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Berlin SES Dergisi, yeni dönemdeki yeni boyutlar⁄yla Berlin'de epey yank⁄ uyand⁄rd⁄.
Konu‚tu©umuz baz⁄
okurlar⁄m⁄z, dergimizin eskiye göre
biraz küçük boyutlarda
ç⁄kmas⁄n⁄
gayet iyi kar‚⁄lad⁄lar. Bu boyutlar⁄yla, ele al⁄n⁄p
sayfalar⁄ aç⁄lan dergimizin
yaz⁄lar⁄
daha iyi okunuyor,
foto©raflar⁄na daha
iyi bak⁄labiliyor.
Tabi bu da bize mutluluk verdi.
'Yeni dönem' dedik ama, asl⁄nda dergimizin yay⁄n
çizgisinde de©i‚en bir ‚ey yok.
Vatanda‚la yan yanay⁄z ve Berlin'in gözü kula©⁄y⁄z,
t⁄pk⁄ eskisi gibi. Ama derginin boyutlar⁄n⁄n
de©i‚mesi haliyle bizlere bir 'yeni dönem' havas⁄
verdi.
Ûnternet'in iyice yay⁄ld⁄©⁄ günümüzde dergi
ç⁄karman⁄n zorlu©u hepimizin malumudur.
Zaten dergicilik bir sevgi i‚idir, bir amatör ruh
i‚idir, yoksa bunca zorlu©un üstesinden nas⁄l gelinir?
Sevgili okurlar, her zamanki gibi gene dopdolu bir
dergiyle kar‚⁄n⁄zday⁄z. Çal⁄‚malar⁄m⁄zla sizlere faydal⁄ olabiliyorsak ne mutlu bize.
Bir dahaki say⁄m⁄zda bulu‚uncaya dek ‚en ve esen
kal⁄n.
Sayg⁄lar⁄mla
Ahmet TUNGA
ahmet-tunga@gmx.de

Çanakkale Sava‚⁄n´⁄n
95 . Y⁄ldönümü

''EYVAH EYVAH'' FÛLMÛNÛN ALMANYA GALASI BERLÛN'DE YAPILDI
DEMET AKBAÌ VE ATA DEMÛRER, DAVETLÛLERDEN BÜYÜK ÛLGÛ GÖRDÜ
Yönetmenli©ini Hakan Algül'ün yapt⁄©⁄, senaryosunu Ata Demirer'in yazd⁄©⁄ ''Eyvah Eyvah'' filminin
Almanya galas⁄, gerçekle‚tirildi.
Filmin ba‚ rollerini payla‚an Demet Akba© ve Ata
Demirer, filmin galas⁄n⁄n yap⁄ld⁄©⁄ ''Zoo Palast''
sinemas⁄na geli‚lerinde, hayranlar⁄ taraf⁄ndan
büyük ilgi ve co‚kuyla kar‚⁄land⁄.
Filmin gösteriminden sonra davetlilere te‚ekkür
eden Demirer, senaryoyu yazarken, sevdi©i her
motiften faydaland⁄©⁄n⁄ ve böylece her kesimden
Türk insan⁄n⁄n yer ald⁄©⁄ bir filmin ortaya ç⁄kt⁄©⁄n⁄
söyledi.
Akba© da Berlin'de her zaman çok büyük co‚kuyla
kar‚⁄land⁄klar⁄n⁄, bunun gurbette vatana duyulan
özlemden kaynakland⁄©⁄n⁄ belirterek, filmin fragman⁄ndan itibaren e©lenen vatanda‚larla birlikte
kendilerinin de çok büyük bir zevk ald⁄©⁄n⁄ bildirdi.
Akba©, daha sonra gazetecilere yapt⁄©⁄ aç⁄klamada, filmlerin galas⁄ için Almanya'da her zaman önce
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Berlin'e geldiklerini, bu kez de seyirciler ile birlikte
çok e©lendiklerini söyledi.
Türk sinemas⁄nda bugüne kadar iyi senaryo bulman⁄n zor oldu©unu ifade eden Akba©, art⁄k bu
durumun de©i‚ti©ini ve Türkiye'de çok iyi senaryolar⁄n haz⁄rland⁄©⁄n⁄ sözlerine ekledi.
Ata Demirer de tatil yapmay⁄ da sevdi©i bir yöre
olan Çanakkale ve çevresinde film çevirmenin kendisine büyük zevk verdi©ini, filmde her kesimden
insan⁄n yer almas⁄n⁄n birçok hikayeyi de beraberinde getirdi©ini kaydetti.
Yönetmen Algül, yapt⁄©⁄ i‚i sevdi©ini, vatanda‚lar⁄n
filmi be©enmelerini ümit etti©ini belirtti.
Akba© ve Demirer, hayranlar⁄yla foto©raf çektirip
imza da©⁄tt⁄.

PÛYANÛST FAZIL SAY KONSER VERDÛ
Faz⁄l Say`⁄n, Konzerthaus'da verdi©i Mozart
Matinesi adl⁄ konserde, Lothar Zagrosek ‚efli©inde
ve Konzerthaus Orkestras⁄ e‚li©inde Mozart'⁄n
eserlerini icra etti.
Konseri, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet
Acet'in de aralar⁄nda bulundu©u yakla‚⁄k 1500
ki‚i izledi.
Say, konserden sonra gazetecilere yapt⁄©⁄
aç⁄klamada, Berlin'deki Konzerthaus'un kendisine
"daimi sanatç⁄l⁄k" statüsü verdi©ini belirterek,
"Berlin'de gelecek y⁄l 14 ayr⁄ programda 14 ayr⁄
konser verece©iz. Çe‚itli eserlerim çal⁄nacak. Bu
orkestra ile birçok eser çalaca©⁄z" dedi.
Konzerthaus'un dünyan⁄n en tan⁄nm⁄‚ salonlar⁄ndan biri oldu©unu, kendisinin de Berlin'de
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ya‚am⁄‚ biri olarak kentle ilgili çok güzel an⁄lar⁄n⁄n
bulundu©unu ifade eden Say, faaliyetlere Berlin'de
ya‚ayan Türklerin de kat⁄lmas⁄n⁄ sa©lamak istedi©ini kaydetti.
Verece©i konserlerde Türklere yönelik ‚eyler de
olaca©⁄n⁄, Türkiye'den ünlü sanatç⁄lar⁄
getirece©ini, kendi eserlerinin çal⁄naca©⁄n⁄ belirten
Say, bu eserlerin ilk kez Berlin'de çal⁄nacak
olmas⁄ndan dolay⁄ Berlin'deki Türk sanat severleri
de konserlerine bekledi©ini söyledi.
Türkiye'de demokratik aç⁄l⁄mla ilgili sanatç⁄larla
yap⁄lan toplant⁄lar hakk⁄nda ne
dü‚ündü©ünün sorulmas⁄ üzerine de Say, "Bundan
haberim yok. Ben çok uzun zamand⁄r
turnedeyim. Neredeyse 3 ayd⁄r turnedeyim.
Türkiye'de olan bitenlerden haberim yok" dedi.

