




Merhabalar Sevgili SES Okurlarý !

SES Dergisi olarak, siz okurlarla beraberliðini
sürdüren yegane dergi olmanýn gururunu
yaþýyoruz.Gene zengin bir içerik ve ustaca
hazýrlanmýþ bir biçimle karþýnýzdayýz. Derginin
sayfalarýnda gezinirken hoþça vakit geçirmenizi
diliyoruz.Geçen sayýmýzý 84 Sayfa çýkararak
Berlin’de bir ilk’e imza attýk. Böylesine zengin
bir dergi tabi ki bir destekle çýkabilir. O nedenle
bizleri, verdikleri reklamlarla destekleyen
saygýdeðer iþadamlarýmýza teþekkür ederiz.

Yýllar içinde ulaþtýðýmýz kalite ve deneyim sayesinde artýk Berlin iþ
dünyasýnda bir güven yarattýk, bu nedenle mutluyuz.

Sevgili SES Okurlarý !
Bu sayýmýzda sizlere spordan siyasete, iþ dünyasýndan eðlence
dünyasýna, geniþ bir yelpazede, çeþitli yazý, resim ve haberler
sunuyoruz. Her sayýda olduðu gibi, bu sayýda da bir söyleþi sizi
bekliyor.
Deneyimli futbol hakemi ve iþadamý Ali Günseven’le konuþtuk. Bu
söyleþiyi ilgiyle okuyacaðýnýzdan eminiz. Bilindiði gibi Berlin
Baþkonsolosluðumuz yeni binasýna taþýndý. Bu konuda bir haberimiz
var. Eðlence, aktüel haberler ve en önemlisi spor bu sayýda da
aðýrlýkta.
SES Dergisi ailesine katýlan Berlin in tanýnmýþ yazarlarý Sayýn Hülya
Aslay Elmasoðlu, Sayýn Temren Elmasoðlu ve Sayýn Þenol Çörekçi ye
hoþgeldiniz der, teþekkürlerimizi sunarýz.
Fazla söze gerek yok diyerek, bir dahaki sayýda buluþuncaya dek
saðlýklý ve mutlu günler diliyoruz.

Saygýlarýmla

Ahmet Tunga
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Berlin`de yaþayan Türk yaþlýlarýn bakýmlarýna yönelik
olarak 2007 yýlýnda hizmet vermeye baþlayan ilk
bakým evi "Türk Huzur Evi" adýný deðiþtirme kararý
aldý. 28 Ocak 2008 tarihinden itibaren "Türk Bakým
Evi" adýný alacak kuruluþ bu deðiþikliði verdikleri yeni
yýl resepsiyonunda açýkladý.

Bir pilot proje olarak baþlatýlan "Bakým Evi", Türk
kökenli yaþlýlara özel programlarýyla Almanya`nýn
kendi alanýnda önemli tesisleri arasýnda gösteriliyor.

Menderes Singin

Huzur evi Bakým evi oldu
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Türk Ýþ adamlarýnýn Almanya da kurmuþ olduklarý 18
iþveren derneði 01.Þubat 2008`de Düsseldorf`ta bir
araya gelerek Avrupa Türk Ýþadamlarý Dernekleri
Birligi (ATEU)`yu kurdular. ATIAD Baþkaný Prof.
Recep Keskin, “En sonunda Almanya`da ki Türk iþv-
erenleri temsil edecek bir kurum oluþtu.

Almanya ve Avrupa’da Türk iþadamlarý ve iþveren
örgütlerini bir araya getirecek Avrupalý Türk Ýþverenler
Dernekleri Ýttifaký (ATEU)`na ilk etapta þu derneklerin
baþkanlarý biraraya geldi. ATIAD e.V. Düsseldorf
Baþkan Prof. Recep Keskin,  ATU e.V. Hamburg
Mehmet Keskin, BTEU e.V. Hannover Baþkan Ahmet
Güler, TDU Berlin - Brandenburg e.V. Baþkan Remzi
Kaplan, TDU Köln e.V Baþkan Derman Kanal, TID
e.V. – Mannheim Baþkan Mustafa Baklan, TIAD e.V.
Nürnberg Baþkan Dr. Orhan Kocagöz, ATEU-NRW
Dernekleri: ATIAD e.V. Düsseldorf Baþkan Prof.
Recep Keskin,  TDU Köln e.V Baþkan Derman Kanal,
INTUV e.V. Gelsenkirchen und Umgebung Baþkan
Yýldýray Cengiz, MUT e.V. Essen Baþkan Þevki Kaya,
IKUA e.V. Essen Baþkan Erdal Osmançelebioðlu,
SATIAD e.V. Sauerland Baþkan Dr. Ömer Derbeder,
IKN–OWL. Ostwestfalen-Lippe Baþkan Cemalettin
Özer. ATEU bir çatý örgütü olmadýðýný, konfederasyon
olarak da tanýmlanamayacaðýný ifade eden oluþumun
sözcüleri Prof. Recep Keskin ve Ahmet Güler, her
örgütün kendi içinde baðýmsýz olarak varlýðýný
sürdüreceðini ancak ortak çýkarlarda tek muhatap
olarak ATEU’nun devreye gireceðini kaydetti.
Sözcüler „Bize katýlan kuruluþlar Almanya’daki Türk
iþverenleri temsil ediyorlar. Gayemiz 70 bin iþverene,
yani tamamýna ulaþmak. 2010’da yüzde 40’ýna ulaþa-
caðýmýzý düþünüyoruz. Artýk Almanya’da hükümetin
ekonomik konularda bir partneri, muhatabý var.

ATEU-Avrupalý Türk Ýþverenler Dernekleri 

ÝÞ DÜNYASININ ÖNÜ AÇILACAK

AETU’nun çalýþmalarý hakkýnda da þu bilgiler verildi:
Bankalarla teþvik ve uzun vadeli krediler konularýnda
zorluklarýn çözülmesi gerekiyor. Kalkýndýrma
bankalarýyla olan iliþkilerimizi geliþtirmeliyiz. Özel
kredi ve finans kurumlarýyla iþbirliði yapmak istiyoruz.
Ýþverenimize devlet fonlarýndan yararlanmanýn yol-
larýný açacaðýz. Ayrýca gençlerimizin meslek eðitimi
sorunu gibi konular da var. Þu andaki mevcut yapýlan-
malarýmýz sorunlarýmýzýn çözümüne yeterli gelmiyor.
Eyaletlerde ve federal baþdaki görüþmelerde ve
temaslarda onlarca dernek temsilcisi yerine
AETU’nun temsilcisi olacak.

Türk Alman Ticaret Odasý TD-ÝHK, Almanya Türk
Toplumu (ATT), Türkiye Araþtýrmalar Merkezi (TAM),
Das futureorg Ýnstitut, Hannover Üniversitesi, Dünya
Türk Ýþadamlarý Vakfý-Ankara gibi bir çok kuruluþ
ATEU giriþimine desteklerini belirttiler.
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Yangýnýn çýkýþ nedeniyle ilgili belirsizlik sürüyor.
Yangýnýn hemen ardýndan olay yerine giden ve 4
gün boyunca Ludwigshafen’deki çalýþmalarý
yerinde izleyen arkadaþýmýz Erhan Merttürk ile
konuþtuk.

SES: Erhan basýn toplantýsýndan net bir sonuç çýktý
mý?

Erhan Merttürk: Polis teþkilatý ve savcýlýðýn ortklaþa
düzenlediði ara rapor toplantýsýnda 9 Türk vatan-
daþýnýn yaþamýný yitirdiði yangýnýn çýkýþý nedeni belir-
sizliðini koruyor. Bu rapor esasen son günlerde Türk
ve alman basýnýnda yer alan iddialarýn, spekülasyon-
larýn biraz olsun önünü kesme hedefini taþýyor.
Toplantýya katýlan polis teþkilatýndan Karl Weber bina-
daki incelemelerin tamamlandýðýný ancak binadan
alýnan örneklerin henüz laboratuardaki incelemeleri-
nin devam ettiði belirtildi. Weber ellerinde 148 ipucu
olduðunu bunlarýn 101’inin incelenmesinin tamamlan-
dýðýný açýkladý.

SES: Peki net birþeyler çýkmadý toplantýdan ancak
araþtýrmalarda gelinen aþamayla ilgili neler söylendi?

Erhan Merttürk: Basýn toplantýsýný yapan Baþsavcý
Lothar Liebig kesin olanýn, yangýnýn bodrum katýnda
çýkmýþ olduþudur, dedi. Savcý, görgü tanýklarýnýn din-
lenmesine de devam edildiðine dikkat çekti. Özellikle
hastahanede yaralý olanlarýn ifadelerinin önem
taþýdýðýný, saðlýk durumlarýnýn düzelmesiyle onlarýn
da sorgulanacaðýný kaydetti. O yüzden Kaplan aile-
sinden iki küçük kýzýn ifadeleri doðrultusunda bir
robot resim oluþturulmadýðý. Bu çocuklarýn ifadeleriy-
le diðer soruþturmalardan gelen bilgilerin birleþtirilip
bir robot resim oluþturulabileceðini söyledi.

SES: Peki Türk uzmanlar hangi aþamada inceleme-
lere katkýda bulunabiliyor?

