SES Dergisi olarak Berlin'de sahip çýktýk ve elimizden gelen yardýmý
yaptýk. Tornado Spor Maðazalarý'nýn sahibi Ali Günseven Bey de, judocularýmýza
ev sahipliði yaptý ve onlara, spora destek adýna çeþitli hediyeler sundu. Ayný
zamanda yýllarýn futbol hakemi olan, sporcunun dostu Ali Günseven Beye
teþekkür ederiz.
Sevgili okurlar, Türkiyemspor'umuz son yýllarda harikalar yaratýyor. Hasan Keskin
Hoca'nýn öðrencileri, Türkiyemspor A Gençleri Berlin Kupasý'ný kazandý,
gençlerimizi kutluyoruz. Türkiyemspor Büyükler Takýmý`da, sezonun son
maçýnda, Lichterfelde takýmýný 4-2 yenerek, 3. Lige, yani Regionalliga'ya
yükseldi, kutluyoruz takýmýmýzý.
Gördüðünüz gibi dergimiz dopdolu. Fazla söze hacet ne, diyerek, sözümüzü
burada noktalýyor, sizlere eðlenceli dakikalar diliyoruz. Ayrýca herkese iyi bir yaz
tatili dileriz. Tatilden sonra buluþuncaya dek, hoþçakalýn.
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ULUSAL EGEMENLÝK VE ÇOCUK BAYRAMI

ULUSAL EGEMENLÝK VE ÇOCUK
BAYRAMI KUTLANDI
ÖÐRENCÝLER TÜRKÝYE'NÝN
BERLÝN BÜYÜKELÇÝLE
BAÞKONSOLOS MAKAM
KOLTUKLARINA OTURDU
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý,
Berlin'de
de
kutlandý.
Türkiye'nin
Berlin
Buyükelçiliðinde Elçi Müþteþar Mehmet Vakur Erkul,
bir grup öðrenciyi kabul etti.
Erkul, Sachsenwald ilkokulu öðrencisi 11 yaþýndaki
Enes Arpacý'yý sembolik olarak Büyükelçi Ahmet
Acet'in makam koltuðuna oturttu.
23 Nisan'ýn çocuklara ithaf edildiðini hatýrlatan Erkul,
günümüz çocuklarýnýn gelecekte belki baþarýlý bir
yönetici, mimar, öðretmen ya da gazeteci
olacaklarýný kaydetti.
Büyükelçinin makam koltuðuna oturan Arpacý da þunlarý söyledi:
''Birinci Dünya Savaþý'ndan sonra Osmanlý Ýmparatorluðu'nun içine düþtüðü durumdan ulusumuz, ulu
önder Atatürk'ün önderliðinde yaptýðý mücadele
sonucu vatanýmýzý düþmanlardan kurtarmýþtýr.
Atatürk Cumhuriyetimizin kuruluþunun ilk adýmý.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluþ günü olan 23
Nisan 1920 tarihini, Milli Egemenlik ve Çocuk
Bayramý olarak biz Türk çocuklarýna armaðan
etmiþtir. Yarýnýn büyükleri olarak ulusumuza hizmet
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edecek olan biz çocuklara, bu anlamlý günde
makamýnýzý bize vermekle bizleri sevindirdiniz.
Tesekkür ederiz.''
Arpacý, ''Berlin Büyükelçisi olarak ne yapmak isterdiniz?'' þeklindeki soruyu da, ''Türkiye'yle Almanya
arasýndaki baðlarýn daha iyi olmasýný isterdim.
Türkiye'nin AB'ye girmesini isterdim'' þeklinde yanýtladý. Kabulde, Tolga Cengil ve Ayten Gündoðdu adlý
öðrenciler þiirler, Süheyla Kuyak da Ýstiklal Marþý'ný
okudu.
Vakur'u ziyaret eden öðrenci grubunda Merve Çakýr,
Kardelen Akcan, Sara Acar, Ahmet Arpacý ve Jan
Nestler de yer aldý.
Ayný grup daha önce Berlin Baþkonsolosu Ahmet
Nazif Alpman'ý da ziyaret etti.
Burada Baþkonsolos Alpman'ýn makamýna bir süre
Mülenau ilkokulu öðrencisi olan 10 yaþýndaki Jan
Nestler oturdu.
Berlin'de de gelenek haline gelen 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramý çerçevesinde, Mitte,
Friedrichshain-Kreuzberg,
Marzahn-Hellersdorf,
Treptow-Köpenick, Tempelhof-Schöneberg, SteglitzZehlendorf ve Neukölln ilçelerindeki belediyelerde de
belediye baþkanlarýnýn koltuklarýna sembolik olarak
bir süre çocuklar oturdu.
(A.A)

Rotes Rathaus ÇOCUK BAYRAMI
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Çocuk Parlamentosu

ULUSAL EGEMENLÝK VE ÇOCUK BAYRAMI
KUTLANDI - BERLIN EYALET MECLÝSÝN`DE
''ÇOCUK PARLAMENTOSU'' KURULDU
Almanya'nýn Baþkenti Berlin'de kutlanan 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý çerçevesinde
Berlin eyalet meclisinde bir ''Çocuk Parlamentosu''
kuruldu. ''Deukisch'' ve ''23 Nisan'' dernekleri tarafýndan düzenlenen program kapsamýnda mecliste oluþturulan ''Çocuk Parlamentosu''nda ilkokul çaðýnda 35
çocuk yer aldý. Programýn açýlýþýnda ''23 Nisan'' derneði adýna bir konuþma yapan Ali Yýldýrým,
Almanya'da ilk kez bir eyalet meclisinde ''Çocuk
Parlamentosu'' kurulduðuna iþaret ederek, gelecek
yýllarda diðer bazý bölge ve eyaletlerde, ayrýca federal
düzeyde ve diðer ülkelerde benzeri çocuk parlamentolarý oluþturmak istediklerini, bunun Avrupa

Parlamentosunda da gündeme gelmesini hedeflediklerini söyledi. Yýldýrým ayrýca, 23 Nisan'ýn önemine
deðindi.
''Deukisch'' derneðinin kurucusu ve Baþkaný olan
Aylin Selçuk da, çocuklarýn gerekli eðitimi alarak
geleceðin büyükleri olarak siyasetle ilgilenmelerini
istedi.
Program çerçevesinde daha sonra Berlin eyalet meclisi üyeleri Dilek Kolat, Emine Demirbüken-Wegner,
Özcan Mutlu ve Mitte ilçesinin Belediye Baþkaný
Christian Hanke, çocuklarýn çeþitli konulara iliþkin
sorularýný yanýtladý.
Berlin Baþkonsolosu Ahmet Nazif Alpman'ýn da
katýldýðý programýn sonunda ''Çocuk Parlamentosu''
üyesi çocuklar, kurucu üye olarak sertifika aldý.
(A.A)

Parký'ndaki tiyatro salonunda 9. kez
düzenlenen etkinlik çerçevesinde Aziz
Nesin Ýlkokulundan Jale Demirel ve
Ayhan Kaplan adlý ögretmenlerin
eþliðinde 20 ögrenci, ''Üsküdar'a giderken'' adlý þarkýyý seslendirdi ve Aziz
Nesin'in ''Þimdiki Çocuklar Harika'' adlý
eserinden bir bölümü sahneledi.
(A.A)

BERLÝN'DEKÝ ''AVRUPA OKULLARI'' ETKÝNLÝÐÝNDE ÝKÝ DÝLDE
EÐÝTÝM VEREN AZÝZ NESÝN ÝLKOKULU DA YER ALDI
''Avrupa Haftasý'' çerçevesinde Almanya'nýn baþkenti Berlin'de iki
dilde eðitim veren ve ''Avrupa okullarý'' olarak anýlan okullar arasýnda
düzenlenen ''Grand Prix de la Chanson'' adlý etkinliðe, Türkçe ve
Almanca olarak eðitim veren Aziz Nesin Ýlkokulu da katýldý. Wuhlheide
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Berlin Büyükelçisi Ahmet ACET

TÜRKÝYE'NÝN YENÝ BERLÝN BÜYÜKELÇÝSÝ
AHMET ACET, ALMANYA CUMHURBAÞKANI
KÖHLER'E GÜVEN MEKTUBUNU SUNARAK,
RESMEN GÖREVE BAÞLADI
Türkiye'nin yeni Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet,
Almanya Cumhurbaþkaný Horst Köhler'e güven mektubunu sunarak resmen göreve baþladý. Büyükelçi
Acet ve beraberindeki heyet Cumhurbaþkanlýðý konutu olan Bellevue Sarayý'na geliþlerinde askeri törenle
karþýlandý. Acet ve kendisine eþlik eden Büyükelçilik
görevlileri daha sonra Cumhurbaþkanlýðý özel defterini imzaladýlar.

RADIOMULTIKULTI 31 ARALIK 2008’DE
KAPANIYOR
Günlerdir medyada geniþ þekilde yer aldýðý gibi Berlin
Brandenburg radyo televizyon kurumunun borçlarýndan dolayý 18 dilde yayýn yapan Radio Multikulti`yi
kapatmayý planlýyordu.
Genel Müdürü Dagmar Reim yaptýðý açýklamada
kurumun 54 milyon borcunun kapatýlmasý için tasarruf edilmesi gerektiðini ve bu baðlamda bu yýl sonunda Radyomultikulti`yi kapatacaklarýný açýkladý.
RBB`nin maddi durumunun radyo kanalýnýn yaþamasýný devam ettiremiyecek kadar kötü olduðunu açýklayan Reim, tasarruf için radyonun kapatýlmasýnýn
kaçýnýlmaz olduðunu ifade etti.

Büyükelçi Acet, Köhler ile yaptýðý yaklaþýk yarým saatlik görüþmeden sonra Cumhurbaþkanlýðý konutundan
ayrýlýþý sýrasýnda yine askeri törenle ve göklere Türk
bayraðý çekilerek uðurlandý.
Acet'e eþlik eden heyette, Elçi Müsteþar Mehmet
Vakur Erkul, müsteþarlar Kemal Tüzün ve Ali Murat
Baþçeri, Askeri Ataþe Kurmay Albay Ayhan Köksal,
Ticaret Müþaviri Zihni Tuðrul ve Baþkatip Ülkü
Kocatepe yer aldý.
(A.A)

RBB`nin Radyo yöneticisi Christoph Singelnstein
kapatma gerekçesi olarak Berlin`de azalan Radyo
televizyon vergi gelirlerindeki azalmayý gösterdi:
“Bizler iktisadi açýdan oldukça verimsiz bir bölgede
yaþamaktayýz. Bu da beraberinde yüklü bir miktarda
aidat geliri eksikliðini getiriyor. Aidatlarda yaklasik %
15’lik bir açýk sözkonusu. Bu açýk Harz IV ile geçinenlerden ve diðer dar gelirlilerden alýnamayan aidatlardan kaynaklanýyor. Diðer eyaletlerde durum daha
farklý. Oralarda ortalama % 8-9’dan bahsediyoruz.
Kýsacasý bütçemizdeki açýk iþte bu.“
RBB Radyomultikultinin günlük 37.000 kiþilik dinleyici
kapasitesi olduðu kaydedilirken politik ve sivil toplum
çevrelerinden gelen tüm tepkilere raðmen radyonun 1
Ocak 2009 tarihinden itibaren kapatýlacaðý açýklandý.
Erhan Merttürk

07

Ergin ÝNAN

ERGÝN ÝNAN BERLÝN'DE
Ressam Ergin Ýnan'ýn ''Rumi'' adlý sergisi, Berlin'de
açýldý. ''Galeri Artist'' adlý salonda açýlan sergide,
Ýnan'ýn birçok resminin yaný sýra üzerinde resimler ile
Mevlana'nýn ''Mesnevi'' eserinden alýntýlarýn birlikte
yer aldýðý 12 ayrý tablo da bulunuyor.
Ýnan, Ýstanbul Sanat Vakfýnýn kendisine verdiði bir
görev çerçevesinde 2007 yýlýnda Mevlana üzerine bir
kitap projesi gerçekleþtirdiðini belirterek, ''Bu proje

için Mevlana'dan 99 resim yaptým. Mevlana üzerine
1964'den bu yana okurum.
Resimlerime etki yapmýþtýr bir þekilde. Bu þekilde
devam ettim ve böylece 12 tane resim ortaya çýktý''
dedi.
Sanatçý, resimlerin üzerinde Mevlana'dan sözlerin ve
''Mesnevi''den pasajlarýn yer aldýðýný, böylece özel 12
tablonun ortaya çýktýðýný ifade etti.
(A.A)

Dýþiþleri Bakaný Ali Babacan Berlin de

Berlin'de bulunan Dýþiþleri Bakaný Ali Babacan,
Almanya Dýþiþleri Bakaný Frank-Walter Steinmeier,
Eðitim ve Araþtýrma Bakaný Annette Schavan ile birlikte, Ýstanbul'da yapýlmasý planlanan Türk-Alman
Üniversitesinin kuruluþ anlaþmasýný imzaladý.
Almanya Dýþiþleri Bakanlýðýnda düzenlenen imza
töreninde konuþan Steinmeier, Alman ve Türk insanini birbirine daha fazla yakýnlaþtýrmak amacýyla
Türkiye'de "Ernst Reuter Giriþimi"ni baþlattýklarýný
hatýrlatarak, bu giriþimin 2 yýl içinde baþarýlý çalýþmalar yaptýðýný söyledi. Steinmeier, bu çerçevede daha
sonra Türk-Alman Üniversitesi kurulmasýný da planladýklarýný ifade ederek, bu konuda emeði geçen herkese teþekkür etti ve Bakan Babacan'a hitaben,
"Dostum Ali, sen olmasan bürokratik engelleri aþamazdýk" dedi.
Bakan Babacan da, Türk-Alman Üniversitesinin, her
iki ülke arasýndaki iibirliðini güçlendireceðini ve eði-

timli insan kaynaðý ihtiyacini karþýlayarak, karþýlýklý
iliþkileri daha da zenginleþtireceðini belirtti.
(A.A.)