TÜRKEVÛ'NDEKÛ RESÛM SERGÛSÛNÛN
AÇILIÍINA, BERLÛN EYALETÛ ÛÇÛÍLERÛ
BAKANI KÖRTING DE KATILDI
Ressam Melik‚ah Soytürk'ün "Medeniyetin
ba‚kenti ⁄stanbul" konulu kara kalem resim sergisi, Berlin'de aç⁄ld⁄.
Türkevi'ndeki aç⁄l⁄‚a, Berlin Eyaleti ⁄çi‚leri Bakan⁄
Ehrhart Körting de kat⁄ld⁄. Serginin aç⁄l⁄‚⁄n⁄, önemli bir toplant⁄ nedeniyle aç⁄l⁄‚a kat⁄lamayan Berlin
Ba‚konsolosu Mustafa Pulat'⁄n yerine Muavin
Konsolos Mert Do©an yapt⁄.
Aç⁄l⁄‚ta Türkçe, daha sonra da ⁄ngilizce konu‚an
Do©an, ⁄stanbul'un e‚siz güzelli©ini yans⁄tan sergideki eserlerde ⁄stanbul'daki caddelerin, sokaklar⁄n, evlerin, camilerin, çe‚melerin, mezar
ta‚lar⁄n⁄n ve hamamlar⁄n yer ald⁄©⁄n⁄ söyledi.
Do©an, 4 y⁄ll⁄k çizim ve makina mühendisi Burak
Yamaç taraf⁄ndan 1,5 y⁄ll⁄k bir tarihi ara‚t⁄rma
sonucunda ortaya ç⁄kan eserlerin yer ald⁄©⁄ serginin daha önce de Bosna-Hersek, ABD ve
K⁄rg⁄zistan'da 8 ayr⁄ mekanda aç⁄ld⁄©⁄n⁄ hat⁄rlatt⁄.
Sanatç⁄ Soytürk yapt⁄©⁄ aç⁄klamada, sergide 60
eserinin yer ald⁄©⁄n⁄,ancak nakliye sorunlar⁄ nedeniyle sadece 10 orijinal eserini sergileyebildi©ini
söyledi.
Eserlerinde "harmanlama" ad⁄n⁄ verdi©i kara
kalem i‚leme tekni©inin sadece kendisine ait
oldu©unu ve bu alanda Türkiye'de ve Avrupa'da
tek oldu©unu belirten Soytürk, "Toplam 13 konu
üzerine Türk-⁄slam kültürünün ⁄stanbul üzerindeki
mimariye yans⁄mas⁄n⁄ çizdim" dedi.
Bakan Körting de sanatç⁄ya, Berlin'de ve
yak⁄nlardaki Potsdam kentinde çizebilece©i baz⁄
kilise ve yerlerin ad⁄n⁄ verdi. Soytürk de bakana
te‚ekkür ederek, Berlin'de ya‚ayan bir sanatç⁄
arkada‚⁄n⁄n yard⁄m⁄yla buralar⁄ bularak çizece©ini
söyledi.
Serginin aç⁄l⁄‚⁄na kat⁄lan Sosyal Demokrat Parti
(SPD) Berlin Eyalet Meclisi Üyesi Dilek Kolat da
Körting ile Soytürk aras⁄nda tercümanl⁄k yapt⁄.
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BERLÛN'DE 1.DÖNER VE
GASTRONOMÛ FUARI DÜZENLENDÛ
Dönerin ve döner sektörünün tan⁄t⁄m⁄ amac⁄yla 1.
Döner ve Gastronomi Fuar⁄ (DÖGA) düzenlendi.
Ernst-Reuter Haus binas⁄nda Avrupa Türk Döner
⁄malatç⁄lar⁄ Derne©i (ATD⁄D) öncülü©ünde düzenlenen fuara, 3'ü Türkiye'den olmak üzere 25 ‚irket
kat⁄ld⁄.
Güçtek ‚irketinin üretti©i "döner robotunun"
büyük ilgi gördü©ü fuar⁄ Berlin Muavin Konsolosu
Mert Do©an, Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf
belediyesinden Marc Schulte ile çok say⁄da ziyaretçi gezdi.
Do©an, fuar⁄n aç⁄l⁄‚⁄nda yapt⁄©⁄ konu‚mada,
Avrupa'ya gelen Türk i‚çilerinin örf ve adetlerinin
yan⁄ s⁄ra Türk mutfa©⁄n⁄ da beraberinde getirdi©ini,
Türkiye'de çok be©enilerek yenilen dönerin
Avrupa'da da h⁄zl⁄ bir ‚ekilde yay⁄ld⁄©⁄n⁄ belirterek,
dönerin Avrupa d⁄‚⁄nda dünyan⁄n de©i‚ik yerlerinde de tüketildi©ine ve büyük bir sektör olarak ön
plana ç⁄kt⁄©⁄na dikkati çekti.
ATD⁄D Ba‚kan⁄ Ertan Ta‚yumruk da dönerin
Almanya'da yakla‚⁄k 15 bin noktada sat⁄ld⁄©⁄n⁄, bu
sektörde 65 bin ki‚inin çal⁄‚t⁄©⁄n⁄ ve y⁄ll⁄k cironun
2,5 milyar avroyu buldu©unu ifade ederek, dönerin
Almanya'da en yayg⁄n fastfood yeme©i oldu©unu
söyledi.
Bu tür bir fuar⁄n düzenlenmesinde geç kal⁄nd⁄©⁄n⁄
kaydeden Ta‚yumruk, fuarda dönerin tan⁄t⁄m⁄n⁄n
yan⁄ s⁄ra bu sektörde faaliyet gösteren ‚irketler ile
yan sektörlerdeki ‚irketleri bir araya getirerek, bu
alandaki potansiyeli art⁄rmay⁄ hedeflediklerini
belirtti.
Schulte de bu sektörün desteklenmesi gerekti©ini,
döner büfelerindeki hijyenik ko‚ullar konusunda
ATD⁄D ile birlikte çal⁄‚t⁄klar⁄n⁄ ifade etti.
Güçtek Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Altun ise
"döner robotuna" çok yo©un ilgi oldu©unu belirterek, fuar nedeniyle kampanya düzenleyerek
fiyatlar⁄ dü‚ürdüklerini, ayda 100'ün üzerinde
robot üretebildiklerini söyledi.

Döneri istenilen incelikte kesebilen robotun hijyen
aç⁄s⁄ndan bu sektörde önemli oldu©unu ifade eden
Altun, robotun sesli komutla hareket etmesi için de
bir sistem geli‚tireceklerini kaydetti.
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BERLÛN EYALETÛ BAÍBAKANI
KLAUS WOWEREIT
TÜRK ESNAFLA SOHBET ETTÛ
Berlin Eyaleti Ba‚bakan⁄ ve Belediye Ba‚kan⁄ Klaus
Wowereit, Türklerin yo©un olarak ya‚ad⁄©⁄
Wedding semtini gezerek, burada Türk esnafla
sohbet etti ve sorunlar⁄n⁄ dinledi.
Wowereit, Mitte Belediye Ba‚kan⁄ Christian Hanke
ile birlikte önce Leopoldplatz meydan⁄na giderek
Türk esnaf⁄n⁄n sorun ve ‚ikayetlerini dinledi, daha
sonra da Türk-Alman Merkezinin (TDZ) de aralar⁄nda bulundu©u çe‚itli dernekleri ziyaret ederek
çal⁄‚malar⁄ hakk⁄nda bilgi ald⁄.
Leopoldplatz meydan⁄ yak⁄nlar⁄ndaki "Pamfilya"
adl⁄ restorant⁄ i‚leten Fikri Aslan ile burada bir berber ve kozmetik salonu bulunan Hüseyin Ünlü adl⁄
vatanda‚lar, Wowereit'e meydandaki uyu‚turucu
ba©⁄ml⁄lar⁄n⁄n ço©ald⁄©⁄ yönünde ‚ikayette bulundu.
Aslan, meydanda son 3 y⁄lda sarho‚lar⁄n ve
uyu‚turucu ba©⁄ml⁄lar⁄n⁄n artt⁄©⁄n⁄, bu ki‚ilerin
mü‚terilerini rahats⁄z etti©ini ifade etti.
Mü‚terilerinin ço©unun Wedding semti d⁄‚⁄ndan
geldi©ini, park sorunu ve uyu‚turucu ile alkol
ba©⁄ml⁄lar⁄n⁄n ço©almas⁄ nedeniyle mü‚teri
say⁄s⁄n⁄n azald⁄©⁄n⁄ söyleyen Aslan, buna bir çözüm
getirilmesini istedi.
Ünlü de Leopoldplatz meydan⁄n⁄n s⁄kça temizlenmedi©ini ve baz⁄ yerlerinde çöpten geçilemedi©ini
belirterek, daha önce buraya çocuklar⁄yla gelen
ailelerin art⁄k gelmedi©ine dikkat çekti.
Wowereit, daha sonra TDZ'yi ziyaret ederek
derne©in yapt⁄©⁄ sosyal çal⁄‚malar hakk⁄nda bilgi
ald⁄.
Bas⁄na kapal⁄ yap⁄lan görü‚meden önce gazetecilere aç⁄klamalarda bulunan TDZ Ba‚kan⁄ Adnan
Gündo©du ile genel sekreter Nilgün Hasçelik,
Wowereit'e göçmenlere yönelik yapt⁄klar⁄ faaliyetleri aktaracaklar⁄n⁄, özellikle ö©rencilere yönelik
olarak haz⁄rlad⁄klar⁄ "Ö©renmek ve anlamak" projesini tan⁄tacaklar⁄n⁄ ifade etti.
Wowereit de TDZ gibi derneklerin insanlar⁄n bir
arada ya‚amas⁄na, Türk kökenli ve Almanlar⁄n birlikte ya‚am⁄na ve gelece©ini birlikte ‚ekillendirmesine katk⁄ sa©lad⁄©⁄n⁄ söyledi.
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Türkiye'nin bu y⁄l konuk ülke oldu©u 180 bin
ki‚inin ziyaret etti©i 44. Uluslararas⁄ Turizm
Borsas⁄ Fuar⁄ (ITB) sona erdi.
Fuar yönetiminden yap⁄lan aç⁄klamada, 10 Mart'tan bu yana fuar⁄ yakla‚⁄k
180 bin ki‚inin ziyaret etti©i, geçen y⁄l 179 bin olan ziyaretçi say⁄s⁄na göre bu
y⁄l biraz art⁄‚ oldu©u belirtildi.
ITB'ye kat⁄lan ‚irketlerin say⁄s⁄nda ise 11 bin 127 ‚irketle rekor k⁄r⁄ld⁄. Alman
Seyahat Acenteleri Birli©i Ba‚kan⁄ Klaus Laepple, fuar süresince sa©lanan
yakla‚⁄k 6 milyar avroluk rezervasyon hacminin kendilerini umutland⁄rd⁄©⁄n⁄
ve 2010 y⁄l⁄nda turizm alan⁄nda bir istikrar beklediklerini söyledi.
Laepple ayr⁄ca, orta ve uzun vadede turizmin yeniden büyümeye
ba‚layaca©⁄n⁄ kaydetti.
Türkiye'nin Berlin Büyükelçiligi Kültür Ata‚esi Hüseyin Gazi Co‚an da,
Türkiye stand⁄nda düzenlenen veda e©lencesinde yapt⁄©⁄ konu‚mada, 5 gün
boyunca Türkiye'nin tan⁄t⁄m⁄n⁄ çok ba‚ar⁄l⁄ bir ‚ekilde yapan tüm çal⁄‚anlara
te‚ekkür etti.

