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Yaz tatilinden sonra
siz sevgili okurlarımızla tekrar bulu‚maktan mutluluk
duyuyoruz.
Türkiye’de tatillerini
Ege
Bölgesi’nde
geçirenler son yıllarda Ege’de bulunan Türk ve
Yunan adalarına da seyahat etmeye ba‚ladılar.
Tabi bu seyahatler eskiden de vardı ama son yıllarda fazlala‚tı.
Biz de son birkaç yıldır yaz tatillerinde Kuzey
Ege’deki adaları geziyoruz. Geçen yıl Bozcaada’ya
gitmi‚tik, bu yıl da Midilli adasına geçtik.
Yurt dı‚ında ya‚ayan vatanda‚larımız Yunan adalarına vizesiz seyahat edebiliyorlar. Bu olanak nedeniyle Türkiye’ye yakın olan Sisam, Sakız, Rodos,
Midilli gibi Yunan adaları Türkler tarafından sık sık
ziyaret ediliyor.
Bu yılki Midilli seyahatimiz çok enteresan oldu.
Adadan Türkiye kıyılarını izlemek bir ba‚ka güzellik
idi. Gemi seyahati sırasında seyretti©imiz Ege’nin
e‚siz manzaraları da görülmeye de©erdi.
Yunanistan’daki ekonomik sıkıntılar ne yazık ki
adalara da yansımı‚, seyahatimiz sırasında bunu
hissettik ama Midilli halkı misafirperver insanlardı.
Umarız kom‚umuz bu sıkıntılardan yakın zamanda
kurtulur. Bakalım gelecek yıl yolumuz hangi adaya
dü‚ecek.
De©erli okurlarımız Ekim ayının sonunda iki önemli
bayramımızı idrak ediyoruz:
Biri dini bayramımız Kurban Bayramı, di©eri de milli
bayramımız Cumhuriyet Bayramı.
Tüm vatanda‚larımızın dini ve milli bayramını
yürekten kutluyoruz.
De©erli okurlarımız, sizlere SES dergisini okurken
keyifli dakikalar diliyoruz.
Bir dahaki sayıda bulu‚uncaya dek ‚en ve esen
kalınız.
Ahmet Tunga

Ahmet Tunga
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Büyükelçilik görevlerine atanan
Ûskender Okyay ve Mustafa Pulat
için veda toplantısı düzenlendi

Im Rahmen einer Veranstaltung hat
die Targobank, Ihr neues Projekt,
„Bankada“ vorgestellt.

Sri Lanka Büyükelçili©i görevine atanan Berlin
Büyükelçili©i Müste‚arı Ûskender Okyay ve Nijerya
Büyükelçisi olan Berlin Ba‚konsolosu Mustafa
Pulat için, Berlin-Brandenburg Türk-Alman Û‚adamları Birli©i (TDU) merkezinde bir veda toplantısı
düzenlendi.

Die für den Norden Berlins verantwortliche Leiterin
Nicole Schön hat mit 9 türkischstämmigen
Mitarbeitern aus verschiedenen Filialen, den türkischsprachigen Mitbürgern die neuen Konto bzw.
Kreditmodelle erklärt. Unter anderem sagte Frau
Schön : „Wir sind einer von euch. Wir verstehen
eure Sprache und unsere Tür ist jederzeit offen.

TDU Genel Ba‚kanı Remzi Kaplan ile TDU yetkililerinin hazır bulundu©u toplantıya Okyay ve Pulat'ın
yanı sıra Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni
Karslıo©lu, e‚i Gamze Karslıo©lu ve Sri Lanka'nın
Berlin Büyükelçisi Sarrath Kongahage de katıldı.
Büyükelçi Karslıo©lu konu‚masında, Berlin
Büyükelçili©i'nde görevli 2 arkada‚ının büyükelçi
olmasından büyük gurur duydu©unu ve bunun
Berlin Büyükelçili©i'ne verilen önemi gösterdi©ini
söyledi.

Hierbei fand Sie Unterstützung durch einige, der,
in Berlin bekannten Unternehmer. Unter anderem
vom Vorstandsmitglied der TD-IHK, Bahattin Kaya,
Vorstandsvorsitzender der TDU Remzi Kaplan und
mehrere Mitglieder der TDU.
Targobank, dessen Hauptsitz sich in Düsseldorf
befindet, ist mit seinen ca. 6.600 Mitarbeitern
momentan eine der größten Banken Europas.
Info: TDU

Okyay ve Pulat da konu‚malarında, kendilerine
gösterilen büyük ilgi ve alakadan dolayı Türk i‚
adamlarına ve kendilerine destek veren herkese
te‚ekkür etti.
Büyükelçi Kongahage ise, Türk meslekta‚ını tanımaktan büyük mutluluk duydu©unu belirterek,
kendisini Sri Lanka'da a©ırlamaktan büyük mutluluk duyaca©ını söyledi.
TDU Ba‚kanı Kaplan, Okyay ve Pulat'a fahri onur
belgelerini takdim ederken; Erfurt kentinde düzenlenen Dünya A‚çılar ‚ampiyonası'nda ba‚ka ülkeler adına altın, gümü‚ ve bronz madalya kazanan
a‚çılar da, ‚ekerden kitap ‚eklinde yapılmı‚ bir tatlıyı Büyükelçi Karslıo©lu'na hediye etti.
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Ûnternet Sayfas⁄
Ûmbiss|Restaurant
Spätkauf ve Bäckerei´lar için
300 Euro
www.matbaaberlin.de
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Açık Cami Günü
Ûki Almanya'nın birle‚me günü vesilesiyle ülkedeki
birçok camide geleneksel olarak "Açık Cami Günü"
düzenlendi.
Berlin'deki yakla‚ık 20 camide düzenlenen "Açık
Cami Günü" çerçevesinde kentin en büyük camisi
olan Berlin Íehitlik Cami'yi ziyaret eden çok sayıda
Alman vatanda‚ı, Hz. Muhammed'in hayatı ve Ûslamiyet hakkında bilgilendirildi.
Camiyi ziyaret eden Alman vatanda‚lar genelde,
böyle bir etkinli©in gerekli oldu©unu, etkinlik
çerçevesinde Ûslamiyet'in gerçekte nasıl bir din
oldu©u hakkında bilgi edindiklerini belirterek,
di©er yandan Ûslamiyet'in çok çe‚itli yüzü oldu©unu
da gördüklerini ifade etti.
Yakla‚ık 7 yıldan beri ebru sanatıyla ilgilenen
Reyhan Íahingöz de ziyaretçilere ebru sanatı hakkında bilgi vererek, çe‚itli çalı‚malarını sergiledi.
Camiyi ziyaret eden vatanda‚lara ucuz fiyatlarla
yemek ve içecekler de satıldı. Ev yapımı Türk

