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Bizleri dergi tasar⁄m⁄nda yaln⁄z b⁄rakmayan
Deutsch Türkischer Fotosatz DTF `in sahibi,
de©erli i‚adam⁄m⁄z Say⁄n Ûbrahim ASLAN`a
sonsuz te‚ekkürlerimizi sunar⁄z.

Auflage:
Diese kostenlose Zeitschrift erscheint alle
zwei Monate in Türkisch und Deutsch, mit
einer Auflage von 5.000 Exemplaren. Artikel,
die mit den Namen gekennzeichnet sind,
entsprechen nicht immer der Meinung der
Redaktion, sondern des Autors. Keine
Gewähr für unverlangt eingesandte Fotos
und Manuskripte. Druckfehler vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche
Genehmigung, ist es nicht gestattet Fotos,
Werbeanzeigen und Texte zu kopieren oder
zu vervielfältigen.
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Merhabalar Sevgili SES Okurları !

Dergimizin bu sayısı biraz gecikmeyle çıktı bu nedenle özür
dileriz. 
Saygıde©er okurlar !
Önce Ramazan’ı idrak ettik, ardından da Bayram’a ula‚tık.
Herkesin Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. 

Bilindi©i gibi Ekim ayı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruldu©u
aydır. Tüm okurlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 

Dergimiz her zaman oldu©u gibi gene ilginç yazılar ve bir o kadar ilginç
foto©raflarla dolu.  

Dergimiz SES artık Berlin’in ‘olmazsa olmaz’ ları arasına girdi. Gösterilen ilgi
ve takdirler bizlere sık sık ula‚ıyor. Bizler de bu övgülere layık olmak için var
gücümüzle çalı‚ıyor, her sayı biraz daha iyi olmak için u©ra‚ veriyoruz.

Sevgili okurlar!
Bildi©iniz gibi SES dergisi artık Ûnternet’te de okunuyor. Bu yolla dergimizi
artık dünyanın her yerinden okuyabilirsiniz. Sadece yeni sayıyı de©il, inter-
nette eski sayıları da bulabilirsiniz. Arkada‚larımız titiz çalı‚malarla dergimi-
zin sayfalarını Ûnternet’e aktarıyorlar.

Saygıde©er okurlar ! 
Fazla söze ne hacet, diyerek sizleri dergiyle ba‚ ba‚a bırakıyor, e©lenceli
dakikalar diliyoruz.

Sayg⁄lar⁄mla
Ahmet TUNGA www.Berlin-SES.de

ahmet-tunga@gmx.de Berlin-SES@gmx.de

KARDEÍ YAYINLAR:
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ALMANYA’NIN EN BÜYÜK DÖNERÛ
BERLÛN’DE

Wedding semtinin imaj⁄n⁄ düzeltmek için düzenlenen
‚enliklerde çe‚itli kültürler sergilendi. Yap⁄lan etkin-
likler çerçevesinde özel olarak kurulan  döner
stand⁄nda 581 kg a©⁄rl⁄©⁄ndaki döner pi‚irilerek ‚enli-
klere kat⁄lanlara ikram edildi. Almanya’n⁄n döner kral⁄

Remzi Kaplan bir
ilki ilk defa denedi-
klerini ve 581 kg
a©⁄rl⁄©⁄nda boyu bir
otuz santim ve
geni‚li©i bir metre
20 santim olan
d ö n e r i m i z l e
Almanya’da  ilk
defa bir rekoru
denedik. Dev
döner görenler
‚a‚⁄rd⁄lar. Döner

Kral⁄ Remzi Kaplan önümüzde ki y⁄llarda daha büyük
dönerlerle Guinness Rekorlar Kitab⁄na girmeye
cal⁄‚acaklar⁄n⁄ aç⁄klad⁄.

BERLÛN DUVARI ÛÇÛN WEB SÛTESÛ

Berlin Duvarı tarihin karanlıklarına gömüldüyse de

duvarla ilgili ayrıntılı bilgilerin bulunabilece©i bir web
sitesi hazırlandı. Duvarla ilgili çok sınırlı sayıda kalan
kalıntılarla tatmin olmayan turistlerin www.stadt-
entwicklung.berlin.de sitesinden duvarla ilgili fo-
to©raflara ve haritalara ula‚ılabilece©i aktarıldı. Berlin
belediyesi resmi görevlileri tarafından hazırlanan site
A©ustos 1961’de duvarın in‚a edilmesinin ba‚lan-
masından Kasım 1989 ’daki yıkımına kadar olan tari-
hi süreci ayrıntılı bir ‚ekilde ele alıyor. Site ayrıca
Berlin’deki duvarla ilgili anıtları ve hala ayakta kalan
izleme kulelerini ilgililerin dikkatine sunuyor. Íehir
geli‚iminden sorumlu üst düzey yetkili Ingeborg
Junge-Reyer, sitenin yapılmasındaki amacın Berlin
Duvarıyla ilgili bilgilerin mümkün olabildi©ince büyük
çapta kitlelere ula‚tırılması oldu©unu vurguladı.

BERLÛN KONGRE KENTÛ OLDU

Berlin Dünya Kongresi ‚ehirler aras⁄nda yerini alan
Ba‚kent Berlin  Dünya’da 4’üncü büyük kongre ‚ehri
olarak  ilan edildi. 2004  y⁄l⁄nda 90 kongreye ev sahi-
pli©i yapan Berlin, dünyan⁄n en çok kongre düzenle-
nen ‚ehri oldu. Ûlk s⁄rayi 105 kongreye ev  sahipli©i
yapan Ûspanya’n⁄n Barcelona ‚ehri ald⁄. Avus-
turya’n⁄n  Ba‚kenti Viyana 103 kongre ile 2’nci olur-
ken, 99 kongreye ev sahipli©i yapan Singapur ise
3’üncü oldu.

GÖÇMENLERE 8 DÛLDE SANAL HÛZMET
Berlin Senatosu
göçmenleri inter-
net arac⁄ ile bilgi-
l e n d i r m e y e
ba‚lad⁄. Senato
Uyum ve Göç
S o r u m l u s u
Günter Piening
‚ehirde ya‚ayan
göçmenleri çe‚itli
k o n u l a r d a
ayd⁄nlatmak için
haz⁄rlatt⁄©⁄ bilgi-

lendirme klavuzunu senatonun internet sitesinde

MENDERES SÛNGÛN
Haber Muhabiri
singin@arcor.de 
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yay⁄nlatmaya ba‚lad⁄. Berlin’e yeni gelen göçmenle-
rin nelere dikkat etmeleri, kira konut, ikametgah,
politik ve sosyal ya‚ama uyum sa©l⁄yacaklar⁄ gibi
konular⁄ içeren bilgilerin yer ald⁄©⁄ bilgi
klavuzu www.berlin.de /sengsv/auslb/pub-
likationen.html adresinde de©i‚ik dillerde yay⁄nlan-
maya ba‚land⁄. 8 dilde bilgi içeriyor.

TÜRKLERE YÖNELÛK SANAL ECZANE

Almanya’da, Türklere yönelik olarak www.eczane-
online.de web-adresinde sanal eczane açıldı. Sanal
eczanede, Alman eczanelerinde verilen hizmetlerin
hemen hemen hepsi veriliyor. Sayfada ayrıca, bilgilen-
dirme bro‚ürleri ve Türkçe sipari‚ imkanlarının yanı
sıra ilaçlar hakkındaki tüm sorular Türkçe olarak soru-
labiliyor. Sayfaya, Türklere yönelik özel hizmetleriyle
tanınan »NOVÛTAS Vereinigte BKK« sigorta ‚irketinin,
www.novitas-bkk.de adresinden de ula‚ılabiliyor.

23 NÛSAN HAZIRLIKLARINA ÍÛMDÛDEN
BAÍLANDI

Berlin’in Tempelhof-Schöneberg ilçesi Belediye
Ba‚kanı Ekkehard Band, 2006 yılında
Schöneberg’teki Volkspark’ta düzenlenecek 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama-
larını destekleyece©ini söyledi. Band, 23 Nisan
Çocuk Bayramı Komitesi tarafından ba‚kent
Berlin’deki Türk Evi’nde düzenlenen basın

toplantısında yaptı©ı konu‚mada, bu yıl ve daha
önceki yıllarda yapılan 23 Nisan kutlamalarının çok
güzel oldu©unu belirterek, ”Kutlamaya çok sayıda
insanın, özellikle gençlerin gelmesi beni mutlu etti.
2006 yılında düzenlenecek 23 Nisan kutlamasını da
destekleyece©im” dedi. Kutlamalarda özellikle bele-
diye ba‚kanlı©ı koltu©una çocukların oturtulması
gelene©ini çok be©endi©ini ifade eden Band,
”Çocukların bana çocuklar için ne yapılması gerek-
ti©ini, spor ve oyun parklarının yapılmasını sormaları
çok iyiydi” diye konu‚tu. Kutlamalara gelecek yıl
daha fazla vatanda‚ın katılması için yürütülen
çalı‚maların da kendisini memnun etti©ini kaydeden
Band, ”Daha farklı kültürden insanların bu kutlamala-
ra katılması benim de iste©im. Her geçen yıl bu orga-
nizasyon daha iyi oluyor. Sadece gelecek yıl de©il,
daha sonraki yıllarda da bu kutlamaları
Schöneberg’de yapın” ifadesini kullandı. Toplantıya
katılan Berlin Konsolosu Bleda Kaçar da, 23 Nisan
kutlamalarına Almanların da katılmasının memnuniyet
verici oldu©unu belirterek, ”Türk insanlarının da bu
vesileyle bir araya gelmeleri çok sevindirici” dedi. 23
Nisan Organizasyon Komitesi Ba‚kanı Rıza Íahin,
gelecek yıl yapılacak olan kutlamalar için organizasy-
onu ‚imdiden ba‚lattıklarını ifade ederek ‚unları söy-
ledi: ”Daha iyi bir organizasyon gerçekle‚tirmek için
çalı‚malara erken ba‚ladık. Organizasyona çok
sayıda sivil toplum kurulu‚u katılıyor. Bu yıl Alman
kurulu‚larının da katılımını sa©lamak istiyoruz.
Tempelhof-Schöneberg Belediye Ba‚kanı da bu kon-
uda bizi destekleyecek.” Íahin, bu konuda gelecek
ay Berlin Eyaleti Ba‚bakanı Klaus Wowereit ile de
görü‚eceklerini kaydetti.

GLOBAL ACADEMIA BERLÛN’DE ÍUBE
AÇTI
Yakla‚⁄k 4 y⁄ld⁄r Köln`de faaliyet gösteren Global
Academia e©itim kurumu Berlin ‚ubesini hizmete soktu.
Íubenin aç⁄l⁄‚⁄n⁄ yapan Berlin Konsoloslu©u E©itim
Ate‚esi Cengiz Emik, bu tür kurumlar⁄n ortak bir
çal⁄‚man⁄n ürünü oldu©unu ve burada yeti‚en gençlere
yeni ufuklar açaca©⁄n⁄ söyledi. Daha sonra ders yard⁄m⁄
(Nachhilfe), bilgisayar kursu, YÖS ve YCS dallar⁄nda kurs
veren kurum sahibi Mahmut Íahin yap⁄lacak çal⁄‚malar
hakk⁄nda bilgi verdi. Aç⁄l⁄‚a kat⁄lan Birlik/90 Ye‚iller Berlin
eyalet milletvekili Özcan Mutlu da, e©itim kurumlar⁄n⁄n
önemine dikkat çekerek gençlere bu imkanlar⁄ de©erlen-
dirmeleri ça©r⁄s⁄nda bulundu. Ne kadar çok e©itim kur-
umu olursa o kadar çok gencimize daha kaliteli bir e©itim
verilebilece©ine dikkat çeken Mutlu, Federal
Parlementoya  ‚eçilirse burada da e©itimle ilgili
çal⁄‚malar⁄ desteklemeye devam edece©ini söyledi. Berlin
E©itim Ate‚esi Cengiz Emik, kurumu Berlin`e kazand⁄ran
Mahmut Íahin`e te‚ekkür etti. YUSUF BAL
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HARTZ IV, YOKSULLUK PROBLEMÛNÛN
ALTINDAN KALKAMIYOR

Yardım kurulu‚u Paritaetische Wohlfahrtsverband’ın
ba‚kanı Ulrich Schneider, Almanya’da 1,7 milyon
çocu©un fakirlik sınırında ya‚adı©ını açıkladı. Ba‚kent
Berlin’de basın açıklaması yapan Schneider, Hartz IV
uygulamasının ardından i‚ piyasasında bir geli‚me
olmadı©ını aksine vatanda‚ın refah seviyesinin
dü‚tü©ünü belirtti. Hartz IV uygulamasını yetersiz
bulan Schneider, ”Vatanda‚ın ma©duriyeti söz kon-
usu. Hartz IV uygulaması bu problemin altından kal-
kamıyor.” dedi. Uygulamanın ardından 8 ay geçmesi-
ne ra©men istenilen hedefe ula‚ılamadı©ını belirten
Schneider, ”Olan çocuklara oluyor. Bu zaman dilimin-
de ma©dur olan çocuklara çözüm bulunmalı.”dedi.
Schneider, Almanya’da ya‚ayan çocukların yüzde
14,2’sinin yoksulluk sınırında ya‚adı©ını ve bu rakam
Almanya’daki yoksulluk problemin açık bir göstergesi
oldu©unu vurgularken, ”Bu durum, Almanya için tarihi
bir olay. ”dedi. Yoksulluk konusunda batı ve do©u
Almanya arasında farklılıklar ya‚andı©ını ifade eden
Schneider, batıda yoksulluk sınırının yüzde 12,4,
do©uda ise yüzde 23,7 oldu©unu belirtti. Berlin’in
yüzde 29,9 ile yoksulluk sıralamasında ilk sırada yer
aldı©ını vurgulayan Schneider, bunun ardından
Schwerin’in yüzde 34,2, Görtitz’in yüzde 35 ve
Hamburg’un da yüzde 20,4 ile yeraldıklarını belirtti.
Fakir çocukların sosyal hayattan mahrum kaldı©ını ve
birçok toplumsal aktivitelere katılma imkânı bula-
madı©ını vurgulayan Schneider, ”Û‚sizlik parası II veya
sosyal yardım alan ailelerin çocukları di©er ailelerin
çocuklarına nazaran tabularla ba‚ ba‚a kalıyorlar.
Mesela müzik dersi, spor ve bilgisayar kurslarına
katılamıyorlar. Ailesinin gelir düzeyi dü‚ük oldu©u için
1,7 milyon çocu©un gelecek ‚ansını tehlikeye ata-
mayız”dedi. Geçim sıkıntısı ya‚ayan aileler okulların
açılmasıyla zor günler ya‚adıklarını belirten
Schneider, okula yeni ba‚layan çocukların yakla‚ık
180 Euro okul masrafı ile de kar‚ı kar‚ıya kaldıklarını
ifade etti. MUSTAFA KASAP

BERLÛN’DE TÜRKÛYE
Yakla‚ık 200.000’e ula‚an Türkçe konu‚an nüfusu ile
Berlin Türkiye’nin en kalabalık 70 ili arasına girebiliy-
or. Semt olarak bakıldı©ında ise Kreuzberg’deki Türk
nüfusu yo©unlu©u ile Türkiye’nin en kalabalık semt-
lerini bile geride bırakıyor. Kent ya‚amına katkılarının
yadsınamadı©ı ve gün geçtikçe Almanya’nın ba‚ken-
tinde önemli karar noktalarına eri‚en bu topluluk
etnik özelliklerini de korumaya çalı‚ıyor. Berlin’de
özellikle hizmet sektöründe faal olan giri‚imciler
restoran ve kafe konseptlerinde Türk motiflerini kul-
lanıyorlar. Dönerin ise Berlin’de ayrı bir yeri var, zira
kimi çevreler dönerin Berlin’de icat edildi©ini ileri
sürüyorlar. Bunun yanında Türk asıllı i‚letmeler
yaptıkları yatırımlar ve ticari giri‚imleri ile ba‚kent
ekonomisine belirgin katkılarda bulunuyorlar.
Türklerin kent ya‚amına yaptıkları katkıyı, Berlin ve
Almanya’ya ili‚kin yatırım rehberini, restoranları, bar-
ları, Türk sanatçıları ve ba‚kentteki Türk i‚letmeleri-
nin profillerini bu bölümde bulabilirsiniz. Günümüzde
üçüncü Türk jenerasyonunun ya‚adı©ı Berlin’deki
Türklerin %60’ı en az 20 senedir Almanya’da bulu-
nuyor. Yeti‚kin Türklerin %40’ını ilkö©renimlerini
Almanya’da tamamlamı‚ Türkler olu‚turuyor ayrıca
bunların %17’sinin do©um yerinin Almanya oldu©u
görülüyor. Bunun yanında Almanya’da emekli olmu‚
Türklerden Almanya’da emekliliklerini geçirenlerin
sayısı gün geçtikçe artıyor. Paralel olarak 1997
yılında 4.099 olan sene içerisinde Alman pasaportu
almı‚ Türk sayısının 2000 yılına do©ru 8.000’e
yakla‚tı©ı görülüyor. Yapılan ara‚tırmalarda Türkler
arasında ortalama Almanya’da ya‚ama süresinin 20
seneyi buldu©u gözleniyor.

BERLÛN METROLARINDA KAMERALI
KONTROL

Berlin toplu ta‚⁄ma kurulu‚u BVG toplu ta‚⁄ma hat-
lar⁄n⁄ kameralarla kontrol edecek. Bu yeni uygulama
3 metro hatt⁄nda  bir y⁄ll⁄k pilot proje çerçevesinde
ba‚lan⁄lacak. Uygulamay⁄, Ûçi‚leri Senatörü Ehrhart
Körting de  destekledi©ini söyledi. Ûngiltere’nin
Ba‚kenti Londra’da metro istasyonlar⁄na sald⁄r⁄lar⁄n
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yap⁄lmas⁄ Berlin`de kamu oyunda metro istasyon-
lar⁄n kameral⁄ takip  gündeme gelmesi ve içi‚leri
senatörünün de  bu uygulamaya izin vermesi  ile
caddelerin de bu ‚ekilde kontrol alt⁄na al⁄naca©⁄
‚üphesine cevap veren Senatör  Körting toplu
ta‚⁄ma araçlar⁄ndaki kameral⁄ kontrollerden yana
oldu©unu belirten Körting ancak tüm caddelerde
böyle bir uygulamaya taraftar olmad⁄©⁄n⁄ söyledi.

