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Yaz aylarına girdi©imiz ‚u günlerde yepyeni bir
dergiyle kar‚ınızdayız. Dergimiz her zamanki gibi
gene dopdolu.
Bu sayının a©ırlık
noktasını, tiyatro ve
sinema sanatçısı Ali
Yi©it’le yaptı©ımız
söyle‚i olu‚turuyor.
Sanatçımızı Berlin’in güzel bir Cafesinde konuk ettik ve
ona hepimizi ilgilendiren sinema, tiyatro ve sanatla ilgili
sorular sorduk. Ali bey sorularımızı samimiyetle
yanıtladı. Söyle‚inin bir yerinde konu©umuz,
Berlin’de ya‚ayan sanatçılara, burada ya‚ayan bizler tarafından sahip çıkılması gerekti©ini vurguladı.
Do©rusu yerinde bir hatırlatmaydı bu. Bizler SES
dergisi olarak Berlin’de ya‚ayan sanatçılarımızı,
gerek söyle‚iler yaparak gerekse onların sanatsal
faaliyetlerini dergimize ta‚ıyarak desteklemeye
çalı‚aca©ız. Umarız Ali bey´in bu hatırlatması ses
getirir ve Berlin’de ya‚ayan sanatçılarımızın sanatsal faaliyetleri daha çok ra©bet görür.
Foto©raflarla desteklenmi‚ bu söyle‚iyi ilgiyle
okuyaca©ınızdan eminiz.
Kıymetli okurlar, bu sayı tatilden önceki son sayıdır. Tatilden sonra dergimiz düzenli olarak çıkmaya
devam edecektir. Herkese iyi tatiller dilerken, sizleri zengin içerikli dergimizle ba‚ba‚a bırakıyoruz.
Ahmet TUNGA
ahmet-tunga@gmx.de

Ûyi Tatiller
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Harika bir komedi, müthi‚ bir adam...
Berlin'de geleneksel hale gelen ve 14. sü yapılan
Diyalog Tiyatro Festivali'nin son günlerinde ''CAVEMAN Ma©ara Adamı'' adl⁄ harika bir oyun ve
‚ahane bir komedi izledik. Tek ki‚ilik oyunda Alper
Kul'un performansına da ‚apka çıkardık.
Ûlk ça©lardan bu yana kadın-erkek ili‚kilerinde
ya‚anan farklılıkları, yine kadınların ve erkeklerin
de©i‚tiremedikleri özelliklerini tatlı bir üslupla
anlatan tek ki‚ilik gösteride, seyirciler Alper Kul'un
muhte‚em oyunculu©una hayran kalırken gözler
ya‚arıncaya kadar gülmekten kendilerini alamadılar.
35 ülkede, 17 farklı dilde sahnelenen ve milyonların kalbini fethederek, ülkelerin co©rafyalarına ve
kültürlerine göre uyarlanan oyunda ta‚ devrinden
bu yana kadınların erkekler üzerindeki hegemonyalarını, kaprislerini ve bitmeyen isteklerini
mükemmel performansı ile sahneye yansıtan enerji deposu Alper Kul'u yakından tanımak istedik.
''BAÍ ROL ÛZLEYÛCÛNÛN''
Sadri Alı‚ık Tiyatro ödüllerinde en iyi oyuncu, 170
tiyatro ve 800 oyuncu arasında en iyi komedi ve en
fazla bilet satarak basından da en iyi ele‚tirileri
alan Ma©ara Adamı'nı ba‚arı ile oynayan Alper Kul
1975 Ûstanbul do©umlu. Müjdat Gezen Sanat
Merkezi ve Amerika Indiana Üniversitesi'nde oyunculuk okuyan Alper Kul, IUSB Chikago, ‚ehir
Tiyatroları Ûstanbul, Tiyatro DOT'ta görev alırken,
Azizname'de de ba‚arılı oyunu ile göz kama‚tırdı.
Bilhassa yurt dı‚ında oynamayı çok seven Alper Kul

'' Oyunumda izleyiciyi izlemek çok ho‚uma gidiyor.
Onları oyunda takip ediyorum ve oyuna katılmaları
da beni mutlu ediyor. Esasında onlar BAÍ Rol'ü
oynuyorlar. Her ya‚ grubuna hitap etti©imiz için ilgi
görüyoruz. Bu da bizi memnun ediyor. Sporcu disiplininde çalı‚ıp kalori hesab⁄ bile yaptı©ım için iki
saatlik oyunda bir futbolcu kadar yorulmama
ra©men mutluyum'' dedi.
Tiyatro'ya son 5 yıldır ilginin arttı©ını belirten Alper
Kul, ''Berlinlilerin yak⁄nen tanıdı©ı ve beni
ke‚feden Hülya Duyar'a çok ‚ey borçluyum'' diyen
sanatçı, tek ki‚ilik oyun olmasına ra©men ekipteki
Ünsal Me‚eci (Yapımcı), Aykut Kayacık (Yönetmen), Hülya Duyar (Casting), Ûslam Ûslamo©lu
(Genel Koordinatör), Murat Demir'e (Teknik sorumlu) çok i‚ dü‚tü©ünü belirtti.
Temren ELMASOGLU
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19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA,
GENÇLÛK VE SPOR BAYRAMI BERLÛN BAÍKONSOLOSLUÌU'NDA
TÖREN DÜZENLENDÛ
19 May⁄s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram⁄,
Berlin'deki ba‚konsolosluk binas⁄nda düzenlenen
bir törenle kutland⁄.
Sayg⁄ duru‚u ve Ûstiklal Mar‚⁄'n⁄n okunmas⁄yla
ba‚layan törende, Muavin Konsolos Mert Do©an
bir konu‚ma yapt⁄.
Do©an, Atatürk'ün 19 May⁄s 1919 tarihinde
Kurtulu‚ Sava‚⁄'n⁄ ba‚latmak üzere Samsun'a ayak
bast⁄©⁄n⁄ hat⁄rlatarak, "19 May⁄s 1919, Samsun'da
Cumhuriyete uzanan bir yolculu©un ba‚lang⁄ç
günüdür. Bu büyük günün Türk gençli©ine
arma©an edilmesi, yak⁄n tarihimizin önemli olaylar⁄yla s⁄k⁄ s⁄k⁄ya ilgilidir" dedi.
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Kurtulu‚ Sava‚⁄'n⁄n ve Cumhuriyet tarihinin çok iyi
bilinmesi, genç ku‚aklara en iyi ‚ekilde aktar⁄lmas⁄
gerekti©ini kaydeden Do©an, "Özellikle ders programlar⁄nda ve kitaplar⁄nda bu konun yer almad⁄©⁄
bir ülkede do©up büyüyen çocuklar⁄m⁄za dilimizin,
kültürümüzün ve milli tarihimizin ö©retilmesi konusunda vatanda‚lara büyük görev ve sorumluluklar⁄n dü‚tü©ü aç⁄kt⁄r. Zira milli tarihe sahip
ç⁄kmayan, bu tarihi yeni nesillere aktaramayan milletler ya‚ama güçlerini kaybetmektedir" ‚eklinde
konu‚tu.
Tören, bir grup ö©rencinin Atatürk'ün Gençli©e
Hitabesi ve Gençli©in Ata'ya Cevab⁄'n⁄ okumas⁄,
film gösterisi ve Gençlik Mar‚⁄'n⁄n okunmas⁄yla
sona erdi.
Törene Berlin Ba‚konsolosu Mustafa Pulat, Berlin
Büyükelçili©i Gümrük Mü‚aviri Bülent Özkan, baz⁄
ata‚eler ve çok say⁄da vatanda‚ kat⁄ld⁄.
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Tiyatro ve sinema sanatçısı
Ali Yi©it’le konu‚tuk
Ali Yi©it: ‘Berlin’de ya‚ayan Türk vatanda‚ları,
kendi ba©rından çıkmı‚ olan sanatçıları desteklemelidir’
Ali Yi©it, Berlin’de yeti‚mi‚ olan ve yıldızı günden
güne parlayan bir sanatçımızdır. Onu yakından
tanımak ve sinema üzerine olan dü‚üncelerini
ö©renmek istedik. Kendisiyle Berlin’in güzel bir
kahvesinde bulu‚up ilginç bir söyle‚i yaptık.
Ba‚arılı sanatçımızın ‚imdiye de©in hiç bir yerde
yayınlanmamı‚ görü‚lerini siz saygıde©er SES
okurlarıyla payla‚maktan mutluluk duyuyoruz.
‚unu da hemen ilave etmeliyiz ki, yer darlı©ı nedeniyle Ali bey ile olan iki saatlik konu‚mamızın burada ancak bir bölümünü verebiliyoruz.
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çalı‚malarım 1999 yılına de©in devam etti. Bu tarihte Metropol FM Türkçe Bölümü kuruldu. Radyoda
çalı‚mam için teklif geldi, burada i‚e ba‚ladım ve 6
yıl sürekli olarak çalı‚tım. Bu sürenin sonunda
radyoda yoruldu©umu hissettim, ardından televizyona geçtim programlar yaptım. En sonunda da,
2008 yılının sonlarına do©ru sinema oyunculu©una
ba‚ladım.
Sinema, tiyatro ve dizi oyunculu©unun hangisi
daha çok u©ra‚ gerektiriyor? Siz kendinizi bir tiyatro oyuncusu mu, yoksa sinema veya dizi oyuncusu olarak mı görüyorsunuz, veya bu dalların
hepsinde var mısınız?
Íimdi, bunları ayırt etmek zor oluyor. Sinema daha
çok emek gerektiren bir i‚. Günümüzde dizi çok
çekiliyor, çok da ba‚arılı olanlar var. Dizilerde artık
her ‚ey daha seri oluyor. Sinema daha çok emek
gerektiriyor. Dizide karakteri oyuna yedirebiliyorsun, oynadıkça yerine oturuyor, ama sinemada
öyle bir ‚ansın yok, sinemada ilk dakikadan son
dakikaya kadar aynı karakteri oynamak zorundasın. Ancak ‚u da bir gerçek ki, Türkiye’de dizi ile
sinema artık iç içe geçmi‚ durumda. Tiyatro
konusuna gelince, sanatın bu dalı biraz gerilediyse
de, son yıllarda canlanma var, özellikle stanbul’da
güzel oyunlar sergileniyor. Ben de aslında önümüzdeki yıllarda tekrar tiyatroda bir ‚eyler yapmak
istiyorum.
Íimdiye de©in kaç filmde oynadınız?