yemeklerini rahatça yiyebilmeleri için ziyaretçilere
cami avlusunda masalar da konuldu.
Öte yandan, Baden-Württemberg Eyaleti Uyum
Bakanı Bilkay Öneyi de Schorndorf Belediye
Ba‚kanı Matthias Klopfer ve Stuttgart Ba‚konsolosu Mustafa Türker Arı ile birlikte Diyanet Û‚leri
Türk Ûslam Birli©i'ne (DÛTÛB) ba©lı Schorndorf
Cami'yi ziyaret etti.
Öney, ziyaretten önce Stuttgart kentinde yaptı©ı
açıklamada, Müslümanlarla ilgili medyada ve siyaset alanında sürdürülen tartı‚maların her zaman
olumlu olmadı©ına dikkati çekerek, mevcut sorunların çözümü için Müslüman cemaatlerle e‚it
düzeyli bir diyalo©un yürütülmesi gerekti©ini söyledi.
Toplumda genelde "iyi" ya da "daha az iyi" ‚eklinde Müslümanları derecelendirme e©iliminin oldu©unu da ifade eden Öney, bunun e‚itlik açısından
do©ru bir tutum olmadı©ını kaydetti.
Öney, radikalizme kar‚ı mücadelenin ancak kar‚ıla‚malar ve diyalog yoluyla önlenebilece©ine inandı©ını sözlerine ekledi.
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Berlin'de 3. DÖGA Fuarı
Berlin'de üçüncüsü düzenlenen Döner ve
Gastronomi Fuarı (DÖGA) kapılarını ziyaretçilere
açtı.
Avrupa Türk Döner Ûmalatçılar Derne©i (ATDID)
tarafından bu yıl eski Tempelhof havaalanının bir
bölümünde düzenlenen ve iki gün süren fuarın
açılı‚ına Türkiye'nin Berlin muavin konsolosu
Zeynep Yılmaz, sektörde faaliyet gösteren ‚irketlerin temsilcileri ve davetliler katıldı.
ATDID Ba‚kanı Tarkan Ta‚yumruk, yaptı©ı konu‚mada, DÖGA'nın her yıl büyüdü©ünü belirterek,
döner ve gastronominin bir arada yer aldı©ı tek
platformun DÖGA fuarı oldu©unu ifade etti.
Ta‚yumruk, döner sektörünün Avrupa'da en hızlı
geli‚en ve sürekli büyüyen sektörlerden birisi
oldu©unu kaydetti.
Fuarın ilk gününün sektör temselcilere ayrıldı©ını
ifade eden Ta‚yumruk, ikinci gün herkesin fuarı
ziyaret edebilece©ini belirtti.
Muavin konsolos Yılmaz da bu fuarın çok önemli
oldu©unun farkında olduklarını belirterek, Avrupa
çapında yapılan çalı‚maların gurur verici oldu©unu
ifade etti.
DÖGA Fuarı'na bu yıl yakla‚ık 70 ‚irket katılıyor.
Fuarda küçük bir imalathane kuruldu ve ziyaretçilere dönerin nasıl yapıldı©ı gösterildi. Fuarda
ayrıca ''döner yeme'' yarı‚ması yapıld⁄.
Her yıl ziyaretçi sayısının arttı©ı DÖGA Fuarı'nı bu
yıl yakla‚⁄k 6 bin ki‚i ziyaret etti.
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Ya‚l⁄lar Temsilcilerinin
önerileri kabul edildi
Charlottenburg-Wilmersdorf Parlamentosunda
yap⁄lan önemli toplant⁄da ya‚l⁄lar temsilcilerinin (
Seniorenvertretung Charlottenburg-Wilmersdorf)
önerileri ço©unlukla kabul edildi.
Wilmersdorf Belediyesi Parlamento salonunda
gerçekle‚tirilen toplant⁄y⁄ BVV (Bezirksverordnetenversammlung) Ba‚kan⁄ Bayan Judith Stückler
ve Seniorenvertretung Ba‚kan⁄ Bay Jens Friedrich
Almanca ve Türkçe olarak yapt⁄klar⁄ konu‚ma ile
açt⁄lar.
Yap⁄lan toplant⁄da Ya‚l⁄lar Temsilcileri haz⁄rlad⁄©⁄
34 öneriyi BVV`ya sundu. Genel olarak sosyal,
sa©l⁄k, toplu ta‚⁄mac⁄l⁄k, ‚ehirçilik ve engellilerle
olmak üzere çe‚itli konular görü‚üldü.
Bunlar⁄n aras⁄nda özellikle ba‚ta Türkler olmak
üzere yabanc⁄lar⁄ da ilgilendiren konular ele al⁄nd⁄.
Öneriler aras⁄nda ya‚l⁄lara yard⁄ma, Ya‚l⁄ Temsilcilerine komite toplant⁄lar⁄nda söz hakk⁄
tan⁄nmas⁄na, Bürgeramt`larda herkesin anlaya-