ALICE VURDU !
TELEFON HATTI

AYLIK INTERNET SINIRSIZ 2000 DSL

AYLIK TÜRKÛYE KONUÍMALARI SINIRSIZ

MODEM ÜCRETSÛZ, AÇILIÍ PARASI YOK

EUR 57,80
En uygun ücretlerle yaz⁄c⁄

kartu‚lar⁄n⁄z doldurulur

Ben Priß
Utrechterstr. 45 - 13347 Berlin

Tel.: 030 / 960 818-68

Gehen Sie mit diesen Ausschnitt
Alice-Einrichtung Vor-Ort EUR 10

Sat⁄l⁄k Koloniehaus
Neukölln Grenzallee
220 m2 arsa içinde

20 m2 evi
(temiz, bak⁄ml⁄ ve meyve a©açl⁄)

VB EUR 3.300,-
Tel.: 0177  656 34 03

Empfehlung von M.Barbaros Pakman



Almanya’da 3 milyonu a‚kın nüfusuyla artık kalıcı hale gelen Türkler ba‚kent Berlin soka-
klarını kırmızı beyaz bayraklarla donattı. 
Berlin’de, 4’üncüsü düzenlenen Türk Günü Íenli©i, Avrupa’nın ve Almanya’nın bir çok ken-
tinden gelen binlerce Türk ve Berlin’de ya‚ayan Almanların katılımıyla oldukça kalabalık ve
co‚kulu bir kutlamaya dönü‚tü. Berlinli Türklerin yanı sıra özel araçlar, trenler ve otobüs-
lerle Almanya’nın di©er ‚ehirlerinden ve Almanya dı‚ından Berlin’e akın eden Türkler, saat
10.00’dan itibaren eski Do©u Berlin sınırları içinde kalan Humboldt Üniversitesi’nin önünde
Unter den Linden Caddesi üzerinde toplanmaya ba‚ladı. Onbinlerce ki‚inin Humboldt Üni-
versitesi önünden ba‚layan yürüyü‚e Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Mehmet Ali Ûrtemçelik,
Türk ba‚konsolosları ve çok sayıda dernek temsilcisi katıldı. 
Katılımcılar, geçti©imiz haftalarda açılan Yahudi soykırımı anıtı ve Eski Do©u Almanya dev-
letinin resmi törenlerde askeri geçitlerini yaptı©ı tarihi Brandenburg Kapısı’nın önünden
geçerek Zafer Anıtı (Siegessaeule) önünde toplandı. Yürüyü‚e katılan Türk ve Almanlar,
ellerindeki Türk, Alman ve Avrupa Birli©i (AB) bayraklarıyla ‚enli©e barı‚ ve karde‚lik havası
kattı. Yürüyü‚ esnasında Berlin Mehter Takımı, çalıp söyledi©i kahramanlık mar‚ları ile
katılanları co‚turdu. Almanlar ve kentteki di©er yabancılar, Mehter Takımı’nı büyük bir ilgiy-
le seyretti. 
Gösteriyi izleyen Büyükelçi Ûrtemçelik, Türk Günü Íenli©i etkinli©inin Türk-Avrupa Kültür
Íenli©i’ne dönü‚türülmesinden memnuniyet duydu©unu dile getirdi. Büyükelçi Mehmet Ali
Ûrtemçelik, Türk Günü Íenlikleri çerçevesinde sergilenen tablonun kendisini çok duygu-
landırdı©ını söyledi. 40 yılı a‚kın bir süredir bu ülkede ya‚ayan Türklerin artık buranın
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ayrılmaz bir parçası haline geldi©ini, yüz binlerce Türk vatanda‚ının Alman uyru©una geçip e‚it
haklara sahip yurtta‚ oldu©una dikkat çekti. Ûrtemçelik, tablonun gelecek konusunda kafası iyice
karı‚ık olan Avrupalılar için aradı©ı güvenlik, istikrar ve refaha hedefledi©i küresel etkinli©e bir
ilham verebilecek nitelikte oldu©unu söyledi. Ayrıca kar‚ılıklı anlayı‚ ve saygı ile sunulan
kayna‚mı‚lık görüntüsünün derin ve kuvvetli kökleri bulunan Türk-Alman Dostlu©una yakı‚tı©ını
söyledi. Ûrtemçelik, »Avrupa’nın merkezindeki bu büyük ve güzel ülkede ya‚am, akıl ve sevgi ile
uygarca payla‚ma kararlılı©ınızın anlamlı bir ifadesi olan bu geleneksel ‚enlikte bir kez daha siz-
lerle birlikte olmaktan sevinç ve haz duyuyorum. ‘’ dedi. 
DÛTÛB derneklerinin katkısı büyük 
Tük günü ‚enliklerinin organizasyonunda ba‚ta Diyanet Û‚leri Türk Ûslam Birli©i’ne (DÛTÛB) ba©lı
olmak üzere çok sayıda dernek görev aldı. Almanya’nın farklı ‚ehirlerinden gelen 200’e yakın oto-
büsün kıralanmasında ve vatanda‚ların ‚enlik alanına ula‚masında etkili olan DÛTÛB dernekleri,
ayrıca organizasyonun gerçekle‚mesi için maddı destekte de bulundular. DÛTÛB dernekleri yanısıra
Türk-Alman Û‚adamları Birli©i Berlin Brandenburg, Malatyalılar Kültür ve Yardımla‚ma Derne©i
(Berlin), Almanya Türk Kültür ve Sanat Birli©i ve Be‚ikta‚ Avrupa Olu‚um Derne©i gibi çok sayıda
kurum 4. Türk Günü Íenlikleri’nin gerçekle‚mesi için maddi yardımda bulundu. Programa Berlin
eyaletini Ûçi‚leri Bakanı Ehrhart Körting, Ye‚iller Partisi E‚ Ba‚kanı Claudia Roth, sanatçılardan
Murat Gö©ebakan, Mine Ko‚an, Pınar Aylin, Belkıs Akkale, Pamela, Ceza ve Anadolu Ate‚i Dans
Grubu sahne aldı. 

Kemal Kurt,Yusuf Bal, Süleyman Ba©

KIRMIZI - BEYAZ ’a BÜRÜNDÜ’a BÜRÜNDÜ
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1

Kanal D’nin sunuculu©unu Okan Bayülgen’in yaptı©ı sevilen talk-show
programı Zaga, Berlin`de gerçekle‚tirilen ”Türk Günü” kutlamaları
çerçevesinde, canlı olarak ekrana geldi. 
Türkiye - Yunanistan A Milli Maçı’nın hemen ardından ba‚layan pro-
grama; Sertab Erener, Fatih Akın, müzik grubu Ceza ve Almanya’da
ya‚ayan rock müzik grubu Alev konuk olacak. 
Program, Kanal D’nin yurt dı‚ı yayın yapan televizyon kanalı Euro
D’den de canlı olarak ekrana geldi.
Berlin`in en büyük salonlarından biri olan 3 bin kapasiteli Tempodrom
Salonu’ndan ekrana geldi. 
Kültür Bakanlı©ı ve Almanya Türk Büyük Elçili©i’nin daveti üzerine
”Türk Günü” kutlamalarına katılan Okan Bayülgen, bu anlamlı günde,
Türkiye E©itim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) adına SMS ve telefonla ba©ı‚
toplayarak sosyal bir sorumluluk da üstlendi.
Zaga tiryakilerinin ilgiyle izledi©i ”Medya Arkası” bölümüne Okan
Bayülgen gecede, Alman televizyonlarında ekrana gelen programları
da dahil edecek. ”Zaga Üniversitesi” adlı skeç de yine yerli yerinde
oldu.
Okan Bayülgen, Berlin`de ya‚ayan bir Türk ailesi olan Kaya Ailesi’nin
evindeki tüm e‚yaları programdan önce, i©neden ipli©e, programı
gerçekle‚tirece©i ”Tempodrom Salonu”na ta‚ıdi ve bu e‚yaları pro-
gramının dekoru olarak kullandi. Daha önce benzeri görülmeyen bu
uygulama ile Okan Bayülgen ve Zaga programı, dünya talk-show tari-
hinde bir ilke imza atmı‚ oldu.
Okan Bayülgen programda ayrıca, evlerindeki tüm e‚yalarını ta‚ıdı©ı
Kaya Ailesi’nin bireylerini de ‚ovunda konuk edi.

Fotos: Íahin Baysal

EKRANLARIN AYKIRI TALK-SHOW’U ZAGA, EKRANLARIN AYKIRI TALK-SHOW’U ZAGA, 
YÛNE BÛR ÛLKE ÛMZA ATTI….YÛNE BÛR ÛLKE ÛMZA ATTI….



7000 YILLIK BÛR KENT: ÇORUM

Çorum ili Karadeniz Bölgesi
ile Ûç Anadolu Bölgesi’nin
birbirine kom‚u oldu©u bir
co©rafyadır. Orta Karadeniz
Bölümünün iç kısmında yer
alır. Do©uda Amasya, güney-
de Yozgat, batıda Çankırı,
kuzeyde Sinop,
kuzeydo©uda Samsun,
güneybatıda Kırıkkale ile

çevrilidir. Ûlin bir kısmı Karadeniz, bir kısmu da Ûç
Anadolu Bölgesi’nde bulunur. Yüzölçümü 12.820
km’ dir.
Çorum’un Karadeniz
Bölgesi’nde kalan kesimleri
da©lıktır. Ûç Anadolu Bölgesi’nin
sınırları içinde kalan kesimlerin-
deyse yüzey ‚ekilleri oldukça
siliktir. 
Karadeniz Bölgesinin Ûç
Anadolu’ya açılan kapısı olan
Çorum Ûli , Anadolu kültür
mozai©i içerisinde e‚siz bir
konuma sahiptir. 

Ûlçeler: Çorum (merkez),
Alaca, Bayat, Bo©azka-
le, Dodurga, Ûskilip,
Kargı, Laçin, Mecitözü,
O©uzlar, Ortaköy,
Osmancık, Sungurlu,
U©urluda©. 

Çorum ili bir tarih kentidir. Ûlin her tarafında en eski
uygarlıklardan zamanımıza
kadar gelmi‚ pek çok
kalıntılara rastlarız. 
Anadolu’yu ikinci bir Anayurt
yapmak için Orta Asya’dan
göç eden cedlerimiz ilk defa bu
ilin topraklarının bulundu©u
Kızılırmak kıvrımı içerisine
yerle‚mi‚ler ve ba‚kentlerini
bu ilin sınırları   içerisinde

kurmu‚lardır.
Çorum ilinde bir de tarih
öncesi devir vardır ki,
bu tarih öncesi zengin-
lik dünyada ba‚ka hiç
bir kentte böylesine
zengin de©ildir.
Günümüzden 7 bin yıl

öncesine ait kültürel verilere rastlanan Çorum’da, ilk
organize devleti kuran Hititlerin ilk ba‚kenti Hattu‚a
bulunmaktadır. 

TÜRKÛYETÜRKÛYE TANITIMTANITIM ÇORUMÇORUM

Hattu‚a Anadolu’nun kalbinde,
UNESCO tarafından Dünya Kültür
Mirası Listesine alınmı‚ ülkemiz-
deki 9 de©erden biridir. Hitit
uygarlı©ı en az Mısır Uygarlı©ı
kadar eski ve zengin bir
uygarlıktır. Hititlerle Mısırlılar
arasında yapılan Kade‚
Antla‚ması metin tabletleri

Bo©azköy’de bulun-
mu‚tur. 
Hititlerin di©er
önemli kült (dini)
m e r k e z l e r i n d e n
sayılan, arkeolojide
Arinna olarak bilinen
Alacahöyük Ören
Yeri; 13 Kral Mezarı
, Hatti Tunç Güne‚ Kursu ve Sfenksli Kapıları ile

görülmeye de©er tarihi bir yer-
dir. Ulu Önder Atatürk’ün bizzat
direktifleriyle ilk milli
kazılarımızın ba‚langıç noktası
olması ile de önem arzeder. 
Bu güzel ve tarihi ilimiz üzerine
sayfalar dolusu yazı yazsak
azdır. 
Yazıyı noktalarken Çorum’un

ünlü leblebisini, Osmancık
ve Kargı’da üretilen dünya-
ca ünlü kaliteli pirinçlerini
de analım burada. 

ÇORUM DOÌUMLU
ÜNLÜLER

Baltacı Mehmet Pa‚a:
Osmanlı devlet adamı
Mahmut Atalay: Güre‚çi
Tevfik Kı‚: Güre‚çi
Ûsmail Be‚ikçi:
Ara‚tırmacı yazar
Mustafa Cantekin:

Hekim, siyaset adamı
Fazıl Hayati Çorbacıo©lu:
Oyun yazarı
Tuncer Cüceno©lu: Tiyatro
yazarı
Ûsmet Eker: Devlet ve siyaset
adamı

Íükrü Gümü‚: Yazar

Hüdai Ülker
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SÛZ VE MÜÍTERÛNÛZ

Günümüzde dünyanın neresinde olursa olsun, i‚let-
meler hep yeni arayı‚lar, yeni metotlar pe‚indedir. Û‚
yerini nasıl yönetmek, mü‚teriye nasıl davranmak ve
satı‚ları arttırmak için ne yapmak gerekir? 
Bu sorulara do©ru yanıt bulabilen ve bunları uygulay-
abilen i‚letmeler ba‚arılı olurlar.
Alman i‚letmecilik dilinde bir söz vardır: ’Alles dreht
sich um den Kunden’ Türkçesi: ’Her ‚ey mü‚teri
etrafında döner’ ya da, ’Her ‚ey mü‚teri için’
Do©ru söze ne denir. Dünyanın bütün i‚letmeleri
mü‚teri elde etmek ve onları kaybetmemek için
u©ra‚ır. Bu i‚i ba‚arabilen ba‚arılıdır ; ba‚aramayan
ise ticaret dünyasına veda eder.
Uzmanların görü‚lerine göre, mü‚teri alı‚veri‚
sırasında kendini üstün ve haklı görmeyi sever.
Satıcı, ancak mü‚teri istedi©i zaman dü‚üncelerini
söyler. Gere©inden fazla konu‚mak, mü‚teriye akıl
vermek, mü‚terinin sözünü kesmek pek ho‚
kar‚ılanmaz.
Uzmanlara göre satıcılarda ‚u özelliklerin olması
gerekir :
-Her zaman nazik ve sempatik olun.
-Görgü kurallarını akıldan çıkarmayın.
-Yeri gelince özür dileyin.
-Sinirlerinize hakim olun.
-Hatalarınızı kabul edin.
-Övünmeyin.
-Mü‚teriye, onun önemli oldu©unu hissettirin.

Yukarıda saydıklarım sadece birkaç önemli madde,
bunları ço©altmak mümkün.
Mü‚teriye hizmet konusunu ‚u cümleyle ba©layalım:
Mü‚teriye sundu©umuz hizmetin kalitesi ve çoklu©u
bizlerin ba‚arı ölçüsüdür.

Konumuz Türkçe
Türkçe’yi konu‚mak, yazmak ve anlamak u©ra‚
gerektiren bir i‚tir. Türkiye’nin içinde veya dı‚ında
ya‚amak, Türkçe’yi iyi bilmek veya bilmemek için bir
neden de©ildir. Türklerin yo©un ya‚adı©ı yerlerde
ya‚amak belki bize pratik kazandırır ama ki‚isel gay-
retimiz olmazsa,  birkaç bin kelimeyi geçmeyen bir
kelime hazinesiyle ya‚ar gideriz.
Peki, nedir bir dili iyi ö©renmenin sırrı?  Bu i‚in sırrı,
konu‚mak, yazmak ve okumaktan geçer ku‚kusuz.
Bunlardan birini yapmazsak Türkçe’yi iyi ö©rene-
meyiz. Sadece Türkçe de©il tabi; bütün diller için
geçerlidir bu. ‘Ben Türkçe’yi iyi biliyorum’ demek için
bu üç ko‚ulu yerine getirmemiz gerekir
Biri bize, ‘Yabancı dil biliyor musun?’ diye sordu©u
zaman, ‘Biliyorum’ diyebiliyor muyuz? Farz edelim
dedik, ‘Ne kadar biliyorsun?’ sorusuna ne yanıt ver-
ece©iz? ‘Eh i‚te çat pat’ dedik mi bilin ki yeterli

de©ildir bu. Bir dili ‘çat pat’ bilmenin faydası pek
olmadı©ı gibi, bazan zarar bile getirir. O nedenle bir
yabancı dili ö©rendik mi tam ö©renmeliyiz. Yani
okuma, yazma ve konu‚ma ‚artları yerine getirilmeli-
dir.
Türkçe için ise ‘çat pat’ deyimi söz konusu bile ola-
maz. Çünkü Türkçe bizim anadilimizdir ve en iyi, en
güzel konu‚mamız gereken dildir.
Ulu Önder Atatürk, Kurtulu‚ Sava‚ı’ndan sonra en
çok Türkçe’yle ilgilenmi‚tir. Onun döneminde ve
daha sonraları TDK’nun yaptı©ı çalı‚malar sonucun-
da Türkçe zengin ve ça©da‚ bir dil olmu‚tur. Bu gün
dünya çapında yazarlarımız, di©er sanatçılarımız ve
bilim adamlarımız varsa, bunu Cumhuriyet’e ve
Cumhuriyet Türkçe’sine borçluyuz. 

Ülke’den bir haber
Atatürk’ün çıkmasına ön ayak oldu©u dergilerden biri
olan ‘Ülkü’ dergisinin Ekim 1938 sayısında yer alan,
‘Dil Bayramı’ ba‚lıklı yazıdan bir alıntı sunuyorum:
‘Eylül’ün yirmi altısında Dil Bayramı’mız vardı.
Atatürk ilk Dil Kurultay’ını altı yıl önce bugün
toplamı‚, Dolmabahçe sarayının büyük merasim
salonunda günlerce devam eden müzakerelere
huzurlarıyla ‚eref vermi‚ti. Büyük Íef Türk tarihinden
sonra Türk dili davasını ele almı‚tı. Kendi eliyle
kurdu©u Dil Kurumu’na, devamlı çalı‚malarını yıllık
Kurultaylarda ilim alemine tanıtmak vazifesini de
vermi‚ti. Bu yıl da Dil Bayramı’nı bütün yurt heye-
canla kutladı. Halkevleri 26 Eylül gününü büyük dil
davasının vazife ve ‚erefini duyarak geçirdiler.
26 Eylül’de bayram yapıyoruz, çünkü o gün Türk’ün
dünya kültürüne ilk ı‚ı©ı veren yüce varlı©ını anıyoruz.
O gün Türk dilinin, yeryüzü dillerinin kültürel
varlıklarına ana kaynak oldu©unu topluca dü‚ünüyo-
ruz. Çünkü bu, artık dil ilminin kabul ve teslimine
mecbur oldu©u bir hakikattir. Milli varlı©ımıza yeni bir
gurur fırsatı kazandıran bu hakikat yeni
kavu‚tu©umuz Güne‚-Dil Teorisiyle en güzel ifadesi-
ni bulmu‚tur.

HÜDAÛ ÜLKER’LEHÜDAÛ ÜLKER’LE BUBU AYAY
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EURO GIDA BERLÛN’DE ALTINCI
ÍUBESÛNÛ AÇTI

Euro Gıda süper marketler zinciri, be‚inci yilin-
da Berlin’de altinci ‚ubesini açti. Almanya’daki
en büyük Türk süper market`in görkemli açılı‚ı
siyasilerin miting alani gibi oldu.. Acilis kurdela-
sini SPD Berlin eyalet milletvekili Dilek Kolat ile
Mitte-Wedding ilçesi ekonomiden sorumlu
belediye ba‚kan yardimcisi Dirk Lamprecht`in
kesti©i Euro Gıda’nın açılı‚ına, Birlik 90 Ye‚iller
Partisi federal milletvekili adayi Özcan Mutlu,
Wolfgang Wieland ile SPD adayi Ahmet Ûyidirli
de katıldı. Türklerin yo©un olarak ya‚adigi
Wedding ilçesi Bad caddesindeki Euro Gıda
süper marketi bin 500 metrekarelik kullanım
alanı ve 3 bin metrekarelik depo ve otoparkı,
kafe ve firını ile mü‚terilerine hizmet verecek. 3
bin den fazla ürün çe‚idi ile  ba‚ta Türk, Alman,
Arap, Rus ve Yugoslavlarin damak zevkine
uygun ürünlerle hizmet verecek olan Euro
Gida’nin yeni yeri 30 ki‚iye de i‚ imkanı sa©lıyor.
Almanya’nin ba‚kenti Berlin’de Celal Ûrgi, Arif
Bal, Hasan Çimen ve  Ali Rıza Arman isimli dört
giri‚imci tarafından ilk olarak  be‚ yıl önce
Berlin’in Rudow semtinde faaliyete ba‚layan
Euro Gıda 5. yılında 6. ‚ubesini  açarken,
Almanya’daki ba‚arılı Türk giri‚imci ruhunun
temsilcilerinden Celal Ûrgi  amaçlarının Berlin’in
çok kültürlü yapısında  ba‚ta Türk, Alman ve
Rus olmak üzere  bir çok halktan göçmenlere
hitap ettiklerini söyledi. Euro Gıda’nın hem
orta©ı hemde Genel Müdürü olan Celal  Ûrgi
amaçlarının süpermarketçili©i Türklerin de
Almanlar kadar iyi ve ba‚arılı  bir ‚ekilde yapa-
bilece©ini  kanıtlamak oldu©unu belirtti.

Kemal Kurt

Gesucht werden Mitarbeiter zwischen 20-49 Jahre
alt mit kaufmänischer Erfahrung
Fixum: 1.000,00 € + provision

Info: 0177 - 611 13 26 / Ramazan Kutlu
Nur wenige Themen bewegen die Menschen so wie
Geld. Ob Jung oder Alt, Frau oder Mann. Geld ist für alle
wichtig. Das zeigt sich besonders in schwierigen Zeiten
wie heute, wo politische und wirtschaftliche
Veränderungen stark verunsichern. Dann reagieren die
Menschen sensibel und suchen nach Lösungen, die
Sicherheit geben, den erworbenen finanziellen
Wohlstand zu behalten und mehr daraus zu machen.
Die Größe und Komplexität des Finanzmarktes machen
den Verbrauchern jedoch einen Überblick fast unmög-
lich. Was liegt da näher, als sich wie in vielen anderen
Gebieten auch fachlichen Rat zu holen. Von einem
Finanzprofi, der durch sein ganzheitliches Knowhow
vorteilhafte individuelle Lösungen findet. Unabhängig,
weil er über keine eigenen Produkte verfügt. Und genau
das bietet AWD. Mit seinem mandantenorientierten
Konzept der unabhängigen Finanzberatung ist AWD
Vorreiter in diesem Wachstumsmarkt. 
AWD berät unabhängig, übergreifend und lebensbeglei-
tend: Der private Haushalt hat Einnahmen und
Ausgaben. Kurz-, mittel- und langfristige Ziele. Wie ein
Unternehmensberater überprüft AWD zuerst alle beste-
henden Finanzverträge. Dann werden auf Basis einer
umfassenden Bedarfsanalyse, der privaten
Finanzstrategie, kundenspezifische Lösungen für mehr
Sicherheit und Vermögenswachstum erarbeitet. Von
Versicherungen bis Eigentumserwerb, von
Altersvorsorge bis Vermögensaufbau findet AWD die
Gesellschaften mit den niedrigeren Beiträgen und höhe-
ren Renditen. Der durchschnittliche finanzielle Vorteil
einer unabhängigen AWD Beratung beträgt 5.000 Euro
– in einem Zeitraum von 5 Jahren.
Heute hat sich die Idee der unabhängigen
Finanzberatung durchgesetzt. 1988 in Hannover
gegründet, gehört AWD zu den 80 größten MDAX-
notierten Gesellschaften in Deutschland. Europaweit ist
die AWD-Holding mit mehr als 10 Unternehmen vertre-
ten und flächendeckend mit über 5.000 Finanzprofis
präsent. Mit über 1 Million Mandanten ist AWD Europas
Nummer 1 in der unabhängigen Finanzberatung für pri-
vate Haushalte

Berlin’de altıncı ‚übesini görkemli bir törenle açan Euro Gıda,
süper marketler zincirine bir yenisini daha ekledi.