LUDWÝGSHAFEN`DEKÝ YANGININ NEDENÝ
BELÝRSÝZLÝÐÝNÝ KORUYOR



Erhan Merttürk: Araþtýrma ekibindeki 78 Alman
uzman, yangýnýn nedenini bulmaya çalýþýyor. Bu
ekibe Türkiye’den gelen 4 uzman da eþlik ediyor.
Daha önce, hemen her aþamada Türk uzmanlarýn
bulunacaðý söylenirken, basýn toplantýsýnda uzman-
larýn kendi baþlarýna araþtýrma yapmaya hakký olma-
dýðý ve sadece komisyonun çalýþmalarýna eþlik ettiði
belirtildi.

SES: Son günlerde yeni bir tanýðýn ortaya çýktýðý
haberleri Türk medyasýnda yer almýþtý bu konuyla ilgi-
li bir geliþme var mý?

Erhan Merttürk: Binada incelemelerde bulunan
komisyon, yangýnýn kundaklama sonucu ortaya çýk-
týðýna dair de net bir ipucu olmadýðýný kaydediyor.
Ancak görgü tanýðý çocuklarýn ifadeleri, ardýndan
ortaya çýkan sürpriz bir tanýðýn, binadan bir kiþinin
yangýn öncesi koþarak uzaklaþtýðý söylemesi ile kun-
daklama iddialarý kuvvetlenmiþti.

Dipl.-Ýng. ERHAN MERTTÜRK 

RBB Multikulti Muhabiri

CNN Türk - Almanya Muhabiri
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Berlin Baþkonsolosluðu yeni ve modern binasýnda
hizmete girdi. Ýþlemleri için gelen vatandaþlar kendile-
ri ile tek tek ilgilenen Baþkonsolos Ahmet Nazif
Alpman’a “Bize bu yakýþýr” sözleri ile yeni binadan
duyduklarý memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’nin Berlin Baþkonsolosluðu yeni binasýnda
hizmet vermeye baþladý. Heerstrasse 21 numarada
bulunan yeni Baþkonsolosluk binasýnýn ilk gününde
Baþkonsolos Ahmet Nazif Alpman, verilen hizmetleri
bizzat yerinde kontrol ederken, gelen vatandaþla da
sohbet etti. Bir hafta boyunca süren taþýnma nedeniy-
le konsolosluðun kapalý kalmýþ olmasý iþlemlerin
birikmesine yol açtý.Yeni konsolosluða sabahýn erken
saatlerinden itibaren çok sayýda vatandaþ geldi.

VATANDAÞ MEMNUN

Gelenlerle tek tek ilgilenen Baþkonsolos Ahmet Nazif
Alpman, iþlemlerin aksamamasý için memurlarý da
denetledi. Yeni Baþkonsolosluða gelerek iþlem sýrasý
bekleyen vatandaþlar, Baþkonsolos Alpman’a yeni
binadan duyduklarý memnuniyeti dile getirdi.
Pasaport uzatmak için gelen Melahat ve Cevat
Sevinç Baþkonsolos Alpman’a, ‘Bize bu yakýþýr iþte.
Eski binaya her gittiðimde onurumuz inciniyordu.
Dýþarýda beklerken utanýyorduk.

Bizim konsolosluðumuz niye böyle diye üzülüyorduk.
Þimdi medeni insanlar gibi iþlemlerimizin yapýlmasýný
bekliyoruz’ diye konuþtular. Pasaport yenilemek için
gelen Sevgi Çelik yeni bina ile ilgili, ‘Eskiden dýþarýda
bekliyorduk. Þimdi sýcak salonda rahat bekliyoruz’
diyerek, memnuniyetini dile getirdi.

Yeni binada iþlemlerin artýk daha rahat yapýlacaðýný
söyleyen Baþkonsolos Alpman, ‘Ulaþým da kolay
sokakta park yeri sýkýntýsý da çekileceðini san-
mýyorum. Ama vatandaþlara toplu taþýma araçlarýný
kullanmalarýný tavsiye ederim. Ulaþým için çok elver-
iþli bir yere taþýndýk. Ýnsanlarýn arabalarý yerine toplu
taþýma araçlarýný kullanmalarýný öneriyorum’ dedi.
Yeni baþkonsolosluða Berlin’in çeþitli merkezlerinden
X 34, M 49 ve 218 nolu otobüsler, S 9 ve S 75 hýzlý
trenler ile U 2 numaralý metroyla ulaþýlabilinir.

2.500 metrekare alaný kapsýyor...
Dýþiþleri Bakanlýðýnca satýn alýnan bina 8 ay süren
tadilat nedeniyle kapalý kaldý. 2 bin 500 metrekare
büyüklüðündeki binanýn giriþ katý bekleme salonu
olarak kullanýlýyor. Yaklaþýk 150 kiþinin oturarak
bekleyebileceði biçimde düzenlenen salon sayesinde
dýþarýda beklemelere de son verildi. Ýþlem için gelen
vatandaþlar yapacaðý iþleme türüne göre numara
çekiyor. Sýrasý gelenler bir üst kata çýkarak iþlemlerini
yapabiliyor. Yeni binada ayrýca memur ile vatandaþ
arasýndaki cam bölümler de kaldýrýldý.

Türkler’e yakýþan yeni
Baþkonsolosluk
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Mükemmel bir solo konseri…

12. Diyalog Tiyatro Festivali çerçevesinde yapýlan
etkinliklerin son günlerinde Berlin´in aranan sesi
Zeynep´ten dinlediðimiz solo konserle, Anadolu`yu
adým adým gezdik.

12. Diyalog Tiyatro Festivali, 2007 senesinin sonunda
bizleri bir kez daha Kreuzberg´deki Ballhaus´a götür-
dü ve orada sahnelerimizin gizemli görünüþlü, büðülü
sesi ile Zeynep´i doyasýya dinledik. Bu konserde
Anadolu ezgilerinden derlenip, günümüze kadar
gelen bestelerde, en popüler þarkýlarý dinledik.
Gecenin sürprizi ise Zeynep Avcý´nin eþi için yazýp
bestelediði “Sonbahar Akþamý” þarkýsý idi.

Konser Münir Nurettin Selçuk, Timur Selçuk, Sezen
Aksu, Ahmet Kaya, Zülfü Livaneli, Nevzat Akpýnar´ýn
güfte ve besteleri, Nazým Hikmet, Cemal Süreyya,
Sabahattin Ali, Metin Altýok´un þiirleri, “Türkische
Chanson Sängerin” diye tanýnan Zeynep´in duygulu
sesinde þekillendi.

Orkestra elemanlarý Nevzat Akpýnar (Baðlama),
Christiane Gerhard (Gambe), Nora Thiele (Dombak
ve Bendir), Jan Hermerschmidt (Klarinetten),
Wolfgang Musick (Kontrabass) ve Engin
Süheylözgen (Gitar), nefis icra ettikleri parçalar
büyük bir beðeni ile izlenildi.

Türk ve Alman misafirler için, Almanca seslendirilen
Franz Schubert´den  “Winterreise”, Johan Sebastian
Bach´dan “ein Choral” renkli bir repertuar ortaya

Zeynep Avcý, Solo Konser

çýkartan bu konserde sazý ve sözü ile emeði geçen
herkesi candan kutlarým.

Hülya Aslay Elmasoðlu
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TARIM VE KÖYÝÞLERÝ BAKANI EKER, FUARDAKÝ
TÜRK STANDLARINI ZÝYARET ETTÝ 

Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehdi Eker, Almanya’nýn
baþkenti Berlin’de 73. Yeþil Hafta Gýda Ürünleri
Fuarý’na katýdý. Türk firmalarýnýn standlarýný ziyaret
etti. Eker, Uladað Ýhracatçi Birlikleri ve Tugay
Kuruyemiþ standlarýný ziyaret ederek bilgi aldý.

Bakan Eker daha sonra, Bulgaristan ve Finlandiya
standlarýný ziyaret etti. Mehdi Eker, Bulgaristan Tarým
Bakaný Nihat Kabil’i Nisan ayýnda Diyarbakýr’da
düzenlenecek fuara davet etti. Tarým ve Köyiþleri
Bakaný Eker ayrýca, Berlin Türkevi’nde sivil toplum
kuruluþlar ve vatandaþlarla bir araya geldi. A.A.

Berlin’deki 73. Yeþil Hafta Fuarý

ALMANYA ’’UYUM KILAVUZLARI PROJESÝ’’
ÝLK MEZUNLARINI VERDÝ

Proje Müdürü Eren Ünsal,
birçok insanýn kurumlardan
nasýl yardým alacaðýný bilme-
diðini belirterek, ‘’Almanya’da
yaþayan farklý ülkelerden
gönüllülerin katýldýðý bu kurs-
lardan sonra sertifika alanlar,
edindikleri bilgileri çevresin-
deki insanlara sunacaklar.
Böylece bu insanlara ulaþa-
rak, onlara yardým edeceðiz’’
dedi.
Proje Koordinatörü Didem
Yüksel de kursta bilgi topla-
ma, konuþma, internette
araþtýrma ve iletiþim tekniði
gibi konularda eðitim verildiði-
ni belirtti. ‘’Uyum Kýlavuzlarý
Projesi’’, Berlin’den sonra
Frankfurt ve Aachen kent-
lerinde de gerçekleþtirilecek.
A.A



12

Berlin güzeli seçilen Eda Taþören, tacýný ve ödüllerin
bir kýsmýný geri verdi. Yarýþmayý düzenleyen MGC
Berlin Þirketinin basýn sözcüsü Andreas Heinacker,
A.A muhabirine yaptýðý açýklamada, Eda’nýn
kendilerine Almanya güzellik yarýþmasý ‘’Miss
Germany’’e katýlmayacaðýný bildirdiðini belirtti.
Heinacker, Eda’nýn Berlin güzeli seçildikten sonra
‘’Miss Germany’’ yarýþmasýna katýlacaðýný öngörülen
sözleþmeyi kasým ayýna kadar imzalamasý
gerektiðini, ancak bu sözleþmeyi imzalamadýðýný,
daha sonra da Eda’yý bu sözleþmeyi imzalamasý için
uyardýklarýný belirtti. Eda’nýn týp eðitimini sürdürmek
istediðini ve bundan dolayý yarýþmaya
katýlmayacaðýný bildirdiðini ifade eden Heinacker,
Eda’nýn bu kararýndan dolayý tacýný ve ödüllerin bir
kýsmýný geri verdiðini belirtti. Heinacker, Eda’nýn
öðrenimini bitirdikten sonra tekrar bu yarýþmaya
baþvurma olasýlýðýnýn bulunduðunu da kaydetti.

