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Haziran ayıyla birlikte yaz aylarına ilk
adımı attık ve 2013
y⁄l⁄n⁄da yarıladık.
Nisan ve Mayıs
aylarında bizler açısından önemli olan
iki bayram ya‚adık:
23 Nisan ve 19 Mayıs, ayn⁄ zamanda 1 Mayıs Û‚çi
Bayramı da her yıl oldu©u gibi tüm dünyada
kutlandı.
Berlin’de kutlanan 23 Nisan Çocuk Bayramı’na bu
yıl rekor düzeyde katılım oldu. 17 Haziran
Caddesi’ndeki sokak ‚enli©inde kurulan stantlarda
ve Brandenburg Kapısı önündeki sahnede Türk
kültürünün a©ırlı©ı vardı.
Bu yılki Sokak Íenli©i’nde Gazeteci Íenol
Çörekçi’nin açtı©ı foto©raf sergisi de büyük ilgi
gördü.
Saygıde©er SES Okurları
Tatilden önceki son dergimiz her zamanki gibi
özenle hazırlandı.
Sizlerin de fark etti©i gibi son yıllarda dergimizin
yazar kadrosu büyüdü.
Her sayı enteresan yazılar okuyoruz. Foto muhabirlerimizin çekti©i foto©raflar da dergimize renk
katıyor.
Arkada‚larımızın verdi©i emeklere te‚ekkür ederiz.
Derginin zengin içeri©i sizlere tatil sırasında
arkada‚lık ederse kendimizi mutlu hissederiz.
Fazla söze hacet ne, diyerek, sözümüzü burada
noktalıyor, sizlere e©lenceli dakikalar diliyoruz.
Ayrıca herkese iyi bir yaz tatili
dileriz.Tatilden sonra bulu‚uncaya dek, ho‚çakalın.

Ahmet T UNGA
ahmet-tunga@gmx.de
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Girls’Day Kızlar Günü etkinlikleri
TDU Almanya çapında düzenlenen Kızlar Günü
(Girls’Day) etkinliklerine bu yılda „Kendi Íefim
Nasıl“ olurum semineri ile katkıda bulundu.
Seminere 5 ila 10. sınıfa devam eden 30 kız ö©renci
katıldı. Seminer TDU YK üyesi ve i‚letme danı‚manı
Çetin Íahin taraf⁄ndan interaktif bir ‚ekilde sunuldu. Berlin’in çe‚itli okullarından gelen kız ö©renciler Celine, Sophie, Ûrem, Burcu, Janin, Zeynep,
Ester, Sarah, Moinia, Özge, Vivien ve di©erleri
ideallerindeki mesle©i söylediler. Mimar, marongoz, yazar, gazeteci, kimyager, avukat, doktor,
oyuncu, mühendis olmak istiyorlar. Bazılarıda
anne ve babalarının i‚letmelerini devralmak istiyorlar. Bütün bu mesleklerin serbest çalı‚arak da
yürütülebilece©ini anlatan Íahin, serbest
çalı‚manın, olumlu, olumsuz yanlarını kız ö©rencilerle payla‚tı.
Ne‚eli ve rahat bir ortamda geçen seminer sonrası
ö©rencilere katılım belgeleri verildi.
Girls’Day etkinlikleri her yıl Almanya çapında
düzenleniyor ve kız ö©rencilerin, daha cok erkeklerin ra©bet etti©i, mühendislik, fen bilimleri, el
sanatları gibi meslek dallarını tanımalarını amaçlıyor. Firmalar bu günde ö©rencilere kapılarını
aç⁄yor. Geçen yıl düzenlenen toplam 9500 etkinli©e
Almanya çapında 115.000 bin kız ö©renci katılm‚tı.
Haber: Mümtaz Ergün
4

Tempelhof-Schöneberg Belediye
Ba‚kanı Angelika Schöttler
TDU’yu ziyaret etti
Tempelhof - Schöneberg Ûlçesi Belediye Ba‚kanı
Angelika Schöttler beraberinde Ûlçe Uyum ve Göç
Görevlisi Gün Tank oldu©u halde, TDU’yu ziyaret
ederek fikir alı‚ veri‚inde bulundu.
Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerini tanıtmalarının ardından, Schöneberg – Tempelhof ilçesinin
ekonomik gücü, Türkiye kökenli ve di©er ülkelerden göçmen kökenli i‚letmelerin semtteki konumları konu‚uldu.
Belediye Ba‚kanı ilçenin güneyi Tempelhof bölgesinde sanayi üretiminin güçlü oldu©unu, nüfusun
yo©un ya‚adı©ı Schöneberg bölgesinde ise daha
çok hizmet sektörünün geli‚ti©ini vurgulayarak,
son yıllarda sanat galerileri gibi yaratıcı sektörlerin
Schöneberg’e gelmeye ba‚ladı©ına dikkat çekti.
Bayan Schöttler öncelikle meslek e©itimi konusunda i‚verenlere büyük bir sorumluluk dü‚tü©ünü
vurgulayarak, bu konuda belediye olarak her türlü
yardımı ve deste©i vermeye hazır olduklarını kaydetti.
Toplantı sonunda en kısa zamanda ilçedeki Türkiye
kökenli i‚letmelerle belediye binasında ortak bir
toplantı yapılması kararla‚tırıldı.
Toplantıya TDU yönetiminden ba‚kan yardımcıları
Fatma Güccük, Erkan Nasay, Sayman Ya‚ar Íahin
ve büro yöneticisi Mümtaz Ergün katıldılar.
Haber: Mümtaz Ergün