Ali bey, oyunculuk mesle©ini nasıl seçtiniz? Bu
sizin küçük ya‚tan beri olan bir hayaliniz miydi,
yoksa burada tesadüflerin rolü oldu mu?
Mesle©inizin öyküsünü biraz anlatır mısınız?
Çok küçük ya‚larda okullardaki müsamerelere
katılırdım fakat bu i‚i meslek olarak
dü‚ünmemi‚tim. 1985 yılında Halk Yüksek
Okulu’nda bir ‘Gençlik Tiyatro Grubu’ kuruldu.
‘Gençler Gençler Ûçin’ adında bir derne©imiz vardı,
o dernekte spordan e©itime birçok dal vardı.
Kurulan bu tiyatro grubunda Yekta Arman ders vermeye ba‚ladı ve 7- 8 yıl burada çalı‚tım. Ardından
Tiyatrom’a geçtim. Altını çizerek söylemek isterim
ki, burada Meray Ülgen hocanın benim üzerimde
olan katkıları çoktur. Burada birçok oyunda rol
aldım, bunların arasında U©ur Mumcu’nun
‘Sakıncalı Piyade’ oyunu da vardı. Tiyatro

Sinemada ufak rollerimi de sayarsak on kadar filmde, iki tane de dizide oynadım. Ama Türkiye’de
‚imdiye de©in üç tane filmde rol aldım. Bunlardan
biri ‘Hesapla‚ma’, di©eri ‘A‚k ve Ceza’, bir de en
son çekti©im film içimdeki Sessiz Nehir içimdeki
Sessiz Nehir’. Son çekti©im filmde ilk kez ba‚ rolde
oynuyorum. Ümit ediyorum bu filmle Antalya festivaline katılaca©ız.
Türk sineması son yıllarda oldukça önemli ödüller
kazandı. Bir dönem (70-80’li yıllarda) bir çökü‚
ya‚ayan Türk sineması, 90’larda ve 2000’lerde
toparlandı ve atılım yaptı. Televizyon yeni
çıktı©ında, artık sinema tarihe karı‚tı, ‚eklinde
görü‚ler yayılmı‚tı, ama sinemanın bu günkü
ba‚arısı bu sözü çürütüyor. Siz Türk sinemasının
gelece©ini nasıl görüyorsunuz?
Íimdi ben ‚öyle söyleyeyim: Türkiye’de yetmi‚
milyon insanın yetmi‚ milyon hikayesi vardır, kimin
kapısını çalsan bir senaryosu vardır. Türkiye’de
sinema bitmez, neden, çünkü biz e©lenceyi seven
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bir milletiz. Ancak sinema parasız olmuyor, özel
sektörün ve devletin deste©i gerek. Bir filmin seyredilmeye de©er olup olmadı©ına seyirci karar
verir, ben Türk sinemasını ve Türk oyuncularını çok
ba‚arılı buluyorum. Tek eksi©imiz, biz ürünlerimizi
iyi pazarlayamıyoruz, bunu ba‚arırsak Türk sineması daha büyük i‚ler yapar.

belki de çok güzel bir fıkra anlatıyorsun, bir espri
yapıyorsun ama kar‚ılı©ı yok. Sahnede bunun
kar‚ılı©ını hemen alıyorsun. Fakat gene de tek
ki‚ilik oyun sunmayı ‚imdilik dü‚ünmüyorum.

Yeni filmlerin bazıları çok ba‚arılı oluyor, bazıları
ise çok ba‚arısız. Sinemanın ya‚aması için seyirci
‚art ama, çok seyirci çeken bir filmin çok ba‚arılı
oldu©u söylenebilir mi?

Íimdi, gerçekten de burada çok ba‚arılı sinemacılarımız ve di©er dallarda sanatçılarımız var.
Buradaki medyamız ve vatanda‚larımız burada
ya‚ayan sanatçısına önem vermesi gerekiyor. Bu
önem ve deste©in eksik oldu©unu dü‚ünüyorum.
Dı‚arıdan gelip burada sanat icra edenler nedense
daha çok ilgi görüyor. Ben burada yirmi yıl sanatla
u©ra‚tım, son iki yıldır Türkiye’de gördü©üm ilgiyi
burada yirmi yılda göremedim. Üç ‚arkı ezberleyip
buraya konsere gelenlere biz burada çok ilgi
gösterdik, ama burada kat kat fazla çalı‚mı‚ bir
sanatçıya aynı ilgiyi göstermedik. Ben burada televizyon için ‘VIP Dolmu‚’ adlı 40 bölümlük bir
program yaptım, 80 davetlim gelmi‚ti. Bunların
sadece birkaçı Türkiye’den idi, onun dı‚ında tüm
program misafirlerim buradan idi. Yani buradaki
sanatçılara önem vererek örnek olmaya çalı‚tım.
Ümit ederim ki benim programımda gösterdi©im bu
önemi bundan sonra ba‚kaları da gösterir ve gene
ümit ediyorum ki buradaki medyamız burada
ya‚ayan sanatçılara daha çok sahip çıkar.

Hayır, öyle bir ‚ey yok, ben onu onaylamıyorum.
Milyonlarca seyircisi olan bir filmin iyi oldu©u söylenemez. Ben burada ‚una dikkat çekmek isterim:
Sinemacılar içerisinde gerçekten de çok kaliteli
insanlar var. Sinema yapmak için paraya ihtiyaç
var. Bazı filmler sırf para yapmak için yapılır, ama
ondan sonra bu parayla do©ru bir film yapmak
gerekir. Bir örnek vermek istiyorum: Amerikanın
yer altı dünyasını anlatan ‘Bir Zamanlar Amerika’
adlı unutulmaz filmin yapımcısı Sergio Leone ‚öyle
bir açıklama yapmı‚tı: ‘Ben uzun yıllar kötü kovboy
filmleri çektim, buradan kazandı©ım parayla da ‘Bir
Zamanlar Amerika’ filmini yaptım.’ Bizim sinemacılarımız da bu yolu izlemeli, yani para kazanmak için
filmler yapacaksınız ama buradan kazandı©ınız
parayla kaliteli filmlere imza atacaksınız.

Söyle‚imizin sonunda sizin söylemek istedi©iniz
bir ‚ey var mı?

Berlin’de 200 bin Türk vatanda‚ı ya‚ıyor, buradaki (Almanya’daki) insanımızın ya‚amı ve sorunları sinemaya layıkıyla yansıdı mı? Bu konuda kaliteli bir film yapıldı mı?

Ali bey, bu söyle‚i için Ses dergisi adına te‚ekkür
ederim.

Belki bazı filmler gözümden kaçtı ama Berlin ve
Almanya üzerine kaliteli filmlerin yapıldı©ını sanmıyorum. Çok kli‚eler yapıldı, filmlerimizde çok
kli‚eler var. Yani buradaki Türk milletini illa ki
olumsuz gösterme dü‚üncesiyle bir ‚eyler yapıldı
mı ben bunu do©ru bulmuyorum. Tabi ki eksiklerimiz ve sorunlarımız var, sonuçta iki kültürün
çarpı‚ması söz konusu. Bu iki kültürün birbirine
geçmesinin sinemada çok do©ru verildi©ine inanmıyorum.

Röportaj Hüdai ÜLKER

Geçenlerde Alper Kul’u Ma©ara Adamı adlı tek
ki‚ilik oyunda izledik ve hayran kaldık, bir gün siz
de tek ki‚ilik bir oyun sunmayı dü‚ünür müsünüz?
Alper arkada‚ımız çok ba‚arılı, tek ba‚ına sahnede
olmak farklı bir ‚ey. Gerçi ben uzun yıllar yaptım o
i‚i. Radyoda 6 yıl sunuculuk yaptım orada da tek
ba‚ınaydım. Aslında radyo sunuculu©u daha zor bir
i‚. ‚öyle daha zor: Radyoda bir ‚ey anlatıyorsun,

Ben de te‚ekkür ederim.
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‘MAÌARA ADAMI’ BERLÛN’Û KIRDI
GEÇÛRDÛ
Bu yılki Diyalog Tiyatro Festivali’ne davet edilen
Caveman-Ma©ara Adamı’ adlı oyun Berlin'de 28 ve
29 Nisan tarihlerinde sahnelendi.
Tüm dünyada oldu©u gibi Türkiye’de de ilgiyle izlenen bu tek ki‚ilik gösteri Berlin’de de büyük ilgi
gördü ve gösteri sırasında seyircilerin kahkahaları
hiç durmadı.
Bu tek ki‚ilik gösteriyi sunan Alper Kul, oyunda bir
çok ki‚i oluyordu ve sanatını öylesine büyük bir
performansla icra ediyordu ki, seyircinin canının
sıkılması için bir dakika zaman bile kalmıyordu.
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Oyunun içeri©inde kadın erkek ili‚kisi ya da
ili‚kisizli©i yatıyordu. Bu günkü insan davranı‚larının kökü ma©ara dönemine kadar gidiyordu.
O zamanlar erkek avla u©ra‚ıyor, kadın da evi için
faydalı ‚eyler topluyordu ve insanların bu özelli©i
günümüze kadar gelmi‚ti. Alper Kul oyunda kadın
erkek sorunlarını anlatırken hep erke©in avlanma,
kadının da toplama içgüdüsüyle davrand©ı©ını vurguluyordu.
Oyunu izlerken çok güldük, ama gülerken de çok
‚eyler ö©rendik. Bence bu oyunu evlenmeye adım
atan her genç izlemeli, çünkü insanlara evlilik üzerine ders veren bir okul yok. Bu oyun bir evlilik okuludur, hem de derslerin kahkaha ile gülerek dinlendi©i bir okul.
Hüdai Ülker

SES 25memoli.qxd:SES 24.qxd

24.06.2010

19:47 Uhr

Seite 9

SES 25memoli.qxd:SES 24.qxd

24.06.2010

19:47 Uhr

Seite 10

Ünlü bestekarlar⁄ yad ettik
"Hem saz Hem söz" ad⁄ alt⁄nda Tiyatrom`da
yap⁄lan ve artik geleneksel hale gelen müzikli
söyle‚i ak‚am⁄nda Türk Sanat Müzigi`nin ustalar⁄
hakk⁄nda bilmediklerimizi ögrendik.
Berlin Klasik Türk Müzi©i Derne©i`nin k⁄ymetli elemanlar⁄ Remzi Altiok ve Selahattin Do©an`⁄n yan⁄
s⁄ra Fulya Özlem`in de hem sesleri ve hem de
Klasik Türk Musikisine emek veren usta isimler
hakk⁄nda verdikleri ayd⁄nlat⁄c⁄ bilgileri dikkatle ve
hayranl⁄kla dinledik.
Be‚inci kez yap⁄lan müzikli söyle‚i ak‚am⁄nda bu
kez s⁄rada Türk Musikisi'nde önemli bir yer tutan
"Kanun" hakk⁄nda bilgiler al⁄rken, Türk Sanat
Müzi©i Koro Íefi ünlü Kanuni Alaeddin
Demirliler`in U‚‚ak, Irak, Hüseyni, Hicaz, Hüzzam,
Se©ah, Suzinak, Hicazkar ve Kürdili Hicazkar
makamlar⁄nda cald⁄©⁄ giri‚ taksimlerini de zevkle
dinledik.
Gecenin en ag⁄rl⁄kl⁄ bölümüne ise Hac⁄ Arif Bey`ler
damgas⁄n⁄ vururken onlar⁄ da yak⁄ndan tan⁄d⁄k.
Kürdili Hicazkar makam⁄n⁄ ilk bulan Hac⁄ Arif Bey,
1831 do©umlu ve nota bilmeden beste yapabilen
bir büyük usta. Di©eri ise ayn⁄ ismi ta‚⁄yan Kanuni
Hac⁄ Arif Bey 1862 do©umlu ve Türk Musikisine
kanunla damgas⁄n⁄ vuran bir bestekar. Her ikisinin
de Türk Musikisi`ne yapt⁄klar⁄ katk⁄ anlat⁄lacak gibi
k⁄sa de©il. Sadece binin üstünde besteleri var dersek her‚eyi de anlatm⁄‚ oluruz galiba.
Gecenin ilerleyen bölümlerinde Haci Arif Bey
dendi©i zaman akla gelen isimler de vard⁄. Íevki
Bey, Rahmi Bey, Bimen Íen gibi önemli bestekarlardan da bahseden konu‚mac⁄lar muhtelif
‚ark⁄larla da onlar⁄ yadetmekten geri kalmad⁄lar.
A‚k, kad⁄n, ‚arap, meclis ve gündemdeki konular⁄
i‚leyerek zaman zaman da olsa karmakar⁄‚⁄k hayat
süren bu büyük ustalar⁄n en büyük özellikleri de
Türk Musikisi`ne kazand⁄rd⁄klar⁄ eserleri hem kendilerinin yazm⁄‚ ve hem de bestelemi‚ olmalar⁄.
Üc saat süren " Hem saz Hem söz" gecesinden
memnun ayr⁄lan dinleyiciler, "bir sonrakini heyecenla bekliyoruz" dediler.
Temren ELMASOÌLU
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HAYATÛ USTA 50 OLDU