Berlin Güzeli Eda Taþören

Berlin’de gaz fiyatlarý yüzde 7,5 artacak...

Baþkent Berlin’de gaz fiyatlarýnda yüzde 7,5’lik bir
artýþ planlanýyor.

Geçtiðimiz aylarda fiyatlarýnda indirime giden gaz
daðýtým þirketi Gasag zama gerekçe olarak da artan
alým fiyatlarýný gösterdi. Kendi kaynaðý olmayan ve
sattýðý gazý dýþardan alan Gasag’ýn yapmayý planla-
dýðý artýþýn satýn almadaki artýþa göre daha düþük

olduðu belirtildi. Önümüzdeki yýllarda bu baðýmlýlýðý
azaltmaya yönelik olarak Brandenburg eyaletinde 15
biyogaz tesisi kurulmasý planlanýyor. Dünya genelin-
de petrol fiyatlarýndaki rekor artýþýn yakýn gelecekte
diðer enerji sektörlerinde de bir zam dalgasýna yol
açmasý bekleniyor. Roma’da gerçekleþtirilen Dünya
Enerji Konferansý’nda da bu konuya dikkat çekilmiþti.
Önümüzdeki yýllarda Çin ve Hindistan gibi ülkelerin
aðýr düzeyde petrol, gaz ve kömüre ihtiyaç duymasý
bu eðilimin devam edeceðini gösteriyor.

Eda’nýn babasý Fuat Taþören de, sözleþmeyi
imzalamasý durumunda Eda’nýn eðitiminde iki yýlýný
kaybedeceðini belirterek, ‘’Eda doktor olmak istiyor.
kendisinin seçtiði bir meslek. Buna devam etmek
istiyor’’ dedi. Baba Taþören, sözleþmeyi bir avukata
incelettiklerini, ‘’Miss Germany’’ yarýþmasýnda
katýlmasý ve kazanmasý durumunda geri dönüþün
olmayacaðýný belirterek, ‘’Yarýþmaya zaten bir þaka
olarak katýlmýþtý. Bu yarýþmaya þaka yollu olarak
katýlsaydý ve kazansaydý dönüþ yolu olmayacaktý.
Kendisi de bunu böyle istedi’’ þeklinde konuþtu.
Eda’nýn Polonya’da eðitim gördüðünü, bu yýldan
sonra Almanya’da eðitimini sürdürme olasýlýðýnýn
bulunduðunu ifade etti. Eda da B.Z gazetesinde yer
alan haberde, ‘’Þu an sýnavlara hazýrlanýyorum. Çok
çalýþmam gerekiyor. Hedefim güzellik kraliçeliði deðil,
cerrah olmak istediðimi anladým’’ dedi. A.A.
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Almanya’da çevirdiði filmlerle ünlenen rejisör Fatih
Akýn ‘’Yaþamýn Kýyýsýnda’’ adlý filmi Alman Film
Ödülleri için yapýlan ön elemeleri kazandý. Cannes
Film Festivalinde en iyi senaryo ve ekümenik jüri
ödülünü kazanan ‘’Yaþamýn Kýyýsýnda’’ adlý film,
Almanya adýna da Oscar ödülüne aday gösterilmiþti.

FATÝH AKIN’IN ‘’YAÞAMIN KIYISINDA’’
ADLI FÝLMÝ ALMAN FÝLM ÖDÜLLERÝ ÝÇÝN ÖN ELEMELERÝ KAZANDI

Berlin Telsizciler Birliði üyeleri yýllar sonra tekrar bir
araya geldi. 1990 yýllarýn baþlarýnda cep telefonunun
olmadýðý dönem de telsizlerle haberleþen ve bu telsi-
zi teblið aracý olarak yýllarca kullanan bir çok insanýn
uyanmasýna vesile olmuþtu. Çetin Küçüðün düðünün-
de tekrar bir araya gelen amatör telsizciler eski gün-
leri tazelediller.
Her telsizcinin bir kot adý vardý, birbirlerini bu kot
adlarý telsiz kanallarýnda ararlardý. Eski bir telsizci
olan Altan Yalcýn Kaya güzel günlerdi. Bir çok arka-
daþýmýzýn uyanmasýna vesile olmuþduk. Telsizciliðide
hayýr iþlerde kullandýk. Kulaklarýmda kalan telsiz
arkadaþlarýmýzýn ismini deðil kot adlarý kalmýþdý. Ýþte
onlardan bazýlarý, vatan evladý, Burak Haydar,
Akyazýlý, Sivaslý, Özmen27, Alaca, Tepeköylü, Paþa,
Osmanlý, Atýlgan, Niðdeli, Refahlý, Þampiyon vs.

Menderes Singin

Telsizciler bir araya geldiler

Alman Film Ödülleri, 25 nisanda baþkent Berlin’de
düzenlenecek bir ödül töreniyle sahiplerine verilecek.
A.A.





Ulu Önder Atatürk, 23 Aralýk 1917 günü, yani tam
90 yýl önce Berlin’i ziyaret etti.

Bu ziyaretin öyküsü kýsaca þöyle:

Almanya’dan resmi bir davet alan zamanýn Padiþahý
Mehmed Reþad, yaþý ilerlemiþ ve saðlýðý yerinde
olmadýðý için, Almanya’ya  Osmanlý Devleti’ni
temsilen Veliahd Vahdeddin’in gitmesini istedi.

Bu seyahat kararý alýndýktan sonra, Vahdeddin’le
birlikte Almanya’ya gidecek isimler aranmaya
baþlandý. Bu sýrada Atatürk, Doðu Cephesi’ndeki
görevinden, Alman Generali von Falkenhayn ile
anlaþamadýðý için, istifa edip Ýstanbul’a gelmiþti.
Enver Paþa, Atatürk’e, Ordu’yu temsilen Almanya
seyahatine katýlmayý teklif etti. Atatürk, zaten daha
önce kulaðýna gelmiþ olan bu seyahate gitmeyi uygun
görmüþtü, o nedenle Enver Paþa’ya ‘evet’ der.

Mustafa Kemal’den baþka bu seyahate gidecek olan
isimler þunlardý: Askeri Müþavir olarak Albay Naci
Eldeniz, Vahdeddin’in yanýnda Baðmabeyinci Lütfi
Simavi, Teðrifatçý Ýhsan, Özel Doktor Reþad.

Almanya seyahati, 15 Aralýk Cumartesi günü
akþamüzeri Sirkeci Garý’ndan baþladý. Tren, Sofya,
Budapeþte, Viyana üzerinden Almanya’ya gidecekti.

ATATÜRK, 90 yýl önce Berlin’deydi

Yolculuk sýrasýnda Atatürk, Vahdeddin’le tanýþma ve
sohbet etme fýrsatý bulur. Nitekim Mustafa Kemal,
gerek trende, gerekse Almanya’da, Veliahd’la yaptýðý
konuþmalarda, savaþýn Türkler için zararlý olduðunu,
bir an önce bu savaþtan çýkmanýn gerektiðini belirtti.
Atatürk, Vahdeddin’in orduda komutanlýk görevi
almasý gerektiðini de vurguladý, ancak Vahdeddin’den
olumlu yanýt alamadý.

Tren 18 Aralýk’ta Almanya’ya vardý. Münih,
Rockenhausen, Bad Kreuznach, Strasburg ve Essen
kentleri ziyaret edildi, resmi karþýlamalar oldu ve
devlet adamlarýyla görüþmeler yapýldý.

22 Aralýk’ta Essen’deki Krupp fabrikalarýný gezen
misafirler, 23 Aralýk günü Berlin’e geldiler.
Berlin – Friedrich Strasse garýnda duran trenden inen
heyeti burada yüksek dereceli memurlar karþýladý ve
ardýndan otomobillerle Hotel Adlon’a gidildi.

Veliahd Vahdeddin, ilk iþ olarak Bellevue Sarayý’na
giderek Kraliçe’ye bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bu
ziyarette Mustafa Kemal Paþa ve Albay Naci de hazýr
bulundu.

Berlin Büyükelçisi Ýbrahim Hakký Paþa, 24 Aralýk’ta
misafirler þerefine bir yemek verir. Yemeðe yüksek
rütbeli subaylar, yüksek memurlar ve diplomatlar da
katýlmýþlardýr.

Berlin’de 10 gün kalan Atatürk, resmi toplantýlarýn
dýþýnda Berlin’i gezme olanaðý da bulmuþtur.

Bu gezi sýrasýnda Atatürk’ün, Veliahd Vahdeddin’le
olan konuþmalarý, onu daha iyi tanýmasýný
saðlamýþtýr. Alman ileri gelenleriyle yapýlan temaslar
ve gezilen, görülen yerler sayesinde de, Atatürk,
Türkiye’nin geleceði için önemli fikirler çýkarmýþtýr.