Türkiye'nin tanıtımı için
ralliye katılacaklar
Berlin Büyükelçili©i Türkiye'nin tanıtımı amacıyla 8.
Allgaeu Orient Rallisi'ne katılıyor
Berlin Büyükelçili©i, Türkiye'nin tanıtımı amacıyla
Almanya'da bu yıl sekizincisi düzenlenen AllgaeuOrient Rallisi'ne katılacak. Berlin Büyükelçili©i'nde
düzenlenen ralli tanıtımına Büyükelçi Hüseyin Avni
Karslıo©lu ile Düsseldorf Ba‚konsolosu ve ralli
takım kaptanı Fırat Sunel katıldı.
Karslıo©lu, Almanya'da "Dostluk rallisi" olarak bilinen Allgaeu-Orient Rallisi'nin gerçekle‚tirilece©ini
belirterek, büyükelçilik olarak bu ralliye katılıp,
Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi. Almanya’nın güneyindeki Allgaeu
bölgesinden ba‚layacak rallinin Ürdün'de sona
erece©ini belirten Karslıo©lu, rallinin güzergahının
üçte ikisinin Türkiye'de planlanmı‚ olmasının rallinin bu ba©lamdaki önemini arttırdı©ını kaydetti.
Karslıo©lu, ralli sayesinde Türkiye'nin artık sadece
deniz-kum turizmi ile de©il ba‚ka turizm ‚ekliyle de
kendisini tanıtaca©ına inandı©ını aktardı.
Rallide takım kaptanı olan Düsseldorf Ba‚konsolosu Fırat Sunel de özel etabı olan dostluk rallisine
20 ülkeden 300 takım ve 800 ki‚inin katılaca©ını,
Türk takımının, KKTC'den de bir takım olmak üzere
toplam 15 araçla bu ralliye i‚tirak edece©ini belirtti.
Sunel, 3 hafta sürecek ralli ile Ürdün'e kadar
gidilece©ini daha sonra araçların burada Birle‚mi‚
Milletler'e ba©ı‚lanaca©ını ve rallinin gelirinin
mülteci çocuklar için harcanaca©ını bildirdi.
Öte yandan ralli çerçevesinde 300 çocuk otomobili
ile Sultan Ahmet Meydanı'nda bir Guinnes rekoru
denemesinin yapılaca©ı açıklandı. Ralliye katılan
araçların en az 20 ya‚ında olmaları ve de©erlerinin
1111,11 avroyu geçmemesi gerekiyor.
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Berlin'de Alman vatanda‚lı©ı
kampanyası
Berlin'de eyaleti hükümeti, Alman vatanda‚lı©ına
geçi‚ kampanyası ba‚lattı.
Eyaletin Çalı‚ma, Uyum ve Kadın Bakanı Dilek
Kolat, Berlin'in Alman vatanda‚lı©ına geçen kimselere ihtiyaç duydu©unu, Avrupa Birli©i ve ABD
vatanda‚larına sa©lanan çifte vatanda‚lık imkanının Türklere de tanınması gerekti©ini bildirdi.
Berlin'de "Senin Íehrin - Senin Ülken - Senin Pasaportun" sloganıyla ba‚latılan kampanyanın afi‚
yüzü, Bakan Kolat ve aralarında Türklerin de bulundu©u göçmen kökenliler oldu. Kolat, kampanyayla
ilgili yaptı©ı açıklamada, Berlin'in Alman vatanda‚lı©ına geçen kimselere ihtiyaç duydu©unu belirterek, daha çok yabancının Alman vatanda‚lı©ı
almasının kentteki kültürel çe‚itlili©i artıraca©ını
ifade etti. Alman pasaportunun ‚ahıslara birçok
avantaj getirece©ine i‚aret eden Kolat, vatanda‚lı©ın seçimlere katılma hakkı ve seyahat özgürlü©ü gibi imkanlar sa©ladı©ını hatırlattı.
-"Yılda 7 bin yabancı Alman vatanda‚lı©ına
geçiyor"
- Kolat, Berlin'de yılda ortama 7 bin yabancının
Alman vatanda‚lı©ına geçti©ini kaydederek, yasaların çifte vatanda‚lı©a olanak sa©lamamasını
ele‚tirdi. Berlin eyaleti olarak, 18-23 ya‚ arasındaki gençleri iki vatanda‚lıktan birini seçmeye zorlayan "opsiyon modeli" uygulamasının kaldırıl6

masını talep ettiklerini hatırlatan Kolat, "Avrupa
Birli©i ülkelerinden veya ABD'den gelen yabancılar
için çifte vatanda‚ olma imkanı sa©lanıyor ancak
burada Türklerin de aralarında bulundu©u büyük
bir kesime bu olanak verilmiyor" dedi.
Kolat, "opsiyon modeli"nin ça©a uygun olmadı©ını
ve bu uygulamanın kaldırılması için federal hükümetin de©i‚mesi gerekti©ini kaydetti. Kampanyanın afi‚ yüzü olanlardan Muna Lekesiz ise,
yabancılara Alman vatanda‚lı©ına geçmeleri
tavsiyesinde bulunarak bunun vatanda‚lık hakları
konusunda pek çok avantaj getirece©ini ifade etti.
23 ya‚ındaki Lekesiz, kampanyalarda ba‚örtülü bir
ki‚inin bulunması gerekti©ini dü‚ündü©ü için bu
çalı‚manın yüzü olmayı kabul etti©ini kaydetti.
Kampanyanın yüzü olan isimler arasında Yasemin
Kıratçı, Güney Koreli Chung Noh Gross, Ganalı
Isaac Obeng ve eski Yugoslavya kökenli Pavao
Hudik de yer alıyor.

Berlin'de Anzak anma töreni
Britanya Sava‚ Mezarlı©ı'nda düzenlenen törene,
Avustralya'nın Berlin Büyükelçisi Peter Tesch, Yeni
Zelanda'nın Berlin Büyükelçili©i Maslahatgüzarı
Lisa Futschek ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi
Hüseyin Avni Karslıo©lu'nun yanı sıra Ûngiltere,
Kanada, Hindistan ve Fransız Büyükelçiliklerinin
temsilcileri katıldı.
Büyükelçi Karslıo©lu, burada Ûngilizce yaptı©ı
konu‚mada, Atatürk'ün Gelibolu'da hayatını kaybeden ve mezarları Türk topraklarında bulunan
Anzak askerleri hakkındaki ifadelerine yer verdi.
Íehitlik Cami Ba‚kanı Ender Çetin de Kuran-ı Kerim
okudu ve ardından okudu©u ayetlerin Ûngilizce tercümesini yaptı.
Deniz Kurmay Albay Mete Atay'ın da katıldı©ı
törende Karslıo©lu ile Silahlı Kuvvetler ve Kara
Ata‚esi Kurmay Albay Cihat Erdo©an mezarlıktaki
anıta çelenk koydu.
Saygı duru‚unda bulunulan törende, di©er ülke
temsilcileri çelenk koydu ve bir Hristiyan din adamı
dua etti.