ÍÛÛRDE BULUÍTULAR

Hayati Boyac⁄o©lu 50. do©um gününü bir karikatür
sergisiyle kutlad⁄.

Emekli ö©retmen Ûsmail Gökmen’in can dostu
emekli meslek e©itimi dan⁄‚man⁄ Cengiz Gömüsay
ile birlikte verdikleri sazl⁄ sözlü ‚iir kurslar⁄ yine
müzikli bir veda ak‚am⁄yla sona erdi. Çok say⁄da
davetlinin kat⁄ld⁄©⁄ ak‚amda, konuklara Türk ‚iir
dünyas⁄n⁄n en usta ‚airlerinden seçilen ‚iirler
okundu. ⁄spanya’da bulundu©u için veda ak‚am⁄na
kat⁄lamayan Cengiz Gömüsay’⁄n ‚akayla kar⁄‚⁄k
“kelekleme” ad⁄n⁄ verdi©i minik ta‚lamalar⁄ndan
en güzel örnekleri de yine ⁄smail Gökmen’in
yeti‚kin çocuklar⁄ SPD Berlin Eyalet Parlamentosu
Milletvekili Ülker Radziwill ve o©lu ba‚ar⁄l⁄ grafiker
Bahad⁄r Gökmen ve müzisyen Kenan Güzel seslendirdi. Yaz tatilinin ard⁄ndan ilk ‚iir kitab⁄yla yeniden
Berlin’e dönecek ⁄smail Gökmen’in birlik beraberlik
ve vatan sevgisi konular⁄n⁄ i‚leyen ‚iirlerini can
kula©⁄yla dinleyen konuklar, ⁄smail Gökmen’in
saz⁄yla seslendirdi©i birbirinden güzel türkülere
koro halinde e‚lik ettiler. Veda ak‚am⁄nda ⁄smail
Gökmen’i ö©rencileri Semiha Çak⁄r, Gül Çak⁄r,
Kenan Güzel, Çetin Argut ve Hayati Boyac⁄o©lu da
yaln⁄z b⁄rakmad⁄.
Charlottenburg ilçesi Nehring Strasse 26 adresinde
Cuma ak‚amlar⁄ gerçekle‚tirilen ‚iir sohbetleri yaz
tatilinin ard⁄ndan yine ayn⁄ yerde devam edecek.

Berlinli gazeteci-karikatürist Hayati Boyac⁄o©lu 50.
ya‚⁄n⁄, Kreuzberg’de açt⁄©⁄ bir karikatür-kolaj sergisiyle kutlad⁄. 9 May⁄s tarihinde Oranienstrasse 34
adresindeki Aile Bahçesi’nde aç⁄l⁄‚⁄ yap⁄lan sergiye
pek çok mizahsever Berlinli kat⁄ld⁄. Bir aç⁄l⁄‚
konu‚mas⁄yla, konuklar⁄ selamlayan “Familiengarten” yöneticisi Neriman Kurt, uzun y⁄llard⁄r
tan⁄d⁄©⁄ Boyac⁄o©lu’nun çal⁄‚malar⁄n⁄ övdü. Berlinli
Almanlar⁄ ve Türkleri bulu‚turan sergide
Boyac⁄o©lu’nu gazeteci arkada‚lar⁄ da yaln⁄z
b⁄rakmad⁄. Mesut Hastürk, Mehmet Za©l⁄, Hüseyin
⁄‚lek, Mehmet Dedeo©lu, Ali Y⁄ld⁄r⁄m, Claudia
Dantschke, Kemal Dirin, ‚enol Çörekçi, Tevfik
Da©deviren, Metin Y⁄lmaz, Sevim Ercan, Gülay
Durgut aç⁄l⁄‚a kat⁄larak Boyac⁄o©lu’na destek verdiler. Berlinli usta müzisyen Özgür Bozkurt’un
minik bir konserle renklendirdi©i sergiye ayr⁄ca
Bas⁄n ata‚esi Ya‚ar Ba‚’⁄n ve Berlin Türkevi müdiresi Seniha Ergil de konuk olarak sürpriz yapt⁄lar.
“Die Maus mit der Sendung”un usta çizeri Sinan
Güngör, Nasreddin Hoca hikayelerinin ve iri gözlü
köylü güzellerinin de©erli ressam⁄ Yüksel Ertan’⁄n
da kat⁄ld⁄©⁄ sergiye son dakikalarda e‚i Sabine ile
kat⁄lan, dünyaca ünlü internet karikatür portal⁄
sahibi, Handelsblatt’⁄n ünlü çizeri Bernd Pohlenz
ve bir görünüp kaybolan Tagesspiegel’in çizeri
Klaus Stuttmann da Boyac⁄o©lu’nu sevindirdiler.
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BERLÛN'DE 15. KÜLTÜRLER KARNAVALI GEÇÛDÛ DÜZENLENDÛ
Berlin'de 15. Kültürler Karnaval⁄ Geçidi düzenlendi.
Türklerin yo©un olarak ya‚ad⁄©⁄ Kreuzberg semtindeki Hermannplatz meydan⁄nda ba‚layan ve 65
süslü araçtan olu‚an geçidi yüz binlerce ki‚i izledi.
Geçide 70 ülkeden ve 94 karnaval grubundan
yakla‚⁄k 4 bin 800 ki‚i kat⁄ld⁄. Geçide kat⁄lan Berlin
Çerkez Kültür Derne©i temsilcilerinden Duran Kaya,
AA muhabirine yapt⁄©⁄ aç⁄klamada, kültürlerini
Berlin'de sergilemekten büyük mutluluk duyduklar⁄n⁄ belirterek, "Amac⁄m⁄z, kültürümüzün var
oldu©unu Almanya'da da göstermek" dedi.
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BERLÛN TÜRK FOLKLOR CEMÛYETÛNDE ANNELER GÜNÜ KUTLANDI
Berlin'de faaliyetlerini sürdüren Türk Folklor
Cemiyeti Derne©i, her yıl oldu©u gibi bu yıl da
Anneler Günü'nü kutladı.
Kutlama programı çerçevesinde folklor gösterileri
yapıldı, annelere çiçek verildi.
Derne©in Ba‚kanı Mustafa Topal, tüm annelerin
Anneler Günü'nü kutlayarak, ''Bu yıl tüm anneleri
yılın annesi seçtik. Bu etkinli©imiz ile genç nesilleri
bu günü anmaları için te‚vik ediyoruz'' dedi.

Her yıl kutlamaya katılan ve ''Manevi anne'' olarak
nitelendirdikleri Berlin Eyalet Meclisinin Eski
Ba‚kanı Hanna Renate Laurin'in bu yıl hayatını
kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirten Topal, programın ba‚ında kendisini andıklarını
kaydetti.
Berlin Ba‚konsoloslu©u Mali Ata‚esi Baki
Kerimo©lu'nun da katıldı©ı kutlamada, davetlilere
Türk yemekleri ikram edildi.
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GÛRLS DAY
Almanya çap⁄nda gerçekle‚tirilen Girls Day etkinlikleri çerçevesinde 8. ve 10. s⁄n⁄fa devam eden k⁄z
ö©renciler için TDU'da „Kendi ‚efim nas⁄l olurum?“
konulu bir seminer düzenledik. Seminere Berlin’in
çe‚itli semtlerinde okuyan toplam 30 k⁄z ö©renci
kat⁄ld⁄.
TDU ba‚kan⁄ Hüsnü Özkanl⁄ ve TDU ikinci ba‚kan⁄
Uwe Lange seminere konu‚mac⁄ olarak kat⁄ld⁄lar.
Seminerde öncelikle tüm k⁄zlara tek tek söz verilip,
hangi alanlara yönelmek istedikleri soruldu.
Ö©rencilerin ço©u meslek e©itimi veya Abitur yapmak isterken, bir k⁄sm⁄ da hangi mesle©i seçeceklerine henüz karar veremediklerini dile getirdiler.
K⁄zlar, tasar⁄mc⁄l⁄k, tekstilcilik, biyologluk, polislik,
gazetecilik, emlakç⁄l⁄k, psikologluk ve avukatl⁄k
gibi farkl⁄ mesleklere ilgilerini belirttiler. Hüsnü
Özkanl⁄ ve Uwe Lange ö©rencilere kendi deneyimlerinden örnekler vererek, k⁄zlara seçmek istedikleri meslek gruplar⁄ hakk⁄nda tavsiyelerde bulundular. Lange, Abitur’un önemine de©inerek, ders notlar⁄ yeterli olan tüm k⁄zlar⁄n Abitur yapmas⁄ gerekti©ini söyledi. Özkanl⁄ ise, k⁄zlar⁄n hedeflerini yüksek tutmalar⁄ gerekti©inin alt⁄n⁄ çizerek, TDU’nun
farkl⁄ bran‚larda ikiyüzün üstünde üyesi bulundu©unu ve bu firmalar⁄n k⁄zlara meslek e©itim yeri
sunma konusunda yard⁄mc⁄ olabileceklerini belirtti. Özkanl⁄, k⁄zlara meslek e©itim yeri bulma sürecinde TDU’nun elinden gelen deste©i gösterece©ine de©indi.
Kat⁄l⁄mc⁄lara sertifikalar⁄n⁄n takdim edilmesiyle
seminer sona erdi.
Kaynak: www.tdu-berlin.de