Antrags- und Abgabefristen

Bis zum 30. November 2005 können
Arbeitnehmer einen Antrag auf Ergänzung der
Lohnsteuerkarte 2005 bei der Gemeinde bzw.
beim Finanzamt wegen Änderung der
Steuerklasse und/oder der Zahl der
Kinderfreibeträge stellen (§ 39 Abs. 5 EStG). Bis
zum 30. November 2005 kann beim Finanzamt
ein Antrag auf Eintragung eines Steuerfreibetrags
auf der Lohnsteuerkarte 2005 gestellt werden.
Die Summe der zu berücksichtigenden Beträge
muss dabei mehr als 600 Euro betragen
(Antragsgrenze), wobei Werbungskosten aller-
dings nur in diese Summe einbezogen werden,
soweit sie 920 Euro übersteigen (§ 39a Abs. 2
EStG). Bis zum 31. Dezember 2005 können
Arbeitnehmer grundsätzlich eine
Einkommensteuer-Veranlagung 2003 beantra-
gen (sog. Antragsveranlagung; siehe § 46 Abs. 2
Nr. 8 EStG). Bis zum 31. Dezember 2005 kann
zur Berücksichtigung des Verlustrücktrags aus
2003 eine Einkommensteuer-Veranlagung 2002
von Arbeitnehmern beantragt werden (§ 46 Abs.
2 Nr. 8 Satz 3 EStG).

Angaben auf Tank- und Bewirtungsbelegen

Für den Vorsteuerabzug ist u. a. eine
Voraussetzung, dass eine Rechnung vorliegt, die
die in § 14 Abs. 4 UStG genannten Angaben ent-
hält. Für Kleinbetragsrechnungen (bis 100 Euro
Gesamtbetrag) gelten Erleichterungen: So kann
z. B. auf die Angabe des Namens und der
Anschrift des Leistungsempfängers, der
Steuernummer des leistenden Unternehmers,
der Rechnungsnummer sowie des (Netto-
)Entgelts und des Umsatzsteuerbetrages ver-
zichtet werden.
Vor dem Hintergrund der hohen Benzinpreise ist
zu beachten, dass auch bei Tankquittungen von
PKW und kleinen LKW die 100 Euro-Grenze
gelegentlich überschritten wird. In diesen Fällen
ist zu prüfen, ob der Beleg alle für den
Vorsteuerabzug notwendigen Angaben enthält.
In der Praxis fehlen regelmäßig insbesondere der
Name und die Anschrift des
Leistungsempfängers auf dem Tankbeleg, wäh-
rend die Steuernummern der Tankstelle und der
Mineralölgesellschaft, die Rechnungsnummer,
das Nettoentgelt und der Umsatzsteuerbetrag
häufig schon auf dem Kassenbon aufgedruckt
sind (teilweise auch am Rand oder auf der

Rückseite der Belege). Da eine Rechnung auch
aus mehreren Dokumenten bestehen darf (vgl. §
31 Abs. 1 UStDV), sollten gesonderte
Quittungsbelege angefordert werden, auf denen
die fehlenden Angaben enthalten sind. 

Für den Vorsteuerabzug bei Bewirtungskosten
gilt Entsprechendes. Darüber hinaus sind für den
Betriebsausgabenabzug von Bewirtungskosten
zusätzlich noch Angaben zur betrieblichen
Veranlassung zu machen, d. h., es sind Ort, Tag,
Teilnehmer und Anlass der Bewirtung aufzu-
zeichnen und dem Bewirtungsbeleg beizufügen.
Außerdem ist zu beachten, dass der
Restaurantbeleg maschinell erstellt und regi-
striert wurde und den Anforderungen des § 14
UStG genügt. Das bedeutet insbesondere, dass
bei Gesamtrechnungsbeträgen über 100 Euro
auch der Name des Bewirtenden, die
Rechnungsnummer usw. auf der Rechnung
angegeben sein müssen, damit der
Betriebsausgabenabzug überhaupt zulässig ist.

Elektronische Abgabe von (Vor-)Anmeldungen

Die Oberfinanzdirektion Chemnitz hat nun fol-
gende Aussage zur Übermittlung von (Vor-)
Anmeldungen auf elektronischem Weg getroffen:
Fälle, in denen trotz fehlender Anerkennung als
Härtefall weiterhin in Papierform/Telefax abgege-
ben wird, können ohne Bedenken als
Härtefallantrag des Unternehmers angesehen
werden. Dies bedeutet, dass weitere
Zwangsmaßnahmen nicht veranlasst sind. Bei
Kleinstunternehmen (ICH-AG), bei denen kurzfri-
stig mit keiner Änderung der wirtschaftlichen
Verhältnisse zu rechnen ist, sind grundsätzlich
als Härtefälle einzustufen.
HINWEIS: Eine Bundesweite Anwendung wird
allerdings derzeit von der Finanzverwaltung
abgelehnt.

Info: Haufe Steuer Office

Ahmet TUNGA

Gelernter Steuerfachangestellter
Geprüfter Bilanzbuchhalter

Tel.: 0174 - 796 52 04

STEUERNSTEUERN
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TROPICALTROPICAL ISLANDSISLANDS

TROPICAL ISLANDS – TROPIKAL ADA

“Tatilim bitti” diye üzülmeyin…

Senenin 365 günü tatil yapaca©⁄n⁄z bir
tesis:
So©uk ve ya©murlu havadan kaçmak ve tropikal bir
adada tatil yapabilmek için artık dünya turu yap-
mamız gerekmiyor. Niederlausitzde, 19. Aralik 2004
`den itibaren Tropical Islands`de tatil yapabilirsiniz.
Buraya arabayla, Berlin`den bir saatlik yol ile,
ula‚abilirsiniz. 
66.000 metrekare bir alana, dünyanın en büyük hali-

ne, tropikal bir ada kurulmu‚tur. 25 ile 28 derece
arasındaki ısılarda olan bu ada ziyaretcilerine her gün
24 saat açıktır.

Tropik orman
11.000 a©aç, çalı, ve çiçeklerden olu‚an tropik
ormanın içinden 800 metre uzunlu©unda, ziyaretcil-
erinde gezebilece©i bir yol geçiyor. Bazı a©açlar 12
metreye kadar varıyor. Tropik ormandan Bali lagüne
iki tane ‚elale akıyor. Bata©in üzerinden köprüyle
geçiliyor. Hava rutubeti %50 ile 60 arası.

Tropik deniz
Tropik denizi 4.000 metre kare büyüklü©ünde ve ısısı
28 derece. Denizin iki adasında ziyaretciler yüzdük-
ten sonra dinlenebiliyorlar. Ya da 850 ‚ezlonglarda
200 metre uzunlu©undaki sahilinde dinlenebiliyorlar.

Lagün
Tropical Islands`in lagünü 1.200 metre kare ile deni-
zinden daha küçük ama suyun ısısı 32 dereceyle
daha sıcak. Lagünün koylarındaki kaydırakda e©len-
celi ve jakuzisinde dinlenebilecekleri saatler geçirebi-
lir izleyiciler. Lagunun ormanla ba©lı oldu©u yerde
ma©ra ve ‚elale cok güzel bir atmosfer olu‚turuyor.
Burdada yine 150 ‚eylonklarda dinlenme imkanı var.

Íovlar

Asya, Afrika ve Güney Amerika`dan özel gelen 600
elemanlar ziyaretcileri yerel kiyafetleriyle ve ne‚ele-
riyle kar‚ılıyorlar. Ziyaretcilere her gün saat 11.30 ve
16.30 arası de©i‚ik tropik ülkelerin kültür, sanat,
müzik, dans, gösteri ve yemeklerini sunuyorlar.

Bar ve restoranlar
Tropical Islands`in köyü 6 de©i‚ik evlerden olu‚uyor.
Thailand, Borneo, Bali, Samoa, Kenia ve Amazonas
evleri. 2.700 ki‚ilik restoranı ve iki barı var köyün.
Ayrıca Lagünün ve Tropik denizinde barları var.

Ula‚⁄m
Niederlausitz`de A13 Autobahnından Tropical
Islans`a Berlin (60 Kilometre) ve Dresden`den (100

Kilometer) arabayla ula‚abilirsiniz. Çok sayıdaki park
yerleri ücretsizdir. Ayrıca Brand Tren istasyonundan
Tropical Islands`a servis kalkıyor.
www.my-tropical-islands.com

Fotos: Íahin Baysal
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firmasının kurulum çalı‚malarına hazırlandı.
Sonrasında da bu çalı‚maların ürünü olarak kendi fir-
ması olan Forever Clean’i kurdu.
Ba‚langıçta tek eleman ile ba‚ladı ancak kısa sürede
40 çalı‚anı oldu. Forever Clean Temizlik Hizmetleri
ve Hanımlar için Integrasyon Servisi GmbH ‚u anda
toplam 35 çalı‚anı ile hizmete devam etmektedir.
2004 yılından bu yana firmasında özürlüler için bir
entegrasyon projesi uygulanmaktadır. Entegrasyon
servisi ile özürlü hanımların i‚ hayatına entegre olma-
ları imkanı sunulmaktadır.
Olana©ı olan herkesin böyle projelere destek verme-
si gerekti©ini dü‚ünen dinamik ve yardımsever i‚
kadını Boldaz, ”Firmamız kadınlar için bir okul gibidir.
Bir kez cesaretlerini topladıklarında kendi ayaklari
üzerinde durabilirler.” demekte.

Aynur Boldaz kadınların
hergeçen gün kendine
güvenlerinin arttı©ını
dü‚ünüyor. Basında
ba‚örtüsü, namus cinay-
eti gibi konuların medya
ve politikacılar tarafindan
çözüm üretilmesi yerine
kullanıldı ve abartıldı©ı
görü‚ünde. Yabancı bir
ülkede ya‚andı©ı zaman
kültürel de©erlerin kay-

bolaca©ına dair korku olu‚tu©unu belirtiyor. Almanya
nın Türklerle yeteri kadar ilgilenmedi©ini, Türkiye nin
de bu konuda yeterli çabayı göstermedi©ini
dü‚ünüyor. 
Aynur Boldaz Berlin`in Neukölln ilçesinde çesitli
görevlerde bulundu. Íuanda da CDU Wilmersdof
Ûlçesi olarak çalı‚malarına devam etmektedir. Ayrıca
çe‚itli derneklerde aktiv olarak üyelikleri bulunmak-
tadır.
Türkiye de ikinci fir-
masını kurmayı
planlıyan Aynur
Boldaz, Türkiye nin
Avrupa Birli©ine
üyeli©ini kalpten
destekliyor  ve bu
konuda bulundu©u
ortamlarda dile geti-
riyor. Bu konuda
politika ve medyada-
ki tartı‚maları da nor-
mal buluyor.  Ûleti‚im,
diyalog arttıkça birbi-
rini anlama yolunda
geli‚meler olaca©ına, böylelikle avrupa da yerle‚mis
olan önyargı nın da de©i‚ece©ine inan⁄yor.

www.foreverclean.de

DÛNAMÛK BÛR ÛÍ KADINININ PORTRESÛ

Ba‚arılı olmak için Cesaret, Mücadele ve
Güven ‚art’
Aynur Boldaz 1968 yılında Tunceli’de do©du. Bir kız
çocu©u sahibi olup, 1987 yılından beri Almanya’da
ya‚amaktadır. Be‚ yıl önce Berlin’de kendi firması
Forever Clean’i kurdu ve bugün cesaretli, yeniliklere
açık, kendine güvenen ba‚arılı bir i‚ kadını olarak
çalı‚malarına devam etmektedir.
Aynur Boldaz Berlin`e 18 yıl önce evlilik nedeni ile
geldi. “ilk geldi©imde büyük bir ‚ok ya‚adım,
bamba‚ka bir dünya ile tanı‚mı‚tım., Almanca bil-
miyordum ve heryere giderken yanımda almanca
bilen birisi olmadan bir‚ey yapmamı‚ olmam bana
daha büyük hırs verdi. Almanca ö©renmeye karar
verdim ve hemen bir almanca kursuna ba‚ladım.
Ûkinci ‚oku da çalı‚ma iznim olmadı©ı için ya‚adı©ını
ve Yabancılar ile ilgili  ile ilgili  bürokratik i‚lemlerin
kolayla‚tırılması gerekti©ini dü‚ünen ve arzu eden
Aynur boldaz; “Çalı‚ma iznini almak oldukça uzun
sürüyor ,”Bu nedenle bir çok göcmen hanım uzun
süre evlerinde oturmak zorunda kalıyor buda çevre
ve toplum ile uyumlarının daha uzun zaman almasına
yol açıyor.”

Aynur Boldaz, çalı‚ma
iznini alır almaz bir temiz-
lik ‚irketinde i‚e ba‚lıyor.
Çalı‚ırken kontaklarını
ve almancasını  geli‚tiriy-
or. Çalı‚kanlı©ı sayesinde
kısa sürede 150 çalı‚anın
sorumlulu©unu aldı©ı
bölüm ba‚kanlı©ı görevi-
ne getiriliyor.Bu arada
kendini geli‚tirmeye
devam ediyor 
Mücadeleyi ve sorumlu-

luk almayı seven özelli©i nedeni ile sürekli olarak
kendine ait bir firma sahibi olmayı amaçlayarak
çalı‚malarına devam etti. Bilinçli ve profesyonel bir
ba‚langıç yapmak istiyordu ve bu amaçla da firma
kurulum kurslarına katılarak gelece©ini olu‚turacak
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VESTEL, EN BÜYÜK ELEKTRONÛK FUARINA
DAMGASINI VURDU 
Vestel, dünyanın en büyük tüketici elektroni©i fuarı IFA
2005’te (Uluslararası Ev Elektroni©i Fuarı), 3 bin 300 metreka-
relik standıyla adeta gövde gösterisi yaptı. 
Mimari ve ürün çe‚itlili©i açısından fuardaki en iyi sergi seçi-
len Vestel’in fuar masrafları ise 1 milyon Euro’yu buldu. Vestel
Íirketler Grubu Dı‚ Ticaret Ba‚kanı ve Ûcra Kurulu Üyesi
Turan Erdo©an, 700’e yakın yeni modelin sergilendi©i Vestel
standının bir imaj çalı‚masının sonucu oldu©unu belirterek,
“1987’de ilk kez katıldı©ımızda 100 metrekareyi zor
vermi‚lerdi. Bugün 3 bin 300 metrekarelik standımızla ‘Biz
elektronikte Avrupa’nın en büyü©ü olaca©ız’ iddiasını ortaya
koyuyoruz.” dedi. Erdo©an, Avrupa’nın en büyük TV üreticisi
olarak, pazarın yüzde 25’ini elde tuttuklarını kaydederek,
“Bizim mü‚terimiz Toshiba, JVC, Sharp, Sony, Sanyo,
Panasonic gibi dünya devleri. Fuarda bu ‚irketlerin dünya
ba‚kanlarıyla bir araya gelip i‚ ba©lantıları kuruyoruz.
2006’nın tüm TV ihracatını fuarın ilk gününde sattık. Hatta
2007 yılının teknik ürün ba©lantılarını bile yaptık.” diye
konu‚tu. Vestel’in geçti©imiz yıl yüzde 80’i Avrupa’ya olmak
üzere toplam 2,1 milyar dolarlık ihracat yaptı©ını bildiren
Erdo©an, bu yılki hedeflerinin ise bu miktarı a‚mak oldu©unu
kaydetti. Rusya’da kurdukları televizyon fabrikasının 1,2 mily-
on adet satı‚la, pazarın yüzde 18’ini elde etti©ini de anlatan
Erdogan, “Çama‚ır makinesi fabrikasını gelecek ay, buzdo-
labı tesisini ise kasım ayı itibarıyla devreye sokaca©ız.”
‚eklinde konu‚tu. Erdo©an, Manisa’da fırın üretimine ba‚lay-
acaklarını, ayrıca Türkiye’nin ilk dizüstü bilgisayar fabrikasını
kurmaya hazırlandıklarını kaydetti. 
Bu yıl LCD teknolojisinin ön planda oldu©u Uluslararası Ev
Elektroni©i Fuarı’nda, Vestel de dünyada yeni trend haline
gelen ‘farklı ürünleri aynı kutuda birle‚tirme’ konseptine hitap
eden ürünleri sergiledi. Vestel’in sundu©u yeni teknolojilerden
biri de, evdeki üç ayrı TV’den bilgisayara kablosuz ba©lanarak
aynı anda müzik, DVD ve interneti kullanabilmeyi sa©lıyor. 
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56 - Klingon .: qabang 
57 - Korean .: Saranghapanida 
58 - Lao .: Koi muk jao 
59 - Latin .: Vos amo 
60 - Latvian .: Es milu tevi 
61 - Lebanese .: Bahibak 
62 - Lingala .: Nalingi yo 
63 - Lithuanian .: TAVE MYLIU 
64 - Lojban .: mi do prami 
65 - Luo .: Aheri 
66 - Macedonian .: SAKAM TE! 
67 - Madrid .: lingo Me molas, tronca 
68 - Malay .: Saya cintakan mu 
69 - Malay/Indonesian .: Saya cintakan awak 
70 - Malayalam .: Ngan Ninne Snaehikkunnu 
71 - Malaysian .: Saya Sayangmu 
72 - Marathi .: Mi tuzya var prem karato 
73 - Mohawk .: Konoronhkwa 
74 - Navaho .: Ayor anosh’ni 
75 - Ndebele .: Niyakutanda 
76 - Norwegian .: Eg elskar deg 
77 - Op .: Op Lopveop Yopuop 
78 - Osetian .: Aez dae warzyn 
79 - Pakistani .: Mujhe Tumse Muhabbat Hai 
80 - Persian .: Tora dost daram 
81 - Pig .: Latin Ie Ovele Ouye 
82 - Polish .: Kocham Ciebie 
83 - Portuguese .: Amo-te 
84 - Quenya .: Tye-mela’ne 
85 - Romanian .: Te Ador 
86 - Russian .: Ya vas liubliu 
87 - Serbocroatian .: Volim t 
88 - Shona .: Ndinokuda 
89 - Sinhalese .: Mama oyata adarei 
90 - Sioux .: Techihhila 
91 - Slovak .: lubim ta 
92 - Slovene .: ljubim te 
93 - Spanish .: Te amo 
94 - Srilankan .: Mama Oyata Arderyi 
95 - Swahili .: Naku penda 
97 - Syrian/Lebanese .: BHEBBEK 
98 - Tagalog .: Mahal kita 
99 - Tahitian .: Ua Here Vau Ia Oe 
100 - Tamil .: Naan Unnai Kadalikiren 
101 - Telugu .: Neenu ninnu pra’mistu’nnanu 
102 - Thai .: Phom Rak Khun 
103 - Tunisian .: Ha eh bak 
104 - Turkish .: Seni seviyorum 
105 - Ukrainian .: ja pokoKHAv vas 
106 - Urdu .: Mujhe tumse mohabbat hai 
107 - Vietnamese .: Toi yeu em 
108 - Vlaams .: Ik hue van ye 
109 - Vulcan .: Wani ra yana ro aisha 
110 - Yugoslavian .: Ya te volim 
111 - Zazi .: Ezhele hezdege

01 - Afrikaans .: Ek is lief vir jou 
02 - Albanian .: te dua 
03 - Alentejano .: Gosto De Ti, Porra! 
04 - Alsacien .: Ich hoan dich gear 
05 - Amharic .: Afekrishalehou 
06 - Arabic .: Ana Ba-heb-bak 
07 - Assamese .: Moi tomak bhal pau 
08 - Basc .: Nere Maitea 
09 - Batak .: Holong rohangku di ho 
10 - Bavarian .: I mog di narrisch gern 
11 - Bengali .: Ami tomAy bhAlobAshi 
12 - Berber .: Lakh tirikh 
13 - Bicol .: Namumutan ta ka 
14 - Bolivian .: Quechua qanta munani 
15 - Bulgarian .: Obicham te 
16 - Burmese .: chit pa de 
17 - Cambodian .: Bon sro lanh oon 
18 - Canadian .: French Sh’teme 
19 - Cantonese .: Ngo oi ney 
20 - Catalan .: T’estim 
21 - Cebuano .: Gihigugma ko ikaw. 
22 - Chickasaw .: chiholloli 
23 - Chinese .: (see the entries 
24 - Corsican .: Ti tengu cara 
25 - Czech .: miluji te 
26 - Danish .: Jeg elsker dig 
27 - Dutch .: Ik hou van jou 
28 - Ecuador .: Quechua canda munani 
29 - English .: I love you 
30 - Esperanto .: Mi amas vin 
31 - Estonian .: Mina armastan sind 
32 - Farsi .: Tora dust midaram 
33 - Filipino .: Mahal ka ta 
34 - French .: Je t’aime 
35 - Friesian .: Ik hald fan dei 
36 - Gaelic .: Ta gra agam ort 
37 - German .: Ich liebe Dich 
38 - Greek .: s’ayapo r 
39 - Greenlandic .: Asavakit 
40 - Gujrati .: Hoon tane pyar karoochhoon. 
41 - Hausa .: Ina sonki 
42 - Hawaiian .: Aloha I’a Au Oe 
43 - Hebrew .: Ani ohev otach 
44 - Hindi .: Main Tumse Prem 
45 - Hokkien .: Wa ai lu 
46 - Hopi .: Nu’ umi unangwa’ta 
47 - Hungarian .: Szeretlek 
48 - Icelandic .: Eg elska thig 
49 - Indi .: Mai Tujhe Pyaar 
50 - Indonesian .: Aku cinta kamu 
51 - Iranian .: Mahn doostaht doh-rahm 
52 - Italian .: ti amo 
53 - Japanese .: Sukiyanen 
54 - Kannada .: Naanu Ninnanu Mohisuthene 
55 - Kiswahili .: Nakupenda 



DOSTLAR-TVDOSTLAR-TV

Merhabalar De©erli SES Okurlar⁄ !