Arda Danı‚manlık ve E©itim’in
Gümü‚hane Tarım Delegasyonu
Hayat Boyu Ö©renme Programı Leonardo Da Vinci
Vetpro Projesi çerçevesinde Gümü‚hane Gıda
Tarım ve Hayvancılık Ûl Müdürlü©ü, Gümü‚hane
Üniversitesi, Gümü‚hane Damızlık Sı©ır Yeti‚tiricileri Birli©i ortaklı©ında hazırlanan “Gelecek için
Organik Tarım” adlı proje kapsamında Arda
Danı‚manlık ve E©itim’in sunmu‚ oldu©u e©itim
programı çerçevesinde Berlin T.C. Ba‚konsolosu
Muavin Konsolosu Zeynep Yılmaz ile bir görü‚me
yapıldı.
Konsolos Yılmaz ’’Almanya’nın organik tarım alanında iyi bir pazarının bulundu©unu belirterek, AB
hareketlilik programları çerçevesinde Avrupa
Birli©i üyesi ülkelerin ve Türkiye’deki kurumlar arasında sanat, e©itim, kültür, sosyal, tarihi ve tarımsal üretim alanında çalı‚maların yürütülmesini,
kar‚ılıklı deneyimlerin aktarılmasını’’ çok olumlu
bulduklarını ve desteklediklerini belirtti.
Proje koordünatörü Bülent Turan Arda’nın yapmı‚
oldu©u üst düzey e©itim programıyla ’’Almanya
Çiftçi Odalar Birli©i, Brandenburg Tarım Bakanlı©ı,
Almanya Tarım Odaları Birli©i Tarım Akademisi ve
çe‚itli üretim çiftlikleinde yerinde e©itim ve incelemelerde bulunuldu©unu belirterek; Berlin’de
bulunmanın proje katılımcılarına mesleki ve sosyal
anlamada çok ‚eyler katmı‚ oldu©unu söyleyerek,
projenin uygulanmasınından duymu‚ oldu©u memnuniyeti dile getirdi.
ARDA - Beratung und Bildung
info@arda-bb.de
www.arda-bb.de
Taylorstr. 8A
14195 Berlin
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Íenol Çörekçi´den foto©raf Sergisi
damgas⁄n⁄ vurdu
Berlin’in dünyaca ünlü, tarihi Brandenburg Kapısı
önünde iki gün süren ‚enliklere bu yıl 500 bin
ki‚inin katılmasıyla bir rekor kırıldı.
Ara‚tırmacı-Gazeteci Íenol Çörekçi’nin Brandenburg Kapısı önünde ilk kez açtı©ı Berlin tarihiyle
ilgili foto©raf sergisi büyük ilgi gördü.
Çörekçi, yıllarca süren u©ra‚ılar sonucu
olu‚turdu©u foto©raf ar‚ivini özellikle gençler için
hazırladı©ını belirtti.
Çörekçi’nin stantını ziyaret eden Ba‚konsolos, bu
serginin gençler için çok faydalı ve örnek bir sergi
oldu©unu ifade etti ve Çörekçi’yi tebrik etti.
Özellikle Alman ziyaretçiler sergiye büyük ilgi
gösterdiler ve foto©raf satın almak istediler, ancak
Çörekçi foto©raflarının satılık olmadı©ını, hizmet
amaçlı sergilendi©ini belirtti. Sergiden sonra da bu
konuya ilgi duyan ki‚iler Çörekçi’ye sürekli telefon
edip foto©raf istediler ve sergi açma konusunda
bilgi aldılar.
Bu foto©raf ar‚ivi için 25 yıl u©ra‚tı©ını belirten
Çörekçi, bu ar‚ivle Almanya’da ya‚ayan göçmenler
olarak bu ülkenin tarihine de sahip çıktı©ımızı
göstermek istedi©ini belirtti.
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Ûnternet Sayfas⁄
Ûmbiss|Restaurant
Spätkauf ve Bäckerei´lar için
300 Euro
www.matbaaberlin.de
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Bengi Yaman Berlinli´lerle bulu‚tu
Berlin Klasik Türk Müzi©i Derne©i ,TÛO Derne©i ile
ortakla‚a düzenledikleri Reinickendorf semtinde
Ernst-Reuter-Salonunda ‘Güçlü Kadınlarla Güçlü
Yarınlar‘ konulu muhte‚em bir konsere daha imza
attı.
Koro ‚efi Abdurrahman Özyay’ın yönetti©i Konserin
1. Bölümünde Berlin Klasik Türk Müzi©i Koro’nun
seslendirdi©i ‚arkılar yer aldı. Sololarda ise Seyda
Yav‚an,“Baharın gülleri açtı“, Remzi Altıok,“Aylar
Yıllar geçti“, Bilsen Turgut,“Kanımda Kıvılcım“,
Selahattin Do©an,“ Ne günah etse açılmaz“, ve
Nejla Altıok,“Gözlerin bir a‚k bilmecesi“ unutulmayan efsane ‚arkıları seslendirdiler.
2. Bölümde ise Izmir ve Ankara Radyosu sazendeleri ile Saz eserleri ve Konuk Sanatçı, TRT
Tambur ve Ses Sanatçısı Bengi Yaman, muhte‚em
sesi ile seslendirdi©i ‚arkılarla müzik severleri
adeta kendinden geçirdi. Yaman, 25 ya‚ındayken
ilk kez konuk oldu©u Berlin Klasik Türk Müzi©i
Derne©i’nin bugün 25 ya‚ında olması sanatçı için
güzel bir tesadüfe rastladı©ını dile getirdi.
Berlin Klasik Türk Müzi©i Derne©i Ba‚kanı Remzi
Altıok, “Güçlü Kadın; ‚efkatli, merhametli, genelde
önyargısız, affedici, yardıma herzaman hazır ve en
önemlisi, yenili©e açık. Ben güçlü kadını böyle tanıdım ve böyle tanımlamak istiyorum. Güçlü kadın,
sadece para kazanan kadın de©ildir. Toplum içerisinde dü‚ünceleriyle, gösterdi©i yol ile, attı©ı adımlar ile bir‚eyler i‚aret etmeye yönelik çalı‚malar
yapan kadındır.
Türkiye’nin Berlin Ba‚konsolosu Ahmet Ba‚ar Íen,
“Berlindeki görevime henüz yeni ba‚lamı‚ken yine
bu salonda derne©in ilk konserini dinledim o kadar
ki görevime ba‚lad⁄kdan iki gün sonra 17 kasımda
bu salona bu güzel koroyu dinledim, ozamanda
heyecanlıydım ‚imdide çok heyecanlıyım, Berlindeki toplumumuzun siz güzide temsilcileri ile de ilk
kez burada tanı‚mı‚tım, bana ilk itibayı sizler verdiniz, sizler benim ilk göza©rılarımsınız hepinize
çok te‚ekkür ederim“ dedi.
Íen konu‚masına ‚öyle devam etti,“ Bu ak‚amki
konserin, güçlü kadınlarla güçlü yarınlara söylemi
hepimiz için çok önemli çok de©erli bir konuya dikkat çekiyor. Kadını e©itimli ve bu sayade güçlü ve
bilinçli olan toplumlar sa©lam temeller üzerine oturur çünkü, o toplumlarda aileler daha huzurludur,
çocuklar daha mutludur, atılan adımlar daha
do©ru, verilen kararlar daha sa©lıklıdır.
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Öntur 2. Íubesini hizmete sundu
20 y⁄l süreyi a‚k⁄n, Berlin`de hizmet vermekte olan
ÖNTUR Seyahat acentas⁄ sahiblerinden Turgut Yatc⁄
ikinci ‚ubeyi Kottbusser Damm 75 numaras⁄nda Türk
Hava Yollar⁄ acentas⁄ olarak açman⁄n gururunu ya‚⁄yor.
Dost, akraba ve çok say⁄da Û‚ adamlar⁄n⁄n kat⁄l⁄m⁄yla
gerçekle‚en aç⁄l⁄‚a, kurdeleyi kesmek için onur konu©u
olarak davet edelin TC. Berlin Ba‚konsolosu Ahmet
Ba‚ar Íen´de kat⁄ld⁄.
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Charlottenburg, Tempelhof ve Wedding´de 10 Íubesi bulunan
M&M Backshop Moabit Turmstr. 79 Numarada 11. ‚ubesini renkli
ve ‚enlikli geçen bir organizasyonla hizmete açt⁄.
Aç⁄l⁄‚ vesilesi ile mü‚terilerine uygun al⁄‚veri‚ imkan⁄ sununldu.
120 çe‚it ürün sunan M&M Back Shop tüm ‚ubelerinde parekende sat⁄‚⁄n yan⁄ s⁄ra toptanda sipari‚ almaktad⁄r.
M&M Back Shop ad⁄na yap⁄lan aç⁄klamada hedeflerinin bu y⁄l 12.
ve 13. ‚ubelerinin açmak oldu©udur.
Süleyman UZUN