bilece©i dilde yard⁄ma, Engellilere yeteri derecede
park yeri ayr⁄lmas⁄na, bak⁄ma muhtaç hastalar⁄n ve
engellilerin müracaat edece©i kurulu‚lar⁄n fazlala‚t⁄r⁄lmas⁄na, hastahanelerden taburcu olan hastalar⁄n ç⁄kt⁄ktan sonraki dönemlerinde yard⁄mlara,
U-Bahn`larda engelliler için asansörlerin yapt⁄r⁄lmas⁄na, ya‚l⁄lara bak⁄m mesle©ini (Altenpflege)
aile düzenini bozmadan daha cazip bir hale getirilmesine ve son zamanlar⁄n korkulu hastal⁄©⁄ bunaman⁄n (Demenz) bak⁄m sigortas⁄ kapsam⁄na
al⁄nmas⁄na ait önemli konular ele al⁄nd⁄.
Sunulan 34 maddelik önerinin çogunlu©u kabul
edilerek yetkili mercilere sunuldu. Kararlar yaz⁄l⁄
olarak bildirilecektir.
Temren ELMASOÌLU
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Berika Almanya Ma©azas⁄ ba‚kent Berlin´de
görkemli bir ‚ekilde aç⁄ld⁄.
Türkiyenin pazar pay⁄nda %80 gibi pay⁄ olan Berika
Tekstil ve konfeksiyon ‚irketi Berlin´nin hareketli
caddelerinden biri olan Kotbbuser Damm´da hizmette.
Muhte‚em Organize Süleyman Uzun´un sundu©u
aç⁄l⁄‚da gelen misafirlere kar⁄‚⁄k tatl⁄, soguk ve s⁄cak
içeceklerin yan⁄ s⁄ra çesitli promosyon hediyeler ikram
edildi.
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Aktuelles aus Steuern und Recht
Besteuerung der Kleinunternehmer§ 19 UStG
Was bewirkt die Kleinunternehmerregelung ?
Sie bewirkt das ein Unternehmer (egal ob freiberuflich, gewerblich oder nebenberuflich) von der
grundsätzlichen Verpflichtung, seine Umsätze mit
Umsatzsteuer zu belasten, befreit wird. In der
Praxis bedeutet das, dass der Unternehmer in seinen Rechnungen keine Umsatzsteuer ausweisen
darf (auch der Hinweis, 19 % oder 7% MWSt oder
USt enthalten ist nicht erlaubt). Im Gegenzug kann
der Kleinunternehmer auch keine Vorsteuern,
Erwerbsteuern oder Einfuhrumsatzsteuern vom
Finanzamt wieder bekommen.
Wird man automatisch Kleinunternehmer ?
Ja, grundsätzlich ist jeder Unternehmer
Kleinunternehmer, sofern er innerhalb der
Gesamtumsatzgrenzen bleibt (zur Prüfung dieser
Grenzen siehe weiter unten). Im Fragebogen zur
steuerlichen Erfassung, den der Gewerbetreibende
kurz nach der Gewerbeanmeldung erhält, wird er
jedoch gefragt ob er diese Regelung beibehalten
möchte oder lieber darauf verzichten möchte. Liegt
er also unter den Gesamtumsatzgrenzen kann er
wählen (optieren) zwischen der Regelversteuerung
und dem Kleinunternehmerstatus. Liegt er oberhalb der Grenzen kommt die Kleinunternehmerregelung nicht in Betracht.
Was ist überhaupt der Unterschied zwischen
Umsatzsteuer, Vorsteuer und Mehrwertsteuer ?
Auch wenn ein Kleinunternehmer mit der folgenden Schilderung nichts zu tun hat ist es wichtig,
das er sie kennt, da es ihm sonst schwerer fällt die
Kleinunternehmerregelung zu verstehen. Auch
wird es ihm dann schwer fallen die Entscheidung
zu treffen ob er vielleicht lieber auf die Anwendung
der Kleinunternehmerregelung verzichten soll.
Letztendlich bedeutet alles eigentlich das gleiche,
aber je nachdem aus welcher Sicht man die Steuer
betrachtet, nennt man sie anders.
1) Die Steuer, die ein Unternehmer an das
Finanzamt aufgrund seiner Umsätze bezahlen
muss, nennt man Umsatzsteuer (Der Unternehmer
stellt die Umsatzsteuer seinen Kunden zusätzlich
in Rechnung und leitet sie dann weiter ans
Finanzamt).
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2) Die Steuer die ein
Unternehmer von einem anderen Unternehmer in Rechnung
gestellt bekommt und
sich vom Finanzamt
wiederholen
kann
nennt man Vorsteuer.
3) Den Begriff Mehrwertsteuer gibt es im
Steuersystem zwar nicht mehr, aber er wird noch
benutzt um die Begriffe Umsatzsteuer und
Vorsteuer zu vereinen.
Beispiel:
Ein Unternehmer kauft einen CD Player bei seinem
Lieferanten für Netto 100 Euro + 19% USt 19 Euro.
Er muss also 119 Euro an seinen Lieferanten bezahlen. Von dem gezahlten Kaufpreis bekommt er die
19% Umsatzsteuer 19 Euro (was für ihn Vorsteuer
ist) vom Finanzamt wieder, so das ihm für den Kauf
des CD Players lediglich 100 Euro an Kosten entstanden sind.
Jetzt möchte der Unternehmer den CD Player selber
für Netto 200 Euro + 19% USt 38 Euro verkaufen. Er
bekommt von seinem Kunden also 238 Euro. Von
diesen 238 Euro muss er jetzt die 19% Umsatzsteuer 38 Euro ans Finanzamt bezahlen.
Ergebnis: der Unternehmer wird nicht mit
Umsatzsteuer belastet sondern nur der Endkunde.
Der Unternehmer leitet die Umsatzsteuer lediglich
für seinen Kunden weiter an das Finanzamt. Der
Unternehmer hat bei diesem Geschäft einen
Rohgewinn von 100 Euro erziehlt (200 Euro
Nettoverkaufspreis ./. 100 Euro Nettoeinkaufspreis).
Info:BBH
Ahmet TUNGA
(ahmet-tunga@gmx.de)

Araba Radyo Pikap
Almanya üzerine elli yıl öncesinden neleri
hatırlıyoruz?
Almanya’ya ilk ayak basan i‚çiler hangi hayallerle
gelmi‚lerdi buraya ve bu hayallerden günümüze ne
kaldı?
Ya‚am öylesine acımasız ve hızlı akıp gidiyor ki,
günümüzün getirdi©i sorunlarla u©ra‚maktan, Türk
i‚çilerinin buraya asıl ne için geldikleri ve ilk yıllardaki ya‚am biçimleri unutuldu gitti.
Oysa eskiden Almanya’ya ilk giden i‚çiler gerek
Almanya’da, gerek Türkiye’de çok konu‚ulurdu.
Onlar üzerine olmadık hikayeler anlatılırdı. Ba‚ındaki tüylü ‚apkasıyla, altında arabasıyla karikatür
dergilerine ve filmlere konu olmu‚tu Almancılar.
Ardından, ‘Size traktör alaca©ız, size fabrika kuraca©ız’ bahaneleriyle vatanda‚larımız açıkgözler
tarafından dolandırılmı‚lardı. Türkiye’ye izine
giderken yol derdi vize derdi, çocukların okul derdi
ve daha neler neler... Yani elli yıllık zaman içinde
biz gurbetçiler bütün bunları ya‚adık hep.
Ancak ‚u ilk yıllar ne kadar enteresan, ne kadar
de©i‚ik bir zaman dilimiydi. O yıllarda, Almanya’da
kesinlikle sadece birkaç yıl kalaca©ımızı dü‚ünüyorduk. Ve o zamanın ‚artlarında bazı e‚yaları
satın alıp Türkiye’ye götürmeye çalı‚ıyorduk.
Ya‚ı müsait olanlar ‚öyle bir dü‚ünseler eski günleri anımsarlar.
1963 yılında Almanya’daki Türk i‚çileri üzerine
yapılan bazı ara‚tırmalardan birkaç birkaç bilgi vermek istiyorum. Böylelikle biraz ilk yılları aklımıza