Seite 15

BERLÛN'DE ALMAN SANATÇI
HEINRICH NOE'NÛN
"ÛZLER-TÜRKÛYE'DEN RESÛMLER"
ADLI RESÛM SERGÛSÛ AÇILDI
Berlin'de Alman sanatçı Heinrich Noe'nin,
Kapadokya'dan esinlendi©i "Ûzler-Türkiye'den
resimler" adlı resim sergisi açıldı.
Türk Evi'ndeki serginin açılı‚ına Türkiye'nin Berlin
Büyükelçisi Ahmet Acet, Berlin Ba‚konsolosu
Mustafa Pulat, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin
Eyalet Meclisi Üyesi Rainer Michael Lehmann ile
çok sayıda sanat sever katıldı.
Noe, sergiden elde edilecek gelirin yüzde 25'ini
Elazı©'daki deprem felaketinden zarar görenlere
ba©ı‚layaca©ını söyledi.
Büyükelçi Acet de, burada yaptı©ı konu‚mada, sergide yer alan resimlerin 2005-2009 yılları arasında
yapıldı©ını ve resimlerin Kapadokya'nın sanatçı
üzerindeki etkisini gösterdi©ini belirterek, Noe'nin
sergiden elde edilecek gelirin bir kısmını depremzedelere ba©ı‚lamak istemesini de büyük saygıyla
kar‚ıladı©ını ifade etti.
Acet, Noe'nin, gelecekte Türkiye'nin ba‚ka bölgelerini de çalı‚ma konusu yapmasını ümit etti©ini
sözlerine ekledi.
Açılı‚ta, sanatçı Mesut Lekesiz de klarnet ve
trompet ile müzik dinletisi sundu.
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Û‚te benim Dünyam…
Çok k⁄sa bir zaman önce Tupperware ile tan⁄‚t⁄m
ve ‚uanda onsuz bir hayat dü‚ünemiyorum.
Ve herzaman tan⁄tm⁄‚ oldu©um Kalitenin ve
dizayn⁄n⁄n fark⁄nday⁄m, ve tabiki herhangi bir
ürünle k⁄yaslanamama gibi bir Kalitede
olmas⁄ndan dolay⁄ Tupperware DÛYORUM!!!
Gelin ve sizde bu ad⁄m⁄ at⁄n, benimle birlikte
dünyan⁄za renk kat⁄n vede bu Kaliteyi ya‚ay⁄n…
Sevda Köse

Sevda.Koese@Tupperware.biz

Tel.: 0178 / 378 03 73
• Ba‚kalar⁄ i‚ten ç⁄kart⁄yor ben i‚e al⁄yorum.

Ev sahibine süpriz Hediye Paketi!
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Ûyi Tatiller
Tatil geldi geliyor derken nihayet yaz aylarının içine
girdik. Kısa bir süre sonra vatanda‚lar yava‚ yava‚
yollara dökülecekler. Öncelikle herkese iyi tatiller
diliyorum. Türkiye’ye gidenlerin de Berlin’de kalanların da dinlendirici günler geçirmesini temenni
ederim.
Bir ya da birkaç yıllık özlemi gidermek için vatan
yollarına dü‚enlerin yanı sıra, ku‚kusuz Berlin’de
kalanlar da olacaktır.
Berlin, dünyanın en çok a©acı, suyu ve ye‚illi©i olan
‚ehirlerinden biridir. Dolayısıyla burada da epey
dinlenme olanakları vardır. Tegel, Wansee,
Pfaueninsel gibi daha birçok yer Berlin’de kalanların gezip görebilec©i yerlerdir.
Birkaç yıl önce bir yaz günü Kladow’a gitmi‚tik, o
geziyi unutamam, bu yaz da gitmeye çalı‚aca©ım.
Kladow’a gitmek için önce Wansee’ye gitmek gerekiyor. Wansee’den vapura binip güzel bir yolculuktan sonra kar‚ıya, Kladow’a geçiliyor. Vapur
BVG’ye ait oldu©u için metro bileti veya aylık kart
burada da geçerli oluyor. Berlin’de kalanlara
Kladow’u hararetle öneririm, restorantlarıyla ve
yürüyü‚ yollarıyla tam bir dinlenme yeri.
Bunların yanında tabi ki Berlin’in her ilçesinde
güzel parklar var. E‚ dostla buralarda yapılan
günübirlik dinlenmeler de çok faydalı olur.
Yukarıda da söyledi©im gibi, Kladow Berlin’deki
birçok güzel yerden sadece biridir. . Burada uzun
yıllardır ya‚ayan bizler artık Berlin’in güzel yerlerini gayet iyi biliyoruz.
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Eskiden, yani Türk televizyonlarının henüz olmadı©ı ve sadece radyoların
dinlendi©i zamanlarda,
yaz yakla‚ırken ‘bu yaz
hangi kitapları okuyalım’
ba‚lı©ı altında programlar
yapılırdı ve çok da iyi olurdu. Bu programları en çok
Köln Radyo’sunda Yüksel
Pazarkaya yapardı. Pazarkaya söyle‚i yaptı©ı yazarlardan kitap tavsiyeleri alırdı ve bunları dinleyicilerle payla‚ırdı.
Eskiden izine uçakla çok az insan giderdi, en çok
otomobillerle gidilirdi. Yaz yakla‚ırken arabaları
uzun bir yolculu©a hazırlamak, vize i‚lemlerini
tamamlamak, Türkiye için hediyeler almak, bütün
bunlar bir anı olarak kaldı içimizde. Bu yolculukları
çocuk olarak ya‚ayan ikinci ku‚ak ‚imdi evlendi ve
çoluk çocu©a karı‚tı. Ancak onlar, bir zamanlar
ailelerinin yaptı©ı bu yolculukları pek yapmıyorlar,
hatta tatillerini bile ba‚ka ülkelerde geçirenler var.
Her ‚ey aynı kalmak zorunda de©il, elbette yıllar
geçtikçe ya‚am biçimleri de de©i‚iyor.
Tatillerimizi ister burada, ister Türkiye’de, ister
ba‚ka ülkelerde geçirelim, yeter ki tatillerin tadına
varalım ve tüm aile bireyleri dinlenme olana©ı bulsun. Yaz⁄mı noktalarken yukarıdaki temennilerimi
bir daha tekrarlıyorum: Ûyi tatiller.
Hüdai ÜLKER
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Elterngeld: Steuerklassenwechsel
zur Elterngelderhöhung erlaubt
Ehegatten dürfen nach zwei Urteilen des
Bundessozialgerichts in die ungünstige Steuerklasse
wechseln, um damit anschließend mehr Elterngeld zu
erhalten. Dies kann sich per Saldo auszahlen.
Hintergrund für den Streit ist die Vorschrift, dass sich
die Höhe des Elterngelds nach dem in den letzten 12
Monaten durchschnittlich erzielten Nettoeinkommen
richtet und 67 % hiervon beträgt, höchstens 1.800
EUR und mindestens 300 EUR im Monat § 2 Abs. 1 und
Abs. 7 BEEG).
Zur Ermittlung des maßgeblichen Einkommens bei
nichtselbstständiger Arbeit wird der laufende
Arbeitslohn (ohne sonstige Bezüge) um folgende
Beträge gekürzt: darauf entfallende Steuern
Arbeitnehmeranteil Sozialversicherung 1/12 des
Arbeitnehmer-Pauschbetrags Als Grundlage dienen
die monatlichen Lohn- und Gehaltsbescheinigungen
des Arbeitgebers. Ehegatten, die beide Einkünfte aus
nichtselbstständiger Arbeit erzielen, haben das
Wahlrecht
folgender
Konstellationen
der
Lohnsteuerklassen Steuerklasse III/V, wenn die
Einreihung in die ungünstigere Steuerklasse V von
beiden Ehegatten beantragt wird; beide Ehegatten in
Steuerklasse IV.
Die jeweiligen Elterngeldzahlstellen haben sich bislang auf eine Richtlinie zum BEEG des
Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen
und
Jugend
(BMFSFJ)
berufen.
Diese
Verwaltungsvorschrift erkennt den Wechsel der
Lohnsteuerklasse
und
damit
die
höhere
Bemessungsgrundlage für das Elterngeld nur dann
an, wenn er nicht rechtsmissbräuchlich erfolgt. Ein
Missbrauch liegt jedoch nach Ansicht des BMFSFJ vor,
wenn der wesentlich schlechter verdienende Elternteil
vor der Geburt zur Lohnsteuerklasse III wechselt,
obwohl das ohne Berücksichtigung des späteren
Elterngelds wirtschaftlich nachteilig ist. Das soll dann
ausschließlich die Funktion haben, den Anspruch auf
Elterngeld zu erhöhen.
Praxis-Beispiel
Der Ehemann erzielt monatlich einen Bruttolohn i.H.v.
3.000 EUR. Mit seiner Steuerklasse III erhält er nach
Abzug von Sozialabgaben und Steuern netto rund
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2.100 EUR. Seine Frau
mit einem Bruttolohn
von 1.800 EUR erhält
über die Steuerklasse V
(ebenfalls nach Abzug
von Sozialabgaben und
Steuern) netto 928
EUR. Bleibt sie nach der
Geburt ihres Kindes zu
Hause, gibt es (928 EUR
x 67 % =) 621 EUR
Elterngeld. Tauscht das
Paar
nach
Bekanntwerden
der
Schwangerschaft (also ca. 7 Monate vor Geburt des
Kindes) die Steuerklassen, bekommt sie mit ihrer
Steuerklasse III ab diesem Zeitpunkt netto 1.418 EUR.
Zur Ermittlung des Elterngeldes wird nun das 12Monats-Einkommen der Ehefrau ermittelt - hier also
(7 x 1.418) + (5 x 928) = 14.566 EUR. Der durchschnittliche Nettolohn beträgt demnach (14.566 EUR : 12) =
1.214 EUR. Das Elterngeld beträgt davon 67 % - somit
monatlich 813,38 EUR gegenüber 621 EUR - immerhin
eine Erhöhung um monatlich 192 EUR. Das Elterngeld
bleibt während des laufenden Bezugs steuerfrei und
unterliegt im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung nur dem Progressionsvorbehalt.
Ergebnis:
Wird der Steuerklassenwechsel frühzeitig bei der
Nachwuchsplanung vorgenommen, kann über diese
Anpassungsmaßnahme u. U. das Nettoeinkommen
sogar über den gesamten 12-Monatszeitraum entsprechend erhöht werden, der für die Bemessung des
Elterngelds zugrunde gelegt wird. Nach der Geburt
des Kindes (also im Folgemonat) kann dann die
Lohnsteuerklasse wieder auf den alten Stand zurükkgesetzt werden (der nun allein verdienende
Ehemann nimmt wieder die Steuerklasse III und erhält
dadurch wieder höheres Nettoeinkommen). Der
Wechsel der Ehefrau in die Steuerklasse V hat dann
keine Auswirkung mehr auf die Höhe des
Elterngeldes.
Ahmet TUNGA
Info: Haufe Steuer Office

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

fachkundig
– Buchen laufender Geschäftsvorfälle –

zuverlässig

SES 25memoli.qxd:SES 24.qxd

24.06.2010

19:48 Uhr

Seite 19

www.gumus-baeckerei.com
Bäckerei Gümü‚
1000 m2 alan üzerine kurulu Berlin' de üç noktada
bulunan, büyük üretimhaneleri ile unlu mamüller
sektöründeki gücünü kan‚tlam⁄‚t⁄r.