18

19

Dü‚üncenin maddeye dönü‚mesi
Bir zamanlar ‘Tezahür Kanunları’ adlı ince bir kitap
okumu‚tum. Kitap hala bende ama, o kitaptan
daha fazla söz edebilmem için, onu yüzlerce kitap
arasından bulmam gerek.
O kitap bir dü‚üncenin gerçekle‚ip nasıl ortaya
çıktı©ını anlatıyordu. Yani dü‚üncenin ortaya çıkması, gerçekle‚mesi için ne yapmamızın, nasıl davranmamızın gerekti©i üzerine yazılmı‚tı.
Tabi ki günümüzde, bu konuda yazılmı‚ birçok
kitap var piyasada. O kitaptan sonra, buna benzer
çok kitap okudum.
Bu tür kitapları nedense seviyorum. Yani aklımıza
gelen bir dü‚ünceyi belli bir sistem içine koymadık
mı onun gerçekle‚emeyece©ini ö©reten kitaplar
faydalıdır, diye dü‚ünüyorum. Tabi aklımıza gelen
her dü‚üncenin gerçekle‚mesi ‚art de©il, hatta
bunun böyle olması daha da iyi. Ûnsan ancak çok
arzu etti©i bir hayalini gerçekle‚tirmek ister. Bu bir
meslek ö©renmek olabilir, bir i‚ yeri kurmak olabilir, veya daha ba‚ka güzel bir dü‚ünce olabilir.
Kitaplar, bir dü‚ünceyi gerçekle‚tirebilmek için,
yani dü‚üncenin maddeye dönü‚ebilmesini
sa©lamak için ‚u maddeleri uygulamamızı öneriyorlar:
-Öncelikle hangi dü‚ünceyi maddeye, yani gerçe©e
dönü‚türmek istedi©imizi çok iyi bilece©iz. Bu
dü‚ünceyi iyice sınırlayaca©ız, onun biçimini, maddesini, rengini gözlerimizin önüne getirece©iz.
-Onun bir biçim aldı©ını duyumsayaca©ız. Onu
dü‚üncemize alıp duyumsamaya ba‚ladık mı, artık
o ‚ey dü‚ünce dünyasında vardır. Bunu bozmadan
dü‚üncemizde tutmak i‚in en önemli yanıdır. Yani
bir dü‚ünceyi kafamızda iki üç gün tuttup, ondan
sonra ba‚ka bir dü‚ünceye atladık mı, ne eski, ne
de yeni dü‚ünce gerçekle‚ir.
-Nerede olursak olalım, kafamızdaki dü‚ünce ve
olu‚turdu©umuz hayal resim bizimle gelmelidir.
Ba‚ka bir deyimle, biz bunu sanki olmu‚ bitmi‚ gibi
görece©iz. Dü‚üncemizde bu ‚ekilde göremedik mi
gerçekle‚mez. Bir halterci veya yüksek atlayıcı,
önündeki a©ırlı©ı veya yüksekli©i dü‚üncesinde
kaldıramadı mı veya atlayamadı mı, gerçekte de
bunu ba‚aramaz.
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-Dü‚üncemizde gerçekle‚tirdi©imiz, yani elle
tutulur, gözle görülür bir
duruma getirdi©imiz bir
arzumuz üzerine artık bir
sorumluluk ta‚ıyaca©ız.
Yani onun gerçekle‚mesi
için çalı‚maya ba‚layaca©ız.
Evet, ne yazık ki çalı‚madan hiç bir ‚ey gerçekle‚mez. Ama burada güzel bir durum var. Bizim elle
tutulur, gözle görülür bir hayalimiz var, o nedenle
çalı‚mak zor gelmez, hatta zevk verir. Aslında
dünyada her ‚ey böyle gerçekle‚ir.
Bir i‚i sevmeden yapan birinin ba‚arı sa©ladı©ı
görülmemi‚tir. Ba‚arıyı dü‚üncesinde gerçekle‚tirebilen gerçek ba‚arıyı yakalayabilir.
Hüdai ÜLKER
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Gülhane Restaurant hizmete aç⁄lm⁄‚t⁄r.
Her türlü E©lence Ni‚an, Do©um günü
Catering yap⁄lmaktad⁄r, ayr⁄ca her Pazar
aç⁄k Büfe Kahvalt⁄ verilmektedir.
400m2 bahcede yemek ve çay keyfi
200 metre metro U-Bhf Osloerstr. yak⁄n⁄nda
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Besteuerung der Kleinunternehmer
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).
2) Die Steuer die ein Unternehmer von einem anderen Unternehmer in Rechnung gestellt bekommt
und sich vom Finanzamt wiederholen kann nennt
man Vorsteuer.
24

3) Den Begriff Mehrwertsteuer gibt es im
Steuersystem
zwar
nicht mehr, aber er
wird noch benutzt um
die Begriffe Umsatzsteuer und Vorsteuer
zu vereinen.
Wie prüfe ich, ob ich
die Kleinunternehmerregelung überhaupt in Anspruch nehmen DARF ?
Im Gründungsjahr muss der Gesamtumsatz glaubhaft geschätzt werden:
1) Er darf die Grenze von 17.500 ¤ nicht übersteigen.
2) Der Gesamtumsatz des Folgejahres muss ebenfalls geschätzt werden und darf die Grenze von
50.000 ¤ nicht übersteigen.
Sind beide Voraussetzungen erfüllt kann man im
Gründungsjahr die Kleinunternehmerregelung
beanspruchen. Bei Beginn der Tätigkeit mitten im
Jahr gelten die genannten Grenzen anteilig.
In den Folgejahren ist dann der tatsächliche
Gesamtumsatz zu ermitteln und entscheidet darüber, ob die Kleinunternehmerregelung weiterhin
beansprucht werden darf. Liegt er über 17.500
Euro kann man die Kleinunternehmerregelung für
das Folgejahr nicht mehr in Anspruch nehmen.
Für Verwirrung sorgt dabei regelmäßig die 50.000
Euro Grenze: Sie gilt ausschließlich im folgenden
Fall:
Liegt der geschätzte oder der tatsächliche
Gesamtumsatz in einem Jahr zwar unter 17.500
Euro aber wird er das Folgejahr wahrscheinlich
50.000 Euro übersteigen kann man die Kleinunternehmerregelung trotz der Unterschreitung
der 17.500 Euro NICHT für das Folgejahr in
Anspruch nehmen. Info:Haufe Steuer Office
Ahmet TUNGA