getirip, o yıllardan günümze Almanya’daki ya‚amların nasıl de©i‚ti©ini gözlerimizin önüne getirelim.
O
zamanlar
yapılan
ara‚tırmalara göre, Türk
i‚çilerinin Almanya’da en
çok satın almak isedikleri
e‚yalar Türkiye’de kolaylıkla satıp kazanç elde edebilecekleri e‚yalardı ve bunlar arasında otomobil
ilk sırada yer almaktaydı.
Otomobili izleyen di©er e‚yalar da ‚öyleydi:
Buzdolabı, fırın, çama‚ır makinesi, radyo, pikap,
teyp...
Tarım ve sanayi ile ilgili araçlar ise ‚unlardı:
Traktör, su pompası, kaynak makinesi, freze makinesi, torna makinesi, tesviye takımı, demircili©e ait
takım, makine tamir takımı, marangozluk takımı,
matbaa makinesi, boya makinesi...
Dikkat edilirse yukarıdaki listede televizyon yok.
Çünkü 1963 yılında televizyon Almanya’da henüz
yaygın de©ildi. Yani Almanya Türk i‚çileriyle birlikte geli‚ti ve ilerledi.
Türk i‚çileri Almanya’ya gayet mütevazı birkaç
istek için geldiler, onları alıp gideceklerdi ama
olmadı ve aradan elli yıl geçti.
Onlar hep kendi ya©larıyla kavruldular. Yardım eli
uzandı mı, eh biraz. Ama daha çok kendi ba‚larının
çaresine kendileri baktılar ve bu günlere geldiler.
Bakalım Almanya’daki i‚çilere hayat daha neler
ya‚atacak. Ûn‚allah Türk i‚çileri bundan sonra hep
güzel günler ya‚arlar, çünkü hakettiler bunu.
Hüdai ÜLKER
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Ye‚er ve Tolga`ya bir ömür
Boyu Mutlulukler dileriz…
Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄
sevdikleriyle payla‚d⁄lar...
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Potsdamer Str. 203 numaradaki Cafe Peri hizmete aç⁄ld⁄…
Cafe Peri`nin Dekorasyonu Türkiye`den getirten, Sahibi Enver
Akku‚, Pazar günleri ve di©er günler kahvalt⁄, çay, kahve, kuruyemi‚ ve kumpir sunmakta. Özel toplant⁄lar için Rezervazyon
yap⁄labilen Cafe Peri`nin telefonu: 030 – 40 399 332

23

24

25

26

Çi©köftem 2 ‚ubesini Muhte‚em bir aç⁄l⁄‚la
Kotbusser Tor Merkezinde hizmete sundu
1993 y⁄l⁄n´dan beri Türkiye de Fast Food sektöründe çok h⁄zl⁄ bir ‚ekilde
büyüyen ve geli‚en Çi©köftem marka olarak tüm dünya aç⁄l⁄yor.
Avrupa´n⁄n bir çok ülke ve ‚ehirlerinde ‚ube veren Çi©köftem 2. Íubesini vatanda‚lar⁄m⁄z⁄nda yo©un ya‚ad⁄©⁄ Kreuzberg ilçesinin merkezi olan
Kotbusser Tor´da hizmete açt⁄. Aç⁄l⁄‚a Türkiyeden özel gelen Çi©köftem
ustalar⁄ndan Cüneyt Kaçan usta tüm mü‚terilere tad⁄ml⁄k ikramlarda
bulundu.
Aç⁄l⁄‚´da Muhte‚em organize Süleyman Uzun yine i‚ ba‚⁄ndayd⁄.
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Aylin ve Can`a bir ömür Boyu Mutlulukler dileriz…
Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄ sevdikleriyle payla‚d⁄lar...
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Eine entspannende Ambiete, erstklassiger Service und der guter
Geschmack des Shisha. Einer schönen Lounge mit dem modernen
orientalischen leckeren Cocktails.
Die Fußballiga ist auch Live dabei.
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Aylan ve Ça©tay`ya bir ömür
Boyu Mutlulukler dileriz…
Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄
sevdikleriyle payla‚d⁄lar...
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Campus Party´ye Türkiyeden de olmak üzere
Avrupan⁄n çe‚itli ülkelerinden 10. 000 ki‚iye
yak⁄n Üniversiteli kat⁄ld⁄.
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EYLÜLÜN EN GÜZEL ZAMANI,
MiDiLLi ZAMANI
NASIL GiDiLiR?
Midilli`ye eskiden Foca`dan da ula‚⁄labiliyordu
ama ‚imdi tek ula‚⁄m Ayval⁄k üzerinden. Ayval⁄k
feribot iskelesinden her gün adaya kar‚⁄l⁄kl⁄ sefer
var.
NEDEN GiDiLiR?
Midilli abart⁄s⁄z sade ama görgülü bir ada. Deniz
mevsimi d⁄‚⁄nda da görülebilecek nefis köyleri,
zeytinya©⁄ müzeleri, kiliseleri ve Osmanl⁄`dan
kalma sanat eserleri var. Ama daha da önemlisi
Midillli´nin bir ruhu var. Ayr⁄ca denizde f⁄rt⁄na
olmad⁄©⁄ sürece Midilli, yazlar⁄n yan⁄ s⁄ra as⁄l sonbaharda nefis.
iKi GÜZEL KÖY: MOLIVOS VE PETRA
Molivos etkileyici bir Ortaça© kenti, Petra ise bu
kentin 5-6 dakika yakn⁄nda plajlar⁄ ile ünlü bir sahil
köyü. Molivos, Ortaça© kalesinin çevresine ve
alt⁄na yay⁄lm⁄‚. Bütün evler ta‚tan veya ahsaptan
yap⁄lm⁄‚. Avlular ve balkonlarla birlikte farkl⁄ bir
güzelli©i ve son derece enterasan bir ‚ehir plan⁄
var.Kentte 18. Yüzyil`a dayanan birçok konak
muhafaza ediliyor. Bunlardan biri, çok iyi i‚lenmi‚
duvar resimleri ile süslenmi‚ olan Giannakou
Kona©⁄.
NE ALINIR?
Yunanistan`in milli içkisi uzo, uzonun ana vatan⁄
Midilli. Hatta dünyan⁄n en iyi uzosu kabul edilen
Barbayanni markas⁄ burada üretiliyor. Uzodan
sonra ikinci milli içecek frappe. Çocuk ya‚l⁄ herkes
mütemadiyen buzlu bir nescafe çe‚idi olan frappe
içiyor. Adan⁄n en önemli di©er geçim kaynaklar⁄
sardalya bal⁄©⁄ ve kefalotiri (kelle) peyniri. Her ikisininde bir çok çesidi var. Özellikle Mandamados
Köyü`ndeki mand⁄raya u©ramadan dönmeyin.
EN iYi KAFELER
Kordon boyunca lokmac⁄ ve börekçi sabaha kadar
aç⁄k. Lukumas (tarç⁄nl⁄ Kar‚⁄yaka lokmas⁄), bugaca
(içi muhallebili börek) ve tiropita (peynirli su böregi)
OSMANLI PASTANESi: PALLENION
1800`lerde Osmanli taraf⁄ndan banka binas⁄ olarak
yapt⁄t⁄r⁄lm⁄‚, 1900`lerin ba‚⁄nda pastaneye dönü‚türülmü‚. Kubbeli devasa kilisenin tam kar‚⁄s⁄nda.
Bir kap⁄s⁄ Ermu Caddesi`nde, bir kap⁄s⁄ kordon
boyunda.Klasik ve ‚⁄k. Duvarlarda Midilli`nin büyütülmü‚ eski fotograflar⁄ var. Kahvesi çok güzel.
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KAZ DAGLARI
ÇiÌERLERiNiZ BAYRAM EDECEK
Kaz Da©lar⁄, dünyan⁄n en çok oksijen üreten ikinci
da©⁄. Tertemiz havas⁄ tüm yor©unlu©unuzu üzerinizden al⁄yor. Yenilenerek ‚ehre dönebilirsiniz.
Tertemiz havas⁄, do©as⁄ ile gelen herkesi kendine
hayran b⁄rakan Kaz Daglar⁄`nin tarihteki ad⁄; Ûda
Da©lar⁄. Kaz Daglar⁄`n⁄n bulundu©u Biga Yar⁄madas⁄, bereketli topraklar⁄, sulak alanlar⁄, yer üstü
ve yer alt⁄ zenginlikleri, uygun iklim ko‚ullar⁄ndan
dolay⁄ binlerce y⁄l boyunca yerle‚im alan⁄ olarak
kullan⁄lm⁄‚. Zen©inliklerinden dolay⁄ sald⁄r⁄ya
u©ram⁄‚ ve ya©malanm⁄‚. Bu hareketlilikten olsa
gerek; bölgede kültürel, ekonomik ve sosyal
canl⁄l⁄k sürekli var olmu‚. Oksijeni bol olan bu
yörede tatilin tad⁄ ba‚ka. Kaz Daglari`nda görmeniz
gereken yer say⁄s⁄da oldukça fazla: Alt⁄noluk,
Adatepe, Gömeç, Küçükkuyu… Yap⁄lacak en güzel
aktivite, do©a yürüyü‚leri. Bol oksijen e‚li©inde
yapabileçe©iniz yürüyü‚ler, zinde hissetmenizi
sa©layacak. Kaz Daglar⁄`nda zeytin üretimini görmek de güzel bir seçenek olabilir. Adatepe
Zeytinyagi Müzesi`nde zeytin üretimine ‚ahit olabilirsiniz. Kaliteli zeytinya©⁄n⁄n üretildi©i bölgede
asma yapraklar⁄na sar⁄l⁄ sardalya, fener bal⁄©⁄,
börülce suyunda pi‚irilen tarhana çorbas⁄ mutlaka
denenmeli. Kaz Daglar⁄`na düzenlenen trekking
turlar⁄nda ise en çok alabal⁄k tava ve otlu peynirli
gözleme ra©bet görüyor. Zeytinya©⁄, zeytin almadan da dönmeyin deriz.
NASIL GiDiLiR?
Ûstanbul`a dört saat uzakl⁄ktaki Kaz Daglar⁄`na
ula‚⁄m⁄n en kolay yolu, Band⁄rma feribotunu kullan⁄p, Band⁄rma, Bal⁄kesir, Edremit, Alt⁄noluk,
Küçükkuyu yolunu izlemek. Di©er bir seçenek de
feribotla Band⁄rma`ya geçtikten sonra Biga, Can,
Bayramic, Ezine, Ayvac⁄k, Küçükkuyu güzergah⁄n⁄
takip etmek.
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Kadriye Türker ve Cemalettin Türker`in Biricik O©ular⁄ Tar⁄k Tufan`n⁄n
Muhte‚em bir Sünnet dü©ünüyle sevdi©i arkada‚lar⁄ ve yak⁄nlar⁄y`la
e©lenceli bir aksam geçirdi. SES dergisi olarak, Tebrik ederiz.
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Strassenfest von Seniorenvertretung Charlottenburg - Wilmersdorf.
Mitglieder der Seniorenvertretung Charlottenburg - Wilmersdorf, nichts
entgeht ihnen. Mit einem schönen Straßenfest feierten die Senioren
aus Charlottenburg - Wilmersdorf bis in die Nacht.
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Merkez
Kottbusser Damm 65 | 10967 Berlin
(Hermannplatz)