Sa©l⁄kl⁄ ve hijyenik üretim
40 personeli ile 24 saat faaliyette olan firmam⁄zda
tam otomatik f⁄r⁄n ve makinalar⁄m⁄zla el de©meden
sa©l⁄kl⁄ ürünler üretilmektedir.

Geni‚ servis
Sadece Berlin' de 15 adet servis arac⁄ bulunan firmam⁄zda tüm Avrupa' ya servis yap⁄lmaktad⁄r. Özel
so©utucu donan⁄ml⁄ araçlar⁄m⁄z ile fabrikalar⁄m⁄zdan ç⁄kar⁄lan ürünler tazeli©ini koruyarak
mü‚terilerine ula‚t⁄r⁄lmaktad⁄r. Almanya ba‚ta
olmak üzere ⁄spanya, Polonya, Fransa, ⁄talya ve
Avusturya mü‚teri portföyümüzün yo©un oldu©u
ülkelerdir.
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ba‚ı 17.500.-TL - kaza ba‚ı 35.000.-TL, tedavi gideri
ki‚i ba‚ı 175.000.-TL - kaza ba‚ı 875.000.-TL,
sakatlanma ve vefat tazminatı için ayrı ayrı ki‚i ba‚ı
175.000.-TL – kaza ba‚ı 875.000.- TL olarak tespit
edilmi‚tir.

TÜRKÛYE’ DE TRAFÛK KAZASI
GEÇÛRÛRSENÛZ
Türkiye trafik kazalarının oldukça yo©un ya‚andı©ı
bir ülkedir. Almanya’da ya‚ayan vatanda‚larımızın
birço©u da kendi araçları ile Türkiye’ye gelmeyi tercih etmekte ve trafik kazasına karı‚abilmektedir.
Trafik kazalarında zarar görenlerin korunması
prensibi gere©i devletler zorunlu sigorta sistemi
öngörmü‚tür. Uluslararası seyahatinizde en pratik
yöntem tüm Avrupa çapında himaye sa©layacak
olan uluslararası trafik sigortası (internationale
Kfz-Haftpflichtversicherung) olarak da ifade edilen
ye‚il kart sigortası yaptırmanızdır. Ye‚il Kart
(Grüne Karte) Türkiye’de geçerli bir trafik sigortası
olarak kabul edilecektir. Ancak dikkat edilmesi
gereken bir husus sigortanızın Türkiye’ nin Asya
kıtasında kalan bölümünü de kapsamasıdır. Bu
konuda
önceden
ülkemizde
problemler
ya‚andı©ını ve uyu‚mazlık konusu olarak mahkeme önüne geldi©ini belirtmek gerekir. Ye‚il kart
sigortanızın bulunmaması halinde Türkiye sınır
kapı giri‚lerinde kısa süreli trafik sigortası yaptırma imkanınız bulunmaktadır. Böylece Türkiye’de
karı‚aca©ınız bir kaza sonucu kar‚ı tarafa verece©iniz zararlar için kendinizi sigorta güvencesine
almı‚ olacaksınız.
Trafik sigortası ile trafik kazası sonucu kar‚ı tarafta
olu‚an zararlar teminat altına alınmaktadır. Bu
nedenle sizin de zararınız için kar‚ı aracın trafik
sigortasına ba‚vuru imkanınız bulunmaktadır.
Buradaki zarar kapsamına araçta meydana gelen
hasar ve bir ki‚inin yaralanması veya ölmesi sonucu meydana gelen zararlar girmektedir. Sigortacı
meydana gelen zarardan Hazine Müste‚arlı©ı tarafından belirlenen teminat limitlerine kadar sorumludur. Türkiye’deki teminat limitleri Almanya’ daki
limitlere oranla dü‚ük olsa da son yıllarda arttırılmı‚tır. Teminat limitleri genelde her yıl yeniden
belirlenmektedir. En son 01.03.2010 tarihli düzenlemeye göre özel araçlar için; maddi hasar araç

Karayolları Trafik Kanunu m.97 e göre zarar görenin kar‚ı aracın sigortacısına do©rudan ba‚vuru ve
dava hakkı bulunmaktadır. Sigortacıya do©rudan
ba‚vuru halinde; sigortacı ba‚vuru tarihinden itibaren sekiz gün içerisinde zararı sigorta teminat
kapsamı ve limiti dahilinde ödemekle yükümlüdür
(m.98). Ancak sigortacılar sigorta tazminatını ödemek için tüm belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmesini ‚art ko‚makta bu nedenle ödemeler gecikebilmektedir. Tüm zarar türleri için sigortacıya ibraz
edilecek ortak belgeler; kaza tespit tutana©ı ve
alkol raporunun onaylı suretleri, araç ruhsatı ve
ehliyettir. Bu belgelerin yanı sıra araçta meydana
gelen hasarlar için, ekspertiz raporu, araçtaki
hasarı görüntüleyen foto©raflar ve tamirat faturası
(fatura ibraz edilemezse KDV siz hasar bedeli ödenir), yaralanma sonucu yapılan tedavilere ili‚kin
kat’i doktor raporu ve tedavi giderlerini gösterir
faturalar, kalıcı bir sakatlık meydana gelmi‚se
maluliyeti gösterir kat’i doktor raporu, ölüm halinde ölüm belgesi, defin belgesi, ölen ki‚inin gelir
durumunu ve tazminat talebinde bulunan ki‚iye
deste©ini gösterir belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

AVUKAT YASEMN TUFAN, LL.M.
Yeminli Tercüman, Marka Vekili, Patent Vekili
Gazi Mustafa Kemal Blv. 1581 sok.
Ağahan şh. K:4 No:35 Denizli TÜRKYE
Tel.: +90.258.2637787
Fax: +90.258.2426466
Cep: +90.532.5888358
E-Mail: yasmintufan@gmail.com
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Ata Demirer´in Berlin´de sundu©u tek ki‚ilik oyun
büyük ilgi gördü.
Tempdrom´da, kalabal⁄k bir izleyici kar‚⁄s⁄nda gerçekle‚en gösteri Berlin´de uzun süre konu‚uldu.
Ata Demirer´in hayranlar⁄ onu yak⁄n zamanda gene
Berlin´e bekliyorlar.
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Alk⁄‚lar gençler için
Berlin Türk Musikisi Konservatuarı'nın ''Ûlkbahar
Konseri'' adlı müzik ‚öleninde gençlerin mükemmel performansı ayakta alkı‚landı
Ünlü Udi Nuri Karademirli yönetiminde Türk
Musikisine gönül veren gençleri büyük bir özveri ve
çalı‚ma ile musikiye kazandıran Berlin Türk
Musikisi Konservatuarı meyvelerini toplamanın
mutlulu©unu ya‚arken, kısa zamanda yeti‚en
gençlerin ba‚arıları da sevinç kayna©ı oluyor.
'Ûlkbahar Konseri'' adı altında verilen konserde birbirinden güzel eserleri icra eden Ayberk Co‚kun,
Sehnur Bilge, Nurullah Ejder, Aydın Süer, Ömer
Kaan Özda©, Fuat Tufan, Yasin Kiran, Lorenz Mase,
Ömer Güllü, Mustafa Ûçme, Raffaello Cataldo ve
‚enol Eyol`dan olu‚an sazendeler bilhassa solo
olarak Klarnet, Saz, Kanun, Ud ve Gitarla adeta
gövde gösterisi yaparak ustalarına ta‚ çıkarttılar.
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Ûki bölümden olu‚an konserde tabi ki genç solistler
de vardı. Segah, Mahur, Muhayyer, Hüzzam ve
Muhayyerkürdi makamlarındaki a©ır ama sevilen
eserleri seslendiren Dilhan Görgün, Gülseren
Yazar, Mustafa Mergün, Burcu Top, Ayberk
Co‚kun, Anzilha Sultan Olmaz, Íengül Yarar,
Nurullah Ejder, Tolga Yılmaz, Betül Aklar, Ceren
Isak, Dilara Karao©lu, Tülay Barut, Özge
Süelözgen, Pınar Turan ve Emine Karaa©aç müzikseverlerin hayret dolu bakı‚ları ve çılgınca alkı‚ları
arasında nefis bir program sundular.
Konserin son bölümüne kadar genç talebelerinin
mükemmel icraatlarını parıltılı gözlerle izleyen
Üstad Nuri Karademirli ''Türk Musikisi`nin gelecek
neslini yeti‚tirmek için verdi©imiz çabaların güzel
sonuçlarını Konservatuar olarak görmenin mutlulu©unu ya‚ıyoruz. Û‚te size bizlerden görevi devralacak yepyeni bir nesil'' diyerek sevincini dinleyicilerle payla‚tı.
Hülya ELMASOÌLU
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BERLÛN'DE FAALÛYETLERÛNÛ SÜRDÜREN "SPANDAU GENÇLÛK" DERNEÌÛ
15. KURULUÍ YILINI KUTLADI
Berlin'in Spandau ilçesinde faaliyetlerini sürdüren
Türk derne©i "Spandau Gençlik", 15. kurulu‚ yılını
kutladı.
Spandau'daki Kant Gymnasium adlı okulda düzenlenen kutlamaya Berlin Ba‚konsolosu Mustafa
Pulat, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili
Federal Meclisi Üyesi Kai Wegner, yerel parti temsilcileri ile çok sayıda Türk ve Alman davetli katıldı.
Pulat burada yaptı©ı konu‚mada, Spandau'da
küçük bir Anadolu ilçesinin nüfusu kadar Türk'ün
ya‚adı©ını belirterek, ba‚konsolosluk olarak
Spandau ilçesi ile yakın ili‚kiler içinde olduklarını,
ilçe yönetimi ve sivil toplum kurulu‚ları ile düzenli
bir ‚ekilde temas halinde bulunduklarını ifade etti.
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BERLÛN'DE 1. ULUSLARARASI EMLAK
FUARI BAÍLADI
Berlin'de 1. Uluslararas⁄ Emlak Fuar⁄ ''Holiday
Home 2010''. Berlin Olimpiyat Stad⁄nda düzenlenen fuara, aralar⁄nda Türk ‚irketlerinin de bulundu©u çe‚itli Avrupa ülkelerinden yakla‚⁄k 15 ‚irket
kat⁄l⁄yor. Fuar⁄ düzenleyen Performance ‚irketinden Orhan Ekinci ve ‚irkette çal⁄‚an Derya Turgut,
bu y⁄l ilkini gerçekle‚tirdikleri fuar⁄ gelecekte ilk ve
son baharda olmak üzere y⁄lda iki kez düzenlemeyi
planlad⁄klar⁄n⁄ belirtti. Türkiye'deki emlak sektöründe uzmanla‚t⁄klar⁄n⁄ da ifade eden ‚irket yetkilileri, bu sektörde 30 y⁄ldan beri faaliyet gösterdiklerini, fuar⁄n amac⁄n⁄n sektörde çal⁄‚anlar⁄ bir
araya getirmek oldu©unu kaydetti. Ayd⁄n'dan
kat⁄lan E‚in Group ‚irketinin sahibi Ridvan E‚in,
çe‚itli ülkelerde fuarlara kat⁄ld⁄klar⁄n⁄, bu fuardaki
hedeflerinin bölgeyi ve bölgenin ürünlerini
Almanya'da ya‚ayan Türklere ve Almanlara
tan⁄tmak oldu©unu ifade etti. Bu fuar ile bu sezonun fuar dönemini tamamlad⁄klar⁄n⁄ ve Eylül
ay⁄nda yeniden fuarlara kat⁄lacaklar⁄n⁄ kaydeden
E‚in, küresel ekonomik krizin etkilerinin a‚⁄lmaya
ba‚land⁄©⁄n⁄, ev sahibi olmak isteyenlerin bu
dönemdeki uygun fiyatlardan yararlanmas⁄ gerekti©ini sözlerine ekledi.