Türk Filmler Haftasý

6. BERLÝN TÜRK FÝLMLERÝ HAFTASI,
"MUTLULUK" FÝLMÝNÝN
GÖSTERÝLMESÝYLE BAÞLADI
Berlin'de 6. Türk Filmleri Haftasý, "Mutluluk" adlý
filmin gösterimiyle baþladý.
"Tiyatro Aktuel Berlin" tarafýndan düzenlenen
Berlin Türk Filmleri Haftasýnýn açýlýþý "Delphi
Filmpalast am Zoo" sinemasýnda yapýldý.
Açýlýþa, sanatçý Zülfü Livaneli, Berlin eyaleti
Baþbakaný Klaus Wowereit, Berlin Baþkonsolosu
Ahmet Nazif Alpman, Yeþiller Partisi Avrupa
Parlamentosu üyesi Cem Özdemir, Sol Parti
Alman Federal Meçlisi üyesi Hakký Keskin,

Berlin Eyalet meçlisi üyeleri Özcan Mutlu ve
Bilkay Öney ile aktör Bülent Sharif ve çok sayýda
sinemasever katýldý.
Açýlýþta Türk Filmleri Haftasýna katký ve desteklerinden dolayý, Wowereit'a ödül verildi.
Baþkonsolos Alpman, burada yaptýðý konuþmada, Berlin Türk Filmleri Haftasýnýn 6. kez düzenlendiðine iþaret ederek, bu etkinliðin böylelikle
"Berlin'in kültür takviminde" yerini aldýðýný belirtti.
(A.A)

ULUSLARARASI UZAY VE HAVACILIK FUARI

ULUSLARARASI UZAY VE HAVACILIK
FUARI BERLÝN'DE AÇILDI - FUARDA
PÝLOT ALÝ ÝSMET ÖZTÜRK DE
AKROBASÝ GÖSTERÝLERÝ YAPTI
Berlin'in yakýnlarýndaki Schönefeld havaalanýnda
düzenlenen Uluslararasý Uzay ve Havacýlýk Fuarý
(ÝLA) açýldý. Fuarýn açýlýþýný Almanya Baþbakaný
Angela Merkel yaparken, açýlýþa, Ekonomi Bakaný
Michael Glos ve Brandenburg eyaletinin Sosyal
Demokrat Partili (SPD) Baþbakaný Michael Platzeck
de katýldý. Açýlýþtan sonra Merkel ve beraberindekiler
fuar alanýný gezdi.

Her iki yýlda bir yapýlan ve bu yýl konuk ülkenin
Hindistan olduðu fuara, 37 ülkeden 1127 þirket
katýlýyor. Fuarda, dünyanýn en büyük yolcu uçaðý olan
Airbus A-380 de bir gösteri uçuþu yaptý.
Fuar çerçevesinde düzenlenecek akrobasý gösterilerinde, pilot Ali Ýsmet Öztürk de yer aldý. Öztürk, Türk
gazetecilere yaptýðý açýklamada, 1999 yýlýndan bu
yana gösteri pilotluðu yaptýðýný, gösterilerle Türkiye'yi
tanýtmak istediðini belirtti.
ÝLA'ya ikinci kez katýldýðýný anlatan Öztürk, ÝLA'ya
gösteri yapmak için davet edildiðini, eylül ayýnýn sonuna kadar 7 ayrý ülkede gösteri yapacaðýný ifade etti.
(A.A)

''MÝSS EM 2008''DE TÜRKÝYE'YÝ
FÝLÝZ HEÝLMANN TEMSÝL EDECEK
Avrupa Þampiyonasý Güzellik Yarýþmasý ''Miss EM
2008''de Türkiye'yi 23 yaþýndaký Filiz Heilmann temsil
edecek.
Berlin'de ''Miss Germany Corporation'' (MGC) tarafýndan ''Gropius Passagen'' adlý alýþveriþ merkezinde
düzenlenen ''Miss EM 2008'' elemelerinde Türkiye'yi
temsil etmek için Almanya'nýn Bielefeld kentinden
Deniz Aydoðdu ve Hannover kentinden Filiz
Heilmann yarýþtý.
Jüri tarafýndan seçilen Filiz, Almanya'nýn Rust kenti
yakýnlarýndaký ''Europa Park'' adlý eðlence parkýnda
düzenlenecek ''Miss EM 2008'' finallerinde Türkiye'yi
temsil etmeye hak kazandý.
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Avusturya ve Ýsviçre'de düzenlenecek 2008 Avrupa
Futbol Þampiyonasýna katýlacak Almanya, Ýtalya,
Hirvatistan, Polonya, Romanya, Rusya, Ýspanya ve
Türkiye'yi temsil edebilmek amacýyla 54 yarýþmacýnýn
katýldýðý elemelerde, bu ülkelerin güzelleri seçildi.
Diðer 6 ülkenin güzelleri daha önce yapýlan yarýþmalarda belirlenirken, Ýsviçre ve Avusturya güzellerinin
gelecek günlerde kendi ülkelerinde seçilecekleri bildirildi. Filiz Heilmann, elemelerden sonra yaptýðý açýklamada, yarýþmada Türkiye'yi temsil edeceði için çok
mutlu ve heyecanlý olduðunu söyledi.
(A.A.)

"GÝRL'S DAY"

BERLÝN-BRANDENBURG TÜRK-ALMAN
ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ'NÝN DÜZENLEDÝÐÝ
"GÝRL'S DAY" ETKÝNLÝÐÝNE, BERLÝN EYALETÝ
UYUM, ÇALIÞMA VE SOSYAL ÝÞLER BAKANI
KNAKE-WERNER DE KATILDI
Berlin'de, genç kýzlarýn teknikle ilgili mesleklere özendirilmelerini hedefleyen "Girl's Day" etkinliði dolayýsýyla Berlin-Brandenburg Türk-Alman Ýþadamlarý
Dernegi'nde (TDU) düzenlenen toplantýya, Berlin
Eyaleti Uyum, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Bakaný Heidi
Knake-Werner de katýldý.
Alman bakan, çesitli okullardan, aralarýnda çok
sayýda Türk kýzýnýn da bulunduðu toplam 33 kýzýn
davet edildiði toplantýda yaptýðý konuþmada, etkinliðin
önemine deðinerek, kýzlarý kabul eden çok sayýda þirket olmasýndan dolayý büyük mutluluk duyduðunu
söyledi.
Belirli mesleklerin sadece "erkek mesleði" olarak
görüldüðünü, özellikle göçmen ailelerin kýzlarýný da
daha çok teknik iþlerle ilgili olan bu mesleklere yönlendirmek istediklerini ifade eden Knake-Werner, bu
etkinlik çerçevesinde þirketlere giden kýzlarýn, hangi
mesleði seçmek istedikleri konusunda daha iyi karar
verebildiklerini kaydetti.
Konuþmasýndan sonra kýzlarla da sohbet eden
Knake-Werner, kýzlarýn anlattýklarýndan dolayý
toplantýnýn kendisini çok cesaretlendirdiðini belirtti.
Kendi kariyeri hakkýnda da bilgi veren Alman bakan,
insanlarýn her yaþta bir þeyler öðrenebileceklerini
sözlerine ekledi.
TDU Genel Baþkaný Remzi Kaplan'ýn da bir selamlama konuþmasý yaptýðý toplantýda, bir vergi
danýþmanlýðý þirketinin sahibi olan Karin Schopp da
genç kýzlarla sohbet ederek, kendilerine bazý pratik
bilgiler verdi. "Girl's Day" etkinliðinin Berlin'de koordinatörlüðünü yapan Monika Flamm da yaptýðý konuþmada, 8 binden fazla genç kýzýn bu etkinlik kapsamýnda çeþitli þirketlere gittiðini, bu etkinliðe Türk
þirketlerinin katýlmasýndan dolayý da büyük mutluluk
duyduðunu söyledi. Çeþitli þirketleri ziyaret eden genç
kýzlarýn çoðunun, daha sonra bu þirketlere girmek için
baþvuruda bulunduklarýný ve çoðu baþvurunun da
kabul edildiðini ifade eden Flamm, "Almanya'nýn ve
Alman ekonomisinin sizlere ihtiyacý var" dedi.
(A.A)
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Emeklilik Köþesi
Ömer TIRAÞOÐLU

Emeklilik Köþesi
Atatürkce Düþünce Derneði`nin (ADD) Baþkaný
Emekli Uzmaný Ömer TIRAÞOÐLU ile emeklilik konusunda düzenlediði bilgilendirme toplantýsý büyük ilgi
gördü.
Yýllardýr Berlinli`lerle ve Almaya`nýn tüm eyaletlerinden sorunu olan Türk vatandaþlarýna emeklilik konusunda bilgiler veren, Türk Özürlüler, Yaþlýlar ve
Emekliler Derneði TÖYED Baþkaný, emeklilik uzmaný
Ömer Týraþoðlu, Atatürkce Düþünce Derneði`n deki
ADD emeklilik konusunda bilgilendirme toplantýsýna
konuþmacý olarak katýldý.
Almanya`dan veya Türkiye`den emekli olan veya
olmak isteyen, emeklilik konusunu aydýnlatan
Týraþoðlu, çifte emeklilik konusuna da ayrýntýlý bilgiler
verdi.
Ayný zamanda ADD üyesi olan Ömer Týraþoðlu,
Türkiye`de iyice araþtýrýlmadan çýkarýlan konunlarla
zaman zaman vatandaþlarýn zorluklar yasþdýðýna
doðru bilgilendirilmediðini, hataya itildiðini ve ileride

bunlarý Merkez Bankasý`nda yaþananlardan daha
büyük problemlerin beklediðini söyledi.
Türkiye`den „Dönüþ Bayaný“yla emekli olmak isteyenlerin böyle bir imza vermeden önce muhakkak çok
dikkatle düþünmesi gerektiðini anlatan Týraþoðlu, vatandaþlarýn imza vermeden önce isterlerse kendisine
baþvurabileceklerini söyledi. Emeklilik hakký kazanan
herkesin her iki ülkeden de emekli olabileceðine
vurgu yapan Ömer Týraþoðlu: „Biz bu konuda herkese, her türlü yardýma hazýrýz, doðru bilgilendirilmek
isteyen herkese kapýmýz açýk, isteyen tüm vatandaþlar telefon ederek, veya telefonla bir randevu olarak bize baþvurabilirler“ dedi.
Emekli uzmaný
Ömer TIRAÞOÐLU
Keithstr. 1-3
10787 Berlin
5.Kat, 504 nolu oda
Telefon: 030 – 210 19 620

''KÜLTÜRLERÝN SESÝ''
Berlin Türk Musikisi Konservatuvarý ile Berlin Oda
Korosu tarafýndan düzenlenen ''Kültürlerin Sesi'' adlý
konserler dizisinin sonuncusu dün düzenlendi.
Etkinliðin himayesini üstlenen Alman hükümetinin
göç ve uyumdan sorumlu Devlet Bakaný Maria
Böhmer ile Türkiye'nin Berlin Baþkonsolosu Ahmet
Nazif Alpman da konseri büyük ilgiyle izledi.
Konserle ilgili daðýtýlan broþürlerde, Böhmer ve
Alpman'ýn etkinlikle ilgili görüþlerine yer verildi.
Bakan Böhmer, müziðin, birbirini tanýmayan, ayný dili
konuþmayan insanlar arasýnda bir köprü kurduðunu
belirterek, ''Bu tür konserler Türk ve Alman kültürlerinin bir araya gelmesini saðlýyor. Almanya'da dünyanýn
deðiþik ülkelerinden gelen 15 milyon göçmen yaþýyor.
Göçmenler, bizim tanýmadýðýmýz müzik ve enstrümanlarý da ülkemize getirerek müzik kültürümüze ayrý

bir zenginlik katýyorlar'' þeklinde ifade kullandý.
Baþkonsolos Alpman da bu tür etkinliklerin daha sýk
yapýlarak insanlar arasýndaki uyum, dostluk ve diyaloða katký saðlamalarý gerektiðini ifade ederek, konserler dizisinin gerçekleþtirilmesine katkýda bulunan
tüm müzisyenleri kutladý.
Berlin Türk Musikisi Konservatuvarý Müdürü Nuri
Karademirli'nin yönetiminde Türkiye ve Almanya'da
sevilen aþk ve ayrýlýk türküleri seslendiren, Türk ve
Almanlardan oluþan koro ve saz heyeti, geleneksel
kýyafetleriyle de dikkat çekti.
Türk Musikisi Konservatuvarý halk oyunlarý ekibinin
dans gösterisi de geceye renk kattý.
(A.A)
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Vergi Köþesi
Ahmet Tunga