Çanakkale Sava‚lar⁄n⁄n
95 . Y⁄ldönümü Berlin Ba‚konsoloslu©unda kutland⁄
Berlin Ba‚konsoloslu©unda Çanakkale Sava‚⁄
anma program⁄ gerçekle‚tirildi.
Berlin de sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yan⁄
s⁄ra geni‚ vatanda‚ kitlesi ‚ehitleri anma program⁄na i‚tirak ettiler.
Sayg⁄ duru‚u ve Ûstiklal Mar‚⁄´ndan sonra günün
anlam ve önemi konusunda bir konu‚ma yapan
Berlin Ba‚konsolosu Mustafa Pulat konu‚mas⁄nda,
Türk Ulusu Çanakkale sava‚lar⁄nda 211 bin ‚ehit
vermi‚tir. Diyerek ‚öyle devam etti.
“Ulusumuz, on binlerce iyi e©itimli, yeti‚mi‚
insan⁄n⁄ ve ayd⁄n⁄n⁄ da bu sava‚ta kaybetmi‚tir. O
günün zorlu ko‚ullar⁄nda bu kayb⁄n do©urdu©u
olumsuz etkiler, 1. Dünya Sava‚⁄n⁄n devam⁄nda
oldu©u kadar, Kurtulu‚ Sava‚⁄n da ve genç
Cumhuriyetin insan⁄nda büyük ölçüde hissedilmi‚tir.
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Bununla birlikte Çanakkale de elde edilen bu parlak zafer çöküntü dönemini ya‚ayan ve can çeki‚en
bir imparatorluk içinde hala kahraman bir ulusun
var oldu©unu yeniden ortaya koymu‚tur. Bir ba‚ka
deyi‚le Çanakkalede canlar⁄n bu vatana feda edenler, Türk Milletinin tarihten asaletle ya‚ayaca©⁄n⁄
kan⁄tlam⁄‚t⁄r”
Kutlama törenlerinin son bölümünde
Buket S⁄©⁄rmac⁄ “Çanakkale Bo©az⁄”
Tugçe Fidan
“Mehmetcik”
Aybüke Deniz
“Bayra©⁄m”
Kübra Tilbac
“Zafer Türküsünü”
Serdar K⁄z⁄lkaya “Kucakla Yaralar⁄n⁄”
‚iirlerini büyük bir heyecanla okuyarak kutlamalara renk katt⁄lar.
Menderes SÛNGÛN

Y⁄l⁄n konseri ayakta alk⁄‚land⁄
Berlin Klasik Türk Müzi©i Dernegi ve BETAK'⁄n "Engelleri
kald⁄ral⁄m, kalbimizde güller açs⁄n" ad⁄ alt⁄nda birlikte tertipledikleri konser, büyük be©eni toplad⁄ ve alk⁄‚larla ödüllendirildi.
Dünyaca ünlü ⁄stanbul Sazendeleri enstrümanlar⁄ ve TRT Ses
Sanatç⁄s⁄ Bekir Ünlüataer de nefis yorumu ile kulaklar⁄m⁄z⁄n
pas⁄n⁄ sildiler.
Berlin'in tan⁄nm⁄‚ i‚adamlar⁄ndan Manolya ‚irketler Grubu sahibi
Sabahattin Sar⁄'n⁄n büyük destek ve katk⁄lar⁄yla gerçekle‚en konserin aç⁄l⁄‚ konu‚mas⁄nda "Her ‚ey insan olmakla ba‚lar" diyerek
söz alan Berlin Klasik Türk Müzigi Derne©i Ba‚kan⁄ Remzi Alt⁄ok
ve BETAK Ba‚kan⁄ Sema Özcan Sar⁄gül, engelli vatanda‚lar⁄m⁄za
gereken sayg⁄ ve sevginin gösterilmesi bak⁄m⁄ndan böyle bir
giri‚im ba‚latt⁄klar⁄n⁄, müzikle de olsa onlar⁄ yaln⁄z b⁄rakmama
gayreti içinde olduklar⁄n⁄ belirterek herkeslerin de engelli vatanda‚lar⁄m⁄za gereken duyarl⁄l⁄©⁄ göstermelerini arzu ettiklerinin
belirttiler. Gecenin müzik bölümü iki k⁄s⁄mdan ibaretti.
Ûlk bölümde Koro ‚efi Abdurrahman Özyay idaresindeki aralar⁄nda
Dünyaca ünlü ⁄stanbul Sazendeleri'nin de bulundu©u 13 sazende
ve 32 hanende`den olu‚an dev ekipleri ile adeta gövde gösterisi
yapt⁄lar. Koronun birlikte icra etti©i eserlerle birlikte solo
‚ark⁄larla sahne alan Necla Alt⁄ok, Yavuz Ero©lu, Yeliz Ça©larman,
Selahattin Do©an, Emra Nizamo©lu ve Remzi Alt⁄ok birbirinde
güzel ‚ark⁄larla nefesleri kestiler.
Hülya ELMASOÌLU

Türkçe Olimpiyatlar⁄ görkemli oldu
Bu y⁄l 8. düzenlenen Uluslararas⁄ Türkçe
Olimpiyatlar⁄`n⁄n Almanya finali üçbin be‚yüz
davetlinin haz⁄r bulundu©u Tempodrom`da yap⁄ld⁄.
10 bölgeden 1700 gencin aras⁄ndan s⁄yr⁄larak finallere kalma ba‚ar⁄s⁄ gösteren yar⁄‚mac⁄lar, Almanya
finalinde temel ve ana dil katagorilerinde ‚ark⁄ ve
‚iir okuyarak dereceye girmek için u©ra‚⁄ verdiler.
Halk oyunlar⁄ ve tiyatro gösterilerinin de sunuldu©u yar⁄‚mada ⁄stiklal Mar‚⁄`n⁄n 10 dizesini okuyan 3 ya‚⁄ndaki Sura Kanmaz izleyicilerin büyük
be©enisini toplad⁄.
Jüri üyelerinin dereceye girenleri belirlemekte zorland⁄©⁄ 8. Uluslararas⁄ Türkçe Olimpiyatlar⁄ `n⁄n
finalinde, Laura Weichert, Elena ve Tamara Echle,
Anna Chordoba, Samira Wertschitzky, Chiara
Bongartz, Benyamin Sajad, S⁄la Sar⁄ta‚, Rümeysa
Çolak, Elif Merve, Betül Topal, Yusuf Demirci,
Ümmü Gülsüm Batman, Lena Hörksten, Alexander
Schneider, Laura Klimmer, Enes Tamac, Leyle
Beyza Özkul, Merve Ersen ve Sena Tufan kendi
katagorilerinde ilk üçe giren isimler oldular.
S⁄ralamada ilk üçe giren bu gençlerin Türkiye‘ de
yap⁄lacak Türkçe Olimpiyatlar⁄na kat⁄lacaklar⁄n⁄
belirten yetkililerden Academy E©itim Derne©i
Ba‚kan⁄ Hüseyin Karaku‚ `` Ayn⁄ dili konu‚uyoruz``
slogan⁄yla düzenlenen bu yar⁄‚man⁄n gelecek
y⁄llarda da Almanca dili için yapmay⁄ planlad⁄klar⁄n⁄
söyledi. SPD Avrupa Parlamentosu Üyesi ⁄smail
Ertu© ile SPD Berlin Eyalet Meclis Üyesi ReinerMichael Lehmann`⁄n da haz⁄r bulundu©u finalde,
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Berlin eski yabanc⁄lar sorumlusu Barbara John
Türkçe yapt⁄©⁄ konu‚mada düzenleyicilere
te‚ekkür ederken, CDU‘ lu Federal Meclis Üyesi Kai
Wegner çok etkilendi©ini ve gelecek y⁄l kendisinin
de Türkçe konu‚maya çal⁄‚aca©⁄n⁄ ifade etti.

Ûzinler Yakla‚⁄yor
Berlin'de haftalarca süren karl⁄ ve buzlu günlerden
sonra havalar Mart'⁄n sonuna do©ru güzelle‚meye
ba‚lad⁄. Ûnsanlar güzel havalar⁄ özledi©i için sokaklar⁄, parklar⁄ doldurdular ve güne‚in pek de
⁄s⁄tmayan ⁄‚⁄klar⁄ndan faydalanmaya çal⁄‚t⁄lar.
Íu noktay⁄ çok iyi bilmek laz⁄m ki, kuzeyde ya‚ayan
insanlar güneyin s⁄cak ülkelerine daima muhtaçt⁄rlar. Bu gerçek Türkiye için çok önemlidir.
Türkiye'ye gelen Turist say⁄s⁄ her y⁄l fazlala‚⁄yor ve
‚u son birkaç y⁄lda, 30 milyon turistle, ülkemiz
turizmden büyük pay alan di©er ülkelere yar⁄‚⁄r
duruma geldi. Gerçi ⁄spanya'ya gelen turist say⁄s⁄
70 milyon dolaylar⁄nda ama ülkemizin potansiyeli
bu say⁄y⁄ a‚acak kadar büyüktür. Yeter ki turistlere
rahatl⁄k ve güven sunal⁄m, 70 milyon ula‚⁄lmayacak bir say⁄ de©ildir.
Ûzinler yakla‚⁄rken insan eski izinleri dü‚ünüyor ve
insan⁄n 'nerede o eski izinler' diyesi geliyor.
Gerçekten neydi o eski izinler. Nisan-May⁄s
aylar⁄nda ba‚lard⁄ tatil heyecan⁄. Arabalar uzun bir
yol için haz⁄rlan⁄r, Macaristan, Bulgaristan gibi
ülkeler için vizeler al⁄n⁄rd⁄. Bu vizeleri almak ta o
kadar kolay de©ildi. Sabah erkenden kalk⁄p Do©u
Berlin'e geçmek ve konsolosluklar⁄n önünde s⁄raya
girmek gerekiyordu. Vize i‚leri bazen birkaç gün
sürebiliyordu. Ondan sonra uzun Türkiye yolculu©u
ba‚l⁄yordu. Kap⁄kule'ye gelinceye kadar iyi kötü
birçok olay görüyor, ya‚⁄yorduk.
Türkiye'ye günümüzde de otomobille gidiliyor.