25

26

27

Yetenek Sizsiniz Türkiye´nin birincisi Atalay Demirci Tempodrom`da
Berlinli izleyicilerini gülmekten k⁄rd⁄ geçirdi.
Gösterinin sonuna do©ru iki tane mükemmel ‚iir okuyan ba‚ar⁄l⁄
Stand-Up c⁄, foto©raflardan olu‚an bir bölüm ile gösterisini noktalad⁄. Bu Güzel Organize için, Tiyatro 28, Say⁄n Ufuk Güldü
seyircilerden geçerli not ald⁄.
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Berlin'de 23 Nisan sokak ‚enli©i düzenlendi
Kentte geleneksel hale gelen ve "Uluslararası Çocuk Íenli©i" adı altında düzenlenen etkinlikte, stantlarla Türk kültürü tanıtılıyor, çocuklar
için futbol turnuvası düzenleniyor ve çocukların e©lenmesi için çe‚itli
etkinlikler yapılıyor. Ûki gün süren etkinlikte Brandenburg Kapısı önünde kurulan sahnede folklor, spor ve müzik gösterileri de sunuludu.
Yunus Emre Enstitüsü Ebru Sanatını tanıtırken, koleksiyoncu Íenol
Íahin Çörekçi de Almanya'nın yakın tarihi ile ilgili foto©raflar sergiledi.
Íenlik kapsamında çocuk olimpiyatı, maraton, resim yarı‚ması gibi
çe‚itli etkinlikler de düzenleniyor.
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Gümü‚ Bäckerei´⁄n
Organisazyonuyla düzenlenen Murat Ba‚aran
berlinlilere unutulmaz
bir gece ya‚t⁄.
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Co‚kun Sabah
Anneleri Co‚turdu
Berlin de Türkiye’nin
Berlin Ba‚konsoloslu©u
himayesinde düzenlenen
Anneler günü özel konseri
Humboldt Saal - Urania´da
gerçekle‚ti.
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Integrationspreis 2012 für Malermeister Cemal Ate‚
Das Landesamt für Gesundheit und Soziales zeichnete den Malermeister Cemal Ate‚ 2012 in der Kategorie
„Kleinunternehmen“ mit dem Integrationspreis aus. Ate‚ unterstützt in seinem Betrieb junge Menschen
mit Handicaps sich über den Beruf und die Arbeit in die Gesellschaft zu integrieren. Er gibt jungen
Menschen eine Chance, trotz ihrer Handicaps ihre Fähigkeiten zu beweisen. Er glaubt daran, dass jeder
Mensch etwas gut kann, auch wenn er keine guten Schulnoten oder eine körperliche Behinderung hat. Für
ihn ist wichtig, dass man den jungen Menschen die Möglichkeit gibt herauszubekommen was sie können.
Diese gesellschaftliche Verantwortung sollten seiner Ansicht nach viel mehr Betriebe übernehmen, als es
bisher der Fall ist.
Ate‚ ist diesbezüglich, aber auch generell kein Mann der vielen Worte, sondern der Taten. Schon sehr früh
hat der Malermeister erkannt, dass besonders junge Menschen mit Migrationshintergrund und junge
Menschen mit Behinderungen kaum eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben. Er kann sich noch sehr gut
daran erinnern, wie er als Kind von türkischen Gastarbeitern sich selbst in Deutschland integrieren musste. Ate erinnert sich auch daran, dass er kaum Unterstützung dabei bekam. Genau daran sollte sich seiner Ansicht nach etwas ändern. Dies ist einer der Gründe, warum er vielen jungen Menschen mit
Migrationshintergrund und jungen Menschen mit Behinderungen Praktikumsplätze anbietet.
Aus einem Praktikum kann ein Ausbildungsplatz werden. So wie bei seinen beiden Auszubildenden
Ibrahim Aslan und Belal El-Khadi. Der eine hat eine Lernschwäche, der andere ist gehörlos. Aber beide sind
lernfähig und lernwillig. Sicher benötigen beide besondere Unterstützung und Belal versteht das eine oder
andere nicht, auch wenn man ihm das aufschreibt. Aber im Großen und Ganzen sieht Ate zwei junge
Menschen, die ein Recht darauf haben anerkannt zu werden, auch wenn sie anders sind als andere.
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Zeynep ve Selçuk´a
bir ömür Boyu Mutlulukler dileriz…
Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄
sevdikleriyle payla‚t⁄lar...
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Dilnur ve Cihangir´e
bir ömür Boyu Mutlulukler dileriz…
Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄
sevdikleriyle payla‚t⁄lar...
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TDU'da çocukları engelli aileler ile
duygulu toplantı
Engelli çocukları olan ailelerle ilgili çalı‚malar
yapan Interaktiv e.V. TDU da bir ak‚am düzenleyerek, paskalya tatilinde Almanya’nın kuzeyinde
bulunan Rügen adasına yaptıkları üç günlük geziyle ilgili anılarını, deneyimlerini dile getirdiler, geziyle ilgili de©erlendirmede bulundular.
Ailelerin engelli çocuklarıyla birlikte katıldıkları
gecede, gezi ile ilgili bir film gösterildi. Son derece
duygulu anların ya‚andı©ı gecede, Interaktiv
Dernegi’inden Sevgi Bozda© ve Silke Dietrich
geziye toplam 46 ki‚inin katıldı©ını, bunlardan
15’ini engelli çocukların olu‚turdu©unu dile getirerek, TDU’ lu Û‚adamlarına ve di©er sponsorlara
yaptıkları maddi katkılarından dolayı te‚ekkür etti.
Geziye katılan aileler geziyle ilgili degerlendirmede
bulunurken, çocuklarının geziden büyük zevk aldıklarını, en ufak bir zorluk çıkarmadıklarını, bazılarının geri gelmek istemediklerini kaydettiler. Bu
gezinin kendileri için çok güzel bir anı ve deneyim
oldu©unu vurguladılar.
Bir anne: „çocukları nedeniyle kendilerinin de
engelli oldu©unu, 7 yıldır izin yapamadıklarını,
Berlin dı‚ına bile çıkamadıklarına dikkati çekerken,
bu gezi ile cesaret aldıklarını bu yıl ilk defa izine
Türkiye’ye gideceklerini“ belirtti.
TDU Ba‚kanı Remzi Kaplan salonda bulunan herkesin ve kendisinin de çok duygulandı©ını ifade ederek, „Esas i‚i, esas zorlu©u sizler çekiyorsunuz.
Gezide çocukların sevinci bizim de sevincimiz oldu.
TDU lu i‚adamları olarak böyle bir etkinli©e sponsorluk yapmı‚ olmaktan dolayı çok mutluyuz.
Sizlere söz veriyorum gelecek gezinizde TDU olarak en az 5000,- Euro luk bir destek verecegiz. TDU
olarak hep yanınızda olaca©ız“ dedi.
Gece sonunda Berlin Ba‚konsolosu Ahmet Ba‚ar
Íen dernek yöneticilerini gönüllü çalı‚anlarını kutlayarak dernek yöneticisi Sevgi Bozda© ile birlikte
geziye sponsorluk yapan i‚adamları Bahattin
Kaya, Kemal De©irmenci, Hüsnü Özkanlı, Seyfi
Bozda©, Remzi Kaplan ve Ahmet Ba‚bu©, Mümtaz
Ergün ve di©er sponsorlar Aktion Kindertraum’dan
bayan Friese und Kabel Deutschland’dan bayan
Stoll’a te‚ekkür plaketleri verdi.
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Merkez
Kottbusser Damm 65
10967 Berlin