Info 030 - 62 00 84 84
Íube
Kottbusser Damm 65 | 10967 Berlin
(Karstadt içi)

Ganim Authman
Orpedo, Berlin`in en ünlü Restoranlar⁄ndan olup, ünlü ahç⁄lar⁄n⁄n
haz⁄rlad⁄©⁄, bir birinden lezettli yemekleri ile tan⁄nan Osmanya
Restoranda bir güzel ak‚am yeme©i düzenlendi. Çok say⁄da davetlinin
kat⁄ld⁄©⁄ yeme©e, Imam Ganim Authman`n⁄n okudu©u dua ile aç⁄ld⁄.
Orpedo Firman⁄n Genel Müdürü Dilhan Görgün tüm konuklar⁄n
masalar⁄n⁄ dola‚arak kendilerini afiyet olsun dileklerin`de bulundu.
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TAHTAKALE
Karl-Marx str.61•12043 Berlin
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Ba‚örtü yasa©ı
Berlin Eyaleti Çalı‚ma, Uyum ve Kadın Bakanı
Kolat, ba‚örtü yasa©ının yasalara aykırı bulunmasını memnuniyetle kar‚ıladı -Kolat: ''Hiç kimsenin,
bir meslek adayını sadece ba‚örtüsünden dolayı
reddetmeye hakkı yok''
Bakan Kolat, tarihi Brandenburg Kapısı'nın önünde
düzenlenen bir etkinlikte, yaptı©ı açıklamada, E‚it
Muamele Yasası'nın vatanda‚ları, sadece dinlerinden dolayı ayrımcılı©a u©ramaları kar‚ısında korudu©unu belirterek, ''‚imdiki kararın bir sinyal etkisi
var. Hiç kimsenin, bir meslek adayını sadece
ba‚örtüsünden dolayı reddetmeye hakkı yok''
dedi.
Kadınların, sadece ba‚örtüsü taktıkları için istihdam piyasasına girememelerine ili‚kin birçok
örne©in bulundu©una dikkati çeken Kolat, bu kararın ba‚örtülü kadınların ayrımcılı©a u©ramasının
kabul edilemeyece©i yönünde önemli bir sinyal
oldu©unu ifade etti.
Söz konusu mahkeme kararının, kadınların haklarını daha yo©un bir ‚ekilde aramasına vesile olmasını da dileyen Kolat, ''Sadece farklı göründükleri
için iyi e©itimli meslek adaylarını reddetme lüksümüz yok'' diye konu‚tu.