Allianz Generalvertretung
Serkan Ne‚e
Versicherungsfachmann (BWV)

Ekibim ile Hizmetinizdeyim
Badstr.23 • 13353 Berlin
Tel.: 430 53 995 • Mobil: 0177 629 91 43
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Cocktail Happy
Hours

3,90 €

So. - Do.
19:00 - 24:00 Uhr

24.06.2010

19:48 Uhr
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Jeder 1.Freitags
des Monats

Ladies
Night
Halbe Preis
ausser shisha

ab 13 Uhr - Open End

Shisha +
Softdrink +
Nachos

8,50€

W-Lan Anschluß vorhanden

Gerichtstr. 40 • 13347 Berlin • Info: 0176 37 58 18 32
5 min. Fussweg von S/U Bhf. Wedding • U/Bhf. Leopoldplatz
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Als ein erfahrener freier
und unabhängiger
Kfz-Sachverständiger
erklärt Cahit Kalayci,
welche Hintergründe
und Absichten, das „
Schadenmanagement
Modelversuch der großen Versicherer „ an
sich hat.

Was ist der genaue Hintergrund?
Veranschaulichend wird es sein, den genaueren
Hintergrund, anhand
eines konkreten
Praxisbeispiels darzustellen. Als Geschädigter von
einem Verkehrsunfall, hat man schließlich seine
Rechte und Pflichten (s. SES Ausgabe vom
04/2010).
Zusammengefasst hieße es: Der Geschädigte,
muss aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten
betrachtet im gleichen Verhältnis stehen wie vor
dem Schadenseintritt, unter der Voraussetzung,
dass er die hierfür notwendigen Nachweise
(Unfallgutachten, etc.) bei dem Versicherer einreicht.
Zurück zum Thema: Nach einem Unfall erhält
der Geschädigte in der Regel Post von der
Versicherung des Unfallgegners. Die Versicherungen, sind im Rahmen des Eingangs erwähnten
aktiven Schadenmanagements, daran interessiert,
möglichst ungestört und unmittelbar an den
Unfallgeschädigten, also schließlich an Sie , heranzutreten, um eine – so wird behauptet – angenehme und komplikationsfreie Regulierung des
Unfallschadens anzubieten.
Was sich auf den ersten Blick wünschenswert
anhört, verfolgt aber knallhart nur das eine Ziel:
Dem Geschädigten so wenig wie möglich Gebrauch
von seinen tatsächlichen Rechten zu ermöglichen,
in dem sie vordergründig die Tarife der im eigenen
Netzwerk befindlichen Kooperationspartner (dazu
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gehören
auch
eigene
Sachverständige,
Rechtsanwälte bzw. Werkstätte), als Basis für ihre
Schadensregulierung ansetzen, um schließlich
weitaus weniger zu zahlen als sie rechtlich müssten.
Dies erfolgt auf folgenden Wegen:
Versuch den Einsatz eines freien und unabhängigen Sachverständigen zu verhindern
Umlenken von einem Anwalt Ihres Vertrauens; der
Sie auf Ihre gesamten Rechte hinweist
Durch Empfehlung von Partnerwerkstätten, die die
Preise der sog. markengebundenen Fachwerkstätten unterbieten und dem Geschädigten suggerieren, er könne nur zu den Preisen dieser Werkstätten Ersatz verlangen.
Durch Kürzungen, z.B. bei den Stundensätzen bis
gnadenlosen zusammenstreichen der Materialpreise, werden dem Geschädigten in der Regel
Ansprüche ungerecht reguliert.
In der Regel liegt ein Verstoß gegen die höchstrichterlichen Grundsätze des BGH, vor der man sich in
aller Regel eben nicht auf eine andere Werkstatt
verweisen lassen muss, die günstigere Preise hat,
weil sie diese nur in Zusammenarbeit mit dem
Versicherer anbieten kann.
Ich habe hier nur einige besonders auffällige
Praxisbeobachtungen dargestellt, welche auch
von anderen seriösen Kollegen aus der Wirtschaft
weitestgehend bestätigt werden.
In den allermeisten Fällen bekommt der
Unfallgeschädigte wegen des sog.
tollen
„Rundum-Service“ gar nicht mit, dass er bewusst
davon abgehalten wird, bestimmte Ansprüche
überhaupt oder der Höhe nach im vollen Umfang
geltend zu machen.
Daher immer daran denken, dass man als
Geschädigter nach einem Verkehrsunfall das
Recht hat: einen freien unabhängigen Sachverständigen einzuschalten.
Zur Schadensregulierung einen Rechtsanwalt zu
beauftragen der nur Ihre Rechte verfolgt eine
Werkstatt Ihres Vertrauens auf zu suchen.
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Yekdane Berlin Sanat Toplulu©u 2003 y⁄l⁄nda, U©ur
Erba‚ egitmenli©inde kurulmu‚ olup çocuk, genç
ve yeti‚kinlerden olu‚an bir dans toplulu©udur.
Biz grup olarak ‚imdiye kadar penceremizi
Dogudan-Bat⁄ya,
Kuzeyden-Güneye
açarak
Türkiye´mizin oldukça geni‚ olan kültür yelpazesini danslar⁄m⁄zla birle‚tirdik, dile getirdik ve sergiledik.
Gurubumuz 1 Nisan 2010 y⁄l⁄na kadar Berlindeki bir
çok müzik okullar⁄nda yürütmü‚tür.
Bu tarihten intibaren dernekle‚erek Yekdane
Berlin Kültür ve Sanat Toplulu©u (Y.B.K.S.T)
ad⁄alt⁄nda, profosyonel ama amatör ruhla
çal⁄‚maya devam eden, hedefleri büyük olan, bir
kültür ve sanat merkezi olma yolunda ilerleyebil-
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mek için okulumuzu açmaya karar verdik.Okulumuzun egitmen kadrosunu yapm⁄‚
oldu©ui‚in e©itimini alm⁄‚ olan ö©retmenlerden
olu‚turmaya özen verdik.
Okulumuzda her ya‚a hitab eden tiyatro ve dans
(hip hop, modern dans, bale, breakdans, halk
danslar⁄) kurslar⁄n⁄n yan⁄ s⁄ra aerobic ve oryantel
kurslar⁄da verilmektedir.
15.05.2010 Derne©imizin aç⁄l⁄‚⁄n⁄ gerçekle‚tirdik.
Bizleri bu mutlu günümüzde yaln⁄z b⁄rakmayan T.C
Berlin Kültür ve Turizm Ate‚esi Hüseyin Gazi
Co‚an, T.C Berlin Ba‚konsoloslu©unu temsilen
Bülent K⁄l⁄çl⁄, Almanya FTP Partisi Milletvekili
Serkan Tören´e kat⁄l⁄mlar⁄ndan dolay⁄ te‚ekkür
ederiz.
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Berlin Ses Dergisinde Çocuklar⁄n⁄z⁄n
foto©raf⁄n⁄ yay⁄mlamak istiyorsan⁄z
berlin-ses@gmx.de adresine
gönderebilirsiniz.
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Hatay Engin Event S1 Center´de sevenleriyle
bulu‚tu.
Muhte‚em performans gösteren Sanatç⁄
Berlinli´leri ço‚turdu.
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TDU Messe 2010
Ûlkini gerçekle‚tirdi©imiz TDU Fuarı çok ba‚arılı
geçti.
Meslek e©itimi, i‚ piyasası ve ileti‚im ana ba‚lıklı
fuarımızın açılı‚ını Berlin Göç ve Uyum Sorumlusu
Günter Piening yaptı. Ûlk kez düzenenlenen TDU
Fuarının açılı‚ını yapmaktan memnuniyet duydu©unu belirten Piening, Berlin'deki yakla‚ık 7.000
Türk i‚letmesinin 30.000 çalı‚anı ve yıllık 3,5 milyareuro cirosu ile önemli bir yere sahip oldu©unu
dile getirdi.
TDU Ba‚kanı Hüsnü Özkanlı ise yaptı©ı konu‚mada
tüm üyelere kendisini ve i‚letmesini tanıtma,
ba©lantı kurma ve di©er üyeleri daha yakından
tanıma fırsatı vermeyi fuarın ana amacını
olu‚turdu©unu söyledi.
Û‚veren dostlarımızın katılımıyla yeni i‚ imkanları,
önemli atılımlar ve ortaklıklar sa©lanmı‚ ve yüze
yakın meslek e©itim yerinin sunulmasıyla fuar tam
bir ba‚arı ile sonuçlanmı‚tır.
70 ‚irketin katılımıyla gerçekle‚en ve gün boyunca
takriben 2000 ziyaretçi sayısına ula‚an ilk TDU fuarımız, gerek üyeler arasındaki ileti‚imi güçlendirmesi, gerekse katılımcı firmalarımızın BerlinBrandenburg'taki ve tüm Almanya genelindeki faaliyet alanlarını üyelere ve di©er katılımcılara
göstermesi açısından önemli bir adım olmu‚tur.
TDU Fuarı Almanya'daki Türk kökenli i‚letmelere;
Alman ekonomisine katkılarını ve istihdam yaratma güçlerini gösterme fırsatı vermi‚tir. Bu bakımdan TDU olarak üzerimize dü‚en görevlerden birini
ba‚arıyla yerine getirdi©imizi dü‚ünüyoruz.
Bundan sonra gerçekle‚tirece©imiz fuarların katılımcı ve ziyaretçi sayısının çok daha fazla olaca©ına
yürekten inanıyoruz.
Bu güzel ba‚langıcın Türk-Alman i‚birli©ini güçlendirmesi ve TDU'nun ilgili kurulu‚ ve kurumlarla
ortak kooperasyonlara vesile olması umudu içindeyiz.
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Ses Dergisi Ilan Hatt⁄:
0174 / 796 52 04 • berlin-ses@gmx.de • www.berlin-ses.com