Asl⁄nda anlatacak o kadar ‚ey varki yazacak o
kadar mesele varki nereden ba‚lasam.
Y⁄l 1992 o zamanlar özel televizyonlar yoktu
olsada bir taneydi. Berlin`de bir bo‚luk vard⁄,
özellikle Türk gençleri kendi kaderlerine
b⁄rak⁄lm⁄‚t⁄. Bir yay⁄n olmal⁄yd⁄ ki Türk gençleri-
nin sesi olmal⁄yd⁄. Û‚te o zaman Berlin Medya
Kurulu‚ununda izniyle, DOSTLAR-TV`yi kurdum
ve yay⁄n hayat⁄na 1992 de ba‚lad⁄m. Gençlerin
aile hayat⁄ndan evlili©e, mesleki e©itimine,
uyu‚turucu sorunlar⁄n⁄ bile canl⁄ yay⁄nda birebir
onlarla konu‚arak çözümler ürettim. Dostlar-TV
halen tüm zorluklara ra©men Orhan Oflaz yöne-
timinde yay⁄nlar⁄na Berlin Offener kanalda
devam ediyor. Peki diyeceksiniz ki ne de©i‚ti,
eski tas eski hamam… hay⁄r efendim Orhan
Oflaz Türk gençleri için çok i‚ler yapt⁄ ama maa-
lesef senato bu konuda i‚i yapana de©il oturup
masas⁄ndan çay içene maddi yard⁄m yapt⁄. O
ki‚iler maalesef gençli©imizi kulland⁄lar. Baz⁄
dernekler gençleri ç⁄karlar⁄ amac⁄na kulland⁄lar,

gençler anlad⁄ ama; i‚ i‚ten geçmi‚ti. Aileler
çocuklar⁄ ile birebir ilgilenmezse o zaman
ba‚kalar⁄ girer devreye. Böyle gelmi‚ böyle
gider demeyelim! Paraya de©il, e©itime önem
verelim. Ta‚a topra©a de©il çocuklar⁄m⁄za
yat⁄r⁄m yapal⁄m, gençleri uyu‚turucudan koruy-
al⁄m, bu gençleri yeniden topluma
kazand⁄ral⁄m.Û‚te Dostlar-TV bu ödevleri yapt⁄,
izleyicilerimize te‚ekkür ederim bize bu konular-
da destek verdikleri için. Bu arada yay⁄n
hayat⁄nda SES Dergisine ve De©erli Karde‚im
Ahmet Tunga`ya ba‚ar⁄lar dilerim.
DOSTLAR-TV`de görü‚mek ve bir ba‚ka yaz⁄da
bulu‚mak üzere, 

Ho‚çakal⁄n

Dostlar-TV Genel Yay⁄n Yönetmeni

Orhan OFLAZ
0160 – 920 44 371



MERCEDES HABERMERCEDES HABER

22

yolcu kabininin ferah ve geni‚ olan tasarımını vurgu-
luyor. Yüksek kaliteli ve zengin iç donanımı elektrikli
camlar, otomatik klima (THERMATIC), çok fonksiy-
onlu direksiyon (Multifunktionslenkrad), kısmen elek-
trikli ayarlanabilen koltuklar gibi birçok özellik
kapsıyor. 
Yetkililere göre yeni Mercedes-Benz M-Serisi gücü-
nü, kuvvetli ve hesaplı dizel ve benzinli motorlarından
alıyor. V6 silindirli CDI modelleri daha da geli‚tirilmi‚
CommonRailDirekt enjeksiyon sistemine sahip. ML
320 CDI 165 kW / 224 PS güç ve 510 Nm torka
sahip. Altı silindirlik konfor ve de dinamizm artık yeni
ML 280 CDI’de de mevcut. Bu motor 140 kW / 190
PS ve de 440 tork üretmekte. Modern motor tekni©i
ve aerodinamik özellikleri ile yakıt tüketimi yüzde

10’a kadar azalıyor. Bunun yanı sıra ML350’nin V6
benzinli motoru 200 kW / 272 PS güç ve azami 350
Nm tork üretmekte. ML 500’ün 8 silindirli motoru 225
kW / 306 PS güç ile motorların arasında zirveyi
olu‚turuyor. M-Serisi’nde emniyet büyük önem
ta‚ıyor. ABS, BAS, 4ESP gibi elektronik yardımcıların
yanı sıra, ‚oförü ve yolcuları koruyan ön hava
yastıkları, ön yan hava yastıkları ve cam hava
yastıkları yeni M-Serisi’nde emniyeti arttırıyor.
Ayrıca, sa©lam yolcu kabini ve darbe yutan ön ve
arka yapı da emniyet standartını tamamlıyor.

Kemal Kurt

MERCEDES, 2. NESÛL M-SERÛSÛ’NÛ
TÜRKLERE TANITTI

Mercedes-Benz M-Serisi, yapılan deneme
sürü‚leriyle Türk medya mensuplarına tanıtıldı.
Verilen bilgiye göre Mercedes-Benz, 2. nesil M-
Serisi ile bir arazi aracını, kombi otomobili ve limuzi-
ni bir araçta birle‚tirerek ba‚arılı bir tasarım
olu‚turdu. 

Yeni Mercedes-Benz M-Serisinin, ‘’dinamik dizaynı,
teknik yenilikleri ve de kapsamlı donanım paketleri
ile Türk otomobilseverlerin kalbini fethedece©i’’ bil-
dirildi. Mercedes-Benz, yeni Mercedes-Benz M-
Serisi’ni Berlin yakınında bulunan Groß-Dölln’deki
eski bir askeri havaalanında özel bir etkinlikle tanıttı.
Etkinlik çerçevesinde Türk medya mensupları aracı
deneme imkanı buldular. 
Yeni M-Serisinin hem yolda hem de arazide ‘’limu-
zinden tanınan konforu yolcularına aratmadı©ı’’
ifade edilirken, güçlü dizel ve benzinli motorları ve
standart donanımda sunulan 7 vitesli-otomatik
‚anzumanı (7G-TRONIC) sayesinde yeni M-Serisinin
‘’her zeminde kendini kanıtladı©ı’’ belirtildi. 
Otomatik ‚anzıman virajlara, ini‚li ve çıkı‚lı yollara
uyum sa©layarak, her sürü‚ stiline kolayca adapte
oluyor. Ûstenirse direksiyonda bulunan DIRECT
SELECT sistemi sayesinde elleri direksiyondan
ayırmadan tu‚lara parmakla basarak vites de©i‚tire-
biliniyor. 
Kullanılan materyallerin kalitesi, yeni M-Serisi’nin

Erkan BOZ
Kundendienst

erkan.boz@mercedes-benz.de
Tel.: 030 / 39 01 11 93
Fax: 030 / 39 01 11 04
Funk: 0172 / 394 25 34
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MERCEDES YENÛ S KLASSE MODELÛNÛ
BERLÛNLÛ TÜRK ÛÍADAMLARINA TANITTI

Mercedes Berlin yeni piyasaya sürdü©ü C serisi oto-
mobillerini dansözlü bir geceyle Türk i‚adamlarına
tanıttı. Sadece Türk i‚adamlarının davetli oldu©u
tanıtım ak‚amına Berlin mü‚teri hizmetleri sorumlu-
su Erkan BOZ, Berlin müdürü Jürgen Walker ve
Peter Schmiedtke ev sahipli©i yaptı. Bir ço©unun i‚
ve özel hayatında Mercedes kullandı©ı Berlin’in

önde gelen Türk i‚adamlarının büyük ilgi gösterdi©i
tanıtım ak‚amında C klase otomobiller’i deneme
fırsatı da sunuldu. Geceye Alman oryantal Tanjeli
kıvrak danslarıyla renk kattı. Deniz isimli Türk resto-
rantı da gecede Türk mutfa©ından çe‚itli örneklerle
i‚adamlarına servis yaptı.
Mercedes’in yeni otomobili ve sundukları olanaklar

hakkında bilgi veren Berlin mü‚teri hizmetleri
sorumlusu Erkan Boz ve ‚irketin Berlin müdürü
Jürgen Wolker mü‚teri hizmetleri ve yeni otomobil-

leri hakkında Türkleri bilgilendirdi. Benzinli ve 6 ve 8
silindir, 272 ile 388 beygir güçlerine sahip C serisi

118 bin 448 Euro dan ba‚layan fiyatlarla satı‚a
sunuldu. C serisinin  teknik özelliklerinin çok üst
seviye de ve en son teknolojiyle donatıldı©ını, belir-

ten Erkan Boz, “Bu otomobilimizde adeta yok yok.
Biz Türk i‚adamlarına ticari araçlarda yada binek
otolarında hizmet veriyoruz. Onların Mercedes’e ilgi

ve güvenini bilerek özel indirimler uygulayabiliyoruz.
Ya‚anabilecek her türlü sorunda da yanlarında oluy-
oruz. Öyleki Türkiye’ye tatile giden bir i‚adamımızın
arızalanan aracına yedek parçayı bile en kısa sürede
ula‚tırıyoruz” dedi Erkan Boz Türk i‚adamlarının en
çok tercih etti©i araçların ise ML serisi jip ve S seri-
si oldu©unu da sözlerine ekledi.

Haber/Foto: Münir Ba©rıaçık
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ZAMAN GAZETESÛNÛN ÛFTARI BERLÛN’DE
KÜLTÜRLERÛ BÛRARAYA GETÛRDÛ

Zaman Gazetesi’nin Berlin’de düzenledi©i iftar siyaset
ve i‚ dünyasını bulu‚turdu. Ûftar sonrasındaki sema
gösterisi ise izleyicileri mest etti. Yo©un katılımla gerçe-
kle‚en iftarda konu‚an gazetemiz Almanya Genel
Müdürü  Fatih Gök yaptı©ı konu‚mada globalle‚menin
de etkisiyle birlikte ya‚amanın zorunluluk haline geldi©i
günümüzde diyalo©un önemine vurgu yaptı.
Bu yıl Berlin’de Dünya Kültürlerevi (Haus der Kulturen
der Welt)’te  ikincisi düzenlenen iftar çe‚itli millet ve din-
lerden insanları bir araya getirdi. Misafirler Ramazan ve
iftarın dini ve kültürel yönünün anlatıldı©ı ve Zaman
gazetesinin tanıtıldı©ı  dia gösterilerini izlediler
Gazetemiz Avrupa Genel Müdürü Abdullah Aymaz
bütün dinlerde oruç ibadetinin bulundu©unu belirterek
iftar vesilesiyle di©er din mensuplarına bu gelene©in
hatırlatıldı©ını belirtti . Farklı din ve kültüre mensup
insamnların bu vesileyle biraraya gelmelerinin
kayna‚mayı ve dostlu©u peki‚tirdi©ini ifade eden
Aymaz programda ezan okunmasının da ayrı bir önem
ta‚ıdı©ını söyledi.

Davetlilere ’’Ho‚geldiniz’’ diyen gazetemiz Almanya
Genel Müdürü  Fatih Gök konu‚masında öncelikle iftar
yeme©i davetine icabet eden misafirlere te‚ekkür ede-
rek ; bu iftarın sadece bir yemekten ziyade insanlar
arasında diyalog ve ho‚görü ve toleransa da katkısının
olmasını ümit etti©ini söyledi. Gök:’’Geleneksel hale
gelen iftar yeme©inde dile©imiz sadece bir yemekten
öte diyalo©, ho‚görü ve toleransa katkıda bulunması
arzumuzdur. Almanya yeni bir seçimden çıktı ve muhte-
mel büyük koalisyaonla kim ba‚bakan olursa olsun yeni
gelen ba‚bakanın barı‚ı, diyalo©u , birlikte ya‚amayı
daha çok arzu ediyor olması kaçınılmazdır’’ dedi. 
Pakistan’daki depreme de de©inen Gök , depremde

hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek düny-
anın neresinde olursa olsun bugüne kadar oldu©u gibi
yine din veya millet farkı gözetmeksizin  yardım kampa-
nyası ile ma©durların yanında olacaklarını söyledi.
Ûftara katılan Birlik 90/Ye‚iller milletvekili   Ströbele  iftar
programlarına katılmanın  yanı sıra kendisinin de iftar
daveti verdi©ini belirterek Almanya’da farklı din ve kül-
türlere mensup insanlar olarak barı‚ içindse bir arada
ya‚amanın önemine de©indi. Önümüzdeki yıl birkaç
milletvekilinin giri‚imi ile Federal Meclis binasında iftar
verilebilece©ini ifade eden Ströbele  :’’ Bu tür bir faaliy-
etin Müslümanların bu ülkeyi kendi vatanları olarak
kabullenmlerine katkı sa©lar’’ dedi. 
Çin Halk Cumhuriyeti Berlin Büyükelçili©i’  birinci
sekreteri Zhou Shengqiao de iftarı düzenleyen Zaman
gazetesi’nin yetkililerin tebrik ederek,” Türk kültürü ve
gelene©in yakından tanımak için iyi bir fırsat oldu. Çok
kültürlerin bir arada ya‚adaı©ı  ba‚kent Berlin’de bu kül-
türü tanımak haz verdi” dedi
Spor dünyasından iftara katılan  Dünya Kıtalararası
A©ırsıklet Boks Íampiyonu Sinan Íamil Sam’da bu tur
davetlerin yurt dı‚ında ya‚ayan Türk vatanda‚ları ve
Ûslamiyet’in daha iyi tanınması açısından çok önemli
oldu©unu söyledi.  Sam, Zaman gazetesinin verdi©i
iftar yeme©inde bulunmaktan memnunluk duydu©unu
belirtti. Aynı  masada de©i‚ik kültürden ve ülkeden
insanlarla iftar açmasının kendisini duygulandırdı©ını

anlatan Sam, ” Bu tur iftar yemeklerinin daha çok
yapılması gerekir. Bu organizasyonda eme©i geçen her-
kese te‚ekkür ederim’’dedi.
Ûftar yeme©indeki di©er bir boksörümüz Avrupa Pro-
fesyonel Boks Íampiyonu Oktay Urkal, nerdeyse her
milletten insanın bulundu©u bu iftar yeme©inde bulun-
maktan çok mutlu oldu©unu söyledi.Ayrıca geceye pro-
fesyonel a©ır siklet boksörü Cengiz Koç’ta katıldı. 
Kırgızistan’lı üniversite ö©rencisi Ermek Omurov Dünya
Kültür Evi’nde  farklılıkralın bir çatı altında biraraya gel-
mesinin sevindirici oldu©unu belirterek ”Görüyoruzki
farklılıklar kavaga kayna©ı olmak zorunda de©il” dedi.
Programa Almanya Federal Meclis milletvekillerinden
Hans-Christian Ströbele, Volker Beck (Ye‚iller);
Johannes Kahrs ,Christian Carstensen(SPD); Jürgen
Gehb (CDU); Karl Addicks(FDP) ; Çin ve  Sudi-Arabistan
gibi ülke Elçiliklerinden katılan misafirlerin yasınısıra
Etiyopya, Kırgızistan, Japonya gibi ülkelerden gelen
insanlar da Berlin’de farklı bir iftarı ya‚ama fırsatı buldu.

Yusuf Bal-Kemal Kurt-Azamat Damir

ÛFTARÛFTAR YEMEÌÛYEMEÌÛ
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Das Staatsangehörigkeitsgesetz und damit mittelbar auch
das Aufenthaltsgesetz sind auf dem Prüfstand des
Verfassungsgerichts.

Das Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung
BverfG, 2 BvQ 25/05 vom 02.09.2005 den Antrag einer
Deutsch – Türkin im Wege der einstweiligen Anordnung zu
entscheiden, ob die Antragstellerin nach wie vor die deutsche
Staatsbürgerschaft hat, abgelehnt. 

Die Antragstellein begehrte in ihrem Antrag :

1. die Feststellung, dass sie deutsche Staatsbürgerin
ist,
2. hilfsweise begehrte sie bis zu einer Entscheidung in
der Hauptsache die außer Vollzugsetzung des § 25 StAG,
3. hilfsweise die Feststellung, dass sie die
Voraussetzungen für die Teilnahme an den kommenden
Bundestagswahlen erfüllt,
4. hilfsweise sie in das Wählerverzeichnis aufzuneh-
men und sie als Wählerin zuzulassen.

Folgender Sachverhalt lag dieser Entscheidung zu Grunde:

Die in Deutschland lebende Antragstellerin wurde nach
Entlassung aus der türkischen Staatsangehörigkeit am 21.
Juni 1999 in den deutschen Staatsverband eingebürgert. Auf
ihren Antrag vom 20. Juli 1999 wurde ihr am 5. Februar 2001
die türkische Staatsangehörigkeit erneut verliehen.
Gemäß § 25 Abs. 1 des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG)
in der seit dem 1. Januar 2000 geltenden Fassung verliert
ein Deutscher grundsätzlich seine Staatsangehörigkeit, wenn
er auf seinen Antrag eine ausländische Staatsangehörigkeit
erwirbt.

Die Antragstellerin hält § 25 StAG in der seit dem 1. Januar
2000 geltenden Fassung unter anderem wegen des Fehlens
einer Übergangsregelung für verfassungswidrig. Sie hat beim
Verwaltungsgericht Bayreuth eine Klage auf Feststellung ihrer
deutschen Staatsangehörigkeit erhoben, über die noch nicht
entschieden ist. Im Hinblick auf die am 18. September 2005
anstehenden Wahlen zum Deutschen Bundestag hat sie über-
dies beantragt, im Wege der einstweiligen Anordnung nach
§ 123 VwGO festzustellen, dass sie die Voraussetzung zur
Teilnahme an der Bundestagswahl hinsichtlich der deutschen
Staatsangehörigkeit erfülle.
Vorinstanzlich gestellte Eilanträge wurden ablehnt, so dass es
zur Vorlage beim Bundesverfassungsgericht kam. 

Das Bundesverfassungsgericht begründete seine Ablehnung
dieses Eilantrages wie folgt:

Das Bundesverfassungsgericht kann einen Zustand, wie den
vorliegenden durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln,
wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile oder aus einem
anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend
geboten ist. Für die Beurteilung dieser Voraussetzungen gilt
ein strenger Maßstab.

Das Bundesverfassungsgericht hat daher folgende
Abwägung getroffen.

Es hat die Nachteile, die für die Antragstellerin eintreten, wenn
die einstweilige Anordnung nicht erginge, mit den Nachteilen
für die Allgemeinheit abgewogen. Als solche stellte das
Bundesverfassungsgericht das Vorenthalten der Rechte eines
deutschen Staatsbürgers (hier das Wahlrecht) fest und als
Nachteil für die Allgemeinheit, dass jemand diese Rechte zu
Unrecht wahrnimmt, wenn das Gericht in Hauptsache ent-
scheidet, dass der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit

gem. § 25 StAG verfassungsgemäß ist. Das
Bundesverfassungsgericht ist der Auffassung, dass beide
drohenden Nachteile gleichwertig sind und die Antragstellerin
die eigentliche Entscheidung in der Hauptsache abwarten
muss.
Stehen somit die jeweiligen Nachteile der abzuwägenden
Folgekonstellationen einander in etwa gleichgewichtig gegen-
über, gebietet es die gegenüber der Gestaltungsfreiheit des
Gesetzgebers notwendige Zurückhaltung des Gerichts, die
Anwendung der mittelbar angegriffenen Vorschrift nicht zu
hindern, bevor geklärt ist, ob sie vor der Verfassung Bestand
hat.

Was ist die Konsequenz dieser Entscheidung im Hinblick auf
die Verfassungsmäßigkeit des § 25 StAG und des damit ver-
bundenen Verlustes der deutschen Staatsanghörigkeit? 

Das Gericht hat über diese Frage noch nicht entschieden.
Dem Bundesverfassungsgericht ist vorzuwerfen, dass es die
eigentlich gebotene summarische (Vor-)Prüfung im Hinblick
den Ausgang der Hauptsacheentscheidung nicht vorgenom-
men hat und in die ansonsten richtige Abwägung nicht einbe-
zogen hat.  Es gibt diverse Gründe die für eine
Verfassungswidrigkeit dieser Regelung sprechen.