Belki eski zorluklar günümüzde yoktur ama bu
gene de her ‚eyin düzeldi©i anlam⁄na gelmiyor.
Dergimizin izinden önceki
say⁄s⁄nda bu konuya gene
de©inece©iz ve Berlin'deki
yetkililerden edinece©imiz
tatil ile ilgili bilgileri okurlar⁄m⁄zla payla‚aca©⁄z.
Henüz erken olmakla birlikte, bu y⁄l bu yolculu©u
yapacak olan vatanda‚lar⁄m⁄za ‚imdiden kolayl⁄klar diliyorum.
Hüdai Ülker

STEUERN INFO 2010
Der Grundfreibetrag steigt auf 8.004 (bisher 7.834)
Euro im Jahr für Ledige und 16.009 (bisher 15.669)
Euro für Ehepaare. Hinzu kommt: Durch den neuen
Grundfreibetrag verlieren Eltern mit erwachsenen
Kindern nicht mehr so schnell das Kindergeld,
wenn Kinder über eigene Einkünfte und Bezüge
verfügen. Und Rentner müssen aus gleichem
Grund seltener eine Steuerklärung abgeben.
Weitere Neuerungen: Auch Menschen, die an
Angehörige oder Lebensgefährten Unterhalt zahlen, können mehr absetzen.Übernehmen sie auch
deren Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge,
können sie diese über den jetzigen Höchstbetrag
von 13.805 Euro im Jahr hinaus absetzen
Vorteil für Steuerklasse V
Die Entlastung durch den neuen Steuertarif und
den Versicherungsabzug spüren Arbeitnehmer ab
ihrer ersten Lohnabrechnung im Jahr 2010.
Arbeiten beide Ehepartner - der eine in
Steuerklasse III, der andere in Steuerklasse V - fällt
die Entlastung in der Steuerklasse V besonders
hoch aus.
Grund: Arbeitnehmer in dieser Steuerklasse erhalten 2010 zum ersten Mal eine Vorsorgepauschale
für Vorsorgeaufwendungen wie Kranken- und
Pflegebeiträge. Dadurch sinkt ihr Lohnsteuerabzug. Bisher profitierte nur der Ehepartner in
Steuerklasse III.
Entlastung bei der Lohnabrechnung
Frauen haben oft die Steuerklasse V, wenn sie
weniger verdienen als ihr Mann. Ihr Lohnsteuerabzug sinkt 2010 am meisten, weil sie zum ersten
Mal eine Vorsorgepauschale erhalten.
Die Entlastung durch den neuen Steuertarif
und den Versicherungsabzug spüren Arbeitnehmer

ab Januar 2010 schon
während des Jahres
bei
jeder
Lohnabrechnung.

Beispiel:
Ein gesetzlich versicherter Angestellter mit
Kindern, 50.000 Euro Bruttogehalt und
Steuerklasse III, zahlt im Jahr 2010 in den alten
Bundesländern Monat für Monat fast 33 Euro weniger Lohnsteuer als 2009. Das sind übers Jahr 394
Euro weniger Lohnsteuer als 2009. Seine Frau ist
ebenfalls gesetzlich versichert und verdient in
Steuerklasse V 35.000 Euro im Jahr. Ihre Ersparnis
beträgt sogar gut 158 Euro im Monat. Im ganzen
Jahr sind es 1 900 Euro.
Die Entlastung der Frau ist so hoch, weil das
Finanzamt in Steuerklasse V zum ersten Mal eine
Vorsorgepauschale für Kranken-, Pflege- und
Rentenbeiträge vom Lohn abzieht.
Bisher wurden die Sozialabgaben beim Ehepartner
in Steuerklasse III mitberücksichtigt. Das ändert
sich 2010.
Zusammen spart unser gesetzlich versichertes
Ehepaar 2.294 Euro bei der Lohnabrechnung,
wenn es die Steuerklassenkombination III/V
behält.
Info: Haufe Steuer Office
Ahmet TUNGA

Ahmet TUNGA
Unternehmensberatung / Finanzbuchhaltung
Beckerstraße 3 · 12157 Berlin · Telefon · 0174 / 796 52 04 · e-Mail · ahmet-tunga@gmx.de

fachkundig

zuverlässig

– Buchen laufender Geschäftsvorfälle –

Mitglied im Bundesverband selbständiger
Buchhalter und Bilanzbuchhalter

Bä ckerei Gümüþ

1000 m2 alan ü zerine kurulu Berlin' de ü ç noktada bulunan, bü yü k ü retimhaneleri ile unlu
mamü ller sektörü ndeki gü cü nü kanþtlamýþtýr.

Saðlýklý ve hijyenik üretim

40 personeli ile 24 saat faaliyette olan firmamýzda tam otomatik fýrýn ve makinalarýmýzla el deðmeden saðlýklý ü rü nler ü retilmektedir.

Geniþ servis

Sadece Berlin' de 15 adet servis aracý bulunan
firmamýzda tü m Avrupa' ya servis yapýlmaktadýr. Ö zel soðutucu donanýmlý araçlarýmýz ile
fabrikalarýmýzdan çýkarýlan ü rü nler tazeliðini
koruyarak mü þterilerine ulaþtýrýlmaktadýr.
Almanya baþta olmak ü zere Ýspanya, Polonya,
Fransa, Ýtalya ve Avusturya mü þteri portföyü mü zü n yoðun olduðu ü lkelerdir.

www.gumus-baeckerei.com

Berliner Innensenator Ehrhart
Körting hat die TDU besucht.
Vorsitzender Hüsnü Özkanli wies auf die
Wichtigkeit der türkischen Unternehmer für die
Berliner und Brandenburger Wirtschaft hin.
Vorsitzender Hüsnü Özkanli wies auf die
Wichtigkeit der türkischen Unternehmer für die
Berliner und Brandenburger Wirtschaft hin. Der
Innensenator bekräftigte dies:
"Der türkische Unternehmer bietet außerdem
einen wichtigen Beitrag zur Integrierung ausländischer Mitbürger." Er thematisierte die
Problemkieze in Wedding, Tiergarten, Schöneberg
und Charlottenburg und nicht zuletzt das RollbergViertel in Neukölln. In diesen durch ihre marode
Bausubstanz unattraktiven Wohn-Gebieten häufen
sich soziale Probleme, Jugendkriminalität und
schlechtes Bildungsniveau. "Ein Gebiet, das nicht
mehr offen ist, abgeschottet vom Rest der Stadt,
ist immer gefährdet, ein Ghetto zu werden!" bestätigte der Innensenator.
Er zeigte aber auch am Beispiel des RollbergViertels die Möglichkeit auf, derartige Probleme in
den Griff zu bekommen: Durch bauliche
Veränderungen im Bereich der einbruchgefährde-

ten Kellerfluchten, konnte hier eine deutliche
Senkung der Jugendkriminalität erreicht werden.
Eine große Problematik stelle außerdem - so
Körting - das fehlende Vertrauen zur Polizei der
ausländischen Bewohner dar, die im Konfliktfall
lieber zur Selbstregelung aus eigenen Reihen griffen.
Wichtig sei es daher auch, die Akzeptanz der
Polizei zu Erhöhen. Körting: "Diese Situation
haben wir nicht nur in Berlin! Nur, auf die
Hauptstadt und ihre Probleme schaut man eben
eher!"
Die anwesenden türkischen Berliner, von denen
ein Großteil in Berlin geboren wurde, kritisierten
deutlich die Schul- und Jugendpolitik, die eine
Diskriminierung der ausländischen Kinder hervorrufe: Die Forderung nach beispielsweise türkischen
Erziehern
in
den
Kindergärten,
Türkischunterricht an den Schulen wurde laut. Der
ebenfalls zur Podiumsrunde hinzugekommene
Bezirksbür-germeister von Berlin-Mitte, Dr.
Christian Hanke (SPD), bestätigte dies: "Die ausländischen Bewohner müssen in ihrer Kultur und
Religion akzeptiert und respektiert werden, nur so
kann man ihre Zerrissenheit in Sachen
Heimatgefühl mindern und sie zu verantwortungsbewussten Mitbürgern werden lassen!
info: www.tdu-berlin.de
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Harika bir konser
Berlin Türk Kad⁄nlar Birli©i` nin düzenledi©i Türk
Sanat Müzi©i gecesinde nefis bir konsere ‚ahitlik
eden dinleyiciler, salondan mutlu ayr⁄lman⁄n zevkini ya‚ad⁄lar.
Berlin Türk Cemaati`nin katk⁄lar⁄ ile Berlin Türk
Kad⁄nlar Birli©i`nin düzenledi©i ve büyük be©eni
toplayan Türk Sanat Müzi©i konseri kelimenin tam
manas⁄ ile muhte‚emdi.
Sunuculu©unu Metropol FM`in göz bebe©i Asl⁄
Erman`n⁄n nefis ve esprili yorumu ile yapt⁄©⁄ üç
saatlik konserde sazende ve hanendeleri ile birlikte 32 ki‚iden olu‚an koro, solo ‚ark⁄larda`da son
derecede ba‚ar⁄l⁄ idi.
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Íefleri Alaeddin Demirliler yönetimindeki Türk
Sanat Müzigi Korosu Rast makam⁄ndaki program⁄n
Ûlk bölümünde, koronun sundu©u dört eserden
sonra sahne alan Fatma Akarsu, Sevgi Mutlu,
Mehmet Ba‚, Zeki Keser, Corc ⁄‚ag⁄l, Birsen
Steiheuser ve Tar⁄k Mete`nin nefis yorumlad⁄klar⁄
solo eserleri dinleyiciler taraf⁄ndan be©eni ile
kar‚⁄land⁄. Bu arada ‚air Rauf Çak⁄r`⁄n okudu©u ‚iir
konserede ayr⁄ bir renk katt⁄.
Konserin ikinci bölümünde U‚ak makam⁄nda günümüze yak⁄n ünlü bestekarlar⁄n eserlerini yine solo
‚ark⁄larla sunan Müjgan Bayraktar, Yusuf Cansöz,
Ünal Eyvaz ve Fatma Akarsu ile Tar⁄k Mete`nin valsli düyeti seyirciler taraf⁄ndan ayakta alk⁄‚land⁄.
Konserin final bölümünde koronun sundu©u oynak
eserlere hem alk⁄‚lar⁄ hem de sesleri ile destek
veren dinleyiciler, mutlu ayr⁄ld⁄lar.
Hülya ELMASOÌLU