Änderungsschneiderei · Vollreinigung
Speziell Pelz- & Lederänderungen
Inh.: Cemallettin Türker

Filiale 1
Machnower Straße 7
14165 Berlin
Telefon 815 73 55

Gardinenreinigung
Gardinenänderung

Filiale 2
Celsiusstraße 56
12207 Berlin
Bus: 180, 280, 186

756 87 575

Montag -Freitag 8:30 - 18:00 Uhr · Samstag 8:30 - 13:00 Uhr
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SPOR KISA KISA

Dostluk Maç⁄n´da goller ya©d⁄
Berlin Büyükelçilik / Berlin Ba‚konsolosluk Elemanlar⁄ ile TDU Üyeleri, Dostluk Maç⁄nda Bulu‚tular...
Berlin Büyükelçilik Müste‚arı 8 - Türk-Alman Û‚adamları Birli©i TDU 4

ATDÛD, LÖSEMÛLÛ ÇOCUKLAR YARARINA FUTBOL TURNUVASI DÜZENLEDÛ
Avrupa Türk Döner Ûmalatç⁄lar⁄ Derne©i (ATDID), lösemili çocuklar yarar⁄na futbol turnuvas⁄ düzenledi.
Wedding semtinde düzenlenen turnuvaya, ATDID'e üye ‚irketlerin olu‚turdu©u 12 tak⁄m kat⁄ld⁄. Her
tak⁄m⁄n 200 avro kat⁄l⁄m ücreti ile katk⁄ sa©lad⁄©⁄ turnuvan⁄n tüm geliri Lösemili Çocuklar Vakf⁄'na (LÖSEV)
ba©⁄‚lanacak. Turnuvay⁄, finalde penalt⁄ at⁄‚lar⁄ sonras⁄nda "7 Gün Ayran" ‚irketini 3-2 yenmeyi ba‚aran
Pelione ‚irketinin tak⁄m⁄ kazand⁄.
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BERLÛN'DE DÜZENLENEN KÖRLER FUTBOLU GÜNÜ ÇERÇEVESÛNDE ALMAN
MÛLLÛ TAKIMI, TÜRK MÛLLÛ TAKIMINI 3-2 YENDÛ
Berlin'de düzenlenen Körler Futbolu Günü (Tag des
Blindenfussballs) çerçevesinde Almanya ve
Türkiye görme engelli milli tak⁄mlar⁄ aras⁄nda oynanan dostluk maç⁄n⁄ Almanya 3-2 kazand⁄.
Reichstag ad⁄ da verilen Federal Meclis (Bundestag) binas⁄ önünde yap⁄lan kar‚⁄la‚ma öncesinde
meclis ba‚kan⁄ Norbert Lammert, Türk ve Alman
milli tak⁄mlar⁄n⁄n yöneticileri ile bir araya gelerek
bir süre sohbet etti. Lammert kar‚⁄la‚madan önce
yapt⁄©⁄ konu‚mada, Türkiye ile Almanya aras⁄nda
var olan özel ili‚kilere de©inerek, Almanya'da
ya‚ayan Türklerin 2006 Dünya ‚ampiyonas⁄ ve
2008 Avrupa ‚ampiyonas⁄ s⁄ras⁄nda da takdire
de©er bir tutum sergiledi©ini söyledi. Kar‚⁄la‚man⁄n ilk yar⁄s⁄nda Mücahit Uslu'nun att⁄©⁄ gol ile
Türk milli tak⁄m⁄ 1-0 öne geçti. Alman milli
tak⁄m⁄n⁄n daha sonra kazand⁄©⁄ penalt⁄ at⁄‚⁄n⁄ gole
çeviren Mulgetta Russon, durumu 1-1 yapt⁄. Ûlk yar⁄
bu skorla sona erdi. Ûkinci yar⁄da penalt⁄ at⁄‚⁄ kazanan ay-y⁄ld⁄zl⁄ ekip, kaptan Ali Çavdar'⁄n att⁄©⁄ gol
ile durumu 2-1 yapt⁄. Ûlerleyen dakikalarda bir
penalt⁄ at⁄‚⁄ daha kazanan Alman milli tak⁄m⁄ yine
Russon'un aya©⁄ndan durumu 2-2 yapan golü kaydetti. Türk milli tak⁄m⁄, ikinci yar⁄da üstün oynamas⁄na ra©men son dakikalarda Michael Wahl'⁄n
att⁄©⁄ 3. gole engel olamad⁄ ve kar‚⁄la‚madan 3-2
yenik ayr⁄ld⁄. Maçtan sonra aç⁄klama yapan milli
tak⁄m kaptan⁄ Çavdar, Alman hükümetine ve Alman
Futbol Federasyonuna organizasyondan dolay⁄

te‚ekkür ederek, "Maç⁄n sonucuyla ilgilenmiyoruz.
Ev sahibi tak⁄m⁄n saha avantaj⁄ vard⁄. Bu maça
haz⁄rl⁄k niteli©inde bak⁄yoruz" diye konu‚tu.
Federasyonun k⁄s⁄tl⁄ imkanlar⁄yla antrenmanlar⁄n⁄
yapt⁄klar⁄n⁄ ve yeterli derecede sponsor bulamad⁄klar⁄n⁄ ifade eden Çavdar, "Y⁄lda 2 kez kamp
yap⁄yoruz. Bu 2. kamp⁄m⁄zd⁄. Hedefimiz paraolimpiyatlara kat⁄lmak" dedi.
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SPOR KISA KISA

BEÍÛKTAÍ BERLÛN FUTBOL AKADEMÛSÛ TARAFINDAN DÜZENLENEN ''1. ADLER CUP''
Berlin'de, Be‚ikta‚ Futbol Akademisi taraf⁄ndan düzenlenen ''1. Adler Cup'' (1. Kartal Kupas⁄) futbol turnuvas⁄n⁄ Norberliner SC kazand⁄.Be‚ikta‚ Berlin Futbol Akademisi Ba‚kan⁄ Mesut Öndel, ba‚ar⁄l⁄ geçen bu
turnuvay⁄ geleneksel hale getirmek istediklerini ve her y⁄l May⁄s ay⁄nda düzenleyeceklerini belirtti. Öndel,
gelecek y⁄l turnuvaya, bu y⁄l vize alamayan Nijerya'daki futbol okulundan gençlerin ve Avrupa'n⁄n di©er
ülkelerindeki baz⁄ tak⁄mlar⁄n kat⁄laca©⁄n⁄ ifade etti.

Trabzonspor ikinci yarıda co‚tu: 3-1
Berlin Liga'da aldı©ı ba‚arılı sonuçlara bir yenisini daha ekleyen Trabzonspor, ligde 4. sıraya çıktı
VfB Concordia Britz deplasmanına çok eksik bir kadro ile gitmesine ra©men ikinci yarıda adeta co‚an
Trabzonspor, önce beraberli©i daha sonra da bir dakikada attı©ı iki golle sahadan üç puanla ayrılan taraf
oldu. Trabzonspor ‚imdiye kadar oynadı©ı 27 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 ma©lubiyet alırken, 57
gol attı ve 38 gol yedi. Trabzonspor topladı©ı 45 puanla ligde 4. sırada bulunuyor.
TRABZONSPOR Kadro:
Daniel, Serdar, Tolga Akman, Samet, Cenk, Zafer (Yıldırım), Volkan, Fatih, Selim, Erkut, Co‚kun
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Ankaraspor A Genç Verbandsliga yolunda
Berlin A Gençler Landesliga 1. grupta bir üst lige
çıkma azmini sürdüren Ankaraspor A Genç, 1. FC
Wacker 21 takımını da 5-2 ma©lup ederek liderli©ini
korudu Ûki kez ma©lup duruma dü‚melerine ra©men maçtan kopmayan ve üst üste attı©ı gollerle
farka giden Ankaraspor A Genç, maça iyi
ba‚lamasına ra©men 20. dakikada kalesinde golü
gören taraf oldu: 0-1. Bu gole cevap fazla gecikmedi ve 27. dakikada Bekir kafa ile durumu 1-1
yaptı.Oyunun 31. dakikasında rakip kornerden bir
gol daha kazanınca durum 1-2 oldu.
Bu golden sonra rakip kaleyi adeta ablukaya alan
Ankaraspor A Genç, 34.dakikada Serkan`ın golü ile
durumu 2-2 yaptı. Beraberlik golü ile moral bulan
Ankaraspor A Genç, 39 ve 42. dakikalarda Serkan
ve U©ur`un golleri ile durumu 4-2 yaptı ve ilk yar⁄

bu skorla sona erdi.
Oyunun ikinci yarısında her iki takımın kar‚ılıklı
atakları oyunu orta saha mücadelesine getirdi.
Buna ra©men girdi©i birçok gol pozisyonundan
yararlanamayan Ankaraspor A Genç, 60. dakikada
Mücahit`in attı©ı golle durumu 5-2 yaptı ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Kadrosunda bulunan Ula‚, Bekir, Tugay, Bilal, Mücahit, Talha,
Hakan, Berkan, Kaan, Serkan, U©ur, Yunus, Ömer,
Emre, Can, Abdullah, Barı‚ ve Hasan adl⁄ futbolcularla mücadele eden Ankaraspor A Genç, ligde
yaptı©ı 18 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve
ma©lubiyet yüzü görmedi. Rakip kalelere 67 gol
bırakan ve kalesinde 18 gol gören tak⁄m, 46 puanla
liderli©ini koruyor.
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Türkiyemspor C tam yol
Berlin C Gençler katogorisinde ve Verbandsliga`da
mücadele veren Türkiyemspor C Gençleri, iki maçta
6 puan toplad⁄.
Hafta sonu Tasmania Gropiusstadt`⁄ deplasmanda
4-2 maglup eden Türkiyemspor C Gençleri, üç gün
arayla ve hafta aras⁄ oynad⁄klar⁄ ikinci lig maç⁄nda
da SC Staaken 1919 tak⁄m⁄n⁄ da 2-0 yendi.
Ligde tutunma sava‚⁄ veren rakibi kar‚⁄s⁄nda her
iki yar⁄da da adeta tek kale oynayan ve mutlak 10
gol pozisyonundan yararalanamayan Türkiyemspor C Gençleri, ilk yar⁄da Kerem`in att⁄©⁄ golle 1-0
önde kapad⁄.