Müsiad Berlin,
Ba‚konsolos Pulat'ı u©urladı
Berlin'de görev süresi sona eren ve Nijerya
Büyükelçisi olarak atanan Berlin Ba‚konsolosu
Mustafa Pulat onuruna dün ak‚am Müsiad
Berlin'de bir veda programı düzenlendi.
Müsiad Berlin Ba‚kanı Veli Karakaya, Türk toplumuna yaptı©ı katkılarından dolayı Ba‚konsolos
Pulat'a te‚ekkür ederek, Pulat'ın, görev alanı
dı‚ında da Türk toplumunun sorunlarıyla
ilgilendi©ini belirtti.
Karakaya, "Tüm sivil toplum kurumlarına e‚it
mesafede ve kucaklayıcı tutumu, sivil toplum kurulu‚larının çalı‚malarına pozitif katkı yapmı‚tır"
dedi.
Pulat da görev süresince yapmı‚ oldukları
çalı‚malardan dolayı Müsiad Berlin yöneticilerine
te‚ekkür ederek, i‚ verenleri, yeni görev yeri olan
Nijerya'ya da yatırım yapmaya ça©ırdı.
Program sonunda Karakaya, Pulat'a, Berlin'in simgesi olan ayı heykeli hediye etti.

Kolat, Berlin'deki sorunlara ve bazı ırkçı saldırılara
da de©inerek, bu tür olayların önlenmesi ve ‚iddetin bir çözüm yolu olmadı©ının gösterilmesi için
çocukların küçük ya‚lardan itibaren demokrasi
sevgisiyle yeti‚tirilmesi gerekti©ini söyledi.
Etkinlikte, Berlin'in dünyaya açık bir kent
oldu©unun gösterilmesi için daha önce çocuklar
tarafından toplanan parmak izlerinin yer aldı©ı bir
tablo, Bakan Kolat'a takdim edildi.
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Berlin'de Cumhuriyet Balosu
düzenlendi
Berlin'de, Almanya'daki Türk-Azerbaycan Birli©i
(TAVD) tarafından Cumhuriyet Balosu düzenlendi.
Grand Hotel Esplanade'de düzenlenen baloya
Azerbaycan Büyükelçisi Perviz Íahbazov ve
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni
Karslıo©lu e‚leriyle, ayrıca Nijerya Büyükelçisi
olarak atanan Berlin Ba‚konsolosu Mustafa Pulat
ile Sri Lanka Büyükelçisi olarak atanan Elçi
Müste‚ar Ûskender Okyay da katıldı. TAVD Ba‚kanı
Hakkı Keskin, balonun açılı‚ında yaptı©ı
konu‚masında, Azerbaycan Cumhurba‚kanı
Haydar Aliyev'in 1994 yılında TBMM'de yaptı©ı
konu‚masında Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet
bir millet" oldu©unu belirterek, Türkiye'ye yardımlarından dolayı Azerbaycan halkı adına te‚ekkür
etti©ini hatırlattı. Azerbaycan'ın Da©lık Karaba©
bölgesinin 21 yıldan beri Ermeni i‚gali altında
bulundu©unu ve Ermenistan'ın bu i‚gali tüm uyarılara ra©men hala sürdürdü©ünü ifade eden Keskin,
Ermenistan'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak ortaya
attı©ı iddiaların da, kendi yaptıklarını gizleme
çabası oldu©unu kaydetti.
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Avrupa Türk Hukukçular Birli©i
yöneticileri MÜSÛAD Berlin'i
ziyaret etti
Avrupa Türk Hukukçular Birli©i (EATL) yöneticileri,
Müstakil Sanayici ve adamları Derne©i (MÜSÛAD)
Berlin Íubesi'ni ziyaret etti.
MÜSÛAD Berlin'in ofisinde gerçekle‚en ziyarette,
Avusturya'da ya‚ayan Banu Kurtulan ba‚kanlı©ındaki EATL yöneticileri, MÜSÛAD Berlin bünyesinde kurulan hukuk sektörünün üyeleriyle tanı‚tı.
Kurtulan, 2008 yılında bir konferansta avukat arkada‚larıyla tanı‚tıklarını belirterek, "Bir ‚eyler yapalım diye karar verdik ve derne©imizi kurduk. 8 ülkeden avukat üyelerimiz var" dedi. Ûlgilendikleri konuların Avrupa'da hizmet veren avukatların da ortak
konuları oldu©unu ifade eden Kurtulan, çe‚itli
etkinlikler yaptıklarını, e©itim seminerleri düzenlediklerini ve mesleki anlamda da kendilerini geli‚tirdiklerini kaydetti. MÜSÛAD Berlin Hukuk Sektörü
Kurulu Ba‚kanı Akın Hızarcı da EATL yöneticilerine
ziyaretten dolayı te‚ekkür etti. Hızarcı, bazı sorunlarda birlikte çalı‚malarının faydalı olabilece©ini
vurguladı. Projeleri hakkında bilgi veren EATL
yöneticileri, Berlin'deki meslekta‚larını, gelecek
aylarda Viyana'da düzenlenecek olan Ankara
Anla‚ması'yla ilgili toplantıya ve Ûstanbul'da yapılacak spor hukuku konulu etkinli©e davet etti.
Avukatlar, ortak çalı‚ma alanları ve çe‚itli konulardaki sorunlar hakkında görü‚ alı‚veri‚inde de
bulundu.

Miss Turkuvaz
Almanya'nın en güzel Türk kızı seçildi Gelsenkirchen'de düzenlenen ''Miss Turkuvaz
2012'' güzellik yarı‚masında Damla Bingöl birinci
oldu
Almanya'nın en güzel Türk kızı Berlinli Damla
Bingöl oldu. Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde
üçüncüsü düzenlenen ''Miss Turkuvaz 2012''
güzellik yarı‚masında 18 aday arasından matematik yüksek okulunda okuyan 22 ya‚ındaki Damla
Bingöl birinci oldu. Damla, tacını geçen yılın güzeli
Berna Keklikler'den aldı. Yarı‚maya Marl'dan katılan 24 ya‚ındaki Arzu Akyüz ikincili©i, Hückelhoven'den katılan 21 ya‚ındaki Gülcan Polat ise
üçüncülü©ü elde etti. Yarı‚maya Köln'den katılan
Betül A©abeyo©lu ise Miss Continantel ödülüyle
taçlandırıldı.
Gelecek yıl yapılacak Miss Deutschland yarı‚masına katılma hakkı elde eden Damla Bingöl, iki ki‚ilik
Dubai tatili de kazandı. Damla, yarı‚madan sonra
yaptı©ı açıklamada çok mutlu oldu©unu belirterek
birinci gelmesinin kendisi için sürpriz oldu©unu
ifade etti.
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Özorbeyi: “Engeller sizi yıldırmasın!”

ya‚adı©ında Alman yazar Goethe’nin sözünü anımsadı©ını söyledi ve “Hayatınızdaki zorlukları a‚abilirsiniz
bazı zorlukları da ba‚arılara dönü‚türebilirsiniz. Sakın
Yılmayın” diye konu‚tu.