Biz SES dergimizde, kýsa bir yazýyla da olsa
Atatürk’ün Almanya gezisini hatýrlamýþ olduk. Umarýz
ileri yýllardaki aralýk aylarýnda, Ata’mýzýn Almanya
(Berlin) ziyareti konferanslarla, panellerle veya
söyleþilerle hatýrlanýr.
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Ahmet Tunga

Küçük iþletmer için yapýlan 
düzenlemeler nelerdir?

(Serbest meslek, ticari veya yan meslek farketmiyor)
bir iþletmenin cirosunu iþlem vergisiyle göstermek
gibi temel yükümlülüðünden kurtulmasýný saðlýyor.
Yani pratik olarak þu anlama geliyor: Bir iþletme iþlem
vergisini faturalarýnda gösteremez (ek bilgi olarak %
19 veya % 7 KDV veya iþlem vergisini içermesine
müsaade edilmemiþtir). Buna karþýn küçük ölçekli
iþletmeler geri alýnabilen vergi, alým vergisi veya itha-
lat toptan satýþ vergisini vergi dairesinden geri alama-
maktadýr.

Otomatik olarak küçük ölçekli iþletme oluyor mu?
Evet, toplam ciro sýnýrlarý dýþýna çýkmadýðý sürece
temelde her iþletme küçük ölçekli iþletmedir (bu sýnýr-
larýn denetim konusu için aþaðýdaki kýsma bakýnýz).
Ýþletme sahibine ruhsat kaydý yapýldýktan hemen
sonra yollanan ankette bu düzenlemeyi sürdürmek
isteyip istemediði veya bu düzenlemeden feragat
etmek isteyip istemediði sorulmaktadýr. Yani toplam
ciro sýnýrý altýnda ise düzenlenen vergi ve küçük 
ölçekli iþletme statüsü arasýnda seçim hakký (opsiy-
on) vardýr. Bu sýnýrlarýn üzerinde ise küçük ölçekli
iþletme düzenlemeleri söz konusu olmamaktadýr.

Ýþlem vergisi, alýnabilir vergi ve katma deðer 
vergisi arasýnda ne fark vardýr? 

Küçük ölçekli iþletmelerin, aþaðýda betimlenmiþ
konuyla bir alakasý yoksa bile en azýndan bilinmesi
çok önemlidir, aksi takdirde küçük ölçekli iþletme
düzenlemelerini anlamakta zorluk çekecektir. Ayný
zamanda küçük ölçekli iþletme düzenlemelerinin
uygulanmasýndan feragat etmeye yönelik baþvuruda
bulunsa mýydým diye karar vermekte de zorluk çeke-
cektir.

Sonuç olarak aslýnda hepsi de ayný, fakat vergiyi
hangi açýdan deðerlendiriyorsan ona göre de ismi 
farklý oluyor

1) Bir iþletme sahibinin cirosundan dolayý vergi daire-
sine ödemesi gereken vergilere iþlem vergisi deniyor
(iþletme sahibi müþterilerinin iþlem vergisini faturaya
özellikle yazýyor ve vergi dairesine yolluyor)

2) Bir iþletmenin baþka bir iþletmeden fatura olarak
aldýðý vergiye ve vergi dairesinden tekrar tahsil ede-
bileceði vergiye geri alýnabilen vergi deniyor.

3) Aslýnda KDV terimi vergi sisteminde artýk bulun-
mamaktadýr ama iþlem vergisi ve geri alýnabilen vergi
terimleri anlaþýlýr kýlabilmek için kullanýlmaktadýr.

Örnek:
Bir iþletmeci distribütörden net 100 EURO + % 19
iþlem vergisi 19 EURO ya TV alýyor. Yani distribütöre

119 EURO ödemek zorunda. Alýþ fiyatýnýn % 19 iþlem
vergisini 19 EURO’ yu (ki bu geri alýnabilen vergidir)
vergi dairesinden geri alýyor ve böylece TV alýþ fiyatý
için sadece 100 EURO ödemiþ oluyor.

Ýþletme sahibi daha sonra bu TV’ yi 200 EURO + %
19 iþlem vergisine satmak istiyor. Yani müþterisinden
238 EURO alýyor. Bu 238 EURO’ dan % 19 iþlem ver-
gisini, yani 38 EURO’ sunu vergi dairesine ödemek
zorundadýr.

Sonuç: Ýþlem vergisi iþletmecileri deðil sadece son
alýcýlarý etkilemektedir. Ýþletmeci sadece iþlem vergisi-
ni müþterisi için vergi dairesine aktarmýþ oluyor. Ýþlet-
meci, örneðin verilen bu ticarette kabaca 100 EURO’
luk bir kazanç elde etmiþtir.
(200 EURO net satýþ fiyatý - 100 EURO net alýþ fiyatý).

Peki küçük ölçekli bir iþletmede
bu örnek nasýl olurdu?

Örnek:
Küçük ölçekli iþletmeci bir distribütörden net 100
EURO + % 19 iþlem vergisi 19 EURO’ ya TV alýyor.
Yani distribütöre toplam 119 EURO ödemek zorunda.
Alýþ fiyatý olan miktarýn % 19 iþlem vergisini yani 19
EURO’ yu vergi dairesinden geri alamýyor. Böylece
TV alýþ fiyatý için 119 EURO ödemiþ oluyor.

Bu TV’ yi daha sonra küçük ölçekli iþletmeci de sat-
mak istiyor ve normal bir iþletmeci gibi kazanç elde
etmek istiyor (bir önceki örneðe bakýnýz). Yani TV’ yi
219 EURO’ ya satýyor. Müþterisinden 219 EURO
alýyor ve bu 219 EURO’ dan vergi dairesine herhangi
bir iþlem vergisi ödemek zorunda deðildir.

Sonuç olarak küçük ölçekli iþletmeler için ürün alýmýy-
la 19 EURO’ luk iþlem vergisi yükümlülüðü gelmek-
tedir. Fakat bunu da yaptýðý satýþ iþleminde fiyatý yük-
selterek müþterisine aktarmaktadýr. Böylece küçük
ölçekli iþletme bu ticarette 100 EURO’ luk bir kazanç
elde etmiþ olur (219 EURO satýþ fiyatý ./. 119 EURO
alýþ fiyatý). Sonuç: Küçük ölçekli iþletmeci ürününü
satýþa 19 EURO daha ucuza sunabilmesine raðmen
normal bir iþletmeci ile ayný kazancý saðlamaktadýr.
Þimdi siz birey olarak hangi TV’ yi almak isterdiniz?
Çok kurnaz olsaydýnýz ve ürün alýþ fiyatý gerçekten de
238 EURO olsaydý yine normal iþletmeci gibi satýþ
fiyatý uygulayabilirdiniz, çünkü bu þekilde bir 19
EURO daha kazanç saðlamýþ olurdunuz.

Ahmet TUNGA
gelernter Steuerfachangestellter
geprüfter Bilanzbuchhalter

ahmet-tunga@gmx.de

Tel. 0174 - 796 52 04

Küçük iþletmelerde
vergilendirme

Kleinunternehmer Steuern
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Almanya Türk Toplumu (TGD) ve Berlin Brandenburg
Türkiye Toplumunun (TBB) giriþimiyle 5 Avrupa
ülkesinden gelen göçmen gençlerden oluþan
‘’Gençlik Parlamentosu’’, Berlin’deki eyalet
Meclisi’nde toplandý. Gençlik Parlamentosunun açýlýþ
konuþmasýný yapan Berlin eyalet Meclisi Baþkaný
Walter Momper, gençlerin Avrupa’nýn sorunlarýný
tartýþmalarýnýn çok önemli olduðunu, bunun Avrupa
ülkelerinde deðiþime katký saðlayabileceðini belirtti.
Ayrýmcýlýkla mücadele edilmesi gerektiðini belirten
Momper, genç insanlarýn siyasete karýþmalarýný
Avrupa’nýn geleceði ve ileri götürülmesi için çok
önemli olduðunu ifade etti. TGD Baþkaný Kenan Kolat
da, Avrupa’daki göçmenlerin Avrupa’nýn geleceði için
önemli bir rol aldýklarýný belirterek, þunlarý söyledi:
‘’Göçmenler Avrupa’nýn geleceðidir. Bu ülkelerde
doðanlar bu ülkelerin bir parçasý. Bu insanlara
yaþadýklarý ülkelerde kendi evlerinde olduklarý hissi
verilmesi gerekir. Biz özel haklar talep etmiyoruz. Biz
eþit þartlar istiyoruz. Bu ülkeler bizim ülkelerimiz.’’

Göçmenler olarak Avrupa’nýn geleceðini birlikte
þekillendirmek istediklerini belirten Kolat, bunun için
toplumun her alanýnda eþit bir þekilde katýlým
olanaðýnýn verilmesi gerektiðini ifade etti. Kolat,
Gençlik Parlamentosuna katýlan gençlerin kendi
ülkelerinde baþarýlý olmuþ göçmen gençler olduðunu,
bu gençlerin diðer gençlere örnek olmalarýný istedi.
TBB sözcüsü Safter Çýnar da, siyasetçilerin sürekli
bir þekilde göçmen gençler üzerine konuþtuklarýný
belirterek, ‘’Bugün sýra gençlerde. Kendi sorunlarýný
kendileri konuþacaklar’’ dedi. Açýlýþ konuþmalarýndan
sonra ‘’Gençlik Parlamentosunun’’ baþkanlýk seçimi
yapýldý ve baþkanlýðý Serdar Yazar seçildi. Gençlik
Parlamentosu, ayrýmcýlýk, kültürel çoðulculuk, eðitim
ve iþ piyasasý konularýnda sorunlarý tespit ederek
çözüm yollarý arayacak. Sonuçlar daha sonra AB
Komisyonuna sunulacak. (A.A.)