Info 030 - 62 00 84 84
0177 - 65 15 787
Íube
Hermannplatz 1 | 10961 Berlin
(Karstadt içinde)

Melek ve Cenk´e
bir ömür Boyu Mutlulukler dileriz…
Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄
sevdikleriyle payla‚t⁄lar...
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Atahan, Kaan ve Hakan Orient Festsaal´de
muhte‚em sünnet dü©ünüyle sevdi©i
arkada‚lar⁄ ve yak⁄nlar⁄yla e©lenceli bir
ak‚am geçirdiler.
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Lindowerstr. 24 binas⁄nda hizmet veren Berlin Alperen Ocaklar⁄ ve
Türk Kültür Derne©inin ortakla‚a yapt⁄klar⁄ 3. KINDERFESTIVAL 3
gün boyunca Weddingde bulunan Nettelbeckplatz alan⁄nda ne‚e ve
co‚ku içerisinde yap⁄ld⁄.
Sunulan sahne program⁄n⁄n yan⁄s⁄ra çocuklar için yap⁄lan yar⁄‚ma
ve kurulan oyun park⁄nda doyas⁄ya e©lendiler.
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Ebru ve Murat´a
bir ömür Boyu Mutlulukler dileriz…
Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄
sevdikleriyle payla‚t⁄lar...
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“Gidenlerin Ardından” adlı bu Tiyatro-Oyunu gösterisi, Çanakkale Türküsü, Çanakkale Sava‚ı sırasında,
Kurtulu‚ ‚ava‚ı’nda ya‚ananları anlatan bir derlemedir. Çanakkale ile ilgili bilinen ve yazılanlardan yola
çıkılarak Ufuk Güldü tarafından oyunla‚tırılmı‚tır. Türkülerle, görsellerle desteklenen bu gösteri, okunacak ‚iirlerle beslenmi‚tir. Ûnsanımızın vatan sevgisini, fedakârlıklarını anlatan bu gösteride Tiyatro28’in
oyuncuları görev almaktadır. Ufuk Güldü’nün yönetiminde hazırlanan duygu yüklü iskeçler, gençlerimize
Kurtulu‚ Sava‚ı yıllarında ya‚ananlardan damlalar sunmaktadır.
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Ça©la ve Sezgin´e
bir ömür Boyu Mutlulukler dileriz…
Bu güzel günde Mutluluklar⁄n⁄
sevdikleriyle payla‚t⁄lar...
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Yurdagül Ailesinin biricik o©lu Selim
Charisma Festsaal´de muhte‚em sünnet
dü©ünüyle sevdi©i arkada‚lar⁄ ve
yak⁄nlar⁄yla e©lenceli bir ak‚am geçirdi.
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Türkiyemspor

Hürtürkelspor
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Derbi`de tek gol var
Berlin Liga`da oynanan derbi
kar‚⁄la‚mas⁄nda Hürtürkelspor, Türkiyemspor`u ikinci
yar⁄da att⁄©⁄ tek golle ma©lup
ederek liderlik koltu©una
kuruldu: 1-0. Her iki tak⁄m⁄n
kalecileri yapt⁄klar⁄ kurtar⁄‚larla fark⁄n aç⁄lmas⁄n⁄ önleTemren ELMASOÌLU
diler.
SES Spor sorumlusu

Berlin Liga`da zirve mücadelesi veren Hürtürkelspor, orta s⁄ralarda yer alan
Türkiyemspor kar‚⁄s⁄nda her iki yar⁄da üstün bir
oyun sergileyerek Abou Ûbrahim`in ikinci yar⁄da
att⁄©⁄ mükemmel golle sahadan üç puanla ayr⁄ld⁄
ve bir maç eksi©i ile liderlik koltu©una kuruldu.
Maça iyi ba‚layan Hürtürkelspor, 5. dakikada
Mücahit, 17. dakikada Semsettin ve 24. dakikada
da Atilla ile gole yakla‚t⁄ysa da kaleci Ayd⁄n`⁄ gecemediler. 35. dakikada da ani Türkiyemspor
ata©⁄nda Serkan, bu kez Hürtürkelspor kalecisi
Nihat`⁄ geçemedi. Devre 0-0 bereberlikle sona erdi.

Hürtürkelspor:
Nihat, Mücahit, Kadir, Faruk, Halil, Abou, Fatih,
Atilla (Samet), Íemsettin, Erdi, Safa (O©uzhan)

Ûkinci yar⁄da kar‚⁄l⁄kl⁄ ataklar vard⁄ ve her iki
tak⁄m⁄n orta saha mücadelesi zevkli ve heyecanl⁄
geçerken 64. dakikada Hürtürkelspor`lu Abou Ûbrahim sa© caprazdan att⁄©⁄ mükemmel ‚utla tak⁄m⁄n⁄
1-0 öne geçirdi.