Kleinunternehmer Steuern
Küçük iþletmer için yapýlan
düzenlemeler nelerdir?
(Serbest meslek, ticari veya yan meslek farketmiyor)
bir iþletmenin cirosunu iþlem vergisiyle göstermek
gibi temel yükümlülüðünden kurtulmasýný saðlýyor.
Yani pratik olarak þu anlama geliyor: Bir iþletme iþlem
vergisini faturalarýnda gösteremez (ek bilgi olarak %
19 veya % 7 KDV veya iþlem vergisini içermesine
müsaade edilmemiþtir). Buna karþýn küçük ölçekli
iþletmeler geri alýnabilen vergi, alým vergisi veya ithalat toptan satýþ vergisini vergi dairesinden geri alamamaktadýr.
Otomatik olarak küçük ölçekli iþletme oluyor mu?
Evet, toplam ciro sýnýrlarý dýþýna çýkmadýðý sürece
temelde her iþletme küçük ölçekli iþletmedir (bu sýnýrlarýn denetim konusu için aþaðýdaki kýsma bakýnýz).
Ýþletme sahibine ruhsat kaydý yapýldýktan hemen
sonra yollanan ankette bu düzenlemeyi sürdürmek
isteyip istemediði veya bu düzenlemeden feragat
etmek isteyip istemediði sorulmaktadýr. Yani toplam
ciro sýnýrý altýnda ise düzenlenen vergi ve küçük
ölçekli iþletme statüsü arasýnda seçim hakký (opsiyon) vardýr. Bu sýnýrlarýn üzerinde ise küçük ölçekli
iþletme düzenlemeleri söz konusu olmamaktadýr.
Ýþlem vergisi, alýnabilir vergi ve katma deðer
vergisi arasýnda ne fark vardýr?
Küçük ölçekli iþletmelerin, aþaðýda betimlenmiþ
konuyla bir alakasý yoksa bile en azýndan bilinmesi
çok önemlidir, aksi takdirde küçük ölçekli iþletme
düzenlemelerini anlamakta zorluk çekecektir. Ayný
zamanda küçük ölçekli iþletme düzenlemelerinin
uygulanmasýndan feragat etmeye yönelik baþvuruda
bulunsa mýydým diye karar vermekte de zorluk çekecektir.
Sonuç olarak aslýnda hepsi de ayný, fakat vergiyi
hangi açýdan deðerlendiriyorsan ona göre de ismi
farklý oluyor
1) Bir iþletme sahibinin cirosundan dolayý vergi dairesine ödemesi gereken vergilere iþlem vergisi deniyor
(iþletme sahibi müþterilerinin iþlem vergisini faturaya
özellikle yazýyor ve vergi dairesine yolluyor)
2) Bir iþletmenin baþka bir iþletmeden fatura olarak
aldýðý vergiye ve vergi dairesinden tekrar tahsil edebileceði vergiye geri alýnabilen vergi deniyor.
3) Aslýnda KDV terimi vergi sisteminde artýk bulunmamaktadýr ama iþlem vergisi ve geri alýnabilen vergi
terimleri anlaþýlýr kýlabilmek için kullanýlmaktadýr.
Ahmet TUNGA
gelernter Steuerfachangestellter
geprüfter Bilanzbuchhalter
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Örnek:
Bir iþletmeci distribütörden net 100 EURO + % 19
iþlem vergisi 19 EURO ya TV alýyor. Yani distribütöre
119 EURO ödemek zorunda. Alýþ fiyatýnýn % 19 iþlem
vergisini 19 EURO’ yu (ki bu geri alýnabilen vergidir)
vergi dairesinden geri alýyor ve böylece TV alýþ fiyatý
için sadece 100 EURO ödemiþ oluyor.
Ýþletme sahibi daha sonra bu TV’ yi 200 EURO + %
19 iþlem vergisine satmak istiyor. Yani müþterisinden
238 EURO alýyor. Bu 238 EURO’ dan % 19 iþlem vergisini, yani 38 EURO’ sunu vergi dairesine ödemek
zorundadýr.
Sonuç: Ýþlem vergisi iþletmecileri deðil sadece son
alýcýlarý etkilemektedir. Ýþletmeci sadece iþlem vergisini müþterisi için vergi dairesine aktarmýþ oluyor. Ýþletmeci, örneðin verilen bu ticarette kabaca 100 EURO’
luk bir kazanç elde etmiþtir.
(200 EURO net satýþ fiyatý - 100 EURO net alýþ fiyatý).

Peki küçük ölçekli bir iþletmede
bu örnek nasýl olurdu?
Örnek:
Küçük ölçekli iþletmeci bir distribütörden net 100
EURO + % 19 iþlem vergisi 19 EURO’ ya TV alýyor.
Yani distribütöre toplam 119 EURO ödemek zorunda.
Alýþ fiyatý olan miktarýn % 19 iþlem vergisini yani 19
EURO’ yu vergi dairesinden geri alamýyor. Böylece
TV alýþ fiyatý için 119 EURO ödemiþ oluyor.
Bu TV’ yi daha sonra küçük ölçekli iþletmeci de satmak istiyor ve normal bir iþletmeci gibi kazanç elde
etmek istiyor (bir önceki örneðe bakýnýz). Yani TV’ yi
219 EURO’ ya satýyor. Müþterisinden 219 EURO
alýyor ve bu 219 EURO’ dan vergi dairesine herhangi
bir iþlem vergisi ödemek zorunda deðildir.
Sonuç olarak küçük ölçekli iþletmeler için ürün alýmýyla 19 EURO’ luk iþlem vergisi yükümlülüðü gelmektedir. Fakat bunu da yaptýðý satýþ iþleminde fiyatý yükselterek müþterisine aktarmaktadýr. Böylece küçük
ölçekli iþletme bu ticarette 100 EURO’ luk bir kazanç
elde etmiþ olur (219 EURO satýþ fiyatý ./. 119 EURO
alýþ fiyatý). Sonuç: Küçük ölçekli iþletmeci ürününü
satýþa 19 EURO daha ucuza sunabilmesine raðmen
normal bir iþletmeci ile ayný kazancý saðlamaktadýr.
Þimdi siz birey olarak hangi TV’ yi almak isterdiniz?
Çok kurnaz olsaydýnýz ve ürün alýþ fiyatý gerçekten de
238 EURO olsaydý yine normal iþletmeci gibi satýþ
fiyatý uygulayabilirdiniz, çünkü bu þekilde bir 19
EURO daha kazanç saðlamýþ olurdunuz.

ahmet-tunga@gmx.de
Tel. 0174 - 796 52 04

''GENÇLÝK UYUM ZÝRVESÝ''

''GENÇLÝK UYUM ZÝRVESÝ''
BAÞBAKAN MERKEL DE KATILDI
Almanya'nýn baþkenti Berlin'de, hükümetin göç ve
uyumdan sorumlu Devlet Bakaný Maria Böhmer'in
baþkanlýðýnda ''Gençlik Uyum Zirvesi'' düzenlendi.
Almanya'daki çeþitli okullardan gelen, aralarýnda çok
sayýda Türk'ün de bulunduðu yaklaþýk 80 öðrencinin
göçmen kökenli gençlerin Alman toplumuna uyumuna iliþkin öneriler sunduklarý toplantý sýrasýnda oluþturulan üç çalýþma grubu, zirveye daha sonra katýlan
Baþbakan Angela Merkel'e önerileri iletti.
Merkel ile Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas
Sarkozy'nýn geçen yýl Berlin'deki bir okulu ziyaretleri
sýrasýnda bir süre sohbet ettikleri ve kendilerine soru
soran Hatice Altuð adlý genç kýz da Merkel'in yanýna
oturdu. Baþbakan Merkel'in gençleri kýsaca selamladýðý ve zirvenin önemine iþaret ettiði konuþmasýndan
sonra söz alan ''Uyum ve Okul'' adlý çalýþma grubu
adýna konuþan ve ''Deukisch'' derneðinin baþkanlýðýný
yapan Aylin Selçuk, okullarda kalitenin arttýrýlmasý,
bunun için de öðretmenlerin ve öðrencilerin bir araya
gelerek görüþmeleri gerektiðini belirtti.
Okullar arasýnda yarýþmalarýn da rekabeti teþvik
amacýyla arttýrýlmasý gerektiðini ifade eden Selçuk,
öðrencileri eðitimde desteklemek amacýyla örnek alabilecekleri kiþilerle bir araya getirilmeleri, ayrýca
baþarýlý öðrenciler için okullarda kutlamalar yapýlmasý
gerektiðini kaydetti.
''Uyum ve Hobi'' adlý çalýþma grubu adýna konuþan
Berlin'deki Robert Koch okulundan Sinem Turaç, göçmen kökenli kýzlar arasýnda spor derslerine katýlýmýn
az olduðuna iþaret ederek, bu durumun deðiþtirilmesi

için genç kýzlarýn aileleriyle birlikte, örnek alabilecekleri kiþilerin katýldýðý toplantýlarýn düzenlenebileceðini
söyledi.
Bu çalýþma grubu adýna konuþan Berlin'deki Ernst
Schering okulu öðrencilerinden Cansu Demir ise göçmenlerin de kendi kültürlerini tanýtarak Alman toplumuna uyum konusunda katký saðlayabileceklerini,
ortak eðlenceler ile de kültürler arasý diyaloðun teþvik
edilebileceðini kaydetti.
''Uyum ve Meslek Eðitimi'' adlý grup adýna konuþan
Enrico Pecorelli ve Laura Korbmacher de, okul döneminde gençlerin meslek eðitimine daha iyi bir þekilde
yönlendirilmesini istediklerini, gençlerin þirketlerle irtibatlarýný saðlayacak projelerin geliþtirilmesi ve hükümetin þirketleri bu konuda teþvik etmesi gerektiðini
söylediler.
Bu arada, Devlet Bakaný Böhmer, zirveyle ilgili olarak
yayýnladýðý basýn bildirisinde, Almanya'da yaþayan
göçmen gençlerin kendilerini burada ülkelerindeymiþ
gibi hissettiklerini ve ülke yararýna
sorumluluk üstlenmek istediklerini belirterek,
''Kendileri için, ayný zamanda tüm ekonomimiz ve toplumumuz için iyi bir eðitim ve meslek eðitiminin, iyi bir
geleceðin þartý olduðunu biliyorlar.
Bu da uyum için çok cesaret verici bir sinyal'' ifadelerine yer verdi.
(A.A)
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HAARSCHÄDEN
HAARSCHÄDEN !!!

Welche Ursachen kann Trockenes Haar haben?

Haarschäden können unterschiedlichste Ursachen
haben: Neben mangelnder oder falscher Pflege spielen oft Stress, Depression dem Haar übel mit. Aber
auch Krankheiten hinterlassen häufig ihre Spuren im
Haar: Auch Schwangerschaft, Stillzeit und die
Wechseljahre führen bei vielen Frauen zu
Haarveränderungen. (Haarausfall!)

- Verwendung aggressiver Haarpflege Produkte (vor
allem Produkte zur Frisurverschönerung, z.B =
Blondierungen, Dauerwellen, Färben..) u.s.w
- Zu heißes Föhnen oder starker Sonneneinfluss
- Ständiger Temperaturwechsel, Trockenheit der
Heizungsluft, vor allem im Winter
- Häufige Schwimmbadbesuche oder baden im Meer.
Chlor -u. Salzwasser schaden dem Haar
- Bestimmte Erbanlagen

WASCHEN !!!
Warmes Wasser und die Wärme im Bad sind ideal für
die Haarpflege, denn sie öffnen die oberste
Haarschicht. Pflegende Substanzen können so leicht
in das Haar eindringen. Vorsicht: Zu heißes Wasser
und viele Shampoos trocknen die Haare aus und entziehen der Kopfhaut Fett. Die Haare werden spröde,
glanzlos und brechen leicht ab oder spalten sich an
den Enden auf (Haarspliss). Deshalb sollten Sie Ihre
Haare nur zwei- bis dreimal wöchentlich waschen.

FETTIGE HAARE

NACH DEM WASCHEN !!!

- bestimmte Erbanlagen können für fettige Haare verantwortlich sein
- tragen von Kopfbedeckungen kann fettige Haare
verursachen
- falsche Haarpflege Produkte, die die Kopfhaut stark
einfetten
- zu heißes Föhnen
- zu heißes Wasser

Nach dem Waschen sollten Sie Ihre Haare gründlich
durchspülen, damit keine Shampooreste zurückbleiben, die Ihre Haare belasten können. Bei besonders
Strapazierten und Trockenen Haaren sollten Sie
zusätzlich eine Pflegespülung und eine Kur verwenden: Sie verleiht Ihrem Haar Glanz und macht es
leichter Kämmbar.
TROCKENE HAARE
liegt eine Unterfunktion der Talgdrüse vor
die Haare werden spröde, fühlen sich strohig an, verlieren Ihren Haarglanz, brechen leicht ab und spalten
sich an den Spitzen auf= (Haarspliss).
die Kopfhaut ist eher empfindlich, Schuppig und es
juckt
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fettige Kopfhaut beruht auf einer Überfunktion der
Talgdrüse. Sie produzieren zu viel Fett, so dass das
Haar schon nach 1-2Tagen wieder Strähnig fettig ist
nach dem Fönen, Toupieren… (schwer Frisierbar!
Welche Ursachen kann Fettiges Haar haben?

!!Nicht die Haare mit zu heißen Wasser ausspülen' Mit kalten Wasser nachspülen!!