Oyunun ikinci yar⁄s⁄nda da sahaya tamamen hakim
olan Türkiyemspor C Gençleri, bu yar⁄da da yine
Kerem`in att⁄©⁄ golle durumu 2-0 yapt⁄ ve sahadan
üç puanla ayr⁄lan taraf oldu.
Türkiyemspor C Gençleri ligde yapt⁄©⁄ 19 maçta 9
galibiyet, 1 beraberlik ve 9 ma©lubiyet alarak 34
gol att⁄ ve 33 gol yediler. Toplad⁄klar⁄ 28 puanla
ligde 7. s⁄rada bulunuyorlar.
Türkiyemspor C Genç: Tolga, Oguzhan, Ûbrahim,
Yasin, Khaled, Murat, Burak, Okan, Cem, Berk,
Kerem, Sirdan, Osman, Emre, Y⁄ld⁄r⁄m ve Burak
Temren ELMASOÌLU
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Sultanlar yar⁄ finale ç⁄kt⁄
Futbolda Berlin Bayanlar Kupa çeyrek final
maç⁄nda Al-Dersimspor Bayanlar⁄ rakibi Spandauer
Kickers`i 5-0 yenerek ad⁄n⁄ yar⁄ finale yazd⁄rd⁄.
Berlin Verbandsliga`da basar⁄l⁄ bir sezon geçiren
ve ligde 3. S⁄rada bulunan Al-Dersimspor Bayan
Futbol Tak⁄m⁄, çeyrek finalde e‚le‚tigi Verbandsliga`n⁄n kuvvetli ekiplerinden Spandauer Kickers`i
bilhassa ikinci yar⁄daki mükemmel oyunu ile 5-0
yenerek yar⁄ finale ç⁄kan tak⁄m oldu.
Maça defans a©⁄rl⁄kl⁄ ba‚layan rakibi kar‚⁄s⁄nda gol
yollar⁄nda zorluk çeken futbolun Sultanlar⁄, üst
üste yakalad⁄klar⁄ pozisyonlardan istifade edemezken zaman zaman da kotrataklar yediler. Defans⁄n
belkemi©i Safiye ve arkada‚lar⁄ rakibe gol imkan⁄
vermezlerken, rakibi çözen gol 39. dakikada
Burcu`nun nefis ‚utu ile geldi: 1-0. Devre bu skorla
kapand⁄.
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Ûkinci yar⁄da sahada ayak basmad⁄k yer b⁄rakmayan Al-Dersimspor Bayanlar⁄, oyunun 47. dakikas⁄nda yine Burcu`nun aya©⁄ndan kazand⁄klar⁄
golle durumu 2-0 yaparak rahatlad⁄lar. Bu gollerden sonra rakip defans takdi©inden vazgeçince
goller üst üste geldi. Maç⁄n 73. dakikas⁄nda Susu,
84. dakikada Sophie ve 87. dakikada da Mehtap`⁄n
att⁄klar⁄ gollerle sahadan 5-0 galip ayr⁄lan AlDersimspor Bayanlar⁄ adlar⁄n⁄ yar⁄ finale
yazd⁄rd⁄lar.
Sultanlar yar⁄ finalde Regionalliga temsilcisi LFC
Berlin ile kar‚⁄la‚acaklar.
Al-Dersimspor Bayan Tak⁄m⁄: Paros, Cournelia,
Safiye, Christen, Sophie, Armina, Susu, Mehtap,
Burcu, Miriam, Zeynep, Friedrike, Marte, Annika
Temren ELMASOÌLU

SES 25memoli.qxd:SES 24.qxd

24.06.2010

19:49 Uhr

Gelece©in millileri y⁄ld⁄zla‚t⁄
SV Empor kulübünün organize etti©i “Realtax
Junior Championship Berlin 2010” adli Berlin`in en
büyük futbol turnuvas⁄nda 13 yasalt⁄ genç futbolcular harikalar yaratt⁄. Turnuvada Türk futbolcular
da dikkatleri çeken isimler oldular.
10 Bundesliga tak⁄m⁄ olmak üzere 16 tak⁄m⁄n iki
gün üst üste ve k⁄yas⁄ya mücadele etti©i 13 ya‚alt⁄
gençler turnuvas⁄nda Türkiyemspor 9. olurken
sampiyonlu©u VfL Bochum tak⁄m⁄ kazand⁄.
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark`ta ve iki sahada
yap⁄lan turnuvaya FC Bayern München, Bayer
Leverkusen, VFB Stuttgart, VFL Bochum, Borussia
Mönchengladbach, 1.FC Nürnberg, FC Hansa
Rostock, Hertha BSC, SV Empor, 1.FC Union, FC
Förderkader Rene Schneider, BFC Dynamo,
Türkiyemspor , BFC Dynamo, Auswahl Mitte ve
Auswahl Pankow tak⁄mlar⁄ kat⁄ld⁄. Ilk günde rakiplerine üstünlük saglayarak final bölümüne kalan
tak⁄mlar ikinci günde kalabal⁄k bir seyirci toplulugunun ç⁄l©⁄nca destek ve alk⁄‚lar⁄ ile k⁄yas⁄ya
mücadele ettiler. Final mac⁄nda kar‚⁄ kar‚⁄ya gelen
Hertha BSC ile VfL Bochum tak⁄mlar⁄ normal sürede gol kaydedemeyince penalt⁄ at⁄‚lar⁄nda rakibine
3-1 üstünlük sa©layan VfL Bochum ‚ampiyon oldu.
Turnuvan⁄n ikincili©ini Hertha BSC, ücüncülü©ünü
1. FC Nürnberg ve 4. lü©ünü de FC Bayern München
kazand⁄. Berlin Verbandsliga`da lider olmalar⁄na
ra©men Bundesliga tak⁄mlar⁄na kar‚⁄ yeterli olamayan ve turnuvay⁄ 9. bitiren Türkiyemspor, ilk kez
büyük sahada ve 11 ki‚iyle mücadele verirken
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tecrübe de kazand⁄.
Ûki gün devem eden turnuvada sahalara damga
vuran Türk gencleri de vard⁄. Orkun Koymal⁄, Emre
Can, Tolunay I‚⁄k (VfL Bochum), Adem Ayd⁄n,
Olgun Kurnaz (Hamburger SV), Serkan Uygun, Enis
Küley (VfB Stutgart), Ak⁄n Memetoglu (FC Bayern
München), Ca©atay Kader, Serhat Güler (Bayer 04
Leverkusen), Ahmet Ermi‚ (Nürnberg) Can Sakar,
Emre Stang (Hertha BSC), Sami Osman, Deniz C⁄tak
ve Emre Keser (BFC Dynamo) daha 13 ya‚⁄ alt⁄nda
olmalar⁄na ra©men Türk seyirciler bizi iyi takip
etsinler der gibiydiler.
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Al-Dersimspor
Derbide dostluk
bozulmad⁄
Berlin Landesliga 2.
Grupta oynanan derbi
maçta Hürtürkelspor ile
Al-Dersimspor sahadan
1-1 berabere ayr⁄larak
puanlar⁄ payla‚t⁄lar.
Bulundu©u grupta zirve
mücadelesi veren ve
‚ampiyonluk kovalayan Al-Dersimspor ile kümede
kalma mücadelesi veren Hürtükelspor ikinci yar⁄da
kar‚⁄l⁄kl⁄ bulduklar⁄ gollerle sahadan birer puanla
ayr⁄lmalar⁄na ra©men beraberlik her iki tak⁄ma da

yaramad⁄.
Oyunun ilk yar⁄s⁄nda kars⁄l⁄kl⁄ ataklar olmas⁄na
ra©men gol pozisyonlar⁄ çok azd⁄. Tamamen orta
saha mücadelesinde geçen ilk yar⁄daki tek önemli
gol pozisyonunda Hürtürkelspor`lu Cemal yüzde
yüz gol pozisyonunu kullanamayarak tak⁄m⁄n⁄ bir
golden etti ve devre 0-0 sona erdi.
Oyunun ikinci yar⁄s⁄nda tak⁄mlar⁄ beraberli©i
bozma çabalar⁄ oyuna zevk ve heyecan getirdi.
Nitekim 55. dakikada kazan⁄lan frikik at⁄‚⁄n⁄ kullanan Engin topu adeta adrese teslim etti ve Ça©da‚´
a sadece dokunmak kal⁄nca Al-Dersimspor maçta
1-0 öne geçti. Bu golden sonra rakip kaleyi adeta
ablukaya alan Hürtürkelspor 60. dakikada üst üste
iki mutlak pozisyondan yararlanamad⁄. Bu gollük
vuruslar⁄ çizgiden ç⁄karan Al-Dersimspor defans⁄
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Hürtürkelspor
64. dakikada Ufuk`un att⁄©⁄ gole mani olamay⁄nca
durum 1-1 oldu. E‚itlik golünden sonra galibiyet de
arayan Hürtürkelspor, bu kez kaleci Timur`un
mükemmel kurtar⁄‚lar⁄na tak⁄l⁄nca her iki tak⁄m
sahadan birer puanla ayr⁄ld⁄lar: 1-1.

Hürtürkelspor:
Bilal, Kadir (Karimi), Muhammed, Tarik, Christian,
Yusuf, Eren, Özcan (Ufuk), Ardahan, Abou-Khalil,
Cemal

Al-Dersimspor:
Timur, Ozan (Hasan Durak), Huzuli, Yusuf, Cem,
Hasan Akku‚, Hasan Ulu‚an, Ça©da‚, Engin, Niyazi,
Ali
Temren ELMASOÌLU
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1. SV Galatasaray

Íampiyonlu©a ko‚uyorlar
Berlin Amatör A ligi ikinci grupta oynayan 1. SV
Galatasaray Berlin ‚ampiyonlu©a ko‚arken,
ma©lubiyet de tanımıyorlar
En son ve önemli maçlarında TSV Helgoland 97
takımını her iki yarıda attıkları birer golle 2-0 yenen
antrenörleri Ahmet Akar yönetimindeki sarı-kırmızılı takım ‚imdiye kadar oynadı©ı 18 maçta sadece
3 beraberlik alarak göz kama‚tırıyor.
Deplasmanda oynadı©ı maçta sahada Kemal,
Ferhat, Dursun, Cüneyt, U©ur, Ramazan, Tayfun,
Erkan, Murat, Serdar, Emrah, Bülent, Çetin, Berkay,
Mustafa ve Mehmet Acar`dan kurulu futbolcularla
yer alan 1.SV Galatasaray Berlin, ilk yarıda etkili bir
futbol oynamasına ra©men ancak son dakikada
Cüneyt`in mükemmel hareketlerle getirip uzattı©ı

topu Erkan`in tamamlaması ile 1-0 öne geçti ve
devreyi de bu skorla kapadı.
Maçın ikinci yarısında adeta tek kale oynayan ve
farkı açmaya çalı‚an 1.SV Galatasaray Berlin, birçok gol pozisyonundan yararlanmazken bekledi©i
gole 70. dakikada Dursun`un vuru‚u ile kavuçtu
ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Íimdiye kadar oynad⁄©⁄ 21 maçta 18 galibiyet ve 3
beraberlik alan 1. SV Galatasaray Berlin, 61 gol atip
kalesinde sadece 12 gol gördü ve toplad⁄©⁄ 57
puanla liderlik koltu©unda oturmakta. Ûki takımın
bir üst kümeye çıkaca©ı ligde sarı-kırmızılı takımın
üçüncü ile arasında 16 puanlık bir fark var ve kalan
7 maçta bu farkın kapanması da mümkün görülmemekte.
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