Turkcell Europe gençleri Ba‚kent Berlin’de bulu‚turdu
Turkcell Europe Kupası birincileri Köln ve Stuttgart’tan
Turkcell Europe Kupası final maçları Berlin Alexanderplatz meydanında oynandı. Almanya’nın be‚ kentinden Berlin’e gelen genç takımlar futbol yeteneklerinin
yanısıra ho‚görü ve centilmenliklerini göstermek için
ye‚il sahada ter döktü. Köln ve Stuttgartlı ‚ampiyon
takımlara kupa ve sürpriz hediyelerini Turkcell Europe
Genel Müdürü Özorbeyi verdi.

Statzkowski: “Kazanırken de kaybederken de centilmen
olmak” Müste‚ar Statzkowski ise konu‚masında fair play
vurgusu yaptı ve gençlere ‚u mesajları verdi: “Spor
yoluyla özellikle de futbol sayesinde hem kazanmayı hem
kaybetmeyi ö©reniriz. Bugün Alexanderplatz’ta hem kazanırken hem kaybederken centilmenli©in ön planda
olması gerekti©ini görüyoruz.“

“Ho‚görü Kupası” sahiplerini buldu

Ba‚kent Berlin, Almanya’nın en büyük “Spor yoluyla
Uyum” projesi olan Turkcell Europe Kupası finaline ev
sahipli©i yaptı. Finallerin açılı‚ı Berlin Eyaleti çi‚leri ve
Spor Senötürlü©ü Müste‚arı Andreas Statzkowski ile
Turkcell Europe Genel Müdürü Ekrem Özorbeyi tarafından yapıldı. Finale Hamburg, Köln, Frankfurt, Mainz,
Stuttgart ve Berlin’den toplam 24 takım katıldı.
Özorbeyi: “Zorluklar sizi yıldırmasın”
Berlin’in ünlü Alexander meydanında turnuvaya katılan
25O’yi a‚kın gence seslenen Turkcell Europe Genel
Müdürü Ekrem Özorbeyi “Dokuz ülkede milyonlarca
ki‚iye ileti‚im hizmeti veren bir ‚irket olarak ileti‚imin
gücüne inanıyoruz. Önyargıları ileti‚imle a‚ar, birbirimizi
daha iyi tanır, daha iyi anlarız” dedi. “Farklılıklarınız
Almanya için zenginliktir” diyen Özorbeyi, hayatta herkesin engellerle kar‚ıla‚abildi©ini, kendisinin de zorluklar
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24 takımın kıran kırana geçen kar‚ıla‚malarında 14 ve 16
ya‚ arasındaki takımlardan Stuttgartlı TV Specktakel
birinci, Hamburglu Süderelbe 1, ikinci oldu. 17 ya‚ üstü
takımlardan Köln’den Midnightsoccer birinci ve yine
Köln’den 2. FC Holzbein ikinci oldu. Kupalarını büyük bir
co‚kuyla havaya kaldıran gençler Turkcell Europe’un sürpriz hediyelerini görünce sevinç çı©lıkları attı. Gençler
tablet bilgisayar ile bir aylık internet paketlerinin yarattı©ı
mutlulukla gençler Turkcell Europe Genel Müdürü Özorbeyi’ne sarılarak te‚ekkür etti.
Íarkılar söyleyen gençler yo©un alkı‚ e‚li©inde birinciliklerini kutladılar. Katılımcı gençlerden biri, “Turnuvaya
önceleri kazanmak için katıldık. Sonra baktık ki fair play
kuralları bizlere çok ‚ey ö©retiyor. Herkes ho‚görülü davranmaya dikkat ederse, birlikte ya‚amak daha keyifli
oluyor. Birinci oldu©umuz için çok mutluyuz” diye
konu‚tu.

3 gencimiz Medical Park
Antalyaspora davet edildi
04.10 ile 05.10 tarihleri aras⁄ Post Stadyumunda
düzenlenen 1.Türk Spor Merkezi 1994-1996
Seçmeleri ba‚ar⁄ ile sonuçland⁄.
Çe‚itli alman ve türk tak⁄mlar⁄ndan olu‚an 45 futbolcunun, 5 antrenör ve 10 görevlinin kat⁄ld⁄©⁄ seçmelere Medical Park Antalyaspor scoutu Say⁄n
Ahmet Korkmaz iki günün ard⁄ndan Cuma ak‚am⁄ 3
futbolculcuyu k⁄‚ döneminde Antalyaspora davet
etti.
1- Fatih Hatipo©lu, Berliner AK 07, 1996 do©umlu
2- Evren Biçen, Tasmania 73, 1996 do©umlu
3- Cenk Çetin, BSV Hürtürkel, 1996 do©umlu

Seçmeler bilindi©i gibi ücretsizdi ve masraflar türk
spor merkezi ve yönetim kurulundan kar‚⁄lanm⁄‚t⁄r. Bu Organize ile camiamiz ve bizzat da sporcular⁄m⁄z
daha da çok yak⁄nla‚m⁄‚t⁄r.
Sportif Organize Sorumlusu
Sanl⁄ Güldal DFB Menejer
Lisans
Organize Sorumlusu
Abdurrahman Köse BSV Hürriyet Burgund

Temren ELMASOÌLU
SES Spor sorumlusu

Kat⁄lan Hocalar⁄m⁄z
Ahmet Ezelsoy, DFB A Lisans - ASV Berlin
©dris Turan, DFB A Lisans - SC Staaken
Hasan Çil, DFB C Lisans - FC Kreuzberg
Recep Do©an, DFB C Lisans - FC Kreuzberg
Cem GÜlbay, DFB B Lisans - SK Türkurt

Kat⁄lan futbolcular⁄m⁄za, ailelere ve seyircilere
üstün hizmet ve iyi bir organize sunmak için elimizdeki bütün imkanlar⁄ kulland⁄k.

Ekibimiz

Zor hava ‚artlar⁄na ra©men 15 ki‚ilik organize ekibimize t‚k etmek istiyoruz. Bu 2 günlük seçmeler
45 futbolcu ve 15 ki‚ilik ekibi daha yak⁄n kayna‚ma
olmu‚tur. Sporcular⁄n disiplini, sayg⁄s⁄ ve istekli
çal⁄‚malar⁄ bizleri çok sevindirmi‚tir. Birlik ve Beraberli©in, sayg⁄ ve sevginin ön planda oldu©u bir
organize oldu.