Türkiyemspor:
Gökhan, Harun (Ûlyas), Enes, Onur, Ali, Sefa
(Cüneyt), Sinan, Kerem, Mustafa, Serdar, Serkan

Bu dakikada sonra kar‚⁄l⁄kl⁄ ataklar kalecilerin
ellerinde eriyince maç 1-0 Hürtükelspor`un galibiyeti ile sona erdi.
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Berlin`de törenle
kutlandı. Berlin'de Türk Spor Merkezi (TSM) öncülü©ünde düzenlenen,
etkinlikte futbol turnuvası gerçekle‚tirildi. Büyük boyutta bir Türk
bayra©ının asıldı©ı alanda 5 ya‚ındaki Bengisu Çetin, Ûstiklal Mar‚ı'nı
okudu. TSM Ba‚kanı Burak I‚ıkda©lıo©lu, bu yıl ikincisi düzenledikleri
kutlamaları geleneksel hale getirmeye çalı‚tıklarını belirtti.
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Berlin`li SEFA YILMAZ
A Milli Futbol takımında
A Milli Futbol Takımı’na ça©rılan Sefa Yılmaz milli
takımda olmaktan büyük onur duydu©unu söyledi.
Almanya’nın Herswewinkel kentinin Marienfeld
kasabasında kampta bulunan A Milli Futbol
Takımında futbolcu Sefa Yılmaz antrenman öncesi
basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kayserispor’da forma giyen Sefa Yılmaz, takımda
güçlü bir dönem geçirdi©ini ve hedeflerini anlatarak, ‘‘Gençlik a‚ısı oldu©umuza inanıyorum.
Herkesin hedefi var. Benim öncelikli hedefim
Avrupanın en büyük tesislerine sahip Kayserispor’u Süper Lig ‚ampiyonlu©una ta‚ımak.
Yönetim ve oyuncu kadrosu olarak büyük çaba
gösteriyoruz. Prosenicki sadece Kayserispor için
de©il Türkiye için büyük ‚ans. Tüm futbolculara
e‚it davranıyor. Almanya’da çok iyi alt yapı bilgisi
aldım. Taktiksel ve fiziksel anlamda çok ileri
çalı‚ıyorlar. Kayserispor’a büyük umutlarla geldim.
Fakat Türkiye ile kıyasladı©ımda büyük farklar var.
En önemli eksiklik zemin. Türkiye’de büyük takımların dı‚ındakilerin çalı‚tıkları zemin kötü, iyile‚tirilmesi gerek. Altyapıyı Almanya‘da aldım.
Altyapıya çok önem veriyorlar‘‘ diye konu‚tu.
Teknik adamlar Felix Magath ve Íota Arvaladze ile
kısa sürede çalı‚tı©ını ifade eden Sefa Yımaz,
‘‘Prosenicki büyük hoca Real Madrid tecrübesi
olmu‚ kariyerli bir teknik adam. Kadroya girmeyenlerin bile sevdi©i teknik adam‘‘ dedi.
Bu sezon en keyif aldı©ım maçların ba‚ında
Fenerbahçe maçının geldi©ini anlatan Sefa Yılmaz,
futbolcu olarak Zidane'yi örnek aldı©ını kaydetti.
Sefa Yılmaz 14 ‚ubat 1990, Berlin do©umlu,
Haziran 2011 tarihinden beri Süper Lig ekiplerinden
Kayserispor'da oynamaktadır.
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TSM Futbol Akademisi

TSM Futbol Akademisi

Antalya ve Ûstanbul kampından büyük ba‚arı ile
dönen TSM Futbol Akademisi, 2 futbolcusu
O©uzhan Uçar ve Cenk Çetin, Süper Lig takımlarından Antalyaspor`a davet edildi.

Berlin Türk Spor Merkezi çatı altında faaliyet gösteren TSM Futbol Akademisi çalı‚maları hız ile devam
ediyor. 28 Mart 2013 da Galatasarayın A-genç takımı ile Florya da özel maç yapan gençlerimiz, 02.0605.06.2013 arası bu defa Galatasarayın Avrupa karması aday kadrosuna 3 futbolcumuz dahil edilerek
yine Florya da özel maça katılacak.

Antalyaspor`un belirledi©i ve takibe aldı©ı 6 futbolcumuzun içersinde bulunan forvet O©uzhan ve orta
saha futbolcusu Cenk, davet edilmenin mutlulu©unu ya‚ıyor.
O©uzhan Uçar
Davet edildi©im için çok mutluyum. Hertha Berlin,
Tennis Borussia ve Staaken gibi güçlü takımlarda
oynadım ama BW Spandau da futbola tam bo‚
vermi‚ iken ‚ubat ayında TSM Futbol Akademisine
davet edildim ve 3 ay içersinde her‚eyim de©i‚ti.
Antalyaspor da ba‚arılı olmam için ne gerekiyorsa
yapaca©ım.
Çenk Çetin
Daha önce seçmelerde be©enilmi‚tim ve o günden
bu yana çok çalı‚tım. Antalyaspor büyük bir kulüb,
orada oynamak her genç futbolcunun hayalidir.
Eme©i geçen herkese te‚ekkür ederim.
TSM Futbol Akademisi Antrenörü Ahmet Ezelsoy
yaptı©ı açıklamada
- Takımımızda oynayan çok iyi, yetenekli ve karakterli futbolcularımız var. Kampın ba‚arılı geçmi‚
olması ve onun akabinde gelen davet bizi sevindirdi.
Antalyaspor gençlerimizi 250-300 futbolcunun
katıldı©ı seçmelere davet edebilirdi, ama kendilerinin sezon daha bitmeden ve U 17 takımı ile idmanlara çıkartacak olması, bu Projeye samimi bakı‚
göstergisidir.