Enfes bir müzik ak‚am⁄
Klasik Türk Müzi©i ile sohbet ak‚amlar⁄ çerçevesinde yap⁄lan ve art⁄k geleneksel hale gelen ``Hem saz
hem
söz``
ak‚amlar⁄n⁄n
dördüncüsünde
Tiyatrom`da muhte‚em bir müzik aksam⁄ ya‚and⁄.
Türkiye`nin en tan⁄nm⁄‚ Klarneti‚tlerin`den TRT
Ûzmir Radyosu Sanatc⁄s⁄ ⁄smail Bergamal⁄`n⁄n da
konuk olarak kat⁄ld⁄©⁄ canl⁄ müzik ‚öleninde, felekten bir gece ya‚ayan müzikseverler fas⁄la doydular.
Türk müzi©indeki de©i‚im hareketi konulu gecenin
aç⁄l⁄‚⁄n⁄ bir Hüzzam Pe‚revi ile yapan ünlü klarnetist ⁄smail Bergamal⁄`n⁄n ard⁄ndan özellikle klarnetin Türk musikisine giri‚i ve günümüze kadar olan
de©i‚ikliklerini izah eden Remzi Alt⁄ok ve Fulya
Özlem, misafir sanatç⁄lar Venedik`li Andreria
Mutzarto ile ⁄ran`l⁄ Hamid Saneiy`i sahneye davet
ederek müzikle 1860 y⁄llar⁄na kadar geri gittiler.
Klarnet hakk⁄nda bilgiler veren Remzi Alt⁄ok koleksiyonunda bulunan 8 ayr⁄ klarneti büyük bir zevkle
dinleyicilere sunarken izahatlarda da bulunmay⁄

ihmal etmedi ve ‘Dün gece bir suhun bezmine gittim’ ‘ile’ Dün gece mehtaba dal⁄p seni and⁄’
‚ark⁄lar⁄n⁄ seslendirerek ilk bölümü kapad⁄.

Fas⁄l`a hayran olduk
Müzik ak‚am⁄n⁄n ikinci bölümüne nefis mezeleri
yiyerek ve içkilerini yudumlayarak giren müzikseverler nefis bir fas⁄l ‚ölenine ‚ahit oldular. Usta
sazendeler ⁄smail Bergamal⁄ Abdurrahman Özyay,
Alaeddin Demirliler, Mürüvvet Erkan, Adam Good,
Mustafa Terzi, Enver Gülgen, Ahmet Ertekin ve
Ender Demir`in Hüzzamla aç⁄l⁄‚⁄n⁄ yapt⁄klar⁄ fas⁄lda
günün sevilen ‚ark⁄lar⁄na e‚lik eden dinleyiciler
felekten bir gece çalman⁄n mutlulu©una eri‚tiler.
Tiyatrom salonunu t⁄kl⁄m t⁄kl⁄m dolduran ve
muhte‚em bir gece ya‚ayan müzikseverler, son
bölümde Fulya Özlem`in oynad⁄©⁄ Roman havas⁄na
hayran kal⁄rlarken `` bir insan bu kadar m⁄ güzel
oynar`` demekten kendilerini alamad⁄lar.
Hülya ELMASOÌLU
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BERLÛN KISA KISA

KÜLTÜR VE TURÛZM BAKANI GÜNAY BERLÛN´DE
Bakan Günay, Sanatç⁄ Íivan Perver ile birlikte Antakya Medeniyetler Korosu´nun konserini izledi ve birlikte “Memleketim” ‚ark⁄s⁄n⁄ söyledi. Günay, konserin verildi©i Katedral⁄n önünde Il⁄su Baraj⁄ Projesinin
durrurulmas⁄n⁄ isteyen göstericiler ile konu‚tu.

TÜRKÛYEMSPOR ÛLE AZÛZ NESÛN ÛLKOKULU
Berlin Lalesi ödülünü Türkiyemspor ile Aziz Nesin Ûlkokulu payla‚t⁄. Ödüller Berlin Eyaleti Ba‚bakan⁄ Klaus
Wowereit taraf⁄ndan verildi.
24

Happy Birthday Íenol Çörekçi
Ûlginç haber deyince Berlin’de ilk akla gelen isimlerden Íenol Íahin Çörekçi 31 Mart 2010 tarihinde
47 ya‚⁄na girdi. 50 ya‚⁄na merdiven dayayan
Çörekçi, kendisini hala 46 ya‚⁄nda gibi hissetti©ini
söyleyerek yak⁄nlar⁄n⁄ güldürdü. Formunu e‚i
Gülizar Han⁄m’⁄n güzel yemeklerine borçlu
oldu©unu dile getiren h⁄zl⁄ gazeteciyi mutlu gününde k⁄zlar⁄ Sinem ile Sezen de yaln⁄z b⁄rakmad⁄lar.
Do©um gününü ailesi ve yak⁄n dostlar⁄yla kutlayan
Íenol Çörekçi’ye biz de SES Dergisi olarak uzun,
sa©l⁄kl⁄, mutlu, ne‚eli ve ba‚ar⁄l⁄ bir ömür diliyoruz.
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* Fahrzeugaußenaufbereitung
* Innenraumaufbereitung
* Motorwäsche
* Unterbodenschutz
* Teillackierung
* Konservierung
* Scheibenreinigung innen und außen
* Kunststoffpflege innen und außen
* Felgenreinigung

* Reifenpflege
* Innenraum aussaugen
* Cockpitpflege
* Seitenverkleidungen reinigen
* Reinigung der Ablagefächer und Lüftungsgitter
* Shampoonieren Polster und Teppiche oder Himmel
* Tierhaar/Baumharz/Teer entfernen
* Scheibenveredelung mit Nano
* Felgenveredelung mit Nano

Berlin´de Ûlk

Erfahrungsgemäß ist
unmittelbar nach einem
Unfall die Gefahr für
und
Unfallbeteiligte
Helfer am größten, falsche Entscheidungen zu
treffen. Pflichten und
Rechte sind nicht immer
bekannt. Unsicherheit
greift um sich.
In dieser Situation sollte
man keine Entscheidungen treffen, deren
Tragweite nicht richtig
eingeschätzt werden kann.
Hilfsangebote von Versicherern klingen häufig so
verlockend, dass viele Eigentümer oder Besitzer in
gutem Glauben Hilfe zu erhalten, einwilligen und
die Schadenfeststellung der Gegenseite übertragen.
Bei Unfällen, die durch andere verursacht worden
sind, ist der Geschädigte in der Pflicht, seinen
Schaden zu beweisen. Ist der Schadenstifter in
Bezug auf diesen Schaden versichert, so ist
Schadenersatz bei der gegnerischen Versicherung
zu verlangen. Diese benötigt nachvollziehbare
Beweise, die Art, Umfang und Schadenhöhe belegen. Damit der Geschädigte dieser Verpflichtung
nachkommen kann, ist es ihm freigestellt, wenn er
mit der Besichtigung beauftragt. Er kann demzufolge die Werkstatt oder den Sachverständigen seines Vertrauens beauftragen, ohne die Schadenersatz leistende Versicherung zu fragen.
In einem Schadenfall stehen sich zwei Seiten mit
unterschiedlichen Interessen gegenüber. Der
Geschädigte oder Anspruchsteller auf der einen
und der Versicherer auf der anderen Seite.
Unterstellt man einmal, dass der Geschädigte
daran interessiert ist, vollständig und rechtmäßig
entschädigt zu werden, so darf gleichermaßen
angenommen werden, dass der Versicherer, der
den Schaden ja bezahlen muss, so wenig wie mög-

lich leisten möchte. Daher versuchen Versicherer
mit dem Instrument der „Schadensteuerung“ auch
bei Haftpflichtschäden die Regie zu übernehmen.
Sie agieren zum Teil sehr geschickt, wissen, wie,
wo und zu wessen Lastengespart werden kann.
Die von Versicherern überwiegend praktizierte
Schadensteuerung birgt für die Geschädigten die
Gefahr in sich, dass sie im Haftpflichtschadenfall
dann auf einem Teil seines Schadens sitzen bleiben, wenn sie der Versicherung gestatten, seinen
Schaden durch einen der Versicherung nahestehenden Sachverständigen besichtigen zu lassen.
Dazu gehören auch Nachbesichtigungen, die der
Versicherer veranlassen möchte. Liegen erst zwei
Expertisen vor, so wird der Versicherer sich für die
aus seiner Sicht günstigste entscheiden. Insofern
ist immer Streit angesagt, wenn der Geschädigte
es dem Haftpflichtversicherer gestattet, eine
Besichtigung zu veranlassen. Für den Geschädigten nahezu undurchschaubar ist die Frage, wie
man Werkstätten und Sachverständige erkennt,
die Verträge mit Versicherungen eingegangen
sind. Diese arbeiten nach den Regelwerken der
Versicherer und sicher nicht im Interesse des zu
schützenden Eigentums.
Wenn der Geschädigte die Werkstatt seines
Vertrauens, einen unabhängigen Kfz-Sachverständigen mit der Feststellung des Sachschadens
beauftragt, so hat er von seinem Recht, eine von
der Versicherung unabhängige Institution seiner
Wahl zu beauftragen, Gebrauch gemacht. Diese
Rechtsgrundlage können weder Schädiger,
Versicherer, Abschleppunternehmen noch Werkstätten für sich beanspruchen. Um eine Besichtigung durch einen Experten der Schädigerseite zu
ermöglichen, bedarf es der ausdrücklichen
Zustimmung des Geschädigten.
Welche Risiken damit für den Geschädigten verbunden sind, verdeutlicht der nachfolgende
Aufsatz. Spätestens dann, wenn die Versicherung
ihren Experten entsenden möchte, wird empfohlen, die Zustimmung zu verweigern.
Cahit KALAYCI

Ali Yi©it Çok Yak⁄nda Sinemalarda
ÛÇÛMDEKÛ SESSÛZ NEHÛR
Küçük bir kasabada ya‚ıyan Halis´in
(Ali Yi©it) dramatik hikayesi. Yıllar
önce Anadolu´dan e‚i (Tais Farza) ile
‚u an ya‚adıkları kasabaya göç eden
ailenin birde Öykü (Semiha Aydemir)
adında kızları olmu‚tur. Fırıncılık
yapan Halis sürekli çırak de©i‚tirmektedir. Son gelen Çırak (Emre
Onur) bu aileye katılınca ailenin huzuru iyice kaçar ve yıllardır saklı kalan
sırlar ortaya çıkar.
Senaryo ve Yönetmen:
Mustafa Serkan Eröz
Yapımcı:
Ay‚e Bilgili
Oyuncular:
Ali Yi©it, Taiz Farzan, Emre Onur,
Semiha Aydemir
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Türkiye Cumhuriyeti'nin
Türkiye dı‚ında ya‚ayan
Türklere yönelik politikaları nasıl olmalıdır?