’’GENÇLÝK PARLAMENTOSU’’
BERLÝN’DE TOPLANDI 

Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB)
tarafýndan hazýrlanan “Saygý ve Eþit Muamele için
Xberg Beats” adlý projenin tanýtýmý yapýldý.

TBB sözcüsü Eren Ünsal, TBB’nin bu yeni projesini,
gençleri sanatsal alanda bir araya getirerek, son
zamanlarda ýrkçýlýk ve þiddet içeren, kadýnlarý hor

BERLÝN’DE “SAYGI VE EÞÝT MUAMELE ÝÇÝN
XBERG BEATS” PROJESÝ TANITILDI 

gören kavramlar kullanarak hip hop müziði yapanlara
karþý baþlattýklarýný belirtti.

Ünsal, projenin, rap ve hip hop müziðine ilgisi olan
yabancý uyruklu gençlere yönelik olduðunu ve
haziran ayýna kadar süreceðini, gençlerin yaptýklarý
çalýþmalarý sergilemek için çeþitli organizasyonlardan
da teklif geldiðini ifade etti. Projeye katýlan gençlerden
Talu Emre Tuntaþ, projenin çok anlamlý olduðunu, hip
hop müziðinin þiddet içerikli olmadan da baþarýlý
olabileceðini göstermek istediklerini belirtti.

Kendisinin de küçük yaþlarda þiddet içerikli hip hop
müziði dinlediðini, ancak bunun yararlý olmadýðýný
daha sonra gördüðünü ifade eden Tuntaþ, gençlerin
bu müzikten etkilendiklerini kaydetti.

Tuntaþ, proje kapsamýnda müzik yapacak gruba
“Eylem” adýný verdiklerini, 16 kiþiden oluþan bu
grubun yaptýðý çalýþmalarýn gösterileceði bir belgesel
filmin de çekileceðini, sonunda bu etkinlikte yapýlan
çalýþmalarý kamu oyuna duyuracaklarýný sözlerine
ekledi. A.A.
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Ömer Týraþoðlu

EMEKLiNiN KÖÞESi

KESÝN DÖNÜÞ BEYANI VEREREK EMEKLÝ
OLMAYI ANLAMAK VEYA ANLATMAK ZOR.

Kesin dönüþün ne olduðunu ne zaman ve nasýl
Türkiye’de maaþa baðlanacaðýný ve kesin dönüþ
beyaný vererek buradan ev yardýmý veya sosyal
konularda yardým, hastalýk kasalarýndan kiþinin ve
eþinin yani aile sigortasýný (Familienversicherung)
anlatmak zor. Zaten kesin dönüþ bütünleðen dünyada
insan mantýðýna ters düþüyor. Kesin dönüþ Türkiye’ye
gelecek döviz kaynaklarýný da kurutur.

Türkiye’den kesin emekli aylýðý baðlanabilmesi için
kesin dönüþ beyaný istenmektedir. Kesin dönüþ
beyaný ‘ben artýk Türkiye’de yaþýyorum’ demek
anlamýna gelir ki bu da Almanya’daki hastalýk
kasalarýnda ilk etapta sorun yaratacaktýr.
Almanyada’ki V Sosyal Haklar Kitabýnýn 16. maddesi
‘Hastalýk kasalarý ile ilgili sigortalý Almanya dýþýnda
oturuyorsa sigortasý durdurulur.’

‘Der Anspruch auf Leistung ruht solonge versicherte
sich im Ausland Aufenthalt’ yine hastalýk kasalarý ile
ilgili V Sosyal Haklar Kitabýnýn 10.maddesi aile
sigortasý yani Almanya’da eþlerden bir tanesi
çalýþýyor veya emekli ise eþi çalýþmamýþ ise
Almanya’dan hastalýk kasalarýna eþinin üzerine
sigortalý olduðu zaman bu kiþilere her sene hastalýk
kasalarýndan baþka hastalýk kasalarýnýz var mý veya
baþka bir kazancýnýz var mý diye formlar geliyor
onlara doðru cevap vermesi lazým.

Siz ‘Türkiye’den emekliyim.’ dediðiniz zaman o gelen
formlara hastalýk kasalarýndan sorun çýkaracaktýr
yani sen Türkiye’den sigortalýsýn oradaki sigortandan
faydalan veya Türkiye’deki almýþ olduðun emeklilikten
buradaki yani Almanya’daki hastalýk kasalarýna aidat
öde diyebilirler.

Familenversicherung SGB V md. 10 “ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Auffenthalt im Inland haben” bu
konudan Türkiye’den emekli olup kesin dönüþ beyaný
vererek emekli olup ve eþlerin üzerinden hastalýk
kasalarýna üye olan ev kadýnlarý bilakis risk altýnda
diyebilirim. Bence kesin dönüþ beyaný vererek emekli
olma uygulamalarýndan vazgeçilmelidir.

Bilakis Türkiye’nin buradaki vatandaþlarýmýzýn
yaþadýklarý ülkelerde geleceklerini kurmasýnda
yardýmcý olunmalý bu yönde de yol gösterilmelidir.
Artýk Türkiye’dekiler bilmelilerdir ki Almanya’da Euro
aslanýn aðzýndadýr. Eskisi gibi cömertçe harcanacak
paralar artýk yok.

Sorularýnýzý E-Mail olarak gönderebilirsiniz;

Berlin-SES@gmx.de

ÖMER TIRAÞOÐLU

Ozan en baþarýlý giriþimci seçildi

Brezilya’dan kahve ithalatý yapan Ozan Taner,
Berlin’de 2007 yýlýnýn en baþarýlý giriþimcisi seçildi.
Taner, Berlin adýna Almanya birinciliði için yarýþacak.

Berlin’de iki arkadaþýyla birlikte kurduðu Moema þir-
ketiyle Ozan Taner 2007 yýlýnýn en baþarýlý giriþimcisi
seçildi. Kahve ithalatý yapan Ozan Taner düzenlenen
törenle Almanya’da yýlýn en baþarýlý giriþimcisini
belirlemek amacýyla düzenlenen “Ulusu
Yüreklendirenler” (Mutmacher der Nation) yarýþ-
masýnýn Berlin elemelerinde birinci seçilerek sertifi-
kasýný aldý.
2005’te ortaklarý Wolfgang Rühl ve Niels Frandsen ile
birlikte kurduðu þirketiyle Brezilya’dan kahve ithal
eden Taner, “Bürgerschaftsbanken” ve “Das Örtliche”
tarafýndan düzenlenen yarýþmada birinci olunca, bin
Euro’luk para ödülünü de aldý. Bu ödülden ötürü gurur
duyduðunu söyleyen Taner, “Tesadüfen katýldýðým
yarýþmada birinci seçilmem beni gururlandýrdý.
Seçilmem benim için sürpriz oldu” dedi.
Almanya’nýn kahve üretimi yapmadýðý halde dünyada
en çok ihracat yapan ülke olduðunu söyleyen Taner,
“Almanya ve Ýtalya Brezilya’dan kahveyi ham ithal
edip iþliyorlar. Daha sonra da ihracatýný gerçekleþti-
riyorlar. Bu durumda Brezilyalý çiftçiler kilo baþýna
sadece 2-3 Cent kazanýyorlar. Biz ise kahveyi
Brezilya’da iþliyoruz. Oradaki insanlarýn daha fazla
kazanmasýný saðlýyoruz. Bize kahve satanlar kilo
baþýna 2-3 Euro kazanýyorlar. Amacýmýz kazanýrken
kazandýrmak” dedi. A.A.



21

Orhan Oflaz

ALMAN MEDYASI VE YAYGARASI

Sevgili Okurlar, gecenlerde bildiðiniz gibi
Almanya`nýn Ludwigsfeld þehrinde bir acý olay yaþan-
dý tam 9 Türk can verdi hemde yanarak, olayýn kun-
daklama olup olmadýðý belli deðil, ama bu yönde ifa-
deler var görgü tanýklarý var, bu konuyla yakýndan ilgi-
lenmek üzere sayýn Baþbakanýmýz Erdoðan Berline
geldi burada bir konuþma yaptý fevkalade çok yararlý
bir konuþma idi taktir ettim Baþbakanýmýzý Burada
asimile olmayýn kimse sizden bunu isteyemez bu bir
insanlýk sucudur dedi.Peki efendim yalanmý bu söz-
ler? bizi burda asimile etmek istemiyormu Almanlar,
halen bir ayrýmcýlýk yokmu her yerde var tüm devlet
dairelerinde var bunu biliyoruz hissediyoruz.Yaptýklarý
muameleden görüyoruz. Alman Televizyonlarý bunu
ters yansýttý bilmem takip ettinizmi, Sayýn Erdoðan
buradaki uyum saðlayan Türkleri böldü uyum saðla-
mayýn dedi diye yansýttýlar, ne yalancý bir yaygara iki
yüzlü Alman medyasý. Türkçe Okullar istedi Sayýn
Baþbakanýmýz burada tam 3 Milyon Türk var bunu
artýk göz ardý edemezler dedi bizi bunlar istemiyor

dedi 46 yýldýr Avrupa kapýsýnda bekletiyorlar dedi peki
yalanmý? yok efendim niye bize güvenmiyor araþtýr-
ma ekibi ile gelmiþ
bu 9 Türk yandý niye Almanlar örtbas etmek istiyor
olayý Erdoðan`ýn konuþmasýna getiriyor?