Demet TUNGA

Enver Paþa'nýn Ölümü
Hüdai ÜLKER
Þu günlerde okumakta olduðum Almanca bir kitapta
Enver Paþa üzerine yazýlmýþ bir bölüm buldum. Çok
enteresan bulduðum bu yazýnýn bazý kýsýmlarýný
Türkçe'ye çevirip sizlerle paylaþmak istiyorum. Enver
Paþa'nýn öldürülmesi olayýný sanýrým bu kitapta
anlatýldýðý gibi henüz kimse duymamýþtýr, tabi bu
kitabý okuyanlara sözüm yok.
Gustav Krist, adlý Avusturyalý yazar 'Allein durchs verbotene Land' (Yasak Ülkeden Yalnýz Baþýna Geçiþ)
adýný verdiði bu kitapta, 1920'li yýllarda Ortaasya'ya
yaptýðý geziden izlenimler anlatýyor. Sovyetler Birliði
döneminde Türkler rejime karþý baþkaldýrdýklarý için,
onlarýn yaþadýðý coðrafyalar 'yasak bölge' ilan edilmiþti. Yazar buradan çýkarak kitaba bu adý vermiþ.
Yazar, 1918 yýlýndan sonra Enver Paþa'nýn Rusya ve
Ortaasya yýllarýna gayet uzun olarak deðinmiþ. Bu
sayfalardan bir bölüm okuyoruz:
'Enver Paþa, 12 Þubat 1920 yýlýnda Lenin tarafýndan
kabul edildi ve onun temsilcisi olarak Bakü'de yapýlan
toplantýya katýldý. Bu toplantýda yaptýðý 5 saatlik bir
konuþmayla tüm katýlýmcýlarýn hayranlýðýný kazandý.
Fakat Lenin ile Enver Paþa'nýn ayrý ayrý hedefleri
vardý. Lenin, Asya Türklerini dünya devrimi için ayaklandýrmak istiyordu, Enver Paþa ise Türkiye dahil
büyük bir Türk devleti kurmayý amaçlýyordu. Nitekim
bir süre sonra Lenin ile Enver Paþa'nýn aralarý açýldý
ve savaþ baþladý.
Buhara'da çatýþmalar çýktý. Enver Paþa orayý terk etti.
Birkaç gün sonra 6000 adamýyla geri döndü ve
Buhara'yý kuþattý. Kýzýl Ordu'yla kýyasýya bir savaþa
girdi. Her iki taraftan olmak üzere toplam 5000 kiþi
öldü ve Buhara'nýn büyük bir kýsmý yandý. Enver gene
geçit vermez daðlara çekildi.'
Yazar, Enver Paþa'nýn Asya'daki savaþlarýna daha
birkaç sayfa ayýrmýþ. Artýk o Lenin için ortadan
kaldýrýlmasý gereken bir adamdý.
Yazar Gustav Krist, Enver Paþa'yý öldüren
Agabekoff'la buluþur ve ona Enver'i nasýl öldürdüðünü anlatmasýný ister.
Agabekoff yazara þunlarý anlatýr:
'Enver Paþa'yý yakalamak zorundaydýk. Ama bu kolay
bir iþ deðildi. Çünkü o sürekli yer deðiþtiriyordu. O
nedenle ona gizli olarak yaklaþmayý planladýk. Ben
seyyar satýcý kýlýðýna girdim. Bu þekilde amacýma
ulaþabilirdim. Taþkent ve Buhara'ya gidip küçük
eþyalar ve bir eþek satýn aldým, bunlarla Karschi'ya
gittim. Burada beni G.P.U'dan (gizli servis) bir ajan
bekliyordu. Bu ajanýn görevi, benimle Kýzýl Ordu
arasýnda iliþkiyi canlý tutmaktý. Doðu Buhara'ya giderken savaþýn buralarý ne hale getirdiðini gördüm.
Geliþmekte olan bir kent çöle dönmüþtü.

Denau'ya geldiðimizde burada çatýþmalarýn hala sürdüðünü gördük. Husar'dan aldýðýmýz ajan çevreyi
araþtýrmaya baþladý ve kýsa sürede Enver Paþa'nýn
saklandýðý yeri öðrendi. Seyyar satýcý rolümüzü iyi
oynuyorduk, kimse bizden þüphelenmedi.
Bu þekilde Enver Paþa'nýn yaþadýðý evin bulunduðu
köye geldik ve evin yanýna kadar sokulduk. Ev sýký bir
þekilde korunuyordu. Yeni mal alma bahanesiyle yardýmcým rolündeki ajaný Denau'ya, Kýzýl Ordu'ya haber
vermesi için gönderdim. Yardýmcým
kumandanlýða Enver Paþa'yý bulduðumuzu haber
verecekti. Özbek ajan ve ben köyde kalmýþtýk.
Beþ gün sonra yardýmcým geri döndü ve buraya gelmek üzere bir süvari birliðinin hazýrlandýðýný söyledi.
Biz köyü terk etmek üzere hazýrlandýk ve gece yarýsý
yola çýktýk. Köye birkaç kilometre uzaklýkta, yolda
askerlere rastladýk. Kumandana köyün planýný verdik
ve Enver'in evini tarif ettik. Askerler köyü çembere
aldýktan sonra sabah 7'de saldýrýya geçti. Enver'in
adamlarý bizim makineli tüfeklerimize dayanamayacaklarýný anladýlar. Enver durumu hemen kavradý ve
adamlarýna, kendisinin daðlara kaçýncaya kadar
onlarý oyalamasýný söyledi. Enver 50 kadar adamýyla
birlikte köyün diðer ucuna doðru kaçmaya baþladý.
Ancak buraya Kýzýl Ordu birliði onlarý ateþ altýna aldý.
Burada kýsa ama kýyasýya bir çatýþma baþladý. Enver
vuruluncaya kadar aslan gibi dövüþtü. Sadece iki kiþi
kaçmayý baþardý. Ruslar ellerindeki palalarla hepsini
doðradý. Kumandanlar hariç, koca tümen kimlerle
savaþtýðýný bilmiyordu. Daha önce Enver Paþa'ya hizmet etmiþ olan Dunow, ölenler arasýnda Enver'i tanýdý
ve bunu askerlere bildirdi. Bir pala darbesiyle Enver
Paþa'nýn baþý vücudundan ayrýlmýþtý. Baþsýz vücudun
yanýnda küçük bir Kuran bulunuyordu. Belli ki, Enver
savaþýrken elinde bu Kuran vardý. Daha sonra bu
Kuran, 'karþý devrimci Enver Paþa' dosyasýnýn içine
konularak Taskent'teki G.P.U. 'ya gönderildi.
Agabekoff'un anlattýklarý burada son buluyor.
Evet, Gustav Krist'in 'Allein durchs verbotene Land'
adlý kitabýnda Enver Paþa'nýn ölümü üzerine bu bilgiler var.
Hüdai ÜLKER

Husar'da görevimize baþladýk. Satmak için aldýðýmýz
eþyalarý ortaya çýkardýk ve þehirde kalabilen az
sayýdaki insana sunduk. Husar'da, bize yardýmcý olabilecek, þüphe uyandýrmayan ve her yerde
tanýdýklarý olan Özbek bir ajan bulduk ve bir süre
sonra Denau'ya doðru yola çýktýk.
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Çevre Koruma Konseri

Berlin Klasik Türk Müziði Derneði, kuruluþunun 20.
yýlýnda eþine ender rastlanabilecek örnek bir
davranýþla nefis bir konser vererek yine gönüllerimizde taht kurdu. Alýnan her biletle bir aðaç dikilmesi
þartý ile hem kulaklara hem gönüllere hitap eden
Berlin Klasik Türk Müziði Derneði, TE-MA VAKFI ile
elele verip, yeþil bir geleceði çocuklara býrakmaya
yardým elini uzattý.
RBB salonunda ve koro þefi Abdurrahman Özyay
yönetimindeki Berlin Klasik Türk Müziði Derneði
Korosu, konserin ilk bölümüne Hicaz Peþrevi ile baþladý ve yine Hicaz makamýndaki eserlerle devam etti.
Sazendeleri ve hanendeleri ile dört dörtlük bir performans sergileyen koro bizlere þarkýlara adeta bir
müzik þöleni sundu. Solo þarkýlarý ise nefis seslendiren Emine Karataþ (Artýk bu solan bahcede),
Selahattin Doðan (Manada güzel, Ruhta güzel),
Yavuz Eroðlu (Zehretme hayatý), Emra Nizamoðlu
(Sormadýn halimi hiç) ve Yeliz Caðlarman (Gittinde
býraktýn beni) kocaman alkýþlarla ödüllendirildiler.
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Konserin ikinci bölümünde bizlere notalar denizinde
adeta bir seyahat yaþatan Ýstanbul Sazendeleri
(Selim Güler, Göksel Baktaðýr, Yurdal Tokcan ve
Emrullah Þengüller) icra ettikleri saz eserleri ile
gönüllerimizde her zaman olduðu gibi yine taht kurdular. Bu bölümde sahne alan Ýstanbul Radyosu ses
sanatçýsý Ayþe Ýnak Ekiz, büðülü sesi ile mükemmel
seslendirdiði þarkýlarý (nedense kýsa kesti) okurken
hararetle alkýþlandý.
Konserin sonunda dinleyiciler tarafýndan ayakta
alkýþlanan Berlin Klasik Türk Müziði Derneði Korosu,
bu güzel giriþiminden dolayý TE-MA Vakfý Berlin
Temsilcisi Handan Anape tarafýndan bir plaketle
ödüllendirildi.
Tebrikler ve teþekkürler B.K.T.M.D.
"Manada güzel, ruhta güzel" konserinizle doðaya yeþillik, gönüllerimize su
serptiniz.
Size yakýþan da buydu zaten…
Hülya Aslay Elmasoðlu

Berlin'de Yaþamak
Hüdai ÜLKER
Biz Türkler için Berlin'de yaþamak hep evreler þeklinde olmuþtur. 1960'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar ve nihayet
2000'ler hep deðiþik düþüncelerle geçti.
Ýlk yýllarda, para biriktirip geri dönmek ve Türkiye'de
bir iþ kurarak yaþama orada devam etmek düþüncesi
aðýr basýyordu.
Daha sonralarý, 'orada mý, burada mý' þeklindeki
düþüncelerle tereddüt içinde kaldýk. Ve nihayet,
burada emekli olup, Türkiye'ye öyle dönmek düþüncesi galýp geldi.
Birçoðumuz Türkiye'ye deðil de, artýk Almanya'ya
yatýrým yapmaya baþladýk.
Ýnsanlarýmýzýn çogu Berlin'de mutlu ve baþarýlý bir
biçimde yaþamlarýný sürdürüyor.
Ancak, yaþamý pek te baþarýlý olmayan insanlarýmýz
da var.
Kara bir tablo çizmek istemiyorum ama, yollarda
umutsuzca gezinen bazý vatandaþlarýmýzý gördükçe
insan üzülüyor.
Vatandaþýn kafasýnda býrtakým sorular, yolda geziniyor ama kendi baþka yerlerde. Bu düþünceler þartlarýn getirdiði belirsizlik düþüncesi herhalde.
Þu 45 yýl içinde az zorluk çekmedi Almanya'da
çalýþan vatandaþlar.
Ýþsizlik, çocuklarýn Almanya'ya gelmesi, çocuklarýn
eðitimi, Alman vatandaþlýðýna geçiþ, izinlere giderken
vize derdi, yol derdi, araba derdi...

Bir zamanlar Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinleyebilmek için radyonun baþýnda saatlerce uðraþýrdýk,
þimdi ise izleme ve dinleme þansýna sahip olduðumuz
radyo ve televizyon istasyonlarýnýn sayýsý belli deðil.
Hatýrlarsýnýz, 70'li yýllarda otomatik telefon bile yoktu.
Türkiye'yi baðlatmak için santrala telefon ediyorduk.
Günümüzde telefon etmek hiç sorun deðil.
Öte yandan, Berlin'deki kültürel ve sanatsal aktiviteler
de günümüzde gayet iyi. Büyükelçiliðimizin ve
Baþkonsolosluðumuzun himayelerinde Türk evi'nde
ve diðer mekanlarda kültürel aktiviteler hiç eksik
olmuyor.
Berlin'deki çesitli dernekler de bu aktivitelere katkýda
bulunuyorlar.
Berlin'deki hayatýmýzý yaþanasý bir duruma getirmeye
çalýþanlara teþekkürü borç biliriz.
Berlin'de yaþamak güzel aslýnda.
Bu kentte Türk tarihinden çok izler var.
Berlin kültürel ve doðal yönden zengin bir kent.
Ýzinler yaklaþýyor. Türkiye'ye veya baþka ülkelere
gidecek olanlara iyi tatiller diliyorum.
Berlin'de tatil geçirmek te çok güzeldir. Burada gezilecek görülecek o kadar çok yer var ki...
Berlin'deki birçok güzel köþe bizler tarafýndan keþfedilmeyi bekliyor.
Yani bu kenti bütün benliðimizle yaþamak gerek.
Aslýnda nerede yaþarsak yaþayalým, kendimizi bütün
benliðimizle oraya vermek gerekiyor.

Sorunlar saymakla bitmez.
Ama karamsar olmaya da hiç gerek yok.Yaþamý güzel
kýlmak her zaman elimizde.
Duruma baþka açýdan bakacak olursak, çok ilginç ve
bizler için sevindirici noktalar yakalarýz.
Görsel ve isitsel medya açýsýndan öyle bir dönem
yasýyoruz ki, böyle bir dönem kimsenin aklýna bile
gelmezdi.
Bu gün, uzaya kurulan teknik ve internet sayesinde,
sanki Türkiye'de yaþýyoruz.