Konsolosluk hizmetleri daha profesyonel hale getirilmeli,
devleti temsil eden ki‚iler dı‚ındaki tüm personel o ülkelerde ya‚ayan insanlardan olu‚turulmalıdır.
Konsolos ve ata‚elerin görev süreleri uzatılmalı, görev
yapılan ülkelerin dillerini çok iyi bilmeyenlerin bu görevlere atanması son bulmalıdır.

Türkiye dı‚ında 4 milyonu
Avrupa'da olmak üzere 6 milyondan fazla T.C. vatanda‚ı ya da
eski
Türk
vatanda‚ı
ya‚amaktadır. Bunların büyük
kesimi çalı‚mak amacıyla "i‚çi" statüsünde Türkiye'den
ayrıldıklarında geri döneceklerini tasarlamı‚lardı. Ancak
geli‚meler bunun tam tersini ortaya koydu. Geçici olarak
Türkiye dı‚ına gidenlerin çok büyük bölümü artık
ya‚adıkları ülkelerde kalıcı oldular. Her ne kadar belirli
dönemlerde (örne©in 1983'de Almanya'da) geri dönü‚ü
özendirme programları çerçevesinde binlerce insanımız
Türkiye'ye dönmü‚ olsa bile, çok büyük ço©unluk
ya‚adıkları ülkelerde kalmaya, o ülkelerin vatanda‚lıklarını almaya ba‚ladılar.

Türkiye "yurtdı‚ında ya‚ayan vatanda‚lar" kavramından
vazgeçerek, örne©in Almanya Türkleri, Hollanda Türkleri
kavramını kabul etmelidir. Zira bu ülkelerde ya‚ayan
Türkler o ülkelerin vatanda‚lı©ını (da) alarak "ikinci
vatan" edinmektedirler.

Bu geli‚meyi her üç taraf da (Türkiye, gidilen ülke ve göç
eden ki‚i) önceden planlamadı©ından ortaya tutarlı politikalar konulamadı. Türkiye ve göçülen ülkeler hep geriye
dönülece©inden yola çıkarak kendi çıkarları
do©rultusunda kimi düzenlemeler yaptılar. Ama bu
düzenlemeler belirli bir analize dayanmayan, geçici politikalar olarak ortaya çıktı.
Konuyla ilgili Almanya özelinde 1979 yılında "Kühn
Memorandumu" adıyla zamanın Yabancılar Görevlisi
Heinz Kühn'ün yaptı©ı analiz Alman devlet politikalarının
ilk ciddi analizidir. Öneri ve analizler bugün için de geçerlili©ini sürdürmektedir. Ancak bu konuda Almanya'nın
bugün de tam olarak ne istedi©i belli de©ildir.
Türkiye'nin bu geli‚melere yakla‚ımı genelde milletvekili
heyetlerinin turistik (!) amaçlı "sorunları yerinde saptama" biçiminde olmu‚tur. Konuyla ilgili çok yüzeysel bilgiler toplanmı‚, devletin kurumları arasında bir e‚güdüm
sa©lanamadı©ından birbirleriyle çeli‚kili raporlar ortaya
çıkabilmi‚tir.
Yıllar sonunda ortaya çıkan çe‚itli raporlar ve her politikacının yurtdı‚ı ziyaretlerinde sorunları çözece©ine ili‚kin
sözleri genelde havada kalmı‚, sorunlar birikmi‚tir. Son
yıllarda Türkiye dı‚ında ya‚ayanlar için kimi olumlu
düzenlemelerin yapıldı©ını burada vurgulamak haksızlık
etmemek için gereklidir.
Tüm yapılan düzenlemeler ne yazık ki konuyla ilgili bir
bütünsel bir politikanın uygulamasından çok, kimi küçük
düzeltmelerdir.
Ûzlenmesi gereken politikalar kanımca ‚unlardır:
Türkiye dı‚ında ya‚ayanlar artık gurbetçi de©ildirler. Bu
ki‚iler yalnızca i‚çi de de©ildirler. Ya‚adıkları ülkelerde
kalıcı konuma gelmi‚, de©i‚ik meslekleri ifa eden,
ya‚adıkları ülke vatanda‚lı©ına geçen insanlardır.
Devletin örgütlenme biçimi bu gerçekten yola çıkarak
de©i‚meli, küçük bir ülkede oldu©u gibi varolan konsolosluk yapısı hızla de©i‚tirilmelidir.
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Türkiye, toprakları dı‚ında ya‚ayan Türklerin tek ödevinin
her ko‚ulda Türkiye'yi savunmak olamayaca©ı gerçe©inin
bilincine varmalıdır. Bu ülkelerde ya‚ayan Türklerin öncelikli olarak kendi çıkarlarını savunmalarına olanak
sa©layacak düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır.
Türkiye dı‚ındaki Türklerin çıkarları ço©u zaman
Türkiye'nin çıkarlarıyla örtü‚ebilece©i gerçe©i göz önünde tutularak bu konularda zorlama yapılmamalıdır.
Sorunların çözümü konusunda, ülkelerarası ili‚ki ve
görü‚melerde, Türkiye o ülkelerde ya‚ayan Türklerin
örgütlerinin görü‚lerini öncelikli olarak dikkate almalıdır.
Örne©in e©itim konusunda yapılacak görü‚melerde o
ülkelerdeki Türk sivil toplum örgütlerinin görü‚ ve istemleri gözetilmelidir. Hatta olanaklı ise, bu örgütlerin temsilcileri görü‚melere de katılabilmelidir.
Genel olarak Türkiye dı‚ında ya‚ayan tüm vatanda‚ların
bir süre sonra Türk vatanda‚lı©ından çıkarak ya‚anılan
ülke vatanda‚lı©ına geçece©i gerçe©inden hareket edilmelidir. Bu ki‚ilerin daha sonra Türk vatanda‚lı©ına
dönüp dönmediklerine bakılmaksızın ili‚kilerin sıcak tulması Türkiye açısında uzun dönemde yararlı olacaktır.
Hiçbir ülkenin ülke sınırları dı‚ında ya‚ayan (eski) vatanda‚larına ilgisiz kalması dü‚ünülemez, ancak onlara yalnızca "lobi" gözlü©ünden bakılması gerçekçi olamayaca©ı gibi, ortaya yanlı‚ beklentilerin de çıkmasına yol açacaktır. Bu hem Türkiye'yi hem de insanımızı zorda bırakacak ve içinde ya‚anılan ülkeyle sorunları beraberinde
getirecektir. Örne©in Türkiye ile Almanya arasında kimi
zaman ya‚anan gerginlikler burada ya‚ayan insanlarımıza olumlu yönde etki yapmamı‚tır. Türkiye'nin Avrupa
Birli©ine üyeli©inin Almanya'da ya‚ayan insanlarımızca
desteklenmesi, yalnızca Türkiye'nin strateji ve politikalarının gere©i olmamakta, buradaki insanlarımızın da çıkarınadır. Bunun her zaman göz önünde bulundurulmasında yarar vardır. ‚te bu nedenlerle Türkiye'de politika
olu‚turulurken oradaki Türklerin konuya yakla‚ım ve
görü‚leri de dikkate alınmalıdır. "Onlar zaten bizim gibi
dü‚ünürler" savı yanlı‚ olup, bu insanların Türkiye'ye
yakla‚ımını da uzun dönemde olumsuz etkileyebilecektir.
Gerek Türkiye'nin, gerekse Türkiye dı‚ında ya‚ayanların
çıkarları açısından yeni bir politikanın belirlenmesi kaçınılmazdır. Sorunların çözümünden sorumlu ve görevli
ülkenin, insanlarımızın içinde ya‚adıkları ülkelerin hükümetleri oldu©u gerçe©i yeni politikaların temelini
olu‚turmaktadır.
Kenan KOLAT
Almanya Türk Toplumu Genel Ba‚kanı

Foto©raflar Foto Tek
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GALATASARAY Voleybol Tak⁄m⁄
Voleybolda, Türkiye'yi GM Capital Bayanlar Avrupa Challenge Kupas⁄ Dörtlü Finalleri'nde temsil eden
Galatasaray ilk s⁄nav⁄nda Belçika temsilcisi Asterix Kieldrecht'e 3-2 yenilerek final ‚ans⁄n⁄ kaybetti.