1. Rückwirkungsverbot

§ 25 StAG wirkt zurück, das heißt, dass z.B. im Falle der
Antragstellerin, jemand den Antrag auf Wiedereinbürgerung in
die türkische Staatsangehörigkeit schon im Jahre 1998 oder
1999 gestellt haben kann, die Einbürgerung jedoch erst nach
dem 01.01.2000 erfolgte. Im Zeitpunkt der Antragstellung
konnte die Antragstellerin von dem § 25 StAG und dem auto-
matischen Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit noch
nichts wissen und hätte bei Kenntnis die Wiedereinbürgerung
in die türkische Staatsangehörigkeit niemals beantragt.

2. Kein Verwaltungsverfahren

Der automatische Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit
ohne ein Verwaltungsverfahren, das der gerichtlichen Über-
prüfung unterläge, ist nicht verfassungskonform, denn der
Betroffene weiß oft gar nicht, dass er die deutsche
Staatsbürgerschaft verloren hat.

3. Schlechterstellung im Hinblick auf den Rechtsverlust durch
das AufenthG und dem Beschluss Nr. 1/80 des
Assoziationsrats EWG/Türkei über die Entwicklung der
Assoziation vom 19. September 1980

Der automatische Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit
führt dazu, dass die Betroffenen neue Aufenthaltstitel bean-
tragen und genehmigt bekommen müssen.

Jeder der die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hat, hatte
im Zeitpunkt der Einbürgerung eine unbegrenzte
Aufenthaltsgenehmigung und damit den sichersten
Aufenthaltstitel, den das damalige AuslR vorsah. Nach der
Regelung des § 38 AufenthG erhält nur derjenige einen ver-
gleichbaren Aufenthaltstitel, der mindestens 5 Jahre als
Deutscher in Deutschland seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hatte. Ich kenne noch keinen einzigen Fall, in dem ein betrof-
fener Türkischstämmiger einen solchen Anspruch hat.

Alle betroffenen Türkischstämmigen bekommen bestenfalls
nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis, unter Umständen
nicht einmal diese.  

Den Betroffenen ist nur zu raten die Gerichte im Hinblick auf
diese Fragen anzurufen und Klärung herbei zu führen.

Politisch gesehen können diese Bedenken insgesamt nicht
gerechtfertigt werden und der Gesetzgeber ist erneut gefragt,
diese Missstände zu beseitigen.
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INTERNET ADRESÛ NEDÛR ?

Alan (Domain) Ad⁄ ve IP numaras⁄ ne demektir?
Ûnternet’e ba©lı her bilgisayarın kendine özgü bir adresi
vardır. Domain Name System (DNS) olarak adlandırılan
hiyerar‚ik bir isimlendirme sistemi ile (Internet adresi),
internete ba©lı bilgisayarlara ve bilgisayar sistemlerine
isimler verilir. DNS de aslında bir TCP/IP servis protokolu-
dur. DNS, ‘host’ olarak adlandırılan internete ba©lı tüm
birimlerin yerel olarak bir a©aç yapısı içinde
gruplandırılmasını sa©lar. Bu ‚ekilde, bütün adreslerin her
yerde tanımlı olmasına gerek kalmaz. Her bir internet adre-
sine 4 haneli bir numara kar‚ılık gelir. a.b.c.d seklindeki bu
numaralara IP (Internet Protocol) numaraları denir. burada,
a,b,c ve d 0-255 arasında de©i‚en bir tam sayıdır.Her
internet adresinin ilk kısmı bulundu©u domain’in network
adresini, son kısmı ise makinanın (host) numarasını ver-
ecek ‚ekilde ikiye bölünür. Bir bilgisayar a©ında bulunan
makinaların miktarına göre makina numarası için ayrılan
kısmın daha büyük veya daha küçük olması gerekebilir.
De©i‚ik ihtiyaçlara cevap verebilmesi açısından IP adres-
leri asa©ıdaki ‚ekilde gruplanmı‚tır.
Class A network adresleri 1.0.0.0 adresinden 127.0.0.0 a
kadar olan aralı©ı kaplarlar. Her networkte kabaca 1.6
Milyon makina bulunabilir. Class B network adresleri
128.0.0.0 adresinden 191.255.0.0 adresine kadar olan
aralıktadır: 16065 network adresi ve her networkte kabaca
65500 makina bulunabilir 
Class C network adresleri 192.0.0.0 adresinden
223.255.255.0 adresine kadar olan aralıktadır. Herbiri 254
makinadan olu‚an yaklasik 2 milyon network adresi
barındırır. 
Class D 224 ve 254 arasında kalan adresler herhangi bir
newtwork tanımlamazlar, ileri kullanımlar için rezerve edil-
mi‚lerdir. 
127.0.0.1 adresi ve 127.0.0.0 Network’u test ve geli‚tirme
için kullanılır. 127.0.0.1 adresi her makinanın kendisini
tanımlar buraya gonderilen her ‚ey, sanki bir ba‚ka net-
work’ten geliyormu‚ gibi makinanıza geri dönecektir. Bu
sayede herhangi bir network ba©lantısı olmadan bazı

denemeler yapılarak network yazılımları geli‚tirilebilir. 
Bu domain adreslerinin da©ıtımı NIC (Network Information
Center) tarafından yapılır, daha sonra her domain sahip
oldu©u adresi kendi ihtiyaçlarına gore parçalayarak
da©ıtabilir. Önceleri internet kullanımı bu kadar yaygın
olmadı©ından, IP numaralarının kurumlara da©ıtımında çok
»bonkör« davranılmı‚. 1990’lı yılların sonlarında ise, IP
numaralarının bitmeye ba‚ladı©ı görülünce yeni bir adres-
leme stratejisine do©ru da gidilmi‚tir. Bu adresleme siste-
minde 128 bit uzunlu©unda bir sistem kullanılmı‚tır. IPv6
olarak adlandırılan yeni adresleme sisteminde, teorik ola-
rak, 340 trilyon kere trilyon kere trilyon adet (340’ın yanına
37 sıfır daha koyun !!) bilgisayarı adreslemek mümkündür.
Bu sayı IPv4 için 4 milyar idi. 
Bu IP numaralarına (domain adreslerine) kar‚ılık dü‚en bir
makina ismi de bulunur. Bu sayede makinaların isimleri
daha kolay akılda kalır. Her domain’de o domaine ait IP
numaraları ile bu isimler arasında geçi‚i sa©layan bir servis
(Domain Name Service) bulunur. Bu servis aynı zamanda
di©er domain’lere ait isimleri ilgili DNS’lere sorarak ö©renir. 
Dikkat edilirse bir host numarası 1 den 254 e kadar 254
farklı de©er alabilir. Zira 0 ve 255 bu numaralandırmada
özel anlamlar içerirler. 0, network’u tanımlarken 255 de o
network’teki tum hostları tanımlar.
Bilgisayarlar birbirlerini IP numaralarından tanırlar. Ûnsan-
ların aklında kolay kalsın ve hiyerar‚ik yapılanma rahat
yapılsın diye bunlar alt a©lar, makina adları gibi isimlendir-
melere tabi tutulurlar. Yukarda görüldü©ü gibi, internete
ba©lı her bilgisayarın (teorik olarak) bir IP numarası, ve o
numaraya kar‚ılık gelen de bir gerçek adı vardır. Ûki mek-
anizma arasındaki dönü‚türmelerden DNS sorumludur.
DNS, ayrıca, Ûnternet adresini nümerik adrese çevirir.
Domain’ler hiyerar‚ik DNS adresleme sistemi içindeki farklı
yapıları temsil ederler. Her domain kendi içinde ba©ımsız
bir topluluktur. Do©al olarak, herkes kafasına göre geli‚i
güzel internet domain ismi ve IP numarası alamaz.
Network Information Center (NIC)’e bunun için ba‚vurmak
gerekir.
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ÖZGÜR
Özgeçmi‚ / Basın Bülteni
01.11.1972 U‚ak’ta do©du. Ûlk ö©retimine U‚ak’ta ba‚layıp
Berlin’de devam etti.
Orta ve Lise e©itimini Berlin’de tamamlayıp, Aydınlık Evler
Lisesi Edebiyat ve Sosyal Bilimler bölümünü bitirip, Ege
Üniversitesi Basın Yayın bölümünü kazandı.
Daha sonra Berlin’de Sosyal Sigortalar ve Emeklilik Hakları
bölümünü kazanıp, yüksek ö©retimini bitirdi.
Daha küçük ya‚larda çocuk korolarında yer alan Özgür,
babasının tiyatro rejisörü olmasından dolayı sahneye hiç
yabancı de©ildi. O dönemlerde Sıddık Do©an’dan ba©lama
e©itimi aldı. 1989 – 1992 yıllarında Türkiye’den gelen çe‚itli
gruplara solistlik yaptı.
Daha sonra di©er müzisyen arkada‚larıyla Grup Yankı’yı
olu‚turup, uzun bir dönem solist olarak çalı‚malarını sür-
dürdü.
1997 yıllarında Kanacks With Brain (K.W.B.) rap müzik gru-
bunun çalı‚malarına katılıp, rap müzi©inde farklı tınınlar
arayı‚ları içine girdi. Bu do©rultuda rap müzi©inde düzen-
lemeler, söz yazımı ve besteler yaptı. Bu çalı‚malırın en
büyük özelli©i rap ritminin anadolu müzi©iyle harmanlanı‚ı
idi. 1997 yılı sonu, bu çalı‚maların örne©i olarak K.W.B. ile

Halay – Çocuklar adlı ilk albümünü Anadolu Müzik’ten
çıkardı.
Daha sonra yeniden kendi çalı‚marına dönüp, temelde
Türk Halk Müzi©i olmak üzere, batı tarzında aranje edilmi‚
bir albüm projesi üzerine yo©unla‚tı. Bu do©rultuda Fuat
Saka’yla irtibata geçip, çalı‚malara ba‚ladı. Titiz bir reper-

tuvar çalı‚masından
sonra, Hamburg’da
Fuat Saka’nın yöneti-
minde kayıtlara
ba‚lanılıp, keyifli bir
çalı‚ma bitirildi.
Aynı dönemde
Flamenco Gitar e©itimi
ve Tayfun Erdem’den
klasik batı ‚anı, belcan-
to, nota ve solfej e©itimi
aldı. Müzikal

çalı‚malarını büyük bir incelikle sürdüren Özgür, bunun
yanı sıra ‚iir ve hikaye çalı‚malarınıda bir yana bırak mıyor.
Ve nihayet „Aman Gidelim“ adlı ilk solo Albümünü eylül
2005’de Anadolu Müzik’ten Türkiye’de çıkardı.

CEM MAHMUT BALIKÇI
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B Ö Y L E S Û N Û  H Û Ç  Y A Í A M A D I N I Z !

ClassicSHOPPING
1 HAFTA, UÇAK  ÛÇÛNDE
★ ★ ★ ★ ★ HOTEL YARIM PANSÛYON

129 *
€

ClassicKOMFORT
1 HAFTA, UÇAK ÛÇÛNDE
★ ★ ★ ★ HOTEL HERÍEY DAHÛL

149 *
€

ClassicPREMIUM
1 HAFTA, UÇAK ÛÇÛNDE
★ ★ ★ ★ ★ HOTEL HERÍEY DAHÛL

189 *
€

1.11. 2005 ile 31.3. 2006
tarihleri aras⁄nda geçerlidir.

ÖZEL FÛYATLARIMIZ

K E M E R  • B E L E K  • S Û D E • A L A N Y A

B u  i s i m  T ü r k i y e  t u r i z i m i n d e  h e p  g ü v e n  v e r d i  …

1 HAFTA

129*

EURO’YA

5 YILDIZLI

TATÛL

fiyatlar⁄m⁄za, uçak, transfer,
hotelde yiyecek ve içecekler

dahildir.

Potsdamer Straße 101
(Ecke Pohlstraße)
10785 Berlin
Tel.: 030/25 75 77 90

D NTOURSGmbH

Akdeniz sahillerinde sizlere özel seçilmi‚ Top-Kaliteli Hoteller, kapal⁄ yüzme havuzlu, denize s⁄f⁄r veya sahilden en fazla 500 Metre uzakl⁄ktad⁄r.
Konforlu dö‚enmi‚ odalarda; banyo, du‚, tuvalet, fön, klima, minibar, direk aramal⁄ telefon, uydu-TV, balkon veya teras mevcuttur.
Spor ve aktiviteler; animasyon programlar⁄, arada bir ak‚am Showlar⁄, ücretli veya ücretsiz spor ve fitnes programlar⁄.
Her‚ey dahil; Kahvalt⁄, ö©len ve ak‚am yeme©i aç⁄k büfe, tüm yerli alkollü ve alkolsuz içecekler saat 10.00 ’dan 23.00 ’e kadar, ayr⁄ca kahve ve pastalar dahildir.
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TÛYATROMt Türkisches Theater Berlin

Alte Jakobstraße 12
10969 Berlin

Telefon 615 20 20
Fax 61 65 97 09
www.tiyatrom.de

21 Jahre Tiyatrom … … 21. Y⁄la Merhaba
Stücke

Kinderstücke

Jugendstücke

Panels 

Musikabende

Literaturabende

Podiumsdiskussionen

Oyunlar

Çocuk Oyunlar⁄

Gençlik Oyunlar⁄

Paneller

Konserler

Edebiyat Ak‚amlar⁄

Konferanslar
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Sadece mideye de©il, bütün duygu ve aza-
lara oruç tutturalım!

Orucun insan hayatına ve sosyal hayata pek çok katkısı
vardır. Orucun bedeni dinlendirme ve hastalıklara kar‚ı
koruma gibi, beraberinde getirdi©i kazançların yanı sıra,
onun bir ferde kazandırdı©ı en önemli ‚ey, insanın ruhunda
meydana getirdi©i devrimlerdir. Íimdi bunların neler
oldu©una genel bir bakalım:
1 Oruçlu ki‚inin her saati ve her saniyesi Allah’ı ve Allah’ın
nimetlerini hatırlatması ve netice itibarıyla da en büyük
nimet olan Allah’a kavu‚ma nimetini hatırlatması
bakımından çok kıymetlidir. 
2 Oruç tutan bir mümin, sabahtan ak‚ama kadar yemeyip

içmemesiyle, ‚ehvetine hakim olmasıyla, gıybet ve zulüm-
den kaçınmasıyla adeta melek-nümûn bir keyfiyet kazanır. 
3 Çe‚itli nimetler içinde yüzen insan, oruçla onların kıyme-
tini ve ehemmiyetini anlar, ‚ükrünü eda etmeye çalı‚ır. 
4 Oruç, insana iktisat düsturunu ö©retir. Ûstedi©i ‚eyi aklına
geldi©i zaman hiçbir sınırlama getirmeden yapmaya alı‚an
ki‚i, oruçlu oldu©u zaman mecburen onu yapamayacaktır. 
5 Ruhani yönleri itibarıyla geli‚mek isteyenler mutlaka oruç
tutmalıdırlar. Ba‚ka ifadeyle; oruç tutmayanlar, cesetlerinin
altında kalır ve istenen ölçüde ruhani olgunlu©a ula‚amaz-
lar... 
6 Nefsin gemlenmesi, frenlenmesi bakımından oruç, ciddi
bir öneme sahiptir. Ki‚inin kendini kontrol etmesi adına
orucun çok önemli bir yeri vardır. Oruç nefse vurulan bir
gem ve zimamdır. Dolayısıyla nefsin firavunlu©unu kırar.
Oruçla insan, kendi nefsini, Cenab-ı Hakk kar‚ısında
serke‚likten kurtarır ve itaat eden bir kul haline getirir. Oruç

tutan herkes, oruçlu olmadı©ı günlere nisbeten, daha bir
melekle‚ti©ini vicdanında hisseder. 
7 Oruç bir alı‚tırmadır. Ki‚ide cismani arzulara kar‚ı koyma
duygusunu geli‚tirir. Ûnsan oruçlu oldu©u anlarda her türlü
negatif istek ve meyillere engel olmaya güç yetirdi©i gibi,
kazandı©ı bu dirençle oruçlu olmadı©ı zamanlarda da bu
tür istek ve meyillere engel olmaya güç yetirebilir. Zira oruç

sadece midenin aç bırakılması demek de©il, aksine mide
gibi bütün duygulara; göze, kula©a, kalbe, hayale ve sair
insan azalarına da oruç tutturmak, onları haramdan çek-
mek ve her birisine mahsus bir ibadete sevk etmektir. Bu
‚ekilde oruç tutan bir insan, hep »helal« dairesinde bir
hayat ya‚ar. Binaenaleyh dini kontrol altında tutmanın en
etkili yolu oruçtur. 

8 Oruç, gizli ve a‚ikar her zaman emanete riayet edilmesi-
ni de ö©retir. Zira Allah’ın helal kıldı©ı nimetleri yiyip-içmek-
ten kaçınmayı sa©layacak O’ndan ba‚ka bir gözetici yok-
tur. Bu ‚ekilde oruç tutan mümin, sabahtan ak‚ama kadar
Allah’ın hududuna riayet etmi‚ olacaktır. 
9 Oruç, vefa duygusunun tezahür etti©i en güzel bir iba-
dettir. Çünkü oruç, Allah ile kul arasında yapılmı‚ bir
sözle‚medir. Oruçlu insan, belirli zaman dilimlerinde nefsi
için ho‚ gelen bazı ‚eylerden vazgeçecek, dolayısıyla bu
hareketiyle o, verdi©i sözde vefalı oldu©unu gösterecektir.

Kaynak: Zaman Gazetesi

Foto: Menderes Singin

ORUÇORUÇ TUTMANIN FAYDALARITUTMANIN FAYDALARI
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BERLÛN’DE KÛTAP FUARI

Berlin’in ilk kitap fuarı 25-27 Kasım tarihleri arasında
Gleisdreieck’teki Postbahnhof’da ziyaretçilerine
kapılarını açıyor.
»Modemesse Premium« ve »Schuhmesse To Shoe«
fuarlarının organizatörü Premium Exhibitions GmbH
tarafından düzenlenecek fuara, 120 ulusal ve uluslar
arası katılımcı ve 15.000 dolayında ziyaretçi gelmesi
tahmin ediliyor. Fuarda çok geni‚ bir yelpazede
çe‚itli konularda bir çok kitap takip edilebilir.

SON SÛGARAM

Sigara içmeyenler daha uzun ya‚ıyor 
Sadece Almanya’da her gün 380 ki‚i nikotin
ba©ımlılı©ının sonuçlarından dolayı ölmektedir.
Sigara içmek özellikle kansere yakalanma, felç
olma veya kalp krizi geçirme riskini arttırmak-
tadır. Sigaranın sa©lı©a verdi©i zararların listesi
uzundur. Ömrü oldukça kısaltmakta ve gerçek-
ten pahalıya mal olmaktadır. Ama buna ra©men
sigarayı bırakmak da kolay de©ildir. AOK Berlin

sizin sa©lık sigortanız olarak sigarayı bırakma
yolunda sizi özel ”Son Sigaram” adı altında bir
kampanya ile destekliyor. Ûster bugünden yarına
sigarayı bırakın, ister yava‚ yava‚ azaltmak
isteyin AOK sizi bu konuda desteklemeye
hazırdır. Sigarayı bırakmak her zaman için fay-
dalıdır, zira nikotinsiz ilk günden itibaren vücut
için dinlenme dönemi ba‚lar. Daha 20 dakika
sonra tansiyon ve nabız normale döner. Ûlk 24
saatten sonra kalp krizi riski azalır ve üç ay
sonra akci©erlerin kapasitesi %30 artar.
Sigarayı bırakmak daha fazla hareket kapasitesi
demektir. Ancak tekrarlamak kaybetmek
anlamına gelmez. Bazen nikotin ba©ımlılı©ından
kurtulma ancak bir kaç denemeden sonra müm-
kün olmaktadır. Bir çok ki‚iye kendi ba‚ına
olmaktansa uzman danı‚manlık e‚li©inde siga-
rayı bırakmak daha kolay gelmektedir. AOK
Berlin, üyelerine sigara bırakma kursları ve özel
sigara bırakma programı sunmaktadır.

TÜRK GÛRÛÍÛMCÛLERÛN SAYISINDA
PATLAMA

Almanya’daki Türk giri‚imci sayısı 2003 yılına
göre 4.500 artarak 61.300’e ula‚tı.
Berlin Türkiye Ara‚tırmalar Merkezi (TAM)
Vakfı’nın her yıl düzenli olarak gerçekle‚tirdi©i
»Almanya’daki Türk Giri‚imcili©inin Ekonomik
Boyutu« isimli ara‚tırma, Türk giri‚imcilerinin
Alman pazarına girme, pazarda tutunma, i‚ kol-
larını çe‚itlendirme ve yeni pazarlara açılma gibi
alanlarda önemli mesafeler kaydettiklerini
gösterdi. Ara‚tırma sonuçlarına göre,
Almanya’da bulunan Türk giri‚imcilerinin en
yo©un olarak me‚gul oldukları sektör %34.1 lik
payıyla Perakende ticaret ve %23 lük oranıyla
gastronomi olarak gerçekle‚ti. Türk kökenli
giri‚imciler 7.4 milyar Euro yatırım ve 28.9 mil-
yarl⁄k cirolar⁄yla 319.000 ki‚iye i‚ imkan⁄
sa©l⁄yor.