Çoðunlukla, burada yaþarken, bir tarafýmýz Türkiye'de
oluyor. Ama artýk duyuyorum, Türkiye'de yaþayan
emekli vatandaþlar da, bir taraftan Berlin'i, burada
yaþayan çocuklarýný düþünüyor.
Bunun böyle olmasýnýn belki önüne geçemiyoruz
ama, hiç olmazsa tatilin tadýný çýkaralým.
Tekrar herkese iyi tatiller diliyorum.
Hüdai ÜLKER
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TRT Berlin

Güle Güle Yaþar Kefeli
Güle Güle Çetin Altunsoy
TRT Berlin Bürosunda görevli iki arkadaþýmýzý
Türkiye ye uðurladýk. Yaþar Kefeli ve Çetin Altunsoy
arkadaþlarýmýz bundan sonraki görevlerini Türkiye de
devam edecekler.
Yaþar Kefeli TRT Genel Müdürlüðü. Haber Dairesi
Baþkanlýðýnda, Merkez Haber Alma Müdürlüðü`ne
atandý. Çetin Altunsoy TRT Ankara Merkez
Bürosunda kamera arkasýnda, kameramanlýða
devam edecek.
Veda Kahvaltýsýnda Anadolu Ajansý, Aypa TV, CNN
Türk, IHA, HaberCom, Vizyon ve Berlin SES dergisi
basýn ve yayýn organý temsilcisi katýldý.
Kahvaltý sonrasýnda topluca bir hatýra fotoðrafý çektirildi.

Oyak Anker Bank
yeni yerinde hizmetlerine güzel bir açýlýþ ile baþladý
Karl-Marx-Str. 1, 12043 Berlin, Tel 030/627397-0, Fax: 030/627397-19, E-Mail: berlin@oyakankerbank.de
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Doktor Akif Geçer
"Saðlýklý þartlarda sünnet yapýlmasý önemlidir. Son
yýllarda toplumumuzda kýrsal kesimde ve þehirlerde
sünnet düðünlerinde, çocuklarýn sünnet ettirildiðini
görüyoruz. Burada saðlýk þartlarýna uyulmadýðýný
gözlemlemekteyiz veya camiilerde saðlýksýz ortamda
yapýlmasý çocukta kalýcý saðlýk problemleri yaratýr.
Çocuklarýn hijenik þartlarda doktor kontrolünde sünnet yapýlmasýnda yarar vardýr."
Erkek çocuklarda yapýlan sünnetin bir ameliyat
olduðunu belirten Doktor Akif Geçer sünnetin çocukta erken yaþlarda yapýlmasýnýn da faydalarýna dikkat
çekiyor:
"Bu operasyon genellikle okul öncesi çaðý dediðimiz
çocuklarýn 5 ile 7 yaþ arasýnda yapýldýðýný görüyoruz.
Aslýnda sünnet ne kadar erken yaþta yapýlýrsa o
kadar faydalý daha yararlý olmaktadýr. Bazý toplumlarda çocuðun doðumunun ilk 6 ayýnda sünnet yapýlmaktadýr. Bu çocuklar için daha saðlýklý olmaktadýr."
Son yýllarda týbbýn geliþmesi ile sünnet olayý oldukça
kolaylaþmýþtýr. Aðrýsýz problemsiz üstlik çocuklarýn
çok kýsa zamanda yeniden okula yada spora gidebileceði þartlarýn oluþtuðu sünnetler yapýlýyor.

SÜNNET DEYÝP GEÇMEYÝN
Sünnet çocukluktan erkekliðe geçiþin ilk adýmýdýr.
Müslümanlarýn dini inançlar doðrultusunda yaptýrdýðý
bu operasyon için de genelde ilkbahar aylarý seçilir.
Erkek çocuklarda sünnet, hem korku hem de gelecek
hediyelerin sevinciyle karýþýk bir duygu yaratýr.
Almanya'da genelde bir operasyon ameliyat olarak
görülen sünnet steril ortamlarda uzman hekimler
tarafýndan yapýlmasý gerekiyor.
Ancak buna raðmen yine de camiilerde ve açýk
ortamlarda da sünnet yapan ehliyetsiz kiþilerin varlýðý
biliniyor. Uzman doktor ürolog Akif Geçer saðlýk þartlarýnýn çok önemli olduðuna dikkat çekiyor:

Sünnet bir ameliyat olduðu için ve her çocuðun durumunun farklý olmasýndan hareketle operasyon öncesi
kontrollerin gerekliliðine dikkat çekiyor.
Türkiye`de olduðu gibi Almanya`da da aileler erkek
çocuklarýnýn ergenliðe ilk adýmý için bahar aylarýný tercih ediyorlar.

Saðlýklý kalýn, Urolog
Doktor Akif Geçer
Skalitzer Str. 15
10999 Berlin
Tel.: (030) 611 22 44
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Yekdane

Kreuzberg`deki Tiyatrom`da üç gün boyunca sahne
alan Yekdane Sanat Topluluðu büyük beðeni topladý.
UÐUR
Erbaþ
yönetmenliðindeki
Yekdane
Tiyatrom`da sahne aldý. Modern dans ve halk danslarýnýn senteziyle gösteriyi hazýrladýk. Büyük bir ilgi ile
karþýlaþtýk.
Tabi ki bu bizi inanýlmaz derecede sevindirdi. Biz bu
gecede penceremizi doðudan batýya, kuzeyden
güneye açarak güzel Türkiye` mizin oldukca geniþ
olan kültür yelpazesini danslarýmýzla dile getirmek
istedik.
Baþardýysak ne mutlu bize dedi Uður Erbaþ.
Yekdane Sanat Topluluðu ayný gösteriyi Ekim ayýnda
bir kez daha sahneleyecek.
Bilgi için:
Ugur Erbaþ: 0177 - 861 01 52
veya:
Berlin-SES@gmx.de
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BERLÝN'DE 3. UYUM ÞENLÝÐÝ

Berlin Futbol Federasyonu (BFV) tarafýndan 3. Uyum
Þenliði düzenlendi.
Berlin'deki Gloria eðlence salonunda düzenlenen
þenliðe Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Baþkan
Yardýmcýsý Rolf Hocke, Berlin Baþkonsolosu Ahmet
Nazif Alpman, DFB uyum sorumlusu Gül Keskiner,
BFV Baþkaný Bernd Schulz, BFV uyum sorumlusu
Mehmet Matur, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Alman
Meclisi üyesi Sven Schulz, Mitte Ýlçesi Belediye
Baþkaný Christian Hanke, Berlin Eyaleti Ýçiþleri
Bakanlýðý Müþteþarý Thomas Haertel, Berlin Eyaleti
uyum sorumlusu Günter Piening, Berlin Eyalet
Meclisinde temsil edilen partilerin milletvekilleri, çok
sayýda davetli ve Berlin Eyaletinde faaliyet gösteren
futbol kulüplerinin temsilcileri katýldý.
Hýrvatistan ve Kosova'dan folklor gruplarýnýn dans
gösterileri yaptýklarý þenlikte, Fenerbahçe'nin yýldýz
oyuncusu Alex'in formasý da açýk arttýrmayla 200
Euro'ya satýldý.
DFB Baþkan Yardýmcýsý Hocke, burada yaptýðý konuþmada, uyumu daha baþarýlý kýlmak için iki önemli
alanýn bulunduðunu, bunlardan birinin iþ hayatý, diðerinin spor olduðunu ifade etti. DFB'nin yaklaþýk 6,5
milyon üyesi bulunduðunu, bu kadar üyesi olan bir
kuruluþun toplumsal görevi de olmasý gerektiðini
belirten Hocke, ''Bu üyeler arasýnda yabancýlarýn
sayýsýna baktýðýnýzda siyasete daha fazla yardýmcý
olma görevimiz olduðu anlaþýlýyor. Spor bu konuda
yardýmcý olur. Bunu da severek yapýyoruz'' dedi.
Amatör lig takýmlarýndan Türkiyemspor'un DFB'nin
Uyum Ödülünü aldýðýný hatýrlatan Hocke,
Türkiyemspor'un baþarýlý spor çalýþmalarýnýn yaný
sýra uyum çalýþmasý da yaptýðýný kaydetti.
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Keskiner de DFB'nin üyelerinin yüzde 30'unun yabancý kökenli olduðunun tahmin edildiðini belirterek,
''Uyum çalýþmasý için çok önemli bir potansiyel bir
araya geliyor. Bu potansiyeli çok bilinçli bir þekilde
yönetmek bizim amacýmýz'' dedi.
BFV'nin uyum sorumlusu Matur'u öven Keskiner,
takýmlarýn baþarýlý olmasýnýn kalifiye elemanlardan
geçtiðini belirtti ve bunun için kulüplerde görev alanlara federasyonun sunduðu kurslara gitmeleri
çaðrýsýnda bulundu.
Schulz ise düzenlenen bu uyum þenliðinin BFV'nin
takviminde önemli bir yer aldýðýný belirterek, ''Bu þenlik birbirimizi daha iyi tanýmayý, birlikte eðlenmeyi ve
dostluðu pekiþtirmek için önemli'' þeklinde konuþtu.
Buradaki dostluðun sahalara da yansýtýlmasý gerektiðini ifade eden Schulz, sahalarda da her zaman
dostluðun olmasý umudunu dile getirdi. Berlin Eyaleti
Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Haertel, uyum için herkesin birlikte çalýþmasý gereðine iþaret etti. Buna kulüplerin çok önemli katký saðladýklarýný kaydeden
Haertel, uyum konusundaki çalýþmalarýn vazgeçilemez olduðunu belirtti.
(A.A)

CNN Türk Muhabiri Erhan Merttürk`ün Objektivinden
Avrupa Þampiyonasý 2008 görüntüleri

Anadolu Ajansý Objektivinden
Avrupa Þampiyonasý 2008
"Berlin`den muhteþem görüntüler" ....

Bilder
Copyright
by
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Alp Akduman

BERLÝN'DE AMERÝKAN FUTBOLU
OYNAYAN TÜRK GENCÝ
Berlin'de Alp Akduman (14) adlý Türk genci, oynamasý zor olarak bilinen Amerikan futbolunu ''Berlin
Adler'' takýmýnda baþarýlý bir þekilde oynuyor.
Alp, Amerikan futbolunu çok sevdiðini, sert ve kaba
bir oyun olarak bilinen Amerikan futbolunun aslýnda
taktiðe ve yeteneðe dayalý çok güzel stratejik bir oyun
olduðunu söyledi.
Berlin'de daha önce ''Berlin Cobras'' takýmýnda oynayan Alp, yeni takýmý''Berlin Adler''in ise ligde önemli
baþarýlarý bulunduðunu ve bir kez Almanya lig þampiyonu olduðunu belirtti.
Alp, ''Berlin Adler''in çok sayýda oyuncusu olduðu için
birinci ve ikinci ligde oynayan 2 takýmý bulunduðunu,
kendisinin ikinci takýmdan birinci lige çýkmak istedigini ifade etti.

Takýmýnda ''running back'' adý verilen koþucu
pozisyonunda oynayan Alp, bu pozisyondaki görevinin, ''Quarterback'' adý verilen takým kaptanýndan
topu alarak rakip sahada mümkün olduðu kadar alan
kazanmak olduðunu kaydetti.
Takýmýn teknik direktörü Robert Günter de Alp'in takýma yeni gelmesine raðmen yetenekli, çok istekli ve
hýrslý olduðunu belirterek, gelecekte Amerikan futbolunda çok baþarýlý olacaðýna inandýðýný söyledi.
15'er dakikalýk 4 devrede oynanan Amerikan futbolunda bir takýmýn oyuncularý 4 denemede topu ellerinde taþýyarak rakip sahada en az 10 yard (yaklasýk 9
metre) kaydetmek durumundalar. Bunu baþardýklarý
takdirde yeniden 4 deneme hakký elde edip ilerleyebiliyorlar. Sahanýn sonuna ulaþtýklarý takdirde
''Touchdown'' adý verilen 6 puanlýk gol kaydediyorlar.
Denemelerinde baþarýsýz olduklarý takdirde top karþý
takýma geçiyor.
(A.A)
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Sultanlarýn Zeynep`i var

Sultanlarýn Zeynep`i var: 7-2
Arka arkaya yaptýklarý maþlar sonunda yorgun düþen
ve adeta sakatlar ordusu haline gelen Al-Dersimspor
Bayan Futbol takýmý kötü gidiþe nihayet dur dedi.
Ligde iddialarýný sürdürebilmek amacý ile sahaya
çýkan Sultanlar, Lichtenberg 47 takýmýna karþý oynadýklarý lig maçýnda ilk yarýda tutuk bir oyun sergilemelerine raðmen ikinci yarýda üst üste bulduklarý gollerle sahadan 7-2 galip ayrýldýlar. Zeynep attýðý 5 golle
göz kamaþtýrýrken diðer iki gol de Burcu`dan geldi.
Karþýlýklý ataklarla baþlayan oyunun ilk golü 21. dakikada Burcu`dan geldi: 1-0. Bu gole rakip 30. dakikada
kontrataktan cevap verdi: 1-1. 37. dakikada günün
golcüsü Zeynep, rakip defansý tek tek gecerek attýðý
golle durumu 2-1 yaptý. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda

rakibin golüne mani olamayan Sultanlar devreyi 2-2
beraberlikle kapadý. Maçýn ikinci yarýsýnda bambaþka
bir Al-Dersimspor bayanlarý vardý.
Rakip kaleyi adeta ablukaya alan Sultanlar, bu yarýda
Zeynep`in üst üste attýðý 3 golle durumu 5-2 yaptýlar.
Rakip iyice çözülünce yine Zeynep ve Burcu ile iki gol
daha bulan Sultanlar, sahadan 7-2 galip ve üç puanla ayrýlan taraf oldular.
Al-Dersimspor Bayan: Paros, Marlene, Safiye, Luisa,
Mehtap, Christine, Armina, Arzu, Zeynep, Burcu,
Elena, Miriam
Temren Elmasoðlu
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ÜMÝT BAYAN JUDO MÝLLÝ TAKIMI
ÜMÝT BAYAN JUDO MÝLLÝ TAKIMI BERLÝN'DE
KATILDIÐI TURNUVADA 4 MADALYA KAZANDI
Ümit Judo Bayan Milli Takýmý, Berlin'de 22 ülkeden
800'ün üzerinde sporcunun katýldýðý turnuvada biri
altýn olmak üzere 4 madalya kazandý.
Özel bir turnuva için Berlin'e gelen Ümit Bayan Judo
Milli Takýmý'nda 48 kiloda Ýrem Ateþ altýn madalya
kazanýrken, 52 kiloda Pýnar Batman gümüþ, 40 kiloda Ebru Þahin ve 48 kiloda Tuba Zehir üçüncülüðü
elde ederek, bronz madalya kazandý.
Ümit Genç Bayan Judo Milli Takýmý Baþantrenörü
Hüsamettin Çelik, bu turnuvanýn aðustos ayýnda
yapýlacak olan Avrupa Þampiyonasý için hazýrlýk
amacý taþýdýðýný belirtti.
Turnuvada, 44 kiloda Elif Sözer ve Aslý Budak 7.'ligi
elde ederken, 63 kiloda Büþra Hatipoðlu 2. maçýnda
sakatlandý.
Turnuvaya katýlan milli takým sporcularý þöyle:
40 kiloda Ebru Þahin, 44 kiloda Elif Sözer ve Aslý
Budak, 48 kiloda Ýrem Ateþ ve Tuba Zehir, 52 kiloda
Pýnar Batman, 57 kiloda Meral Yaldýz, Nazlýcan Özerter ve Güleser Þimþek, 63 kiloda Büþra Hatiboðlu, 70
kiloda Filiz Demirci ve artý 78 kiloda Ceren Sönmez.
Ümit Judo Milli Takýmýna Kapýlarýný açan Ýs Adamý,
Tecrübelli Futbol Hakemi, Tornado Spor Maðazasýnýn
Sahibi Ali Günseven`e teþþekürlerini sundu.
(A.A)
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AYLÝN & AYLA YAVUZ
OJELÝ BOKS ELDÝVENLERÝ:
AYLÝN & AYLA YAVUZ
Spor dallarý arasýnda bazýlarý genellikle erkeklerin
egemenliði altýndadýr, bunlar genellikle kol ve bilek
gücüne dayanan spor dallarý olduklarý için. Ama
günümüzde bu anlayýþ yavaþ yavaþ deðiþiyor. Bugün
tehlikeli ve güce dayanan dallarda bayanlarý da görmeye baþlýyoruz. Berlin'de yaþayan iki kýz kardeþ,
Aylin ve Ayla Yavuz, erkek sporu boks'ta erkeklerden
aþaðý kalmýyorlar.

Önce abla Aylin Yavuz:
"20 yaþýndayým, 3 yaþýndan beri sporla uðraþýyorum.
Spora tekvando ile baþladým. 2 kere Almanya
Þampiyonu olduktan sonra 20 kez Almanya Milli
Takýmý formasýný giydim, birçok birincilikler elde ettim.
Almanya formasý ile Dünya Gençler Þampiyonasý'nda
dövüþtüm. Tenis ve Kik boks da yaptým. En son da
boks da karar kýldým, boksu seçmemin en önemli
nedeni babamýn da boksör olmasýdýr."

Ýki kardeþin örnek aldýklarý bir babalarý var, baba
Mustafa Yavuz eski bir boksör…
"46 yaþýndayým, 1979 yýlýnda Almanya'ya geldim, geldiðimden beri de kikboksla uðraþýyorum. 20 seneden
beri de boks hocalýðý yapýyorum. Þimdi kýzlarým da
boksör oldu. Bir baba olarak her türlü desteði vermeye çalýþýyorum. Kýzlarýmýn boks yapmasýna
taraftar deðildim ama çocuklarýmýn isteklerini yerine
getirmek istediðim için beni ikna ettiler. Aslýnda boks
öyle gözüktüðü kadar tehlikeli bir spor dalý deðil,
bilinçli yapýldýðý takdirde hiçbir sorun yoktur boksta!"

Babalarýnýn yolunda ilerleyen kýzkardeþler'de büyük
olan Aylin'in hedefi boks daðýnýn zirvesi…
"Antrenmanlar aðýr ama boksu çok seviyorum. Aðýr
bir spor ama çok zevkli. En büyük hedefim Dünya
Þampiyonu olarak Türk Bayraðýný göklere çektirmek,
Türkiye adýna dünya þampiyonu olmak istiyorum."
Boks'un en ünlü ismi, efsanevi Muhammed Ali'nin de
kýzý Laila Ali de babasý gibi boksu meslek olarak seçti.
Erkeklerin dünyasýnda, bayan boksörler olarak Aylin
ve Ayla hayallerini gerçekleþtirmek için dövüþüyorlar.

Aylin'in kardeþi Ayla'da tenis, kikboks, tekvando gibi
farklý dallarý denemiþ ve boks'ta karar kýlmýþ.
"Ben de 16 yaþýndayým, Gymnasium'da 10'uncu
sýnýftayým. 4 yaþýnda baþladým spora, 8 kere Berlin
Þampiyonu oldum. Almanya Milli Takýmý'na seçildim.
2 kez Almanya Þampiyonu oldum. En sonunda boksa
geçtim."
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Hertha BSC “Bilal Çubukçu ve
Atakan Yiðitoðlu”

Türk Milli takýmýnýn gözdelerinden 15 yaþýndaki
Hertha BSC C genç oyuncusu Atakan Yiðitoðlu'na
geleceðin Beckenbauer'i gözüyle bakýlýyor.

HERTHA BSC OYNAYAN BÝLAL ÇUBUKÇU:
''TÜRKÝYE'DEN ÝYÝ TEKLÝFLER ALDIM''
Alman Birinci Ligi takýmlarýndan Hertha BSC Berlin
ile sözleþmesi bulunan, ancak bu sezon birinci takýmda forma giyme þansý bulamayan Bilal Çubukçu,
Türkiye'den, Süper Lig takýmlarýndan iyi teklifler
aldýðýný söyledi.
Kulübün 23 yaþ altý takýmýnda oynayan Bilal, yaptýðý
açýklamada, Hertha'da forma þansý verilmediði için
mutsuz olduðunu belirterek, ''23 yaþ altý takýmýnda iyi
oynuyorum. Antrenmanlara katýlýyorum. Sözleþmem
olduðu halde oynatýlmýyorum. Türkiye'den iyi teklifler
aldým. Görüþmelere de gittim'' dedi. Süper Lig'den,
baþta Trabzonspor ve Gençlerbirliði'nden teklifler
aldýðýný ifade eden Bilal, ''Ancak henüz hiçbir þey belli
deðil'' diye konuþtu.
Genç futbolcu, Almanya Bundesliga takýmlarýndan
Nürnberg ve bazý ikinci lig takýmlarýndan da teklif
aldýðýný, Alman takýmlarýna fazla güvenmediðini,
Türkiye'den gelen tekliflerin kendisi için daha cazip
olduðunu kaydetti.
Hertha BSC Berlin'in bu sezon baþýnda profesyonel
takýmýyla antrenmanlara çýkan, bu yýl da sözleþmesini 1 yýl daha uzatan Bilal, teknik direktör Lucien Favre
ile arasýnýn iyi olduðunu, kendisine neden forma
þansý verilmediðini anlayamadýðýný sözlerine ekledi.
Bild gazetesi de Favre'ye ''Takýmda çýlgýnca bir þey
yapýnýz'' çaðrýsýnda bulunarak, 23 yaþ altý takýmýnda
bu sezon 12 gol atan ve 16 asist yapan Bilal'e þans
vermesini istedi.
Haberde, Bilal'in orta sahada ve orta sahanýn solunda oynayabileceði savunularak, sezon baþýnda da
profesyonel takýmla antrenmanlara çýktýðý hatýrlatýldý.
(A.A)
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Atakan Yiðitoðlu. Yaþý 15, boyu 1.84 ve adý gibi yiðit
bir delikanlý. Daha þimdiden futbol dünyasýnda bütün
gözler onun üstünde. Ýlk kez U-15 Türk Milli Takým formasýný sýrtýna geçiren ve geleceðin Beckenbauer olarak görülen pýrýl pýrýl bir genç. Sporcu bir Babanýn
(Tamer Yiðitoðlu) iki oðlundan biri Atakan Yiðitoðlu.
Aðabeyi Ufuk gibi spora tekvando yaparak baþlamýþ
ama gönlü futbolda olunca daha çok sevdiðini tercih
etmiþ. 2000/2001 sezonunda Türkiyemspor F
Gençlerde futbola baþlayan ve hala gençlere çok
önem veren ilk hocasý Abdullah Bakýrtaþ`tan öðrendikleriyle önemli mesafe kaydederek bir yýl sonra
Tasmania ve daha sonra da 5 yýldýr bu gün kadrosunda bulunduðu Hertha BSC`ye girmiþ ve harikalar
yaratmayý sürdürüyor.
O BÝR BERLÝNLÝ
1993 Berlin doðumlu Atakan Yiðitoðlu`nun sporculuk
karnesi çok iyi. Þu anda Otto-Hahn Oberschule 9.
sýnýf öðrencisi olan Atakan Yiðitoðlu, oynadýðý baþarýlý
futbolla spor otoritelerinin gözdesi haline gelince,
Hertha BSC onu kadrosuna geçirmekte tereddüt
etmemiþ. Hem Otto-Hahn Oberschule ve hem de
Hertha BSC`de oynadýðý futbolla göz kamaþtýran
Atakan Yiðitoðlu`nun bu yýl okullar arasý yapýlan turnuva ve Hertha BSC`nin C Gençler Berlin þampiyonluðunda imzasý var. Atakan Berlin karmasýnýn da
aranan futbolcularý arasýnda bulunuyor.
MÝLLÝ TAKIMDA OYNUYOR
Geçtiðimiz yýl sonunda milli takým seçmelerine katýlmak üzere Bartinghausen`e takým arkadaþý Oðuzhan
Çiçek ile birlikte giden ve toplam 23 genç futbolcu
arasýndan sýyrýlarak Hami Mandralý, Metin Tekin ve
Turhan Mesçi gibi ustalarýn gözüne giren Atakan
Yiðitoðlu, 26 Nisan`da Lüleburgaz`da
oynanan Rusya maçý ile ilk kez Türk Milli formasýný
taþýmanýn gururunu da yaþadý.
Temren Elmasoðlu

"35 1/2 KARÞIYAKA ÝS EVERYWHERE"

Türkiye Avrupa Þampiyonasýna katýlýr da Karþýyaka
bu þampiyonada yer almaz mý?
CNN Türk'ün Berlin Muhabiri olarak görev yapan
Erhan MERTTÜRK Euro 2008 Avrupa Futbol
Þampiyonasý'nda asmak için üzerinde

FUTBOLLA HAYATA TUTUNMAYA ÇALIÞAN
GÖRME ENGELLÝ FATÝH TALAY'IN HEDEFÝ
TÜRK MÝLLÝ TAKIMINDA OYNAMAK
Berlin'de, oynadýðý futbolla hayata tutunmaya çalýþan
görme engelli 13 yaþýndaki Fatih Talay'ýn hedefi Türk
Milli Takýmý'nda oynamak. Johann-August-Zeune adlý
görme engelliler okulunda okuyan Fatih, okulda
haftada bir kez yapýlan futbol antrenmanlarýna
katýlýyor. Arkadaþlarýyla top koþturarak boþ zamanýný
geçiren, diðer taraftan da eðitimine devam eden 6.
sýnýf öðrencisi Fatih, gelecekte Görme Engelliler Türk
Milli Takýmý'nda oynamak istediðini söyledi.
Derslerinin iyi olduðunu belirten Fatih, 7 yaþýndan itibaren görme yeteneðini tümüyle kaybettiðini, artýk
gördüðünün sadece bir ýþýk huzmesinden ibaret
olduðunu ifade etti. Galatasaray takýmýnýn koyu bir
taraftarý olduðunu kaydeden ve özellikle Emre
Belezoðlu ile Arda Turan'ý çok sevdiðini belirterek,
kendisi gibi görme özürlü olan arkadaþlarýna da
çaðrýda bulunan Fatih, ''Benim gibi futbol oynasýnlar,
okula gitsinler'' dedi.

"35 1/2 KARÞIYAKA IS EVERYWHERE"
yazýlý bir bayrak hazýrlattý.
Karþýyaka bayraðý Türkiye'nin tüm maçlarýnda staddaki yerini alacak.