Ziraat Bankas⁄ Voleybol Tak⁄m⁄ Berlin´de
Voleybolda GM Capital Avrupa Erkekler Çalenç Kupas⁄ çeyrek final ilk maç⁄nda Ziraat Bankas⁄, deplasmanda Almanya'n⁄n SCC Berlin tak⁄m⁄na 3-2 yenildi. ⁄ki ba‚kent ekibi aras⁄nda çeki‚meli geçen maç⁄, aralar⁄nda
Türklerin de bulundu©u bin 324 biletli seyirci izledi.
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Türkiyemspor kötü gidiyor
Regionalliga lideri Babelsberg'e 1-0 yenilen
Türkiyemspor zor durumda.
Regionalliga Kuzey grubu Berlin temsilcimiz
Türkiyemspor kendi sahas⁄nda lig lideri SV
Babelsberg`e 1-0 yenilerek son haftalardaki puan
kayb⁄na devam etti. Ligin erteleme maçlar⁄ nedeniyle karmakar⁄‚⁄k bir hale gelen ve her üç günde
bir maç meçburiyetinde kalan Türkiyemspor`da
son be‚ hafta hiç de iyi gitmedi. Hansa Rostock`a
3-1, VFC Plaun`a 4-2 ve son maçta da Babelsberg`e
1-0 yenilen Türkiyemspor, Meuselwitz ile 2-2
Wilhemshafen ile 1-1 ve Hannover 96 ile de 2-2
berabere kalarak son 6 haftada sadece 3 puan
toplayabildi.
Türk hakem Deniz Aytekin`in ba‚ar⁄l⁄ yönetimindeki SV Babelsberg ile yap⁄lan maça gelince; her iki
tak⁄m⁄n da pek fazla bir varl⁄k gösteremedi©i
kar‚⁄la‚mada, gol pozisyonlari da fazla de©ildi.
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Maç⁄n 20. dakikasin`da Türkiyemspor' lu Cihan
Do©an`⁄n çapraz ‚utu rakip kaleci taraf⁄ndan kurtar⁄ld⁄. Oyun orta saha mücadelesi çeki‚mesi ile
geçerken 40. dakikada Türkiyemspor defans⁄n⁄n
hatas⁄n⁄ affetmeyen Babelsberg`li Daniel topu kafa
ile a©lara gönderdi: 0-1.
Maç⁄n ikinci yar⁄s⁄nda yine kar‚⁄l⁄kl⁄ ama c⁄l⁄z ataklar vard⁄. Türkiyemspor bu yar⁄da oyuna Hakan,
Deniz ve Cihan Selçuk`u oyuna almas⁄na ra©men
rakibin ta‚ gibi defans⁄n⁄ geçme f⁄rsat⁄ bulamad⁄.
Rakibin`de maç sonuna kadar Türkiyemspor yar⁄
sahas⁄na gelmeye pek niyeti olmay⁄nca kar‚⁄la‚ma
at⁄lan tek gol ve Babelsberg`in 1-0 galibiyeti ile
sonuçland⁄.

Türkiyemspor
Konstantin, Henning, Schimmelpfennig, Murat,
Rocco, Süleyman, Marcus, Cihan Dogan, Fatih,
Amachaibou, Ali
Temren ELMASOÌLU

Tur Abdin galibiyeti koruyamad⁄
Berlin amatör küme Bezirksliga 3. grupta zirveye
ortak olmak isteyen Tur Abdin, BFC Südring
kar‚⁄s⁄nda son dakikada yedi©i golle sahadan 2-2
beraberlik ve 1 puanla ayr⁄ld⁄.
Ligin alt s⁄ralar⁄ndan kurtulmak isteyen BFC
Südring kar‚⁄s⁄nda maça tutuk ba‚layan Tur Abdin,
18. dakikada Südring`li Güne‚`in kendi kalesine
att⁄©⁄ golle 1-0 öne geçti.
Golden sonraki kar‚⁄l⁄kl⁄ ataklar netice vermeyince
devre at⁄lan tek golle 1-0 Tur Abdin`in galibiyeti ile
sonuçland⁄.

Maç⁄n ikinci yar⁄s⁄nda da her iki tak⁄m⁄n gol çabalar⁄ vard⁄ ama goller son 10 dakikada geldi.
Akkas`⁄n att⁄©⁄ penalt⁄ golü ile durumu 1-1 yapan
Südring, 85. dakikada Christian`⁄n att⁄©⁄ gole mani
olamad⁄: 1-2. Oyunun bu skorla bitece©i tahmin
edilirken 89. dakikada White att⁄©⁄ golle e‚itli©i
sa©lad⁄ ve tak⁄mlar sahadan birer puanla ayr⁄ld⁄lar:
2-2.

Tur Abdin:
Bülent, Hüsnü, Nuri, Toni, Yao, Michael, Agirios,
Sami (Tolga), Daniel, Christian, Ferid
Temren ELMASOÌLU
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Hürriyetspor evinde vuruldu
Berlin Landesliga 1. Grupta mücadele eden
Hürriyetspor evinde oynad⁄©⁄ CFC Hertha 06' ya 42 yenilerek taraftarlar⁄n⁄ hayal k⁄r⁄kl⁄©⁄na u©ratt⁄.
Her iki tak⁄m⁄n adeta sinir harbi verdi©i kar‚⁄la‚mada hakem de otoritesini kaybedince 12 sar⁄ kart
ve bir de k⁄rm⁄z⁄ kart ç⁄kt⁄.
Geçen hafta zay⁄f rakibine yenilerek moreli bozulan
Hürriyetspor, kendisinden iki alt s⁄rada bulunan
CFC Hertha 06 kar‚⁄s⁄nda maça iyi ba‚lamad⁄ ve 20.
dakikada 1-0 geriye dü‚tü. Bu gole 40. dakikada
Harun`la cevap veren Hürriyetspor devreyi 1-1
beraberlikle tamamlad⁄.
Oyunun ikinci yar⁄s⁄na iyi ba‚layan Hürriyetspor,
60. dakikada Ömer`in onsekiz d⁄‚⁄ndan att⁄©⁄
müthi‚ ‚utla 2-1 öne geçti. Bu dakikadan sonra
daha iyi top çeviren rakip 66. dakikada buldu©u
penalt⁄ golü ile durumu 2-2 yapt⁄. Yedi©i golle
morali bozulan Hürriyetspor 77. dakikada Önder`in
sar⁄-k⁄rm⁄z⁄ kartla oyun d⁄‚⁄ kalmas⁄ ile sahada 10
ki‚i kal⁄rken hakimiyeti de kaybetti. Nitekim 80 ve
84. dakikalarda rakibin kontrataklar⁄ golle sonuçlan⁄nca Hürriyetspor sahadan 4-2 ma©lup ayr⁄ld⁄.

Hürriyetspor
Özcan, Aziz (Marco) Cihan, Gökhan, Ender, Ömer,
Ediz, Emrah (Dündar), Onur, Önder, Harun
Temren ELMASOÌLU
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Ankaraspor formda...
Berlin Oberliga temsilcimiz Ankaraspor, ligin ikinci
yar⁄s⁄na h⁄zl⁄ bir ba‚lang⁄ç yapt⁄.
Öncelikle geleneksel Berlin Kupas⁄nda yar⁄ finale
kalan tek Türk tak⁄m⁄ olarak moral bulan
Ankaraspor, son iki maç⁄n⁄ da galibiyetle tamamlad⁄.
Hafta sonu Falkensee Finkenkrug tak⁄m⁄n⁄ evinde
a©⁄rlayan Ankaraspor maça iyi ba‚lamas⁄na
ra©men 25. dakikada Scheinig`in att⁄©⁄ gole mani
olamad⁄. 0-1. Beklenmedik gol kar‚⁄s⁄nda bozulmayan Ankaraspor, abluka alt⁄na ald⁄©⁄ rakip kaleyi
8 dakika içinde gol ya©muruna tuttu. Oyunun 37.
dakikasinda Michael Fuß, 41. dakikada Aykut ve
45. dakikada da Özkan`la üst üste üç gol bulan
Ankaraspor ilk yar⁄y⁄ 3-1 önde kapad⁄.
Maç⁄n ikinci yar⁄s⁄nda fark⁄ kapatmaya çal⁄‚an
rakip 60. dakikada Bundschuh`un golü ile durumu
3-2 yapt⁄. Bu gole 81. dakikada Walker`in att⁄©⁄
golle cevap veren Ankaraspor, 87. dakikada
Scheinig`in att⁄©⁄ gole mani olamad⁄ ve sahadan
4-3 galip ayr⁄larak üç puan⁄n sahibi oldu.

Ankaraspor
Martin, Cihan (Kirstein), Walker, ⁄brahim (Ömer),
Aykut, Michael, Ercan, Tayfun, Kadir, Okan
(Erdem), Özkan
Temren ELMASOÌLU
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Türkiyemspor A genç
ikinci yar⁄da ço‚tu
Regionaliga A Gençler katagorisinde mücadele
veren Türkiyemspor A Genç, evinde a©⁄rlad⁄©⁄ IMO
Merseburg`u ikinci yar⁄daki güzel oyunu ile 4-0
yenerek zirve yar⁄‚⁄n⁄ b⁄rakmad⁄.
Ligin ikinci yar⁄s⁄ndaki ilk maç⁄nda Lok Leipzig`i 2-1
yenerek iyi bir ba‚lang⁄ç yapan Türkiyemspor A
Genç, lig sonuncusu Merseburg kar‚⁄s⁄nda gol yollar⁄nda hayli zorlanmas⁄na ra©men ilk yar⁄y⁄
Zeynel`in 18. dakikada att⁄©⁄ golle 1-0 önde kapad⁄.
Maç⁄n ikinci yar⁄s⁄na f⁄rt⁄na gibi ba‚layan
Türkiyemspor A Gençleri 63. dakikada yine
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Zeynel`in att⁄©⁄ golle fark⁄ ikiye ç⁄kard⁄: 2-0. Bu
dakikadan sonra daha rahat oynamaya ba‚layan
Türkiyemspor A Genç, 78 ve 89. dakikalarda
Abdurrahim ve Fatih`in att⁄klar⁄ gollerle durumu 40 yapt⁄ ve sahadan üç puanla ayr⁄lan taraf oldu.
Türkiyemspor A Genç bu sonuçla toplad⁄©⁄ 30
puanla ligin üçüncü s⁄ras⁄na yerle‚ti.