Galatasaray Avrupa karması takım sorumlusu,
Antrenör Ûmdat Korkmaz öncülü©ünde Türkiye ye
gidecek olan 22 Karma futbolcudan, 4 Futbolcu
Ba‚kent
Berlini
temsilen,
TSM
Futbol
Akademisinden dahil edilerek Galatasaray Florya
Metin Oktay Tesislerinde 2 özel maç yapacak.
Aday Kadrosuna Berlinden katılacak olan
Futbolcular
Kubilay I‚ıkda©lıo©lu, BAK 07
U©urcan Yılmaz, BAK 07
Ahmet Sagat, Füchse Berlin
O©uzhan Uçar, BW Spandau
Takım Menejeri Sanlı Güldal '' Galatasaray Avrupa
Karmasına futbolcu verebildi©imiz için son derece
mutluyuz. Gençlerimiz hem Ba‚kent Berlini hemde
TSM Futbol akademisini en iyi ‚ekilde temsil edecekler.
De©erli GS Stuttgart ve Berlin Ba‚kanlarımız Ayhan
Yıldız ve Yalcın Sancar´a da verdikleri destekten
te‚ekkür ediyoruz.
22 genç futbolcuların 4 ayrı ülkeden ve çe‚itli
‚ehirlerden bir araya gelmesi, çok güzel ve benzeri
olmayan bir çalı‚ma.
GS Avrupa Karmasına ve Antrenörü Ûmdat
Korkmaza Ûstanbulda ba‚arılar dileriz.''
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1. FC SCHÖNEBERG
Am 27. April fand im Rathaus Schöneberg eine Feierstunde aus Anlass
des 100-jährigen Bestehens des 1. FC Schöneberg statt. Im Sitzungssaal der Bezirksverordnetenversammlung hatten sich mehr als 150
Mitglieder und geladene Gäste eingefunden.Nach kurzer Eröffnungsrede durch den 1. Vorsitzenden des FCS, Hans-Dieter Beuthin, gab es
Ansprachen, eine Laudatio und auch einen launigen Rückblick auf ein
Jahrhundert Fußball und mehr in Schöneberg. Unter anderen sprachen
die Bürgermeisterin des Bezirks Tempelhof-Schöneberg, Angelika
Schöttler, für den Berliner Fußball-Verband das Präsidiumsmitglied
Andreas Kupper sowie als Gesandter des Senators für Inneres und
Sport der Staatssekretär Andreas Statzkowski, der als Geschenk des
Bundespräsideten die Sportplakette übergab.
Andreas Ludwig
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Ûstanbul Berlin´e kar‚ı
Berlin'de düzenlenen boks ‚öleninde Ûstanbul'dan
gelen boksörler, Berlin karmasıyla kar‚ıla‚tı.
Berlin Boks Federasyonu, Ûsygym Boks Kulübü ve
Seestern am Schaltensee tarafından Schöneberg
Spor Salonu'nda düzenlenen ‚öleni Türkiye Boks
Federasyonu Asba‚kanı Mehmet Rıza Güleren,
Polonya Boks Federasyonu Asba‚kanı Mustafa
Koçino©lu ile Türk ve Alman sporseverler izledi.
Ûstanbul'dan gelen takımda Ûlter Spor Kulübü ve
Fenerbahçe'de forma giyen boksörler yer aldı.
Ûstanbul takımıyla Berlin karması arasındaki
müsabaka, 15-15 berabere tamamlandı.
Kar‚ıla‚malarda 38 kiloda Ömer Özdemir, 66 kiloda Tolga Kaya, 69 kiloda Volkan Karslı, 75 kiloda
Hasan Talan ve 81 kiloda Ömer Faruk Polat rakiplerini yenerken, 48 kiloda Yusuf Gökçek, 57 kiloda
Tekin Nak, 75 kiloda Burhan Alı‚kan ve 64 kiloda
O©uzcan Özcan rakiplerine ma©lup oldu. 60 kiloda
Volkan Gökçek ile 75 kiloda Önder ‚ipal ringden
berabere ayrıldı.
Güleren, yaptı©ı açıklamada, çok iyi bir organizasyon düzenlendi©ini belirterek, bundan sonra da
Berlin'de bir çok boks müsabakası yapabileceklerini ifade etti.
Koçino©lu ise organizasyonun, Türk-Alman dostlu©unun daha da geli‚tirilmesi ve burada ya‚ayan
Türklerin memleket hasretini gidermesi açısından
boks ‚öleni havasında oldu©unu belirtti.
Organizasyonu düzleyenlerden Seestern am
Schlachtensee'nin sahibi Metin Ko‚ar da amatör
boksun son yıllarda biraz arka plana dü‚tü©ünü
belirterek, boksu gençlere sevdirmek istediklerini
anlattı.
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Selçuk Aydın ve Ünsal Arık
rakiplerini yendi
Berlin'de düzenlenen organizasyonda Türk boksörler Selçuk Aydın ve Ünsal Arık rakiplerini ma©lup
etti.
Üniversal Hall'de yapılan boks müsabakalarında
Selçuk Aydın, hafif yarı orta siklette Ûtalyan rakibi
Guiseppe Lauri'yi 10 raunt sonunda puanla yendi.
Selçuk'a kar‚ıla‚ma sonunda ''Pan Asya Boks
Birli©i'' kemeri verildi.
Kar‚ıla‚madan sonra açıklama yapan Aydın, maçın
kendisi için iyi bir moral oldu©unu belirtti. Aydın,
''Kar‚ımda iyi bir rakip vardı. Gönül isterdi ki
nakavt edeyim, bunun için u©ra‚tım. 10 raunt boyunca direnen bir rakipti. Bariz üstünlükle maçı
kazandım'' diye konu‚tu.
Ünsal Arık IBF kıtalararası ‚ampiyonu
Süper orta siklette ringe çıkan Ünsal Arık da zorlu
geçen kar‚ıla‚mada Kenyalı rakibi Francis Cheka'yı
7. rauntta teknik nakavt ile yendi. Arık, kar‚ıla‚ma
sonunda IBF kıtalararası ‚ampiyonlu©u kemerinin
sahibi oldu.
Arık, yaptı©ı açıklamada, dünya ‚ampiyonlu©una
çok yakla‚tı©ını ve ünvan maçına çıkmaya hak
kazandı©ını belirterek.
Bir ba‚ka kar‚ıla‚mada Kübalı boksör Odlanier
Solis, a©ır siklet kar‚ıla‚masında Noverçli Leif
Larsen'i 12 raunt sonunda sayıyla yenerek ringden
galip ayrıldı. 2004 Atina Olimpiyatları ‚ampiyonu
Solis, böylelikle IBF kıtalararası ‚ampiyonluk
kemerini korumu‚ oldu. A©ır siklet boksörü Özbek
Ruslan Chagaev de, ABD'li rakibi Mike Sheppard'ı
ilk rauntta nakavtla ma©lup etti.
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Burak Potsdam´dan geçti
Berlin Do©umlu Burak Íahin A©⁄rsiklet Profesyonel
Box kariyerindeki üçüncü maç⁄nda Berlin Potsdam
ilçesinde Ringe ç⁄kt⁄.
Profi-Box-Event yönetimde Biosphare düzenlenen
kendisinden tecrübeli Macar Rakibini Tibor
Balogh´a adeta ringi dar ederek birinci raunda
nakavt etti.
Rakibini birinci raundun birinci dakikasnda balyoz
gibi yumruklar⁄ ile iki sefer yere seren Burak ,daha
sonra rakibini lakab⁄ gibi boba gibi yumruklarla 3
kez yere serince hakem Burak Íahini nakavtla
galip ilan etti.
Macdan sonra kendisini desteklemeye gelen 300
yak⁄n taraftar⁄n⁄ sevince bo©an Íahin, üçüncü
nakavt⁄m⁄ yapt⁄m hedefim belli ‚a‚mak yok dünya
Íampiyonlu©una kadar gidecem dedi.
Öte yandan gecede box müsabakas⁄n⁄ izleyen ünlü
profesyonel box menejerleri burak´a tam not verirken bir yandanda kendi ‚irketleri ad⁄na dövü‚mesi
için ikna etmeye çal⁄‚d⁄lar, Alman box yazar⁄
gazetecilerde burakla özel röpartaj yapt⁄lar.
Box galas⁄nda muhte‚em showlar⁄n yap⁄l⁄rken
ringde y⁄lan show adeta nefesleri kesti.
Brezilyal⁄ k⁄zlar⁄n samba danslar⁄da izleyiciler
taraf⁄ndan ilgiyle izlendi.
Gecede kendisini desteklemeye gelen seyirciler
aras⁄nda Anneside olan Burak Íahin galibiyetimi
Anneme hediye ediyorum dedi.
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