MENDERES SINGIN
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ÛÇLÛ KÖFTE

Haz⁄rlan⁄s⁄: So©anları tereya©ında pembele‚inceye
dek kavun, üzerine iri çekilmi‚ kıymayı ilave edip,
tekrar beraberce kavurun. Ûçine karabiber, kırmızı
biber, tuz ve ince do©ranmı‚ maydanoz katın ve
ate‚ten alın. Elde kırdı©ınız cevizi ilave edin. Bulgur,
dövülmü‚ ki‚ni‚ ve tuzu karı‚tırın, su katıp hamur
haline getirin. 250 gr kıyma katıp, iyice yo©urun. iri
ceviz büyüklü©ünde top hamuru avuç içinizde açın
ve içine hazırladı©ınız içten koyup, kapatın. Elinizle
üzerine biraz bastırıp yassıltın. Kızgın ayçiçek
ya©ında alt üst ederek kızartıp, servis yapın.
Malzemesi: 250 gr dana kıyma, 1 kg çi© köftelik bul-
gur, 1 çorba ka‚ı©ı dövülmü‚ ki‚ni‚, tuz
Ûç malzemesi: 750 gr dana-kuzu kan‚ımı iri çekilmi‚
kıyma, 2 çorba ka‚ı©ı tereya©, kırmızı pul biber, 1
demet maydanoz, 100 gr ceviz içi, 3 ba‚ so©an, ayç-
içekya©⁄, karabiber, tuz

KISIR

Malzemeler: 2
su barda©ı ince
bulgur, 1 demet
taze so©an. 1
kuru so©an, 2
orta büyüklükte
d o m a t e s
2 dal taze nane,

1 limon, 1 küçük demet maydonoz, 1 corba kasigi
salca, 1 cay kasigi karabiber, 2 çay ka‚ı©ı pul biber,
2 corba kasigi zeytin yagi yeterince tuz bir miktar
marul veya asma yapragi
Haz⁄rlan⁄‚⁄: Ayıklanmı‚ bulgur evvela ılık suyla
yıkanır. Suyu süzülür.Üzerine iki bardak kaynar su
dökülüp, karı‚tırılır,a©zı kapalı olarak bir müddet
bırakılır.Ye‚il so©anlar küçük küçük do©arnır.
Maydonoz,nane kıyılır.Domatesin kabukları soyula-
rak o da küçük parçalara do©ranır.Bulgurun kapa©ı
açılır.Üzerine kırmızı biber,ince kiyilmis kuru so©an,
tuz katılarak yo©rulur.Bunun üzerine di©er malzeme-
ler eklenir,hepsinin üzerine zeytinya©ı dökülür,limon
sıkılır. Ûyice ka‚ıkla karı‚tırılır.Servis yapılırken taba-
kların kenarlarına ha‚lanmı‚ asma yapra©ı veya çi©
olarak yıkanmı‚ marul yaprakları konur. Öylece ser-
vis yapılır 

ZEYTINYAÌLI YAPRAK SARMA 

Malzemeler: 2 Su
barda©ı pirinç, 1 Su
barda©ı zeytinya©ı, 7
Adet so©an, 1 Adet
limon, 1 Çorba ka‚ı©ı
çam fıstı©ı, 1 Avuç kuru
nane, 1 Çay ka‚ı©ı
tarçın, 1 Çay ka‚ı©ı kar-

abiber, 1 Çay ka‚ı©ı yeni bahar, 1 Çay ka‚ı©ı ‚eker,
500 gr asma yapra©ı, tuz
Haz⁄rlan⁄‚⁄: Asma yapraklarının tuzunu alabilmek için
30 dakika sicak suda bekletin.So©anı ince yarim ay
dogradiktan sonra fıstık ve zeytinya©ı ile
kavurun.Pirinci de ekleyip birkaç kere çevirin.2 su
barda©ı sıcak su koyup orta ate‚te suyunu çekene
dek pi‚irin.Yarım saat kadar tencerenin üzerini
örterek buharı ile demlendirin.Nane, üzüm, tarçın,
yenibahar, karabiber, ‚eker, limon suyu ve tuzu koy-
arak karı‚tırın.Daha sonra zeytinya©lı dolma içini
yapraklara koyup sıkı sıkı sarın.Bir tencerenin en alt
kısmına bir miktar havuç ve so©an do©rayın.Havuç
ve so©anların üzerine birkaç asma yapra©ı
dizin.Hazırlamı‚ oldu©unuz dolmaları sıra sıra
dizin.Ya©, su, tuz ve ‚eker ilave edip, en üst kısmına
biraz yaprak koyun.Orta hararetli ate‚te 40 dakika
pi‚irin.ve resimde goruldugu gibi servisediniz

PATETESLÛ BÖREK

Malzemeler: 4 Adet
yufka,1 Su barda©ı süt, 5
Adet yumurta, 4 Çorba
ka‚ı©ı tereya©ı, 2 Adet
büyük boy patates, 1 Adet
buyuk boy sogan, 1 tutam
maydanoz, tuz, karabiber
ve kırmızı biber

Haz⁄rlan⁄‚⁄: Patatesleri ha‚layıp rendeleyin.sogani
pembelesinceye kadar kavurun Ûçine tuz, karabiber
ve kırmızı biberi ilave edin patatesle birlikte karistirin
Ba‚ka bir kapta süt, yumurta ve eritilmi‚ tereyagini
karı‚tırın.Bir fırın tepsisini ya©layın, yufkayı tepsiye
yerle‚tirin ve kenarlarını ta‚ırın. Üzerine ya©, süt ve
yumurta karı‚ımından sürün. Bu i‚leme yufkaların
yarısına gelene dek devam edin. Yufkaların yarısına
geldi©inizde içine patatesli harcı koyun ve üzerine
tekrardan yufka serin. Yufkanın üzerine sütlü
karı‚ımdan sürün ve yufkalar bitene kadar bu i‚lemi
uygulayın. Yufkalar bitti©inde ilk yufkanın ta‚an
kenarlarını böre©in üzerine kapatın. Sütlü, yumurtalı
karı‚ımdan sürün.170 derecelik fırında yarım saat
veya böre©in üstü pembele‚ene dek pi‚irin.Fırından
çıkarıp biraz kendini çekince servis yapın.



AÍK NEDÛR ?AÍK NEDÛR ?
DOÌUMGÜNÜ MESAJIDOÌUMGÜNÜ MESAJI

A‚k Nedir ::. 
A‚k, iyi geceler öpücü©ünü uzun tutmaktır.
Beklentidir. 
A‚k, delicesine flört ederken yanındakinin
hiçbir ‚ey yapmama hakkını teslim etmektir.
Saygıdır. 
A‚k, zaaflarınız oldu©unu ortaya çıkarır.
Kabullenmektir. 
A‚k, ‚imdi zamanı de©il diye beklemeyi bil-
mektir. Sabırdır. 
A‚k, saçlarda ba‚layıp topuklarda biten bir
gezintidir. Ke‚iftir 
A‚k, Sevi‚elim demeden sevi‚mek, yanında-
kinin ne istedi©ini bilmektir.Anla‚maktır. 
A‚k, ba©landı©ını sanddı©ında, kar‚ısındaki-
ne hayır deme ‚ansını tanımaktır.Ûnceliktir. 
A‚k, korumaktır. Sorumluluktur. 
A‚k, ciddi bir tokala‚mayi kıkırdamaya
dönü‚türmektir. Mizahtir. 
A‚k, evinizdeki her ‚eyin yerinin de©i‚tirilme-
sini kabullenmektir. Teslimiyettir. 
A‚k, sevgilinizin ne oldu©unu bütün
çıplaklı©ıyla görmektir. Gerçektir. 
A‚k, saatin kaç oldu©unu bilip aldırmam-
aktır. Ne‚edir. 
A‚k, sizi kucaklayan kolların, gittikçe daha
çok sarılmasıdır.Mutluluktur. 
A‚k, gecenin bir vaktinde sen uyu, benim
gitmem gerek dedi©inizde,uyanık kalıp seni
biraz daha görmeyi tercih ederim cevabını
almaktır. Sıcaklıktır. 
A‚k, tanıdı©ınızı zannetti©iniz insanın yeni
yanlarını ke‚fetmektir. Tazeliktir. 
A‚k, uyandı©ınızda rüyanızı yanınızda bul-
manızdır. Dü‚lerin gerçek olmasıdır. 
A‚k, kocaman yata©ın üçte birine
sıkı‚maktır. Yakınlıktır. 
A‚k, evin anahtarından bir kopya daha
yaptırmaktır. Güvendir.
A‚k, ho‚çakal dedikten sonra tekrar
kar‚ıla‚aca©ını bilmektir. Kaderdir. 
A‚k, pencereden dı‚arıya baktı©ında kiminle
oldu©unu hatırlamaktır. Dü‚üncedir. 
A‚k, rüzgarin a©açların arasında dola‚ırken
çıkardı©ı sesi dinleyip sevgilisinin yanında
olmadı©ına hayıflanmaktır.Yalnızlıktır. 
A‚k, asla anlatılmayacak hikayelerdir. Özel-
dir
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DOÌUM GÜNÜ MESAJLARI   
GÜNEÍ KADAR SICAK... KAR TANESÛ KADAR
BERRAK... YAÌMUR KADAR SAF VE TEMÛZ
BÛR ÖMÜR DÛLEÌÛYLE...
SENÛ SEVMEK BOÍ OLSA DA HAYATIN
ANLAMI OLMASA DA VARLIÌINLA BÛR
BÜTÜN OLUP SENÛ ELDE EDECEÌÛM TATLI
BEBEGÛM. NÛCE SENELERE...
DOÌAN HER GÜN SENÛN ÛÇÛN DOÌSUN ÛKÛ
GÖZÜM...KALBÛMÛN DOÌUMUYLA BERA-
BER TÜM DOÌUM GÜNLERÛN ÛÇÛN...
HER SENÛ SEVÛYORUM DEÌÛÍÛN YALAN
OLSA DA SANA YÛNEDE MUTLU YILLAR AÍK
ÇÛÇEÌÛM...
CENAB-I HAK BUNDAN SONRAKÛ HAYATINI-
ZI DA MÜBAREK ETSÛN. DOÌUMUNUZUN
SENE-Û DEVRÛYESÛNÛ TEBRÛK EDERÛZ. NÛCE
MUTLU YILLARA...
DOÌUM GÜNÜNÜN SANA TIBBÛ ÍAÍIRTA-
CAK KADAR SAÌLIK MELEKLERÛ KISKANDI-
RACAK KADAR MUTLULUK GETÛRMESÛ
DÛLEÌÛYLE... NÛCE YILLARA...
DOÌDUGUN GÜN BULUTLARI YIRTARAK,
BÛR GÜNEÍ GÛBÛ ETRAFINA AYDINLIK SACA-
RAK GÛRDÛN HAYATA. HEP SEVGÛYLE YAÍA!
NÛCE YAÍLARA...
BUGÜN DOÌUMGÜNÜN OLDUÌU ÛÇÛN FAR-
KLI VE ÖZEL OLDUÌUNU MU SANIYORSUN
SEN? OYSA SEN BENÛM ÛÇÛN SADECE
BUGÜN DEÌÛL HER GÜN FARKLI VE
ÖZELSÛN. ÛYÛ KÛ VARSIN...
160 KISA KARAKTERE NELER
SIÌDIRABÛLÛRÛM DÛYE DÜÍÜNÜYORUM
ANCAK AKLIMA MUTLU BÛR YAÍ VE SEVGÛ
DOLU NÛCE YILLAR DÛLEMEKTEN BAÍKA
BÛR ÍEY GELMÛYOR. SENÛ SEVÛYORUM.
DÛLERÛM YENÛ YAÍINDA MUTLULUKLARIN
EN GÜZELÛNÛ YAÍAR, BAÍARI MERDÛVEN-
LERÛNÛ TIRMANIRSIN VE DÛLERÛM YÜZÜN
HEP GÜLER, NEÍENÛ HÛÇ YÛTÛRMEZSÛN.
DOGUMGÜNÜN KUTLU OLSUN!
DÛLERÛM YENÛ YAÍINDA MUTLULUKLARIN
EN GÜZELÛNÛ YAÍAR, BAÍARI 
MERDÛVENLERÛNÛ KOLAYLIKLA TIRMANIR-
SIN VE DÛLERÛM YÜZÜN HEP GÜLER,
NEÍENÛ HÛÇ YÛTÛRMEZSÛN. DÜNYADA EÍÍÛZ
BÛR GÜZELLÛK VARSA O DA KALBÛNDEDÛR.
HAYATININ BUNDAN SONRASI KALBÛNÛN
GÜZELLÛÌÛ GÛBÛ GEÇSÛN. HEP SEVGÛ DOLU
KALMAN VE MUTLU OLMAN DÛLEÌÛYLE...
DOÌUMGÜNÜN KUTLU OLSUN!
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Yeme©inizin tuzunu fazla kaçırınca
Tencereye birkaç parça çi© patates atın. Fazla tuzu
çekecektir. 

Patates pi‚irirken
Pi‚irme suyuna bir ka‚ık sirke koyun. Hem rengi sap-
sarı kalır, hem daha lezzetli olur.

Domatesin kabu©unu kolay soymak için
Kaynar suya daldırıp, bıça©ın tersini domatesin
yüzünde a©ır a©ır gezdirin.

So©an soyarken
Gözlerinizin ya‚armaması için so©anı içi su dolu bir
tasın içinde soyun.

Mayonez hazırlarken
E©er sos kesilirse, bir yumurta sarısını 2-3 damla
sirke ile çırpın ve yeterli miktarda zeytinya©ı ile koyu-
la‚tırın. Bu karı‚ımı kesilen sosa çırparak yedirin.

Kuru bakliyatları
Bir gece önceden ılık suya koyun ve ha‚larken içine
biraz karbonat ilave edin.

Tuz bazen sütü keser
Bu nedenle, be‚amele ve di©er sütlü soslara, kıvamı
bulduktan sonra tuz koyunuz.

Pilavınızı tekrar ısıtırken
Bir kabın içinde ate‚e su koyup kaynayınca tencere-
nizi içine oturtursanız pilavınız taneli kalır ve tazeli©ini
muhafaza eder.

Tencere dibi
Sütü oca©a koymadan tencere so©uk suyla çalka-
lanırsa süt kaynarken dibine yapı‚maz. 

So©an kokusunu ellerinizden çıkarmak için
Evvelden ha‚ladı©ınız patatesi mutfaktaki i‚iniz bitin-
ce elinize sürerek be‚ dakika kadar ovabilirsiniz.

Eti a©⁄r kokan av hayvanlar⁄na kar‚⁄
Bu kokularını gidermek için unla ovalamak ve yarım
saat kadar unun içinde bırakmak lazımdır. Av etinin
hangisi olursa olsun fırında pi‚irmeden önce evvela
ha‚lamalı, sonra so©an suyu, tuz, biber, arzu edilen
baharatı karı‚tırıp, ha‚lanmı‚ etin etrafına sürmeli, en
son olarak da yumurta sarısını yo©urtla karı‚tırıp eti
bu karı‚ıma bulayıp, ya©lanmı‚ tepsiye koyup fırına
sürmelidir.

Uzun süre kullanılmayan eski çaydanlıklar
Zamanla pek de ho‚ olmayan bir koku edinirler.
Bunu önlemek için en kolayı, içine bir parça kesme
‚eker koymaktır.

Karnıbaharın ha‚lama suyu
Karnıbaharın ha‚lama suyuna bir miktar süt katar-
sanız kar gibi beyaz oldu©unu, hem de kötü kok-
madı©ını farkedeceksiniz.

Kereviz pi‚irirken
Kokusunu almak için içine biraz lahana tur‚usu
koyun. Tur‚u, kerevizin kokusunu alacaktır.

Lahana pi‚erken olu‚an kokuya kar‚⁄
Kokuyu önlemek için, lahanayı pi‚irece©iniz tencere-
nin içine, biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yeme©e
karı‚maması için, ekmek içlerini küçük, temiz bir
torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size
büyük kolaylık sa©layacaktır.

Ellerdeki sarımsak kokusunu çıkarmak için
Avucunuza biraz tuz alıp, hafifçe nemlendirdikten
sonra iyice ovalayın. Sabunla da iyice yıkarsanız
sarımsak kokusunun çıkmı‚ oldu©unu göreceksiniz.
Hatta so©an ve balık kokusunun da.

So©an soyma
So©an soymaya ba‚lamadan önce parmaklarınızı
sirkeye batırırsanız, so©an kokusunun elinize
bula‚madı©ını göreceksiniz.

Balık kokusu
Balık kokusunu tabaklardan, çatallardan, bıçaklar-
dan çıkarmak hiç kolay olmaz.Balık kokusunu çıkar-
mak için yıkama suyunun içine bolca kahve telvesi
atın. Telve balık kokusunu emecektir. Sonra
bildi©iniz gibi bolca suyla durulayın.

Fırınınıza sinmi‚ kötü yemek kokuları
Yemek yapmadan önce fırınınızın ortasına yarısı sirke
yarısı su ile doldurulmu‚ bir tava koyun. Fırınınızı bir-
kaç dakika için ısıtın daha sonra so©umaya bırakın.

Buzdolabındaki nem
Buzdolabındaki nemi almak için, dolaba içi tuz dolu
bir kap konur.

A©ız kokusu
A©ız kokusu için kahve çekirde©i çi©neyin. 









TÜRK SEYÛRCÛLERÛN DESTEÌÛ BENÛ ÇOK GURURLANDIRDI

Almanya’da yarı a©ır sıklette Polonyalı rakibi Jindrich Velecky’yi 12
rauntluk unvan maçında 10. raundda teknik nakavtla yenerek Dünya
Íampiyonu olan profesyonel boksör Ali Yıldırım (34), daha çok
‚ampiyonluklar kazanmak istedi©ini söyledi. 
Ali, profesyonel boks hayatında daha önce yenildi©i tek boksör olan
Velecky’yi yenmekten büyük mutluluk duydu©unu belirterek,
”Hedefim mümkün oldu©u kadar çok ‚ampiyonluk kazanmak” dedi.
Bugüne kadar yaptı©ı 8 profesyonel kar‚ıla‚manın 6’sını nakavtla
kazandı©ını ifade eden Ali Yıldırım, ”Dünya Íampiyonlu©u için
Kamerunlu Isedore Javier’e kar‚ı yaptı©ım ilk kar‚ıla‚mayı kaybetti©im
zaman 2 ay boyunca dünyam karardı. Bu durumu düzeltmem lazım
dedim ve yeniden çalı‚maya ba‚ladım. Ancak menajerleri sana kar‚ı
dövü‚meyece©iz dediler. Bunun üzerine Íampiyonluk unvanı için
Velecky ile dövü‚tüm’’ diye konu‚tu. 
Dünya Íampiyonlu©u için sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi©ini ifade
eden Ali, ”Bu arada beni büyük bir co‚kuyla destekleyen taraftarlara
da te‚ekkür etmek istiyorum. Türk seyircilerin deste©i beni çok gurur-
landırdı. Duygularımı anlatacak söz bulamıyorum’’ dedi. 
Ali, boks hayatına nasıl ba‚ladı©ı ‚eklindeki bir soruya kar‚ılık, ”Ben
10 ya‚ında boksa ba‚ladım ve 18 ya‚ına kadar boksu sürdürdüm.
Daha sonra 12 yıl boyunca boksu bıraktım. Dünya Íampiyonu olan
Roccigiani’nin antrenörü Wolfgang Willke kendisi ile antrenman yap-
mamı istedi. Hala iyi boks yaptı©ımı söyledi. Ben de 2002 yılında pro-
fesyonel olarak boksa ba‚ladım’’ ‚eklinde cevap verdi. Ali,
kar‚ıla‚malarda boks kemerinin üzerinde her zaman o©lu Taycan’ın
adının bulundu©unu kaydederek, ”O benim sponsorum’’ ‚eklinde
espri yaptı. Fotos: Ûrfan Göker

ALÛ YILDIRIM
DÜNYA ÍAMPÛYONU OLDU !...