Kendilerine gelince Ýnsan Haklarý bize gelince yok,
eðer bu yanan insanlarýmýzýn olayý açýklýða kavuþ-
mazsa asýl insanlýk sucunu bunlar yapmýþ olmaya-
cakmý.

Yorumu size býrakarak bu yazýmý burada size
devamýný býrakýyorum lütfen geniþletin bu yazýmý
düþüncelerinizle.

Hoþcakalýn

Dostlar-Tv
Genel Yayýn Yönetmeni

Orhan Oflaz

Berlin Senatosu`nun aldýðý kararla, 1 Ocak 2008
gününden itibaren, kentin merkezine bazý taþýt-
larýn girmesi yasaklanacak. S-Bahn Ring denen
bölgenin içine katalizatörsüz benzinli ve dizel
motorlu araçlar giremeyecek.

Alýnan kararla, amacýn daha temiz ve saðlýklý bir
Berlin yaratýlmasý olduðunu açýklayan Saðlýk ve
Çevre Senatörü Katrin Lompscher, `Yoðun trafikten
kaynaklanan zehirli gazlar, kent içinde oturanlarýn
saðlýklarýný daha çok etkilemekte. Bu 1 milyon insan
demek. Bu durum kentte bulunan araçlarýn yüzde 7`yi
yaratmakta. Ancak saðlýðýmýzý olumsuz etkileyen
büyük oranda zehir saçmaktalar. Bu özellikle alerjik
hastalýklarý olan kiþileri ve küçük çocuklarýn saðlýðýný
tehlikeye atmakta. Atýlan adým hepimizin saðlýðý için
önemli. Zararlý araç gazýndan muaf bir Baþkent
amaçlanmakta` diyerek Senatör Lompscher, þehir
içine girmek isteyen araçlarýn yeni markayý TÜV veri-
len yerlerden, Araç Kayýt Merkezleri ve Dekra`dan 5
Euro karþýlýðý edinebileceklerini sözlerine ekledi.

Umweltzone (Çevre Bölgesi) nedir?

Umweltzone olarak adlandýrýlan semtlerde, belli
egsoz standartlarýna uyan, tüm taþýtlarýn girmesi ser-
best bölge. Yüksek emisiyonlu dizel ve benzinli

Saðlýklý bir Berlin
araçlar sözkonusu sýnýrlarýn dýþýnda kalacaklar. Bu
durum yasaklý bölge içinde oturan kiþiler ve iþyerleri
için de geçerli olacak.

Yeni yýlla birlikte uygulanacak olan yasak bölgede 1
milyon insan yaþamakta. Bu toplam kent nüfusunun
üçte birini oluþturuyor ve 88 bin kilometrekareyi kap-
samakta. Þu anda benzinli `Otto motor` olarak tabir
edilen araçlarýn G Katý varsa iki yýl daha yasak böl-
gelere girebilecekler. 2010 yýlýnda ise sadece tam
olarak Avrupa çevre kurallarýna göre yapýlan taþýtlar
Berlin`e girebilecekler. Kurallar yabancý ülke taþýtlarý
için de geçerli olacak.

Saðlýklý bir Berlin
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Wie kann man selbst eine 
Gesichtsmaske machen? 
Die Normale Haut=
Nur die wenigsten können sich an diesem perfekten
Hautzustand erfreuen. Talg- und Schweißdrüsen funk-
tionieren optimal. Die Haut ist feinporig, elastisch, gut
durchblutet und nicht besonders empfindlich.

Mango-Gesichtsmaske
für normale Gesichthaut:

2Esslöffel: Frisch pürierte Mango
1Teelöffel: Honig
1Esslöffel: Olivenöl

Alle Zutaten glatt rühren und die Masse dann auf das
gereinigte Gesicht, Hals und Dekollete auftragen.
20 Minuten, (Am besten im Liegen) einwirken lassen.
Und dann viel mit lauwarmen Wasser abwaschen.
Diese Maske glättet die Haut, spendet Feuchtigkeit
und erfrischt zugleich.

Die Fettige Haut =
Fettige Haut neigt zu großen und zu einer Überpro-
duktion der Talgdrüsen, wodurch ein Ölfilm in der
„T-Zone“ (Stirn, Nase, Kinn) entsteht. Häufig entsteht

dieser Hauttyp durch ein hormonelles
Ungleichgewicht in der Pubertät und hat einen auffal-
lenden Fettglanz.

Gurken Gesichtsmaske
für fettige Gesichtshaut:

Gurken sind perfekt für großporige Haut, da ihre
Inhaltstoffe die Haut straffen und zusammenziehen.

Es genügt bereits einige Gurkenscheiben aufs
Gesicht zu legen, verstärkt wirkt eine Maske mit
Joghurt. Ein gutes Rezept für eine Gurken Maske=
4Essllöffel: Gurkensaft (die Hälfte einer Gurke
hacken oder im Mixer zerkleinern) 
4bis 6Esslöffel: Joghurt (oder Quark) 

Die Zutaten verrühren dann, den Brei auf die Haut
auftragen und 10Minuten einziehen lassen.

Die Trockene Haut=
Weil es der trockenen Haut an natürlichen Talg man-
gelt, kommt es zu einem transpidermalen
Wasserverlust, das heißt die Haut kann keine
Feuchtigkeit mehr speichern. Dadurch wird der
Säureschutzmantel gestört und innere und äußere
Einflüsse können nur eine erhöhte Empfindlichkeit
hinzu, glanzlos, und ist empfindlich gegen Reize an
Stirn und Wangen zeigen sich oft feine trockene
Schuppen.

Avocado Gesichtsmaske
für trockene Gesichtshaut:

Avocado: mit der Gabel zerdrücken und den Brei dick
aufs das gereinigte Gesicht auftragen.
Nach etwa in 10Minuten, mit lauwarmen Wassern
abspülen.

Die Mischhaut=
Sie ist an manchen Stellen trocken, an anderen
Stellen normal oder fettig. Typisches Merkmal einer
Mischhaut ist: Die „T-Zone“ (Stirn, Nase und Kinn) ist
fettig und steht im Kontrast zur trockenen Haut um die
Augen und an den Wangen.

Himbeere Gesichtsmaske
für Mischhaut:

4 große Himbeeren 
3 Esslöffel: Magerquark

Die Himbeeren werden mit einer Gabel zerdrückt und
gut mit dem Quark vermengt.
Den Brei auf die saubere Haut auftragen. Nach etwa
in 10Minuten mit lauwarmen Wasser abspülen.
Dann das Gesicht eincremen.

DEMET TUNGA

Gesichtsmaske
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ERKEKLERDE HORMON EKSÝKLÝÐÝ

Gençlik ve yaþlýlýk arasýndaki 40 ile 65 yaþýndaki
erkekler orta yaþ (midlife) erkeði olarak tanýmlanabi-
lirler. Bu yaþlarda ilk saðlýk sorunlarý ortaya çýkmakta-
dýr. Saðlýklý beslenme spor ve mutlu yaþam, 
yaþlanmanýn olumsuz etkilerini azaltiðýný biliyoruz.
Erkeklik  hormonu olan Testosteron hormonunun
vücuttaki üretimi yukarýda sýraladiðýmýz faktörler tara-
findan olumlu etkilenir. Testosteron, erkek beden ve
ruh saðlýðý açýsýndan büyük önem taþýdýðý gibi cinsel
yaþamý doðrudan etkiler. Bazý erkekler daha 40
yaþlarýndan itibaren cinsel istekte ve cinsel güçte
azalma hissederler.

Bu sorunlar yaþ ilerledikçe dahada artarlar.
Testosteron`un görevi vücutta sakal, býyýk çýkmasý
gibi vücudun kýllanmasýný saðlamak, kaslarý güçlen-
dirmek, cinsel istek ve cinsel gücü arttýrmaktýr. Ayrýca
vücuda giren oksijenin kullanýlarak beyin çalýþmasýný
olumlu etkiler. Hatýrlama konsantire olma ve ruh hali-
ni, de olumlu etkilemektedir.
Testosteron hormonu kanda ölçülür. Hormon eksikliði
doðuþdan olabildiði gibi, bazý ameliyat ve 
hastalýklar hormonun üretimini azaltýrlar. Bu hormo-
nun azalmasý uyku bozukluðu, deprasyon, kas
gücünde azalma, kemik erimesi, vücutta yaðlanma,
kilo artýþý, kansýzlýk, cinsel istek ve cinsel güç azal-
masýna yol açmaktadýr.
Þeker hastalýðý, yüksek tansiyon, kan yaðlarýnýn yük-
selmesi ve kilo alma ile Testosteron hormon eksikliði
arasýnda iliþki vardýr. Ayrýca sertleþme bozukluðun-
dan þikayetci olan her erkeðin kendi Testosteron
düzeyini ölçtürmesinde yarar vardýr. Hormon eksikliði
saptanan kiþilerde yukarýda sýralanan belirtiler varsa
tedavi uygulanmalýdýr.
Testosteron eksikliði tedavisi için uygulanan yöntem-
lerden birisi, Testosteron Jelinin örneðin (Testogel)
Sabahlarý cilde sürülmesidir. Ciltten kana geçen hor-
mon zamanla normal düzeye ulaþmaktadýr. Diðer bir
tedavi seçeneði ise iðnedir. Ýngiltere`de Prof.
Bouloux`in Testosteron iðnesi (nebido) ile yaptýðý
tedavilerden olumlu sonuçlar alýnmýþtýr. 10-14 hafta
arayla yapýlan iðnelerden sonra, tedaviye katýlan
erkeklerde kan yaðý Cholesterin`ýn düþtügü yaþam
kalitesinin yükseldiði ve cinsel hayatýn normale dön-
düðü gözlenmiþtir. Sertleþme zayýfliðýnýn tek nedeni
Testosteron eksikliði olmasý durumunda sorunun bu
tedavi ile giderilmesi mümkündür.