Selçuk Y⁄lmaz - Galatasaray Spandau
Fatih Erkoç
Ahmet Güldal
Furkan Beker - BFC Südring
Sedat Yüksel - BAK 07
Halil Çatal - BAK 07
Enis Güldal

Türk Spor Merkezi bu seçmeleri geleneksel hale
getirip, organizeyi daha büyük hale getirmek için
konsept haz⁄rl⁄©⁄ndad⁄r.
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Neukölln’lü Varol’un Hedefi
Dünya Íampiyonlu©u
Ba‚arılı boksörün 25 maçta 20 galibiyeti var
Varol Vekilo©lu, 1. August 1983 tarihinde Berlin’in
en büyük ilçesi Neukölln’de do©du ve do©du©u
günden beri çok sevdi©i bu ilçede ya‚ıyor.
Varol bey, liseyi bitirdikten sonra spora ba‚ladı,
sporun yanı sıra ekme©ini kazanmak için çe‚itli
yerlerde çalı‚tı. Çalı‚tı©ı i‚ler ço©unlukla spor
dalında olmu‚. ‚imdilerde Berlin’de lüks bir salonda personel antrenörü olarak görev yapıyor. Û‚lerinin yanı sıra tabi ki hiç aksatmadan boks antremanlarına da devam ediyor. Bu arada Varol bey evleniyor ve mutlu bir yuvaya kavu‚uyor. E‚i üniversite
e©itimini sürdürdü©ü için zamanının ço©u üniversite de geçiyor.
Varol beyin ailesi, Türkiye’nin gözbebe©i tarihi
‚ehrimiz Hatay’lı, ba‚arılı boksörümüz bu ailenin
üç çocu©undan en büyü©ü.
Varol Vekilo©lu, ‚imdiye de©in 25 maç yapmı‚ ve
bu maçların 20’sini kazanmı‚, nakavtla kazandı©ı
maç sayısı 12, bir de beraberli©i var.
Ba‚arılı boksör, ‚imdiye de©in Türkiye’de bir maç
yapmı‚ ve bu maçı Kanal Türk ile Euro Sport televizyonları canlı olarak yayınlamı‚. Boksörümüz,
galip ayrıldı©ı bu maç sırasındaki Türk seyircilerin
deste©ini ve co‚kunlu©unu unutamıyor, o nedenle
Türk milletine daha çok galibiyetler hediye etmek
istiyor.
Varol Vekilo©lu’nun örnek aldı©ı boksör,
Muhammed Ali.
Varol Vekilo©lu son olarak duygularını ‚öyle dile
getirdi:
‘Ben nasıl Muhammed Ali’yi örnek alıyorsam, bir
gün insanlar da beni de örnek alsın isterim. Boks
hassas insanların sporudur, boksör her zaman centilmendir, iyilikseverdir ve temiz kalplidir. Hedefim
dünya ‚ampiyonlu©u. Önüme büyük bir hedef koydum biliyorum ama bu hedef bana hırs veriyor, o
nedenle beni sevenlerin de deste©iyle bu amacıma
ula‚aca©ım. Herkese saygılarımı sunarım.’
Biz de SES dergisi olarak genç ve ba‚arılı boksörümüz Varol Vekilo©lu’na ba‚arılar dileriz.
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BEKO siegt beim Benefizturnier
Der Tag der Deutschen Einheit 2012 wird in die
Geschichte unseres Vereins eingehen. Beim 1.
Benefizturnier für Türkiyemspor am 3.10.2012 auf
dem Sportplatz in der Blücherstrasse kamen nicht
nur vier Generationen Türkiyemspor zusammen,
sondern auch insgesamt 4070 Euro an Spenden für
den Rettungsschirm Türkiyemspor.
Strahlend sonniges Herbstwetter sorgte für die
passende Rahmenbedingung des 1. Benefizturniers für Türkiyemspor, im Anschluß an die
Pokalpartie gegen Wilmersdorf. 10 Teams aus dem
Umfeld des türkischen Berlins spielten vor über
400 Gästen um den Pokal. Doch der Pokalgewinn
von BEKO im Endspiel gegen das Team von
Butterfly war nur Nebensache. Drehte es sich doch
heute nur um Türkiyemspor. So gab es auf dem
Platz und um den Platz herum ein Wiedersehen mit
alten Freunden, Spielern, Vereinsverantwortlichen
und Fans.
In den Teams, welches jedes mit einem
Mindeststartgeld
von
250
Euro
den
Rettungsschirm von Türkiyemspor unterstützte,
schnürten u.a. neben der lebenden Vereinslegende
Michael Mert Fuß, unserem EX-Star Stürmer Levent
„Rambo“ Kahraman, Ayhan Erusta, Ex-Präsident
Senol Akkaya, der türkische Generalkonsul
Mustafa Pulat und Staatssekretär Christian
Gaebler die Fußballschuhe. Im Vorfeld des Turniers
wurden die Jugendteams den Vereinsinteressierten präsentiert.

Teilnehmende Teams an dem Turnier waren mit
zwei Türkiyem-Allstar-Teams aus den 80er Jahren
sowie den 90er Jahren, neben den späteren
Finalgegnern Beko und Butterfly auch die Teams
der Fahrschule Nogat, Gillette, der Nar Bar, Büro
Koc, Beylerbey und des LSVD. Den Pokal gewann
Beko im Finale gegen das Sporthaus Butterfly. Die
All-Star Teams erinnerten in Trikots mit dem
Porträt von Ayhan Akca an den im August 2007 verstorbenen Stürmer-Star Türkiyemspor. Am Rande
des Turniers präsentierte Türkiyemspor mit seinem
Kooperationspartner LSVD ein Transparent gegen
Homophobie und Rassismus. Der Landessportbund LSD unterstützte das Turnier mit einer
betreuten Outdoor-Spielanlage, so das auch die
Kleinsten ungebrochenen Spaß erleben durften.
Die Besucher des Benefizturniers schwelgten in
Erinnerungen, so kam es am Spielfeldrand zu überschwenglichen Umarmungen und langen
Gesprächen über die Zeiten als Türkiyemspor noch
ganz andere Problem hatte. Als Fazit des sportlichen Nachmittags konnten die Gäste jedoch
gemeinsam das Gefühl mitnehmen , bei
Türkiyemspor Teil einer heterogenen generationsübegreifenden Community zu sein.
Alle Beteiligten freuen sich schon jetzt auf die 2.
Auflage des Benefizturniers im Winter, dann in
einer Kreuzberg Sporthalle.
Die Antrittsgelder und Spenden des gesamten
Events betrugen am Ende erfreuliche 4070 Euro.
Somit hat Türkiyemspor bisher 17027 Euro für den
Rettungsschirm aufbringen können.

Foto Günter Hartmann
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15 Eylül de Sport Zentrum Schöneberg Spor salonunda yap⁄lan 4.
Berlinsan Taekwando müsabakalar⁄ renkli, heycanl⁄ ve zevkli geçti.
Bu y⁄l internasyonal düzeyde yap⁄lan turnuvaya ba‚ta Almanya olmak
üzere Çekoslavya, Danimarka, Polanya, ve Iraktan Taekwando klübleri
toplamda 130 sporcu ile kat⁄ld⁄lar.
Berlinsan Taekwando e.V kulübü ve Antrönörü say⁄n Adnan Karabulut
kat⁄lan yo©un izleyecilere, Sponsorlara ve emegi geçen herkese
te‚ekkürlerini sundu.
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