BERLÛN PRESTIGE EÌLENCE SALONUN-
DA YAPILAN PROFESYONEL BOKS
BARAZ MAÇLARINDA RÛNGE ÇIKAN 6
TÜRK BOKSÖRÜNDEN 5’Û RÛNGDEN
GALÛP BÛR MAÌLÜBÛYET 1
BERABERLÛKLE  AYRILDI. RÛNGE ÇIKAN
ÛLK TÜRK BOKSÖRÜ AYKUT BURHAN
ÇEK (70KG) RAKÛBÛNÛ 3-0 SAYIYLA YENDÛ.
GECEDE 2 BÖKSÖR OLARAK RÛNGE
ÇIKAN HÜSEYÛN TANRIKUL (75 KG)
ALMAN RAKÛBÛ FRANK BLUNLE
KARÍISINDA BAÍA BAÍ DÖVÜÍÜNCE
MAÇDAN BERABERLÛKLE AYRILDI. GECE-
DE 69 KÛLODA ÛKÛ TÜRK KARÍI KARÍIYA
GELDÛ.   SUAT YILMAZ VE ERDAL KAHRA-
MAN HER 4 RAUNDDA ÜSTÜN DÖVÜÍEN
SUAT YILMAZ MÜSABAKADAN 3-0 GALÛP
AYRILDI. SÜPER AÌIR SÛKLETTE RÛNGE
ÇIKAN ÖZCAN ÇETÛNKAYA ÇEK JOSEF
KURUCAJ RAKÛBÛNÛ BÛR DAKÛKA 30
SANÛYEDE NAKAVTLA YENEREK
RÛNGDEN GALÛP AYRILDI. GECEDE RÛNGE
ÇIKAN (79KG) BÖKSÖRÜMÜZ SERDAR
AKOVA ÇEK RAKÛBÛ RUDOLF MURKO
KARÍISINDA 6 RAUND BOYUNCA ÜSTÜN
DÖVÜÍEREK MÜSABAKADAN 3-0 GALÛP
AYRILDI. GECEDE SON OLARAK RÛNGE
ÇIKAN (62) BÖKSÖRÜMÜZ MUZAFER
TOSUN 8 RAUNDLUK MAÇDA ÇEK RAKÛBÛ
RASTO KOVAC’I ÜSTÜN BÛR DÖVÜÍDEN
SONRA 3-0 YENEREK 17 MAÇINDAN
GALÛP AYRILDI.

RÛNGDE TÜRK RÜZGARI
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Sinan Íamil Sam’ın rakibi belli oldu

Klasmanda birinci sıraya yükselerek büyük bir ba‚arıya
imza atan WBC Dünya Kıtalararası A©ırsıklet Boks

Í a m p i y o n u
Sinan Íamil
Sam, ‚imdi de
gözünü dünya
‚ a m p i -
y o n l u © u n a
dikti.Yeni rakibi
Kazak boksör
Oleg Maskaev
olurken bu
zorlu maç 12
K a s ı m
C u m a r t e s i

günü Almanya’da yapılacak. Kar‚ıla‚manın yapılaca©ı
kent önümüzdeki günlerde belirlenirken, bu maçın galibi
aynı gece Amerika Birle‚ik Devletleri’nde dövü‚ecek
olan, ‚u anki dünya ‚ampiyonu Vitali Klitschko ile Hasım

Rahman arasındaki maçın galibiyle dünya ‚ampiyonlu©u
için dövü‚ecek. WBC sıralamasında birincili©ini sürdü-
ren Bo©azın Bo©ası, dünya ‚ampiyonlu©u öncesi son
maçına çıkacak.
Beyaz Mike Tyson olarak anılan Kazak boksör Oleg
Maskaev, bu güne kadar yaptı©ı 36 profesyonel maçın
31’inden galip ayrılırken, bunların 25’ini nakavtla
kazandı. Vitali Klitschko ile dünya ‚ampiyonlu©u için
dövü‚ecek olan Hasım Rahman’ı 1999 yılında ikinci
rauntta nakavtla yenme ba‚arısı gösteren Maskaev,
WBC listesinde be‚inci sırada yer alıyor. 

Mithat Demirel, Didin'in Be‚ikta‚ı ile anla‚tı
Almanya Basketbol
Milli Takımı'nın oyun
kurucusu ve Alba
Berlin'in eski kaptanı
Mithat Demirel, bu
sezon Türkiye
Basketbol Ligi'nde
‚ampiyonluk hedefley-
en Be‚ikta‚ ile
anla‚tı©ını açıkladı. 
Geçen sezon
Almanya'nın Opel
Skyliners takımını
çalı‚tıran ve takımını
final oynatma ba‚arısı
gösteren Be‚ikta‚'ın

yeni antrenörü Murat Didin'in bu transferde etkili

oldu©u bildirildi. Transferinin ardından Zaman'a
açıklamalarda bulunan Mithat, " Be‚ikta‚ ile 1 yıllık
s ö z l e ‚ m e
imzaladım. Bu
t r a n s f e r d e
Murat Didin'in
çok büyük
çabası oldu."
dedi. Dizinden
a m e l i y a t
oldu©unu ve ‚u
an durumunun
iyiye gitti©ini
söyleyen yıldız
basketbolcu,
daha önce
oynadı©ı Alba
Berlin'in kendi-
sine yaptı©ı teklifi beklentilerinin altında oldu©u
gerekçesi ile reddetti©ini belirtti.

Kemal Kurt

SPORSPOR
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WBC s⁄ralamas⁄nda 1. s⁄raya yükselen Sinan Íamil Sam,
rakibi aç⁄klanan Kazak Oleg Maskaev’i yenip Dünya

Íampiyonlu©u için mücadele edecek.

Kemal Kurt
Spor Muhabiri



AVRUPA ÍAMPÛYONU URKAL; ÜNVANINI
KORUDU

A v r u p a
P r o f e s y o n e l
B o k s
S a m p i y o n u
Berlinli Türk
boksör Oktay
Urkal, Rus
rakibi Maxim
Nesterenko`yu
z o r l a n d i g i
macta sayiyla

yenerek ünvanini 5. kez korumasini bildi ve
dünya sampiyonlugu icin oynama hakkini
elde etti. Son derece cekismeli gecen karsi-
lasmanin 11. raundunda rakibinin sert dar-
besiyle yere düsen tecrübeli boksörümüz,
üc hakemden aldigi lehte puanlarla 3-0 kaz-
andi. Berlin`in en büyük fuar alani olan ICC
binasindaki 7 bin kisilik salonda yapilan kar-
silasmaya Türkiye-Danimarka maci nede-
niyle Türk seyirciler fazla ilgi gösteremez-
ken, Kitalararasi Agir Siklet Boks
Sampiyonu Sinan Samil Sam ve Hertha
Berlin`in Brezilyali yildizi Marcelinho Oktay
Urkal`a destek vermek icin salondaki yerleri-
ni aldilar. Karsilasmanin ardindan sevincini

seyircisiyle paylasan Oktay Urkal, maci kaz-
andigi icin cok mutlu oldugunu ve bundan
sonra dünya sampiyonlugunu denemek
istedigini söyledi. Basarisini öncelikle ailesi-
ne borclu oldugunu ifade eden Urkal, „En
büyük hayalim dünya sampiyonu olmak .
Sampiyon olduktan sonra da ünvanimi en

AL-DERSÛMSPOR’UN MÛNÛKLERÛ
RAKÛBÛNE GOL YAÌDIRDI

Berlin Landesliga’da mücadele eden  Al-
Dersimspor’un 1. F genç takımı üst üste  iki
haftada iki galibiyet alıp 14 gol atarak
Landesklasse’de liderli©e oturdu.
Geçti©imiz hafta Marthon 02 takımını 5-0
yenen Al-Dersimspor F minikleri, Rot Weiss
Neukölln takımına da 9-1 gibi farklı bir skor-
la geçerek herkesin be©enisini
topladı.Kar‚ıla‚maya rakibi kar‚ısında ezici
bir üstünlük kuran Al-Dersimspor 1. F mini-
kleri ilk dakikadan itibaren golleri sıralamaya
ba‚ladı. Tibet (3), Serhat (2), Batuhan, Eren,
Nico, Denizhan’ın attı©ı gollerle rakibini
farklı geçen minikler maç sonrası sevinçler-
ini kar‚ıla‚mayı seyretmeye gelen anneleriy-
le payla‚tı. Amaçlarının bu sezon ‚ampiyon-
luk oldu©unu söyleyen antrenör Ûbrahim Çil,
takımda çok kaliteli minikler oldu©unu  ve
bu kadrodan  gelecekte yıldız oyuncuların
çıkaca©ına inandı©ını söyledi.

SPORSPOR
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Al-Dersim 1. F: Jotrino, toren, Serhat, Ferhat, Denizhan,
Batuhan, Nico, Tibet, Ûbrahim, Devrim, Ahmet, F⁄rat, Eray,

Eren, Marcus

az bir kere
korumak iste-
rim.“ Dedi.
G e c e n i n
diger önemli
karsi lasma-
sinda ise
Almanya`nin
orta siklet
WBC Dünya

Sampiyonu Markus Beyer, Amerikali Omar
Sheika`yi üstün bir oyunun sonunda rakibini
sayiyla 3-0 yenerek ünvanini korumasini
bildi.
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Das Reglement des Profi-Boxsports unterscheidet
sich in vielerlei Hinsicht von dem der Amateure.
Zudem haben die führenden vier Weltverbände IBF,
WBC, WBA und WBO geringfügig abweichende
Regeln.

Gewichtsklassen:
Minifliegengewicht 47,627 Kg
Halbfliegengewicht 48,988 Kg
Fliegengewicht 50,802 Kg
Super-Fliegengewicht 52,163 Kg
Bantamgewicht 53,525 Kg
Super-Bantamgewicht 53,525 Kg
Federgewicht 57,153 Kg
Super-Federgewicht 58,967 Kg
Leichtgewicht 61,235 Kg
Halbweltergewicht 63,503 Kg
Weltergewicht 66,678 Kg
Halbmittelgewicht 69,850 Kg
Mittelgewicht 72,574 Kg
Super-Mittelgewicht 76,203 Kg
Halbweltergewicht 79,378 Kg
Leicht-Schwergewicht 86,183 Kg
Super-Leichtschwergeicht 95,254 Kg
Schwergewicht Kein Limit

Runden:
Ein WM-Kampf wird in der Regel auf zwölf Runden à
drei Minuten angesetzt. Geht ein Kampf über die
volle Distanz muss ein Profi also dreimal solange
sein »Handwerk« verrichten wie ein Amateur. Die
Pause zwischen den Runden beträgt eine Minute.

Ring:
Jeder Boxkampf muss in einem genau reglementier-
ten Ring stattfinden. Dessen Seitenlängen müssen
mindestens 5,486 Meter (18 Fuß) und höchstens
7,315 Meter (24 Fuß) im Quadrat messen. Der
Ringboden ist mit einem etwa 2,5 Zentimeter (1 Inch)
dicken weichen Auflage aus Schaumstoff zu
bedecken. Alternativ zu dem weichen
Schaumstoffmaterial darf der Boden auch aus einem
anderen elastischen Material sein. Unter der elasti-
schen Plane befindet sich ein ebenfalls etwa 2,5
Zentimeter starker Holzboden. Zur Ringbegrenzung
sind vier 2,5 Zentimeter dicke Seile festgeschrieben,
die an den Eckpfosten befestigt sind und mit einem
weichen Material umwickelt sein müssen. Die
Abstände der Seile zum Boden betragen etwa 46,
76, 107 und 137 Zentimeter.

Ausrüstung:
Verglichen mit den Amateuren steigen die Profis
eher »leicht bekleidet« in den Ring. Der bei den
Amateuren vorgeschriebene Kopfschutz ist im
Profilager gleichsam verboten, wie das Tragen eines
Trikots. Zwingend vorgeschrieben sind dagegen
Mundschutz, Tiefschutz, kurze Hose, leichte
Sportschuhe, Handschuhe und Bandagen. Die
Handschuhe müssen vom Minifliegen- bis ein-
schließlich zum Weltergewicht auf acht Unzen (227

Gramm) geeicht sein. Darüber hinaus (Halbmittel-
bis Schwergewicht) sind zehn Unzen (284 Gramm)
vorgeschrieben. Sofern nicht anderweitig vertraglich
festgelegt, bestimmt der Promoter die zu benutzen-
den Handschuhe. Ebenfalls reglementiert ist das
korrekte Anlegen der schützenden Bandagen. Diese
dürfen bis einschließlich zum Mittelgewicht zehn
Yards (9,144 Meter) lang und zwei Inches (5
Zentimeter) breit und müssen aus einem weichen
Material (Krepp- oder Gazetape) gefertigt sein. Zur
Befestigen ist ein sechs Fuß (1,829 Meter) langer
und ein Inch (2,5 Zentimeter) breiter Tapestreifen
erlaubt, der allerdings nicht die Handknöchel
bedecken darf. In den höheren Gewichtsklassen darf
das Bandageband bis zu zwölf Yards lang sein, der
unterstützende Tapestreifen darf acht Fuß messen.

Entscheidung:
Ein Profiboxkampf kann per Punktsieg, per
Niederschlag (K.o.), durch technischen K.o. (T.K.o.)
oder durch Aufgabe des Gegners gewonnen wer-
den. Des Weiteren sind Unentschieden und techni-
sches Unentschieden als Entscheidungen möglich.

Punktwertung:
Ein Kampf wird von drei Punktrichtern bewertet, die
vom jeweiligen Weltverband benannt werden. Er
wird nach Ablauf einer Runde nach dem »ten-point-
must-system« bewertet, dabei wird jede Runde
unabhängig voneinander durch die Punktrichter
bewertet. Zehn Punkte bekommt der Sieger einer
Runde zugesprochen, der Verlierer in der Regel
neun. Für Fouls, erlittene Niederschläge oder deutli-
che Unterlegenheit kann dem Verlierer ein weiterer
Punkt abgezogen werden, so dass auch
Rundenwertungen von 10:8 möglich sind. Am Ende
des Kampfes werden die Punkte zusammengezählt
und jedem Punktrichter kommt eine Richterstimme
zu. Folglich kann ein Kampf mit 3:0 oder 2:1
Richterstimmen entschieden werden. Ebenso ist ein
unentschiedene Wertung möglich, wenn alle drei
Punktrichter ein Unentschieden ermittelt haben (zum
Beispiel 114:114) oder je ein Punkrichter für Kämpfer
A, für Kämpfer B und für Unentschieden stimmt. Im
Falle eines WM-Kampfes behält der Titelverteidiger
bei einem Unentschieden seinen Weltmeistertitel.

Niederschlag:
»Zu Boden« geht ein Boxer dann, wenn er als
Resultat eines korrekten Schlages mit einem ande-
ren Körperteil als den Füßen den Ringboden berührt
oder hilflos in den Seilen hängt. Entscheidet der
Ringrichter (nur er darf das), dass dies der Fall ist,
beginnt er den Boxer laut und deutlich anzuzählen.
Dabei beginnt er bei »1«. Schafft es der
Niedergeschlagene nicht, sich bis »10« wieder
kampffähig zu präsentieren ist der Kampf zu Ende
und der Kontrahent gewinnt »durch K.o.«. Schafft es
der Boxer innerhalb der zehn Sekunden wieder auf
die Beine zu kommen und wird vom Ringrichter als
kampffähig eingestuft, wird der Kampf fortgesetzt.
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Bei WBA-Kämpfen muss der Ringrichter in diesem
Fall zumindest bis »8« durchzählen, bei Kämpfen der
anderen Weltverbände wird direkt weitergeboxt,
Anzählen im Stehen ist also bei WBC, IBF und WBO
nicht gestattet. Unterschiedlich handhaben die
Verbände auch den Umgang mit der »Drei-
Niederschläge-Regel« (dreimaliger Niederschlag in
einer Runde). Während bei der WBC der Referee in
einem solchen Fall abbrechen und einen Technical-
K.o. (T.K.o.) verkünden muss, wird bei den anderen
Verbänden weitergeboxt - sofern der
Niedergeschlagene sich immer wieder kampffähig
zeigt. Wird ein Boxer durch einen legalen Treffer aus
dem Ring befördert, hat er 20 Sekunden Zeit, diesen
wieder zu betreten. Schafft er dies nicht, wird sein
Gegner zum Sieger erklärt. Der niedergeschlagene
Boxer kann nicht vom Gong gerettet werden. Das
heißt: Ertönt der Gong während des Anzählens oder
während des Schlages, wird der Boxer dennoch
weiter angezählt und gegebenenfalls als Verlierer
durch K.o. deklariert. Die Ausnahme hier bildet die
WBC. Bei deren Kämpfen rettet der Gong in der letz-
ten Runde (aber auch nur da) den Getroffenen.

Fouls:
Ein Foul zieht immer eine Verwarnung durch den
Ringrichter nach sich. Zudem wird der Boxer mit
Abzug mindestens eines Punktes (zum Beispiel
10:8- statt 10.9-Wertung) bestraft (bei der WBC erst
nach der zweiten Verwarnung). Zieht ein absichtli-
ches Foul die Kampfunfähigkeit des Gegners nach,
führt dies zur Disqualifikation des Foulenden. Kann
der Gefoulte zunächst weitermachen und muss
durch eine sich verschlimmernde Verletzung aufge-
ben, wird der Kampf entweder ausgepunktet (WBC)
oder je nach Stand des Kampfes für den gefoulten
Boxer gewertet: Unentschieden, wenn der Gefoulte
nach Punkten zurückliegt oder es unentschieden
steht; Sieg, wenn er führt. Verletzt sich ein Boxer bei
einem Foul selber, wird die Verletzung so gewertet,
als sei sie durch einen korrekten Treffer des Gegners
entstanden.
Muss ein Kampf durch ein unabsichtliches Foul vor
der vierten Runde abgebrochen werden, wird er als
technisches Unentscheiden (»Technical Draw«)
gewertet. Erfolgt das unabsichtliche Foul nach der
vierten Runde, wird der Kampf ausgepunktet und
entsprechend entschieden. Nach sogenannten
»Body Fouls«, wie zum Beispiel einem Tiefschlag,
erhält der Boxer eine Erholungszeit von bis zu fünf
Minuten. Bestätigt der Ringarzt, dass der Boxer den-
noch nicht weitermachen kann, wird sein Gegner
disqualifiziert. Kann er nach Annahme des Arztes
weitermachen, weigert sich aber, bekommt der
Gefoulte selbst die Disqualifikation ausgesprochen.
Der Kampf darf grundsätzlich aber nur vom
Ringrichter persönlich, nicht vom Arzt, abgebrochen
werden. Als Fouls gelten:
1. Tiefschläge unterhalb der Gürtellinie. 2.
Schlaghandlungen mit den Ellenbogen, Schultern
und Unterarmen. 3. Kopfstöße. 4. Schläge auf den

Hinterkopf (»Rabbit Punch«). 5. Nierenschläge. 6.
Schläge mit der Innenhand. 7. Schläge mit der
Handoberfläche. 8. Angriffe mit Knien, Füßen oder
anderen Teilen der Beine. 9. Festhalten der Seile, um
mit der anderen Hand zuzuschlagen. 10. Schlagen
des Gegners, wenn sich dieser außerhalb des
Ringes befindet. 11. Schlagen des Gegners, wenn
sich dieser am Boden befindet bzw. dabei ist, wieder
aufzustehen. 12. Verlassen der neutralen Ecke und
Angreifen des Gegners, bevor der Ringrichter den
Kampf freigegeben hat. 13. Halten (Klammern) des
Gegners. 14. Angriffshandlungen nach dem
Kommando »break« oder »stop«. 15. Auf den am
Boden liegenden Gegner zu treten. 16. Festhalten
des Kopfes des Gegners mit einer Hand, um ihn mit
der anderen Hand zu attackieren. 17. Attackieren
des Gesichtes des Gegners mit der offenen Hand.
18. Greifen (mit dem Daumen) in die Augen des
Gegners. 19. Angreifen nach Ertönung der Glocke.
20. Zusammenkauern des Körpers unterhalb der
Gürtellinie des Gegners um diesen zu attackieren
oder um auszuweichen. 21. Beißen oder Bespucken
des Gegners. 22. Beleidigen des Gegners;
Fäkalsprache. 23. Missachtung der Kommandos
des Ringrichters. 24. Schnelles Weggehen oder
Wegrennen vor dem Gegner. 25. Jegliche unsaube-
re Kampfhandlung, die nicht einem regelkonformen
Schlag entspricht.

Sonderregeln Cut / Kopfstösse:
Hat ein Boxer eine offene Wunde (»Cut«) erlitten,
muss in der Ringecke versucht werden, die Wunde
zu schließen und die Blutung zu stillen. In Absprache
mit dem Ringarzt entscheidet der Ringrichter, ob der
Kampf fortgesetzt werden kann. Cuts passieren in
der Regel aufgrund von beabsichtigten oder unbe-
absichtigten Kopfstößen. - Muss der Kampf wegen
eines absichtlichen Kopfstoßes abgebrochen wer-
den, wird der Verursacher disqualifiziert. - Kann der
Kampf nach einem absichtlichen Kopfstoß fortge-
setzt werden, werden dem Verursacher zwei Punkte
abgezogen. - Bei einem unabsichtlichen Kopfstoß
wird dem Verursacher dennoch ein Punkt abgezo-
gen. Bei der WBA gilt folgende Regel: unabsicht-
licher Kopfstoß mit Cut als Folge ergibt zwei Punkte
Abzug, unabsichtlicher Kopfstoß ohne Cut als Folge
wird mit einem Punkt Abzug bestraft. - Muss der
Kampf nach einem unabsichtlichen Kopfstoß abge-
brochen werden gilt erneut die »Vier-Runden-Regel«
(s.o.).