Saðlýklý kalýn, Urolog

Doktor Akif Geçer
Skalitzer Str. 15 10999 Berlin
Tel.: (030) 6112244 

Doktor Akif Geçer
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Türkü`nün ustalarý Berlin`i çoþturdu...

Berlin`de düzenlenen Anadolu Müziði`nin Ustalarý adlý kon-
serde izleyenler keyifli anlar yaþadý. Berlin Eyalat Baþbakaný
Klaus Wowereit`ýn himayesi altýnda gerçekleþtirilen konsere,

Türkü`nün ustalarý çoþturdu

Berlin Büyükelçisi Mehmet Ali Ýrtemçelik,
Berlin Baþkonsolos Ahmet Nazif Alpman,
Berlin Eyalet Göç ve Uyum Sorumlusu
Günter Piening de katýldý. Tempodrom´da 2
bin 500 kiþinin izlediði konsere Arif Sað,
Leman Sam, Selda Baðcan, Timur Selçuk,
Sebahat Akkiraz, Erkan Uður, Ýsmail Hakký
Demircioðlu ve Aynur Doðan sahne aldý.



Klasik Türk Müziði 

Berlin Klasik Türk Müziði Derneði Korosu´nun yeniden restore edi-
len RBB salonundaki “ Þarkýlarda Ýstanbul” adlý konseri ile 2010
yýlýnda Avrupa´nýn kültür baþkenti olmaya hazýrlanan Ýstanbul´u
adeta nefeslerimizde hissettik . Boðazýn köpüklü sularýndan gelen
meltem esintileri ile birlikte saða sola savrulurken de Ýstanbul´u koro
ve solo olarak okunan þarkýlarla adým adým gezdik.

Bu konser için Türkiyeden gelen dört ünlü Sazende ve Ýstanbul
Radyosu Ses Sanatcýsý Melihat Gülses geceye þeref verirlerken
geceye de ayrý bir renk kattýlar. Ýki bölümden oluþan konser de
Nihavent, Segah, Rast, Mahur, Hicaz, Kürdili Hicazkar makamýnda
eserler seslendirildi.

Hülya Aslay Elmasoðlu

25



EN BÜYÜK OKYANUSTA BÝR SU DAMLASI
OLMAK, UÇSUZ BUCAKSIZ SAHÝLDE BÝR KUM
TANESÝ OLMAK, AMA EN ÖNEMLÝSÝ
MÝLYONLARCA ÝNSANIN ÝÇÝNDEN, SENÝN
SEVGÝLÝN OLMAK!! ÇOK GÜZEL!

DÝKKAT DÝKKAT!! KALBÝ YIKILMIÞ, BiR SEVDA
HASTASI ÝÇÝN! ACÝLEN TAZE KANA ÝHTÝYAÇ
VARDIR! BU MESAJI OKUYAN ACÝLEN CEVAP
VERMEZSE! HASTAMIZI KAYIP EDECEÐÝZ!
ARANAN KANIN GRUBU= (AÞK) BU KANIN
GRUBUNA SAHÝP OLAN, ACÝLEN. SENÝ
SEVÝYORUM: HASTANESÝNE BAÞ VURMALARI
ÖNEMLE RÝCA OLUNUR!

KEÞKE YALNIZLIÐIM KADAR YANIMDA OLSAY-
DIN! KEÞKE YALNIZLIÐIMLA PAYLAÞTIÐIMI
SENÝNLE PAYLAÞSAYDIM! KEÞKE SENÝN ADIN
YALNIZLIK OLSAYDIDA, VE BEN HEP YALNIZ
KALSAYDIM !!!

SEBEPSIZ YERE AÐLAMAK ÝSTEDÝN MÝ HÝÇ??
AÐLARKEN BOÐAZINA, BiR DÜÐÜM SAPLANDI
MÝ HÝÇ ?? YANAÐINDAN SÜZÜLÜP YÜREÐiNE
DÜÞEN, HER DAMLADA. SENÝ SEVÝYORUM
DÝYE! HAYKIRMAK GELDÝ MÝ, ÝÇÝNDEN.
SEVDÝÐÝNÝ ?? ÞÝMDÝ DE AÐLIYORUM. SEVDÝÐÝM,
AMA SANA DEÐÝL. BiR KALEMDE SÝLDÝÐÝN.
AÞKIMIZA AÐLIYORUM! SENi SEVDÝÐÝM ÝÇÝN:
ÖZÜR DÝLERÝiM!

FLUUUPPPPP! BU BÝR SMS SURPRÝZÝ. SANA
ÞANS GETÝRMEK ÝÇÝN BURADA. BU YÜZDEN
HEMEN GÖZLERÝNÝ KAPAT VE BÝR DÝLEK DÝLE.
ÝNÞALLAH, DÝLEÐÝN, KABUL OLUR! MUTLU YIL-
LAR SANA, GÜZEL VE SÜPRÝZLÝ DOLU YILLAR
SANA.

DÝKKAT! BU MESAJ SEVGÝ, NEÞE VE ÝYÝ DÝLEK
ÝÇERMEKTEDÝR. BÝR DAKÝKA ÝÇÝN YAÞAMIN VE
SENÝ DÜÞÜNEN BÝRÝNÝN OLDUÐUNUN
SEVÝNCÝNÝ HÝSSET VE MUTLU OL! BU
MUTLULUÐUN HER ZAMAN SÜRSÜN. ÝYÝ KÝ
DOÐDUN. ÝYÝ KÝ VARSIN! NiCE MUTLU YAÞLARA 

BÝRAZ ÞANS, BÝRAZ SEVGÝ VE SABIR, BÝRER
PARÇA ZAMAN, BAÞARI VE MUTLULUK DA
EKLERSEK MALZEMELERE, HEPSÝNÝ KAR-
IÞTIRIP SENÝN ÝÇÝN UZUN VE DÝLEKLERÝNÝN
GERÇEKLEÞTÝÐÝ BÝR “HAYAT PASTASI”YAPA-
BILIRIZ SANIRIM.. NÝCE SENELERE!
HER RÜZGAR SAVURACAK BÝR TOZ BULUR.
HER HAYAL YAÞANACAK BÝR CAN BULUR. HER
DÜÞ GERCEKLEÞECEK BÝR HAYAT BULUR.
BULUNMAYAN TEK ÞEY, SENÝN GÝBÝ BÝR
DOST`TUR!

“DOSTLUK”YÜREÐÝNDEKÝ ACIYI PAYLAÞMAK-
SA, AÐLADIÐINDA SICACIK BÝR KUCAKSA, VE
GEREKTÝÐÝNDE ATEÞE ATLAMAKSA, DÜNYA
DURANA VE BU CAN ÖLENE DEK.DOSTUNUM!

BUGüN GÝTTÝM, BABAMA DEÐERÝMÝ SORDUM
“DÜNYALAR KADAR ÇOK” DEDÝ, DÜNYANIN
DEÐERÝNÝ SORDUM “BEÞ PARA ETMEZ” DEDÝ.

SEN BÝR AÞIK, BEN BÝR AÞIK. ELLÝMDE ÇATAL-
KAÞIK. AÞKIMIZI, YEDÝM BÝTÝRDÝM! SANA KALDI
BULAÞIK = KOLAY GELSÝN!

TRAU NÝEMLAS DEN STERNEN, SÝE FUNKELN
UND VERGLÜHEN! TRAU NÝEMALS DEN ROSEN,
SÝE DUFTEN UND VERBLÜHEN! TRAU JEDOCH
EWiG MiR, DENN MEÝN HERZ GEHÖRT NUR DÝR.

ÝCH WÜNSCHE DiR FREUDE AN JEDEM TAG,
EÝNEN ENGEL AUF JEDEM WEG, EÝN LÝCHT ÝN
JEDER DUNKELHEÝT UND EÝNEN MENSCHEN,
DER DÝCH LÝEBT, DENN DU HAST ES VERDÝENT

Demet TUNGA

Þiirler





























Sinem Turaç Bundesliga macýna cýktý

Futbol hakemi Sinem Turaç, kariyerine bir ilki daha
ekledi. 19 yaþýndaki futbol hakemi, Bayanlar
Bundesliga macýnda ilk defa görev yapmanýn hey-
ecanýný yaþadý. Turbine P. – Saarbrücken maçýnda
yan hakemlilik yapan Sinem, hedeflerine ulaþmak için

Sinem Bundesliga`da maca çýktý

adeta koþar adýmlarla ilerliyor. Sinem`i gelecek yýl-
larda önemli maçlarý yöneticeðini inaniyoruz. Cünkü
Sinem buna inaniyor... Baþarýlar dilerliz...
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Futbol kraliçeleri yüz akýmýz oldular

Bayanlar arasý Verbandsliga futbol salon þampiyonu
olan Al-Dersimspor Bayanlarý rakiplerine adeta futbol
dersi vererek ayakta alkýþlandýlar.