Türiyemspor A genç:
Ömürcan, Bähr (Burak), Kwasny, Fatih, Gökhan,
Yasin, Baki, Harun (Sinan), Zeynel (Abdurrahim),
Samet, Bilal
Temren ELMASOÌLU

Hürtürkelspor A Gençleri harika
Berlin A Gençler Verbandsliga`da mücadele eden
Hürtürkelspor A Genç takim⁄ BFC Preussen`i her iki
yar⁄da att⁄©⁄ gollerle 7-0 yenerek ç⁄k⁄s⁄n⁄ sürdürdü.
Ligin alt s⁄ralar⁄nda bulunan BFC Preussen
kar‚⁄s⁄nda Rawaz, Caner, Julian, Mücahit,
Abdullah, Emre, Tugay Can, Kenan, Endrit, Ra‚it,
Can Öztürk, Alban, Onur, Tolgahan, Can Eryi©it ve
Samet adl⁄ futbolcularla mücadele eden Hürtürkelspor A Gençleri, geçtigimiz hafta da lider
Reinickendorfer Füchse ile de 2-2 berabere kalarak
ç⁄k⁄‚ta oldu©unu göstermi‚ti.

BFC Preussen maç⁄nda goller Tugay Can (3), Endrit
(3) ve Can Öztürk`ten gelirken bir o kadar da gol
kaç⁄ran Hürtürkelspor A Gençleri, ‚imdiye kadar
oynad⁄klar⁄ 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5
maglubiyet ald⁄lar. Rakip fileleri 36 kez havaland⁄ran tak⁄m kalesinde 37 gol görerek 24 puan
toplad⁄. Hürtürkelspor A Gençleri ligde 6. s⁄rada
bulunuyorlar.
Temren ELMASOÌLU
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Sultanlar dört dörtlük
Berlin Verbandsliga Bayanlar Liginde müthi‚ bir
mücadele veren Al-Dersimspor Bayan Futbol
Tak⁄m⁄, ligin ikinci yar⁄s⁄nda f⁄rt⁄na gibi esiyor.
Yapt⁄klar⁄ son üç maçta önce lider B.W.Hohen
Neuendorf`u Zeynep ve Susu`nun att⁄©⁄ gollerle 21, ikinci maç⁄nda da SV Adler Berlin`i Zeynep (2),
Susu (2) ve Sofa (2)`nin golleri ile 6-1 yenen
Sultanlar son maçlar⁄nda da Spandauer Kickers`i
de 4-0 ma©lup ettiler.
Spandau Kickers kar‚⁄la‚mas⁄na iyi ba‚lamas⁄na
ra©men bir ‚utu üst direkten dönen ve üç mutlak
gol pozisyonunu kullanamayan Al-Dersimspor
Bayanlar⁄ devreyi golsüz tamamlad⁄:

ken 51. dakikada Mehtap durumu 2-0 yapt⁄. ⁄yi oyununa devam eden ve rakip kaleyi ablukaya alan AlDersimspor Bayanlar⁄ 58. dakikada Burcu ve 84.
dakikada da Sofa ile iki gol daha buldu ve sahadan
4-0 galip ayr⁄ld⁄.
Lig ikincili©ine yerle‚en Al-Dersimspor Bayanlar⁄
‚imdiye kadar oynad⁄klar⁄ 16 kar‚⁄la‚mada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 ma©lubiyet ald⁄lar. Att⁄klar⁄
58 gole kar‚⁄l⁄k kalelerinde 27 gol gören tak⁄m⁄n
toplad⁄©⁄ puanla lig ikincisi durumunda.

Al-Dersimspor Bayanlar:
Paros, Frieda, Safiye, Mehtap, Susu, Sofa, Simone,
Armina, Zeynep, Burcu, Miriam, Tina, Marte
Temren ELMASOÌLU

Maç⁄n ikinci yar⁄s⁄na f⁄rt⁄na gibi ba‚layan futbolun
kraliçeleri, 46. dakikada Zeynep`le 1-0 öne gecer-
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Tecrübe kazan⁄yorlar
Berlin Verbandsliga B Liginde mücadele veren
Türkiyemspor B K⁄zlar tak⁄m⁄ kuvvetli rakiplerle
verdi©i mücadelelere devam ediyor.

Beraberlikle tan⁄‚amayan Türkiyemspor B K⁄z
Tak⁄m⁄ 15 puan toplad⁄ ve ligin 7. s⁄ras⁄nda bulunuyor.

Türkiyemspor B K⁄zlar:

Oynad⁄klar⁄ maçlarda zaman zaman farkl⁄ yenilgiler
almalar⁄na ra©men yine de ligin orta s⁄ralar⁄nda
bulunmalar⁄ iyi yolda olduklar⁄n⁄n göstergesi.

Cesica, Melda, Lara, Momo, Gamze, Duygu, Sinem,
Dilara, Karla, Helen, Anisa, Zeynep, Bü‚ra Ak⁄n,
Bü‚ra Bal⁄k, Benina

Son maçlar⁄nda lig ikincisi 1.FC Lübars kar‚⁄s⁄nda
ba‚ar⁄l⁄ olamayan ve 10-0 ma©lup olan
Türkiyemspor B K⁄z tak⁄m⁄ ‚imdiye kadar oynad⁄©⁄
14 maçta 5 galibiyet ve 9 ma©lubiyet ald⁄.

Temren ELMASOÌLU

47

Derbi`nin
galibi yok: 1-1
Berlin Landesliga 2.
grupta oynanan derbi
maçta Hilalspor ile
Hürtürkelspor her iki
yar⁄da att⁄klar⁄ kar‚⁄l⁄kl⁄
gollerle 1-1 berabere
kalarak sahadan birer
puanla ayr⁄ld⁄lar.
Bulunduklar⁄ ligin alt s⁄ralar⁄ndan kurtulma mücadelesi veren her iki tak⁄m⁄n ilk yar⁄daki zevkli
mücadeleleri vard⁄. Hürtürkelspor`un bask⁄l⁄ oyunu
kar‚⁄s⁄nda kalesinde devle‚en Hilalspor kalecisi
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Nihat gole imkan tan⁄mazken çok gol kaç⁄ran
Hürtürkelspor`lu Ardahan maça damgas⁄n⁄ vuran
isimler oldular.
Oyunun 70. dakikas⁄nda sar⁄-k⁄rm⁄z⁄ kart gören
Ûsmail Çakmak Hilalspor`u 10 ki‚i b⁄rakt⁄.
Güne‚le ba‚lay⁄p karla biten maç⁄n ilk yar⁄s⁄nda
üstün olan taraf Hürtürkelspordu. 14 ve 22. dakikalarda Ardahan zor olan⁄ yap⁄p toplar⁄ d⁄‚ar⁄ gönderince tak⁄m⁄n⁄ öne geçiremedi.
31. dakikada Özcan`⁄n (Hilalspor) friki©i rakip kale
dire©ini k⁄l pay⁄ s⁄y⁄rd⁄.
35. dakikada yine Ardahan`⁄n ‚utu üst direkten
geri geldi. Oyunun 39. dakikas⁄nda ⁄smail
Çakmak`⁄n (Hilalspor) dü‚ürülmesi ile kazan⁄lan
frikik at⁄‚⁄n⁄ mükemmel bir vuru‚la a©lara takan

Samil Hilalspor`u 1-0 öne geçiren golü att⁄ ve devre
bu skorla sonuçland⁄.
Maç⁄n ikinci yar⁄s⁄ göz gözü görmeyen kar ya©⁄‚⁄ ve
tamamen karla kapl⁄ sahada oynand⁄.

Hilalspor:
Nihat, Maher, Hasan, ⁄smail Çakmak, Alper, Esho
(Serkan), Samil, Fatih, Volkan, Mustafa (⁄smail
‚ener), Öner

Her iki tak⁄m da kaygan zeminde istediklerini yapamay⁄nca oyun orta sahada kilitlendi.
Maç⁄n 70. dakikas⁄nda sar⁄-k⁄rm⁄z⁄ kart gören
Ûsmail Çakmak tak⁄m⁄n⁄ 10 ki‚i b⁄rakt⁄.
Maç⁄n son dakikalar⁄nda rakip kaleye yüklenen
Hürtürkelspor, Murat Demirkol`un att⁄©⁄ golle
e‚itli©i de sa©lad⁄ ve taraflar sahadan birer puanla
ayr⁄ld⁄lar.

Hürtürkelspor:
Bilal, Kadir, Muhammed, Tar⁄k, Kür‚at
(Christiansen), Yusuf, Atilla (Murat), Özcan,
Mehmet, ⁄brahim, Ardahan (Cemal)
Temren ELMASOÌLU
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Galatasaray Spandau
Berlin amatör küme Bezirksliga 2. grup lideri GS.
Spandau, sert geçen k⁄‚ ko‚ullar⁄ nedeni ile üç
ayl⁄k bir aradan sonra ilk kez sahaya indi ve geçen
y⁄l Landesliga`dan dü‚en Brandenburg 03`ü zor da
olsa 1-0 yenerek ünvan⁄ni korudu.

geçti ve maç⁄ da bu sonuçla tamamlayarak liderli©ini korudu. Yapt⁄©⁄ 16 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 ma©lubiyet alan GS. Spandau, 46 gol
at⁄p kalesinde 22 gol gördü ve toplad⁄©⁄ 38 puanla
lig lideri durumunda bulunuyor.

Galatasaray Spandau:
Her iki tak⁄m⁄n galip gelebilmek için yapt⁄klar⁄
mücadelede zevkli ve heyecanl⁄ bir oyun sergilenirken, gol yollar⁄nda pek fazla etkili olamad⁄lar.
Sezonun ikinci yar⁄s⁄n⁄n ilk maç⁄ olmas⁄ nedeni ile
istediklerini sahaya yans⁄tamayan her iki ekipten
Galatasaray Spandau oyunun ikinci yar⁄s⁄nda ve
51. dakikada Serdar`⁄n frikikten att⁄©⁄ golle 1-0 öne
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Devran, Yassine, Ali, Aytaç, Özgür, Erdener, Tayfun,
Mesut, Dennis, Arif, Serdar
Temren ELMASOÌLU
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