Okulda futbol antrenmanlarýný düzenleyen ve Fatih ile
de yakýndan ilgilenen görevliler, Fatih'in çok güzel futbol oynadýðýný, kendisinin Almanya'da bu yýl kurulan
ve Berlin'den de bir takýmýn katýldýðý görme engelliler
futbol liginde oynamak istediðini, ancak yaþýnýn bu lig
için henüz küçük olduðunu
belirttiler. Görme engelliler
için düzenlenen futbol
karþýlaþmalarý, 4'er futbolcuyla ve içinde zil bulunan
özel toplarla oynanýyor.
Topu ayaðýnda bulunduran
futbolcuya yaklaþan rakip
oyuncu ''voy'' diyerek
yakýnýnda olduðunu belli
ediyor. Pas atmak isteyen
oyuncu da takým arkadaþýnýn adýný söyleyerek,
arkadaþýnýn
nerede
olduðunu saptýyor ve ona
göre pas atýyor.
(A.A)
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Türkiyem Gençleri Berlin Þampiyonu

Türkiyem Gençleri
Berlin Þampiyonu
Tennis Borussia'yý Volkan'ýn golüyle
yenen gençler tarih yazdý
Türkiyemspor A Gençleri Berlin Kupasý finalinde
Bundesliga temsilcisi Tennis Borussia`yý, Volkan'ýn
attýðý golle 1-0 yenerek tarihinde ilk kez kupa þampiyonu oldu. Regionalliga`da baþarýlý maçlar çýkaran
ve üst sýralarý zorlayan Türkiyemspor A Gençleri, þimdiye kadar elde ettikleri baþarýnýn tesadüf olmadýðýný
gösterdi ve Berlin Kupasýný kaldýrarak adýný þampiyonluða yazdýrdý. Yaklaþýk 750 futbolseverin büyük
bir çoþku ve heyacanla izlediði maça temkinli
baþlayan her iki takýmýn karþýlýklý ataklarý ilk dakikalarda gol getirmedi. Sebastian Schmikratz, Max
Burda ve Jacob Pawlowski hakem üçlüsünün yönettiði karþýlaþmada tedirginliðini üstünden atan
Türkiyemspor A Gençleri üst üste geldiði rakip kalede

golü de bulmakta gecikmedi.
Maçýn 17. dakikasýnda soldan gelen ortayý yakalayan
Volkan rakip defansý da geçerek topu sol köþeye
býraktý: 1-0. Bu golden sonra rakip sýk sýk
Türkiyemspor kalesinde tehlikeler yarattýysa da kaleci Ömer`in nefis kurtarýþlarýyla golü bulamadý. Ýkinci
yarýda oyunu kendi sahasýnda kabul eden ve kontrataklarla gol aramaya çalýþan Türkiyemspor A
Gençleri zor anlar yaþadý. Üst üste gelen Tennis
Borussia ataklarýný baþta Enes olmak üzere baþarý ile
karþýlayan Türkiyemspor A Gençleri defansý, oyunun
son dakikalarýna kadar rakibe gol imkaný vermeyince
ilk yarýda atýlan tek gol maçýn sonucunu ve þampiyonu ilan etti. Maçtan sonra þampiyonluk madalyalarýný
ve kupasýný Berlin Futbol Federasyonu Baþkaný
Bernd Schultz`dan alan Türkiyemsporlu gençler þampiyonluðu yeþil sahada doyasýya yaþadýlar.
TÜRKIYEMSPOR A GENÇ : Ömer, Cem, Enes,
Tolga, Rýdvan (Serdar), Andre (Þafak), Onur, Cihan
(Semih), Cenk, Volkan (Oðuz), Nikolai
Temren Elmasoðlu
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Türkiyem Gençleri Berlin Þampiyonu
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Türkiyemspor “Dünyalar bizim oldu”

Dünyalar bizim oldu
Türkiyemspor Regionalliga`da
Oberliga`daki son maçýný da üç puanla kapayan
Türkiyemspor, 14 yýllýk özlemine son vererek mutlu
sona ulaþtý. Kreuzberg`e adeta bir bayram havasý
yaþatan mavi-beyazlýlar, seyircisinin de coþkun
tezahüratý ile Regionalliga`ya çýkmanýn sevincini
doyasýya yaþadýlar. Bu maçta üç gol atan Fatih
Yigitusaðý Oberliga gol krallýðýný tek gol farký ile
kaçýrdý.
Oberliga`daki son maçýnda Lichterfelde FC`yi 4-2
maðlup eden Türkiyemspor Oberliga 3. sü olarak
Regionalliga`ya merhaba dedi. Mutlak galibiyete
ihtiyacý olan ve 1400 seyircinin müthiþ bir tezahüratý
altýnda maça iyi baþlayan Türkiyemspor, beklediði
gole erken kavuþtu. Maçýn 13. dakikasýnda soldan
Hakan`ýn ortaladýðý topu kafa ile aðlara gönderen
Fatih Yigitusaðý Türkiyemspor`u 1-0 öne geçiren golü
attý. Bu golle rahatlayan Türkiyemspor 18. dakikada
da ikinci golünü buldu. Fatih Yigituþaðý`nýn nefis
pasýný yakalayan Maurice topu ters köþeye býraktý:
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2-0. Ýlk yarýnýn sonuna kadar ataklarýna devam eden
ve devamlý gol arayan Türkiyemspor, 43. dakikada
farký üçe çýkardý. Henning`in al da at dercesine verdýðý pasý Fatih Yigitusaðý aðlara göndererek ilk
yarýnýn da skorunu belirledi: 3-0.
Maçýn ikinci yarýsýnda yorgun ve durgun baþlayan
Türkiyemspor, defansýnda üst üste hatalar yapmaya
baþladý. Nitekim 52. dakikada durumu 3-1 yapan
rakip, iki de çok önemli pozisyondan yararlanamadý.
Oyunun 76. dakikasýnda Alexsander`in attýðý frikik
aðlara takýlýnca durum 3-2 oldu. Bu golden sonra
tehlikeyi ancak sezinleyen Türkiyemspor, 81. dakikada rakip defansýn hatasýný affetmedi ve günün
golcüsü Fatih Yigitusaðý`nýn ayaðýndan bir gol daha
buldu ve sahadan 4-2 galip ayrýlarak Regionalliga`ya
çýkmanýn sevincini seyirci ve taraftarlarý ile birlikte
doyasýya yaþadý.
Türkiyemspor: Marc, Henning, Leon, Cihan (Erol),
Tomislaw, Hakan, Burak, Norbert, Fatih Yigituþaðý,
Maurice, Erkut (Fatih Aslan)
Temren Elmasoðlu

Türkiyemspor Regionalliga`da
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YENÝ HAMÝTLER YENÝ
YILDIRAYLAR ARIYORUZ

Ankaraspor Altyapý Güneydoðu Bölge Antranörü ve
Temsilcisi Ahmet Korkmaz Berlin deydi. Kendisi ile
görüþtüðümüz Ahmet Korkmaz Almanya da yeni
Hamitler,Yýldýraylar aradýklarýný bunun için Berlin`e
geldiðini genç yetenekli Futbolcularý takip ettiðini söyledi. Konuþmasýný þöyle devam ettirdi.

Þu an Ankaraspor Türkiye`nin en iyi altyapýlarýndan
birine sahip. Genel Koordinatör Sedat Karabük
öncülüðünde çok iyi bir ekip kuruldu. Berlin de çok
yetenekli Futbolcular var. Ýnþallah yakýnda bu yetenekli
futbolcularý
Ankaraspora
kazandýrmayý
düþünüyoruz dedi.

Berlin`e 5 günlük bir turnava için geldim. 91-92-93
doðumlulardan yetenekli olanlarý Ankaraspora kazandýrmak istiyorum.

Menderes Singin

ANKARASPOR B Gençler
Berlin Ankarasporlu gençler harika. Landesligada
mücadele eden Berlin Ankarasporlu gençler güçlü
rakibi SV Emporu konuk etti. Güzel bir havada oynanan maça ilgi büyükdü. Abdullah Singin´in yýldýzlaþtýðý maçda 3 golüde Berlin Ankaraspor Abdullah`ýn
ayaðýndan buldu. Bu sene iniþli çýkýþlý bir sezon geçiren Berlin Ankaraspor bu galibiyetle rahat bir nefes
aldý. Maça iyi baþlayan Berlin Ankaraspor aradýðý
golü bir türlü bulamýyordu. Ýlk devrenin son dakikalarýn da Abdullah`ýn dolu vuruþu gol olunca Berlin
Ankaraspor ilk yarýyý 1-0 galip kapadý. Ýkinci yarýnýn
hemen baþýnda gene Abdullah`ýn kalecinin üzerininden topu aþýrarak filelere gönderdi. Durum 2-0 oldu.
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Ýki farklý galibiyeti yakalayan gençler rahat nefes almýþ
derken. Arka arkaya 2 gol yiyince durum 2-2 oldu.
Maçýn bitimine beþ dakika kala gene Abdullah sahneye çýkarak takýmýn üçüncü golünü ve ayný zamanda kendisinin 3 golünü rakip filelere gönderdi.
Kadro: Serdar, Samoel,
Yunus, Oktay, Abdullah,
Serkan, Taner, Barboros
(Kazým), Tolga, Bilal,
Umut

Türkiyemspor C Genç

Türkiyemspor C Genç Alkýþlarla Verbandsliga`da
Landesliga 1. Grupta oynadýðý 22 maçta 21 galibiyet
alan ve rakip filelere tam 162 gol býrakan
Türkiyemspor C Gençleri, deplasmanda SV
Blau/Weis`ý da 13-0 maðlup ederek mutlu sona
ulaþtý.
Antranörleri Ýsvan Demir, Kenan Doðan ve Betreuer
Ali Doðan`ýn baþarýlý çalýþmalarý sonucu
Verbandsliga`ya yükselmeyi garantileyen mavibeyazlý gençler, 145 gol averajý ile de adeta rekora
koþtular.
Deplasmanda SV Blau-Weis karþýsýnda maça tempolu baþlayan Türkiyemspor C Gençleri, ilk dakikalardan itibaren ablukaya aldýklarý rakip kaleyi adeta

bombardýmana tuttular. Ýlk yarýyý da Ahmet (3), Talat
(2), Andac ve Tayfun`un golleri ile 7-0 galip kapadýlar.
Oyunun ikinci yarýsýnda da baskýlý oyununu sürdüren
Türkiyemspor C Gençleri, bu yarýda da Sinan (3),
Talat (2) ve Ahmet`in attýklarý gollerle sahadan 13-0
galip ve Verbandsliga`ya çýkarak ayrýldýlar.
Türkiyemspor C Genç: Ýbrahim, Hayrettin, Erkan,
Sinan, Mustafa, Tayfun, Murat, Andac, Tugay, Tanis,
Talat, Erdem, Serkan, Onur, Cihat
Temren Elmasoðlu
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Tübikspor

Yýllardýr Berlin liglerinde mücadele eden Tübikspor ilk
kez 2 takýmla katýldýðý Ü50 liginde 2 takýmýda þampiyon olarak bir üst lige çýktý. Avrupa'nýn Ü50 lerde tek
Türk takýmý Tübikspor gelecek sezon Kreisliga B liginde mücade edecek.

Takým kaptaný Tevfik Daðdeviren futbol oynamak
isteyen 50 yaþ ve üzeri herkesi Tübikspor'a davet
ediyor.

Derbi`nin galibi Anadolu/Umutspor
Landesliga 2. Gruptaki çok önemli maçta Anadolu /
Umutspor evinde aðýrladýðý Hürriyet/Burgund`u 6-3
yendi.
Bir üst Lige çýkma þansýný geçtiðimiz haftalarda yitiren Hürriyet/Burgund sahaya as oyuncularýndan yoksun bir kadro ile çýkarken, mutlak galibiyete ihtiyacý
bulunan Anadolu/Umutspor ikinci yarýda üst üste
attýðý gollerle 3 puana ulaþan taraf oldu.
Maça iyi baþlayan Anadolu/Umutspor, ilk dakikalarda
geldiði rakip kalede yakaladýðý pozisyonlardan yararlanamadý. Oyunun 25. dakikasýnda Volkan`ýn attýðý
golle Anadolu/Umutspor 1-0 geçerken gol yaðmurunun da habercisi oldu. Bu gole 28. dakikada Oðuz`un
attýðý gole cevap veren Hürriyet/Burgund durumu 1-1
yaptý. Golün sokundan kurtulamayan ev sahibi takým,
Fatih Býyýklýoðlu`nun attýðý golle 2-1 maðlup duruma
düþtü ve bu gole de Erdinç`in attýðý golle cevap verince devre 2-2 eþitlikle sonuçlandý.
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Ýkinci yarýda adeta bir gol fýrtýnasý vardý. Oyunun
47.dakikasýnda Volkan, 51. dakikada yine Volkan ve
65. dakikda da Yahya`nýn attýklarý gollerle durumu 5-2
yapan Anadolu/Umutspor, 70. dakikada Hürriyet /
Burgund`lu Oðuz`un attýðý gole mani olamadý: 5-3.
Gol perdesi 82. dakikada kapandý ve günün golcüsü
Volkan bir gol daha atarak Anadolu/Umutspor`un 6-3
galibiyetini ilan etti.
Anadolu/Umutspor: Tolga, Yusuf, Dündar, Þenol
(Tarkan), Birol, Yahya, Ercan, Volkan, Fahri (Serkan),
Erdinç, Cüneyt, Baris
Hürriyet/Burgund: Özcan, Dorde (Atilla), Firat, Samet,
Harun, Baris, Selim, Uður, Fatih Erdem, Fatih
Býyýklýoðlu, Oðuz
Temren Elmasoðlu

Hürtürkel

Hürtürkel A Genç tatsýz
Evinde oynadýðý karþýlaþmada Spandau SV`ya 5-2
maðlup olan Hürtürkel A Gençleri ilk yarýdaki gol
pozisyonlarýný cömertce harcayýnca ikinci yarýda teslim oldular:
Hürtürkel A Genç: 2
Spandauer SV A Genç: 5
Landesliga A Gençler ligi 1. Grupta ve adeta 6 puanlýk maçta Hürtürkel A Gençleri rakibi Spandau SV A
Gençlerine ikinci yarýdaký teslim oldu ve sahadan 5-2
maðlup ayrýlarak ikincilik þansýný da kacýrdý.
Maçýn ilk yarýsýnda rakibini adeta kendi sahasýna
hapseden, iki kez toplarý direklerden dönen Hürtürkel
A Gençleri aradýðý gole 28. dakikada Musa`nýn
vuruþu ile kavuþtu: 1-0. Bu golden sonra duraklayan
Hürtükel A Gençleri, ilk yarýnýn bitmesine 1 dakika