Sonstiges:
Vor dem Kampf werden die Boxer gewogen und
müssen sich einer ärztlichen Untersuchung unterzie-
hen. - Nach dem Kampf werden Doping-Tests
durchgeführt. - Verliert ein Boxer seinen
Mundschutz, wird der Ringrichter den Kampf in der
nächsten ruhigen Phase unterbrechen, um ihn wie-
der einzusetzen

Info: www.boxen.com
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Almanya 1. Ligi
bugün oynanancak
olan Bayern Münih-
B o r u s s i a
Mönchengladbach
maçıyla ba‚larken
bu sezon
B u n d e s l i g a ’ d a
forma giyecek olan
10 Türk futbolcu
t a k ı m l a r ı n ı n

ba‚arısı için ter dökecek. Almanya 2. Ligi
takımlarında 11, üçüncü ligde ise 37 Türk futbolcusu
forma giyiyor. 

Geçen yıl Íampiy-
onlar Ligi’ni son
hafta maçıyla
kaçıran ve tarihini
en parlak sezon-
larından birini
ya‚ayan Hertha
Berlin, milli oyuncu
Yıldıray Ba‚türk ile
bu sezon ‚ampiy-
onlu©un en güçlü
adayları arasında gösteriliyor. Geçen yıl a©ır bir
sakatlık geçirmesine ra©men ikinci yarıda mükemmel
bir performans sergileyen milli oyuncu Yıldıray, bu

ALMANALMAN LÛGLERÛ TÜRKLERLELÛGLERÛ TÜRKLERLE
RENKLENÛYORRENKLENÛYOR

Obere Reihe von links: Dick van Burik, Josip Simunic, Christopher Samba, Alexander Madlung, Arne
Friedrich, Solomon Okoronkwo, Malik Fathi, 

Zweite Reihe von links: Physiotherapeut Thomas Sennewald, Andreas Zecke Neuendorf, Marcelinho,
Thorben Marx, Artur Wichniarek, Oliver Schröder, Christian Müller, Fitness-Trainer Carsten Schünemann 

Dritte Reihe von links: Co-Trainer Andreas Thom, Trainer Falko Götz, , Niko Kovac, Pal Dardai, Nando
Rafael, Sejad Salihovic,  Alexander Ludwig (seit 13.08.05 auf Leihbasis bei Dynamo Dresden), Ellery Cairo,
Torwart-Trainer Enver Maric, Mannschaftsarzt Dr. Ulrich Schleicher, Torwart-Trainer Nello di Martino 

Vierte Reihe von links: Physiotherapeut Jörg Blüthmann, Physiotherapeut David de Mel, Yildiray Bastürk,
Sofian Chahed, Kevin Stuhr-Ellegaard, Christian Fiedler, Gerhard Tremmel, , Zeugwart Tom Riedel,
Maskottchen Herthinho. 

Es fehlen: Gilberto, Kevin-Prince Boateng, Ashkan Dejagah, Pascal Bieler, Marko Pantelic 
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sene de takımının en büyük silahi olacak. Takım alt
yapısından yeti‚en ve Almanya Ümit Milli Takımı’nın
da vazgeçilemiyenleri arasında yer alan Malik Fathi,
bu sene de defansın solunda ba‚kent temsilcisinin
de©i‚mez oyuncusu olacak.
Geçen sezon oldu©u gibi bu sezon da ‚ampiyonluk
yarı‚ı yapacak olan Schalke 04’te top ko‚turan
Hamit Altıntop, Almanya Lig Kupası’nda gösterdi©i
performansla bu yıl takımında ilk 11’i zorlaması
bekleniyor. Geçti©imiz sezon attı©ı gollerle ve yaptı©ı
asistlerle takımına büyük katkıda bulunan Halil
Altıntop, Kaiserslautern’de yine bu seneye dam-
gasını vuracak.
Bundesliga’ya 1 yıl ara verip bu yıl tekrar 1.lige yük-
selen FC Köln takımına bir yıllı©ına imza atan milli
oyuncu Alpay Özalan, formuna ula‚tı©ı zaman
takımın defansdaki en iyi oyuncusu olacak.
Antrenmanlara bu hafta ba‚layan Alpay’ın ligin 3.
haftasında takımdaki yerini alması bekleniyor.
Werder Bremen’de top ko‚turan ve geçen yıl fazla
forma ‚ansı bulamayan Ümit Davala, aynı mevkiye

transfer edilen Owemeyela ile forma kapma sava‚ı
verecek.
Almanya Ligi’nin en köklü takımlarından olan
Dortmund ekibinde 3 genç Türk oyuncusu bulunuy-
or. 18 ya‚ındaki mehmet Akgün, 17 ya‚ındaki
Nizamettin Çali‚kan ve 16 ya‚ında Bundesliga’nin en
genç oyunsu unavanını eli‚nde bulunduran Nuri
Íahin Dortmund formasini giymek için mücadele

edecekler.
Ayrıca Almanya Genç Milli Takımı’nda uyun süre
kaptanlık yapan Eintracht Franfurt oyunsu Daniel
Çimen, 21 ya‚ında Hamburg formasını giymeyi
ba‚aran Eren Íen ve Mainz 05 takımında yer alan
Christian Demierta‚ Bundesliga’da boy gösteren
Türk oyuncuları olacak.
Almanya 2. Ligi´nde ‚ampiyonluk mücadelesi ver-
ecek olan takımların kadrolarında bulunan Türk fut-
bolcularının isimleri ise ‚öyle: Ahmet Kuru
(Braunschweig), Hüzeyfe Do©an (Padeborn), Cem
Ûslamo©lu (Siegen), Suat Türker ve Ramazan Yıldırım
(Offenbach).
Ensan Tekkan (Bochum), Ersin Demir (Erzgebirge
Aue), Özgür Kart (Burghausen), Nejat Aygün
(Unterhaching), Yılmaz Örtülü (Saarbrücken), Kenan
Íahin (Cottbus), 
Almanya 3. Ligi´nde (Regionalliga) ise güney ve
kuzey gruplarında toplam  37 Türk futbolcusu top
ko‚turuyor. Ûsimleri ‚öyle: Hüseyin Do©an (Kiel), Ali
Çandalı (Bayer Leverkusen Amatörleri), Alaattin
Tosun (FC Köln Amatör), Deniz Do©an, Rıza
Karada‚, Ûbrahim Türkmen (Lübeck), Ümit Ertural,
Mehmet Ali Íirin (RW Oberhausen), Cihan Yılmaz,
Ömer Akta‚ (Münster), Yusuf akbel (St. Pauli), Orhan
Özkaya (Wattenscheid)Ünal Demirkıran (Aalen),
Nazır Sarıdo©an (Darmstadt), Serhat Gülba‚
(Hoffenheim), Bilal Çubukçu (Hertha Berlin), Erdal
Eraslan, Ahmet Cebe, Emrah Eyüpo©lu, Engin
Kızılaslan (Fortuna Düsseldorf), Ali Bilgin, Hakan
Akten (Kaiserslautern Amatörleri), Burhanettin
Kaymak ve Süleyman Keskin (Eschborn), Mustafa
Parmak ve Mustafa Akçay (Stuttgarter Kickers),
Serdar Ta‚cı (VFB Stuttgart), Volkan Zer (SV
Wehen).Volkan Altın, Hakan Çankaya, Ferhat
Kıskanç, Barı‚ Özbek, Serkan Çalık (RW Essen),

Gürman A©aç
(Emden), Deniz
Kaçan (Werder
B r e m e n
Amatörleri), Tolga
Asma (HSV
H a m b u r g
Amatörleri).

Geçen sezon
Hertha Berlin’in
UEFA Kupası’na
k a t ı l m a s ı n d a

büyük pay sahibi olan Yıldıray Ba‚türk ve Malik
Fathi, bu sezon da ba‚kent ekibinin de©i‚mez iki
oyuncusu olacak.
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TÜRKÛYEMSPOR, LÛDER BABELSBERG’E
FUTBOL DERSÛ VERDÛ

Sezona yeni yönetimi ile giren  ve mütevazı bir kadro kuran
Türkiyemspor, mücadele etti©i Almanya 4. Ligi’nde
harıkalar yaratmaya devam ediyor. Ligin 6. haftasında
konuk etti©i lider Babelsberg’i her iki yarıda da oynadı©ı
mükemmel oyunla 2-1 deviren mavi-beyazlılar, ligdeki

yen i lmez l i © in i
sürdürürken 10
puanla 5. sıraya
y ü k s e l d i .
T ü r k i y e ’ n i n
Berlin Ba‚konso-
losu Mehmet
Nazif Alpman ve
450 taraftarın
i z l e d i © i
kar‚ıl‚amanın ilk
yarısında lider
kar‚ısında iyi bir

oyun sergileyen Türkiyemspor, 27. dakikada  genç oyuncu
Serkan Birtene ile 1-0 öne geçti ve devre bu skorla tamam-
landı. Ûkinci yarıda beraberlik için yüklenen rakip takım
aradı©ı golü 75. dakikada buldu ve kar‚ıla‚ma 1-1 oldu.
Babelsberg’in gol sevinci sadece 2 dakika sürerken, 77’de
Ergün’ün kornerden yaptı©ı ortaya mühte‚em bir kafa

vuran Cemal Can Türkiyemspor’u 2-1 öne geçirdi. Maçın
son bölümlerinde beraberlik kovalayan rakip takımın ata-
klarında günün ba‚arlı ismi kaleci Thomas gol izni vermey-
ince Türkiyem sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından
futbolcularını tek tek kutlayan Türkiyemspor ba‚kanı
Ahmet Ye‚ilda©, Babelsberg gibi güçlü bir takımı yendikle-
ri için çok mutlu olduklarını ve Türkiyemspor’un yava‚
yava‚ eski günlerine döndü©ünü söyledi. 
Öte yandan maçı izlemeye gelen yakla‚ık 300’e yakın
Babelsberg taraftarı yedi euroluk giri‚ ücretini pahalı bul-
dukları için  protesto edip maçı stadyum dı‚ından seyretti-
ler.

BERLÛN HÜRRÛYETSPOR, GALÛBÛYETE
HASRET KALDI

Berlin Verbandsliga’daki tek temsilcimiz
Hürriyetspor, haftalardır hasret kaldı©ı galibiyete

bu hafta da
u la‚amad ı .
Ligin 8. haf-
t a s ı n d a
s a h a s ı n d a
T S V
R u d o w ’ u
konuk eden
Hürriyetspor,
rakibiyle 0-0
b e r a b e r e

kalarak bir puana razı oldu. Ligin ikinci haftasında
aldı©ı galibiyetin
ardından 6 maçtır
galip gelemeyen
kırmızı-mavililer  üst
üste üçüncü beraber-
li©ini aldı.
Kar‚ıla‚mada rakibi
k a r ‚ ı s ı n d a
zorlanırken, maçın 27.

dakikasında rakip
takımın kazandı©ı
penaltı atı‚ında
üst üste  iki kez
gole izin vermey-
en genç kaleci
Sinan, takımının 1
puan almasında
büyük rol oynadı.
Bu sezon ligde
zor günler geçi-
ren Hürriyetspor,
topladı©ı 6 puan-

la 16. sırada dü‚me hattında yer alıyor.
Kemal Kurt

Oberliga’n⁄n 6. hfatas⁄nda lider Babelsberg’i
sahas⁄nda 2-1 yenen Türkiyemspor, yenilmezli©ini

sürdürürken, ligde de 5. s⁄raya yükseldi.

Bu sezon Verbandsliga’da zor günler geçiren
Hürriyetspor, 6 haftad⁄r galip gelemiyor.
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HÛLALSPOR LANDESLIGA’DA
ÍAMPÛYONLUK KOVALIYOR

Berlin Landesliga 2. Grup’ta haftalardır  liderlik
koltu©unda oturan  Hilalspor, ligin 6. haftasında
deplasmanda Concordia Wittenau takımını 4-1
yenerek zirvedeki yerini korudu. Zayıf rakibi
kar‚ısında zorlanmayan ve çok gol kaçıran
Hilalspor, maçın ilk yarısını 22. dakikada Edeck’in
attı©ı golle 1-0 galip bitirdi. Kar‚ıl‚amanın ikinci

yarısının hemen ba‚ında rakip takım 1-1’lik e‚itli©i
sa©ladı. Kırmızı-beyazlı temsilcimiz, 59. dakikada
Jack’in attı©ı golle 2-1 öne geçerken, Mario Papara
67’de farkı 2’e çıkartan golü attı: 3-1. Ataklarıyla
rakibini bunaltan Hilalspor, Serkan’ın 75. dakikada
attı©ı gol maçın skorunu belirledi ve temsilcimiz
maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Kemal Kurt
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BERLÛN GENÇLÛK JUDO
TURNUVASI’NDA TEK BRONZLA
YETÛNDÛK

Almanya’nın ba‚kenti Berlin’de 2 gün süren 19.
Uluslararası Berlin Gençlik Judo Turnavası
Pazar günü oynanan final müsabakalarıyla
sona erdi. 27 ülkenin katıldı©ı turnavada, Genç
Milli Judo Takımı’ndan 81 kiloda Mahmut Sarı
bronz madalya kazandı.Üçüncülük maçında
Rus rakibini sayıyla yenen Mahmut Sarı aldı©ı
bronz madalya ile  ekibimizin en iyi derecesini
yaptı. Geçen yıl bu turnuvada altın madalya
alan ve Avrupa ikincisi a©ır sıklet sporcumuz
Gül‚ah Kocatürk ise üç©ncülük maçında omu-
zundan sakatlanınca 5. likle yetinmek zorunda
kaldı. Turnuvaya 13 sporcuyla katılan Genç
Milli Judo Takımı, ilk günkü kar‚ıla‚malarda
rakiplerine 7 ipon yapmalarına ra©men fazla
dereceye giremediler. Bazı maçları çok ‚ansız
bir ‚eklilde kaybettiklerini söyleyen kafile
ba‚kanı Ahmet Gül, “Altın madalya umudumuz
Gül‚ah Kocatürk’ün sakatlanıp be‚incilikte kal-
ması bizleri çok üzdü.” dedi. Bu turnavaya
katılmalarındaki esas amaçlarının Ekim ayında
Hırvatıstan’da yapılacak Avrupa Gençler Judo
Íampiyonası’na hazırlanmak oldu©unu söyley-
en  Gül, bu turnuvanın eksiklerini görmeleri
açısından çok yararlı oldu©unu belirtti. Öte yan-
dan Genç Milli Judo Takımı yapaca©ı 5 günlük
kampın ardından 19 A©ustos Cuma günü
Berlin’den ayrılacak.

Uluslararası Berlin Gençlik Judo Turnavası’na
katılan Genç Milli Judo Takımı’ndan 81 kiloda

üçüncü olan  Mahmut Sarı, ekibimize tek madalya
kazandıran sporcu oldu.

Hilalspor ‚u kadroyla mücadele etti:
Nihat, Alika, Aziz, Öner, Deniz (Mehmet), Tar⁄k, Clement,

Gökhan (Ahmet Kar), Jack, Papara (Serkan), Edeck
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ETMEZSEN ETME
Adamın biri, bir gün a©acın altında namaz kılıyormu‚.
A©açta bulunan ba‚ka biri de onu izliyormu‚.
Namazını bitiren adam daha sonra namazının kabul
olması için Allah’a dua etmeye ba‚lamı‚. - »Allahım
sen namazımı kabul et.« A©açtaki adam: - »Etmem«,
diye cevap vermi‚. Adam ‚a‚ırmı‚. Tekrarlamı‚: -
»Allahım sen kıldı©ım namazı kabul et.« - »Etmem.«
Adamın ‚a‚kınlı©ı iyice artmı‚. Yine: - »Allahım sen
namazımı kabul et«, demi‚. A©açtaki adam tekrar: -
»Etmem«, deyince adam sinirlenmi‚. - »Etmezsen
etme. Zaten abdestsiz kılmı‚tım.«

AÌAÇ YÜRÜMEZSE
Nasreddin Hoca’ya yapılan sata‚malar tükenip bit-
mez. Ak‚ehirliler bir gün Hoca’ya takılır ve sorarlar: -
»Hocam senin evliyalar katında ulu bir ki‚i oldu©un
söylenir aslı var mıdır?« Hoca’nın böyle bir iddiası
elbette yoktur ama bir kere soruldu ya cevaplar: -
»Her halde öyle olmalı.« - »Böyle ki‚iler zaman
zaman mucizeler göstererek bu özelliklerini herkese
kanıtlar. Hoca madem kabullendin göster bir mucize
de görelim!« Hoca: - »Pekala ‚imdi size bir numara
yapalım« der.. Kar‚ısında durmakta olan çınar
a©acına; - »Ey ulu çınar çabuk yanıma gel!« der. Tabii
ne gelen a©aç var ne giden. Hoca yürümeye ba‚lar
a©acın yanına varır. Ak‚ehirliler: - »Ne oldu Hoca
a©acı getiremedin, kendin oraya gittin!« diye gülünce
Hoca: - »Bizde kibir yoktur, da© yürümezse abdal
yürür«, der. 

SECDEYE KAPANIRSA
Bir gün Hoca, yol üstü bir hana inmi‚. Han Nuh
Nebi’den kalma bir yer.. Her tarafı delik de‚ik; adeta
çökmeye ramak kalmı‚. Hoca’nın yüre©ine bir korku-
dur dü‚mü‚ ama, ne desin? Nihayet bir söz
arasında: - »Yahu, bu senin tavan da ne kadar
gıcırdıyor, be‚ik mübarek!« diyecek olmu‚ ama,
hancı baba hiç oralı olmamı‚; sözü ‚akaya bo©arak:
- »A©zını hayra aç Hoca, bu gıcırtı be‚ik gıcırtısı
de©il; tavan tahtaları Hakka tesbih çekiyor!« demi‚.
Hoca’nın közü küllenir mi? Gözlerini hancının gözüne
dikerek: - »Peki ama«, demi‚; »ya bu tavan boyle
tesbih çeke çeke a‚ka gelip de secdeye kapanırsa,
bizim halimiz nice olacak?«

BÛZE DE UÌRADI
Nasreddin Hoca’ya dert yanıyorlar: - »Yahu Hoca
senin karın çok geziyor.« Hoca: - »Olur mu canım? O
kadar gezse arada bir bizim eve de u©rardı.« 

HZ. ÛSA
Nasreddin Hoca, bir köyde vaaz veriyormu‚. Laf
arasında Hazreti Isa’nin gö©ün dördüncü katında
oldu©unu söylemi‚. Vaazdan sonra, bir kadın
Hoca’ya yana‚mı‚: - »Hazreti Isa, orada ne yer, ne
içer?«, demi‚. Hoca’nın tepesi atmı‚: - »Ey hatun,
köyünüze geleli ‚unca zaman oldu, benim ne yiyip,
içti©imi sormazsın da, Allah’ın peygamberini
sorarsın!«

SANANE
Bir gün Nasreddin Hoca eve do©ru yürüyormu‚, bir
arkada‚ı arkadan seslenmi‚ »aman hoca gördün mü
biraz önce geçen helva kazanı a©zına kadar doluy-
du«. Hoca istifini bozmadan »bana ne« demi‚.
Arkada‚ı, »ama hoca helva kazanı sizin eve gidiyor-
du, buna ne dersin?« demi‚; hoca yine istifini boz-
madan »o zaman sana ne?« demi‚.

BÛR AYAK
Nasreddin Hoca abdest alırken, bir aya©ına su yet-
memi‚. Namaz kılarken de bir aya©ını yukarı
kaldırarak namaz kılmı‚. Bunu gören cami cemaati: -
»Hocam bu nasıl namaz?« diye sormu‚. Nasreddin
Hoca: - »Bir aya©ı abdestsiz namaz«, diye cevap
vermi‚.

KANATLI DEVELER
Günlerden bir gün, Nasrettin Hoca camide vaaz ver-
irken: - »Ey cemaat«, der. »Allah, deveyi kanatlı
yaratmadı©ı için hepimiz durmaksızın, sürekli ‚ükre-
delim. Yoksa damlarımız çoktan ba‚ımıza
yıkılmı‚tı...«

KUSUR ÇÖMLEKTE
Hocanın bir gün suba‚ıya i‚i dü‚mü‚. Adam haraç ve
rü‚vet yiyen biriymi‚. Hoca fakir, ne yapsın. Bir
çömle©e toprak doldurmu‚ ve üstüne bal sıvamı‚.
Gitmi‚ i‚ini görmü‚, ilamını almı‚, memnun. Ertesi
gün kapısında bir adam bitmi‚: - »Hoca demi‚,
suba‚ı ilamda bir kusur etmi‚. Geri istiyor...« Hoca
yutar mı: - »Kusura bakmasın evlat«, demi‚. »Kusur
ilamda de©il çömlekteydi.«

GÜNAH
Bir Ramazan günü Nasreddin Hoca’nın gözleri
susuzluktan afallamı‚. Dayanamayıp bir çe‚meye
çaktırmadan yana‚mı‚. Tam suyunu içerken, bir
köylü görmü‚ hocayı: - »Aman hoca, günah de©il
midir bu yaptı©ın!« - »Yıkıl kar‚ımdan, Ramazan gider
bir daha gelir, ama ben gidersem bir daha gelmem;
ne günahı’« 