Hürtürkel B Genç dört dörtlük
Regionalliga B Gençler grubundaki tek temsilcimiz
Hürtürkel B Genç, rakibi SV Wacker 03 Gotha`yi her
iki yarýda attýðý gollerle 4-0 yenerek sahadan üç altýn
puanla ayrýldý.
Ligin ikinci yarýsýna fýrtýna gibi giren Hürtürkel B
Gençleri, evinde oynadýðý karþýlaþmada rakibini
adeta periþan etti ve sahadan 4 gollü galibiyetle
ayrýlarak üç altýn puan buldu. Maça temkinli baþlayan
Hürtürkel B Gençleri, ilk 20 dakikada tempoyu düþürerek rakip ataklarý önlediler.

kala Ömer`in neden olduðu penaltý sonucu devreyi de
1-1 eþitlikle kapadýlar.
Ýkinci yarýda sahada bambaþka ve ne yaptýðýný bilmeyen bir Hürtürkel A Genç takýmý vardý. Nitekim 47.
dakikada rakip direk kornerden attýðý golle durumu 12 yaptý. Bu golle iyice çözülen gençler, 58 ve 60. dakikalarda kontrataklardan iki gol daha yediler. 1-4.
Oyunun 70. dakikasýnda Cihan`ýn ayaðýndan bir gol
bulan Hürtürkel A Gençleri durumu 2-4`e getirdilerse
de 75. dakikada yine defans hatasýndan kalelerinde
bir gol daha görerek sahadan 5-2 maðlup ayrýldýlar.
Hürtürkel A Gençleri: Abdullah, Muhammed, Kürþat,
Ömer, Kutay, Burakhan, Muhammed, Burakhan,
Ardahan, Anýl, Engin, Musa, Cihan, Oðuzhan, Kadir,
Temren Elmasoðlu

Bu dakikalardan sonra açýlan gençler, 25. dakikada
ani bir atakta Cemre`nin ayaðýndan kazandýklarý golle
1-0 öne geçtiler. Bu golle moral bulan Hürtürkel B
Gençleri, 40. dakikada Hamza`nýn kafa golü ile farký
ikiye çýkardýlar:
Hürtürkel B Genç: Özkan, Ali Erdem, Tolga, Mert Ögüt
(Okan), Eren, Robin (Metehan), Tugay Can, Hamza,
Metin, Cemre, Mert Eroðlu (Selçuk)
Temren Elmasoðlu
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Derbi Türkspor`un
B ligi 5. grupta orta sýralarda mücadele veren
Iðdýrgücü ile Türkspor arasýndaki derbi maçta
Türkspor sahaya 9 kiþi ile rakibini 8-1 maðlup etti.
Ýki kiþi eksikle sahaya çýkan Iðdirgücü, rakibine ancak
7. dakikada dayanabildi. Ebubekir`in golü ile 1-0 öne
geçen Türkspor, 23. dakikada yine ayný oyuncunun
ayaðýndan durumu 2-0 yaptý.
Oyunun 38. dakikasýnda Necmettin Türkspor`u 3-0
öne geçirdi ve devre bu sonuçla kapandý. Ýkinci yarýda
da Türkspor`un üstünlüðü vardý ama gol Iðdýrgücü`lü
Vahit`ten geldi: 3-1.
Oyunun son 20 dakikasýnda iyice yorulan ve oyundan
kopan Iðdýrgücü, kalesinde Türkspor`lu Orhan, Sabri,
Serkan, Necmettin ve Volkan`ýn üst üste
attýklarý golleri görünce Türkspor sahadan 8-1 galip
ayrýlan taraf oldu.
Iðdýrgücü: Ümit, Ramazan, Burhan, Erol, Baycan,
Vahit, Enyah, Erdal, Muharrem
Türkspor: Haldun. Necmettin, Fatih, Ebubekir, Sabri,
Volkan, Orhan, Ýsmail, Deniz, Hüseyin, Levent

Temren Elmasoðlu

Hürriyet/Burgund ateþle oynadý
Landesliga 2. Grupta üçünçülük mücadelesi veren
Hürriyet/Burgund, kümede kalma mücadelesi veren
SF Kladow I`e evinde 3-1 yenilerek kümeden çýkma
þansýný zora soktu.
Maça iyi baþlayamayan Hürriyet/Burgund daha 3.
dakikada yenik duruma düþtü. Defans oyuncusu
Kerem`in neden olduðu penaltýyý gole çeviren rakip
durumu 0-1 yaptý. Bu golden sonra biraz kýpýrdanan
Hürriyet/Burgund, 28. dakikada Uður`un attýðý golle
eþitliði yakaladý: 1-1. Oyunun 40. dakikasýnda Fatih
Býyýklýoðlu`nun þutu rakip kaleciyi geçmesine raðmen
çizgiden çýkarýlýnca devre karþýlýklý atýlan birer golle
1-1 berabere bitti.
Ýkinci yarýda kümede kalabilmek için mutlak puana
ihtiyacý olan SF Kladow I takýmý sýk sýk geldiði
Hürriyet/Burgund kalesinde tehlikeler yaratýrken 60.
dakikada Thiel ve 84. dakikada da Kim ile üst üste iki
gol daha bularak sahadan 3-1 galip ayrýlan taraf oldu.
Hürriyet/Burgund: Atilla, Sinan, Hüseyin, Hikmet,
Kerem, Ender, Fatih Erdem, Selim, Uður, Harun,
Fatih Býyýlýkoðlu
Temren Elmasoðlu
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A. Gençler derbisinde gol düellosu

Bezirksliga 4. Grupta oynanan maçta Hilalspor A
Gençleri, evinde aðýrladýðý Göktürkspor A Gençlerine
4-2 maðlup olarak Landesliga`ya çýkmanýn sevincini
gelecek haftalara taþýdý. Göktürkspor A gençleri
karþýsýnda galip gelip liglerin bitmesine kala
Landesliga`ya çýkma turu atmaya hazýrlanan
Hilalspor A Gençleri, tutuk baþladýklarý maçta ve 17.
dakikada Göktürkspor`lu Sertaç`ýn attýðý gole mani
olamadýlar: 0-1. Bu gole Hilalspor A Gençleri 35. dakikada Abdullah`ýn attýðý golle cevap verdi: 1-1. Oyunun
42. dakikasinda Onur`un attýðý golle Göktürkspor 2-1
öne geçti ve devre bu skorla kapandý. Ýkinci yarýda da
karþýlýklý ataklar ve goller vardý. 54. dakikada Ýsmail

attýðý golle durumu 2-2 yaptýysa da 60 ve 78 dakikalarda iki gol daha bulan Göktürkspor A Gençleri sahadan 4-2 galip ayrýlma baþarýsý gösterdiler.
Hilalspor A Genç: Faruk, Orkun, Murat, Yunus,
Hayrani, Abdullah, Ýsmail, Þener, Öner, Abdullah,
Tahir
Göktürkspor A Genç: Ünsal, Ahmet, Semih, Þaban,
Orkun, Coþkun, Polat, Sertaç, Oðuzhan, Fazýl, Onur.
Temren Elmasoðlu

Hilalspor B Genç galibiyeti koruyamadý
Bezirksliga B Gençler ligi 2. grupta üst sýralara çýkma
mücadelesi veren Hilalspor B Gençleri, evinde aðýrladýðý VfB Concordia Britz I takýmýna 3-2 maðlup oldu.
Kendisindan bir sýra altta bulunan rakibi karþýsýnda
oyuna iyi baþlayan Hilalspor B Gençleri ilk yarýyý da
Ökkeþ`in attýðý iki golle 2-1 galip kapadý.
Oyunun ikinci yarýsýnda rakibin ataklarýna karþý koyan
ve kontrataklarla gol arayan Hilalspor B Gençleri gol
yollarýnda baþarýlý olamadý. Rakibin üst üste attýðý iki
gole de mani olamayýnca sahadan 3-2 maðlup ayrýlan
taraf oldu.
Hilalspor B Genç: Seçkin, Sefa, Ýsmet, Emre, Yasin
Rüzgar, Halid, Yasin Polat, Ökkeþ, Kenan, Cihan, Ali
Ýhsan, Gökhan, Nusret
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Anadolu/Umutspor

Anadolu/Umutspor galibiyeti koruyamadý
Verbandsliga`ya çýkmayý hemen hemen garantileyen
Mariendorfer SV 1 karþýsýnda 1-0 öne geçmesine
raðmen galibiyeti koruyamayan Anadolu/Umutspor
sahadan 3-1 maðlup ayrýlarak kendisini ateþ çemberinde buldu.
Aþaðý sýralardan kurtulmak için mutlak galibiyete
ihtiyacý olan Anadolu/Umutspor, maça tutuk baþlamasýna raðmen 14. dakikada Fahri`nin mükemmel frikik atýþý sonucu 1-0 öne geçti. Maðlup duruma düþen
Landesliga`nýn tecrübeli ve klas takýmý Mariendorfer
SV 1, ablukaya aldýðý Anadolu/Umutspor kalesinde
18 ve 22. dakikalarda üst üste iki gol bulunca devre
rakip takýmýn 2-1 üstünlüðü ile kapandý.
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Ýkinci yarýda beraberliði saðlamak için oynayan
Anadolu/Umutspor, geliþtirdiði ataklarda gol
pozisyonlarý bulmasýna raðmen bunlarý deðerlendiremedi. Arka arkaya üç oyuncu deðiþtirmesine raðmen
gol yollarýnda istediðini elde edemeyen Anadolu/
Umutspor, 75. dakikada kalesinde bir gol daha görünce sahadan 3-1 maðlup ayrýldý.
Anadolu/Umutspor: Tolga, Yusuf (Gökhan), Deniz
(Kemal), Mehmet, Birol Tarkan (Þenol), Ercan, Barýþ,
Volkan, Fahri, Cüneyt
Temren Elmasoðlu

D Gençleri

Anadolu/Umutspor D 1 Gençlerinden gol þov: 22-0.
1 D Gençler Bezirksklasse 3 grupta oynanan derbi
maçta Anadolu/Umutspor, zayýf rakibi SV
Galatasaray`ý gol yaðmuruna tuttu. Grubunda ikinci
sýrada bulunan ve bir üst lige çýkma gayreti içinde
bulunan Anadolu/Umutspor 1 D Gençleri, yeni bir
takým kurma çabasý içindeki rakibi 1. SV Galatasaray
karþýsýnda maça süratli baþladý ve sýk sýk girdiði gol
pozisyonlarýndan da yararlandý. Maçýn ilk yarýsýný 9-0
galip kapayan Anadolu/Umutspor gençleri, rakibe gol
imkaný da vermedi. Oyunun ikinci yarýsýnda iyice
oyundan kopan 1. SV Galatasaray karþýsýnda baþarýlý
oyununu devam ettirdi ve sahadan 22-0 galip ayrýldý.

Anadolu/Umutspor 1 D Gençlerinin farklý galip geldiði
maçta goller Deniz (7), Musa (7), Ýbrahim (5), Aycan
(2) ve Yasin`den geldi.
Anadolu/Umutspor 1 D Genç: Yunus, Ramazan,
Aycan, Yasin, Furkan, Mert, Musa, Deniz, Ýbrahim,
Joussef, Rýdvan, Cüneyt, Murat
1 SV Galatasaray 1 D Genç: Emrah, Ahmet, Tarýk,
Oðuzhan, Yousef, Bahtiyar, Khaled, Yahya, Burak
Temren Elmasoðlu

Turnuva 1.si oldular
"Berliner Volksbank" himayesinde ve TSV Rudow
takýmýnýn tertiplediði 2 D Gençler arasýnda yapýlan
turnuvayý Anadolu/Umutspor 2 D Gençleri kazandý.
Sayýlarý 15`i bulan ve Berlin`in üst düzey takýmlarýnýn
da katýldýðý mini turnuvada rakipleri TSV Rudow,
Grünewald, St. Marienfelde, Tiergarten ve Traber FC
Berlin`i yenerek 1.lik kupasýný müzesine götüren
Anadolu/Umutspor 2 D minikleri ayný zamanda gezici
kupayý da kazanmanýn mutluluðunu yaþadý.
Anadolu/Umutspor 2 D Genç: Emre, Mevlüt, Furkan,
Ahmet, Olcay, Altan, Yunus Emre, Mesut, Sinan,
Serkan, Hasan, Mümin
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ÝMAMLAR VE PAPAZLAR

ÝMAMLAR VE PAPAZLAR ARASINDA
DÜZENLENEN MAÇI BU KEZ
ÝMAMLAR 4-0 KAZANDI
Berlin'de Ýmamlar ve Papazlar arasýnda düzenlenen
dostluk maçýný ilk kez Ýmamlar 4-0 kazandý.
Almanya'da bu yýl üçüncüsü düzenlenen futbol maçý
Dua ve Fatiha suresinin okunmasýyla baþladý.
Wilmersdorf semtindeki Friedrich-Ebert okulunun
spor sahasýnda düzenlenen dinler arasý barýþ
maçýnýn açýlýþýný Berlin Eyaletinin eski yabancýlar sorumlusu Barbara John yaptý.
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John, bu konuda yaptýðý açýklamada, ‚'Dünyaca bilinen futbol gibi bir spor dalýnda dinlerin buluþmasý çok
güzel bir þey. Bu tür etkinlikler dinler arasýnda güven
ve yakýnlýk saðlýyor'' dedi.
Ýmamlar geleneksel olarak düzenlenen bu dinler arasý
maçlarýn ilkini 12-1, ikinci karþýlaþmayý da 6-2 kaybetmiþti. Bu kez karþýlaþmayý 4-0 kazanan imamlarýn
takým kaptanlýðýný yapan Ufuk Topkara (27) kupayý
John'un elinden aldý.
Ýmamlar karþýlaþmadan sonra Papazlara, üzerlerinde
surelerin yazýlý olduðu tþörtler hediye ettiler.
Menderes Singin