18 takýmýn katýldýðý ve iki hafta süren Verbandsliga
bayanlar futbol salon  turnuvasýnda final grubuna
kalmayý baþaran Al-Dersimspor Bayan Futbol Takýmý,
final maçlarýnda da ayný baþarýyý gösterdi ve 18 takým
arasýndan ipi göðüsleyerek þampiyonluðunu ilan etti.
Al-Dersimpor, BSC Marzhan, TSV Helgoland,
Spandauer Kickers, FC Hertha 03 ve 1. FC Union II
bayan takýmlarýnýn katýldýðý final grubuna BSC
Marzhan`a 2-1 maðlup olarak baþlayan Al-
Dersimspor Bayan Futbol Takýmý, sonraki karþýlaþ-
malarda TSV Helgoland`i 3-0, 1. FC Union II`i 2-0,
Spandauer Kickers`i 1-0 ve son maçta da FC Hertha
03`ü 3-0 yenerek þampiyonluk kupasýna uzandý.
Turnuva boyunca yaptýðý kurtarýþlarla þampiyonlukta
pay sahibi olan kaleci Paros, attýðý 8 golle gol kraliçe-
si olan El-Agha ve mükemmel oyunlarý ile kupanýn
ucundan tutan bütün oyuncular, salonu dolduran 500
seyirci tarafýndan çýlgýnca alkýþlandýlar.
Final karþýlaþmalarýna  Paros, Safiye, Mehtap, El-
Agha, Hülya, Andrea, Lirie ve Zeynep`ten oluþan
kadro ile çýkan Al-Dersimspor`lu bayanlar þampiyon-
luk kupalarýný BFV Baþkaný Bernd Schultz`dan alýr-
larken, madalyalarýný da BFV Bayanlar sorumlusu
Jörg Halfter`in ellerinden boyunlarýna takmanýn
sevincini yaþadýlar.

Temren Elmasoðlu

Futbol Kraliçeleri



Ýyi futbolcu olmanýn yolu disiplinli ve
çok çalýþmaktan geçiyor

Almanya Birinci Futbol Ligi takýmlarýndan Hertha
Berlin formasý giyen ve genç yaþýna raðmen istikrarlý
futboluyla takýmýn deðiþmezleri arasýna giren Türk
asýllý savunma oyuncusu Malik Fathi, iyi futbolcu
olmanýn yolu disiplinli ve çok çalýþmaktan geçtiðini
söyledi.

Antreman sonrasý SES dergisine özel açýklamalarda
bulunan Malik Fathi, kulüplerin alt takýmlarýnda oyna-
yan Türk gençlerine önemli uyarýlarda bulundu.
Futbola birlikte baþladýðý baþarýlý bazý Türk futbolcu-
larýn çok erken havaya girdiklerini belirten Malik,
“Hertha Berlin’in alt yapýsýnda onlarca Türk genci top
koþturuyor. Bu oran birinci takýma ise hiç yansýmýyor.
Türk oyuncularýn yapýsýnda mý var bilinmez. Belli bir
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Malik Fathi

seviyeye geldikten sonra çabuk havaya giriyor ve bir-
den bire ortadan kayboluyorlar. Ýyi futbolcu olmanýn
yolu disiplinli ve çok çalýþmaktan geçiyor. Futbolda
süreklilik çok önemli. Ben kendimi her konuda
geliþtirmek için çok çalýþýyorum.” dedi. Bu sezon yeni
bir antrenör ve çok sayýda yeni oyuncuyla ligde müca-
dele ettiklerini ifade eden Malik, son haftalarda takým-
da form düþüklüðü yaþandýðýný ancak zaman geçti-
kçe daha iyi olacaklarýna inandýðýný söyledi.

Daha önce iki kez giydiði Alman Milli Takýmý formasý-
na tekrar kavuþmayý çok istediðinþ ve bunu elde
etmek için çok çaba harcadýðýný aktaran Malik,
“Almanya finallere gitmeyi çok önceden garantiledi.
Ben de 2008 Avrupa Futbol Þampiyonasý’nda Alman
Milli Takýmý formasýný giymek istiyorum. Tekrar milli
takýma çaðrýlmak için çok çalþýyorum ve sürekli ken-
dimi geliþtiriyorum.” diye konuþtu.
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Bilal Çubukçu’nun performansý göz kamaþtýrýyor

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile sezon
öncesi 1 yýllýk sözleþme imzalamasýna raðmen
amatör takýma yollanan Türk oyuncu Bilal Çubukçu’-
nun performansý göz kamaþtýrýyor.

Berlin Türkiyemspor’un da zirve mücadelesi ettiði
Almanya 4. Ligi’nde (Oberliga) yenilgisiz lider durum-
da bulunan Hertha Berlin Amatörleri, ligin 11.
haftasýnda deplasmanda Lichterfelder FC’yi 5-0 yen-
diði karþýlaþmada Bilal Çubukçu oynadýðý güzel oyun
ve attýðý 4 golle ne kadar iyi bir futbolcu olduðunu
kanýtladý. Orta saha oyuncusu olmasýna karþýn bu
sezon yedinci golüne ulaþan Bilal Çubukçu yüksek
performansýyla da birçok takýmýn transfer listesinde
bulunuyor. Genç yetenek Bilal, SES dergisine yaptýðý
açýklamada Hertha Berlin A takýmýna alýnmamasý
durumunda gelen transfer tekliflerini deðerlendire-
ceðini söyledi. Türkiye’den de teklifler olduðunu belir-
ten Bilal, “þuan Türkiye’ye gitmeyi düþünmüyorum.
Hollanda, Ýngiltere ve Almanya’dan teklifler var. Onlarý
deðerlendireceðim.” dedi.

Bilal Çubukcu
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Günseven: 'Hakemliði herkese tavsiye ederim.
Hakem idare edendir, kendini geliþtirendir.'

Ali bey, sizi biraz tanýyabilir miyiz ?

-Ben Ali Günseven, 1961'de Denizli'de doðdum. Ýlk ve
Orta Okulu Denizli'de, Liseyi de Ankara'da tamamla-
dým. Bu arada Gençlerbirliði'nin genç takýmýnda futbol
oynadým. Spor dalýnda yüksek tahsil için sýnavlara
girdim. Buca Eðitim Enstitü'nü kazanmama raðmen
devam edemedim. 1981 yýlýnda Teknik Üniversite'de
okumaya baþladým, ancak bu sefer de bize Almanya
yolu gözüktü ve ben iþçi ailesi olarak Almanya'ya gel-
dim. Burada ekonomik sýkýntýlar nedeniyle tahsilime
devam edemedim. Futbol yaþamýma Almanya'da da
devam ettim. Türkiyemspor'da ve diðer takýmlarda top
koþturdum. Talihsiz bir sakatlýk neticesinde, ameliyat-
tan sonra futbol hayatýmý noktaladým.

Uzun bir futbol hakemliði hayatýnýz var. Bu iþe
nasýl baþladýnýz ?

Futbolu býraktýktan sonra, benim bu spora çok
meraklý olduðumu bilen antrenörüm bana ya
antrenörlük veya hakemlik diplomasý almamý tavsiye
etti. Ben de hakemliði tercih ettim ve bu dalda diplo-
mamý yaptým, 1991 yýlýnda aktif olarak hakemliðe
baþladým. Hakemliðe, uzun yýllar futbol oynamýþ biri
olarak baþladýðým için, her yýl iki basamak birden yük-
seldim ve kýsa bir süre zarfýnda Berlin'in en üst kade-
mesi Verbandsliga'da görev yapmaya baþladým.

Tornado Spor Maðazalarý sahibisiniz.
Bu dalda çalýþma fikri sizde nasýl doðdu ?

Benim yaþamýmda almýþ olduðum üç tane çok önem-
li karar var. Bunlardan ilki, 1980 yýlýnda eþimle evlilik
kararým, ikincisi 1991 yýlýnda hakemlik mesleðine
karar vermem, üçüncüsü de 1996'da, bir arkadaþýn
tavsiyesiyle spor maðazasý açmaya karar vermem.
Arkadaþým þöyle demiþti: 'Sen bir spor adamýsýn,
ekmeðini niçin spor dalýndan kazanmýyorsun?'. Onun
bu sözleri üzerine, aldýðým bir karar neticesinde
Berlin'deki spor maðazalarýmýzý açtýk.

Biz dönelim gene futbol hakemliðine. Bu iþin
içine girince sizi bir sürpriz karþýladý mý,
zorluklar yaþadýnýz mý?

-Söylediðim gibi, bir spor adamýydým, yani sporu
seven biriyim. Ayrýca þu da bir gerçektir ki, bir insan
yaptýðý iþi seviyorsa, karþýsýna çýkacak zorluklarýn
üstesinden de gelir. Ben hakemlik mesleðine baþla-
madan önce kafama dört tane madde yerleþtirdim.
Bunlar: Tarafsýz olmak, kurallarý çok iyi bilmek, cesur
olmak ve sporcular kadar enerjik olmak kurallarýydý.
Saydýðým bu özelliklerin hepsi bende mevcuttu. Ben,
beþ yýl Berlin dýþýnda, Kuzey Almanya Futbol
Federasyonu'na baðlý olarak Oberliga'da ve
Regionalliga'da görev yaptým.
Biliyorsunuz ki geçmiþte, eski Doðu Almanya'nýn bir
þehrinde yabancýlara karþý büyük bir saldýrý olmuþtu.
Kýsa bir süre sonra ben bu þehre hakem olarak atan-
dým. Yakýnlarýmýn karþý çýkmalarýna, 'gitme' demeleri-
ne karþýn ben oraya gittim ve maç sýrasýnda, gerek
þahsýma, gerek genel olarak yabancýlara karþý tek bir
aþaðýlayýcý söze veya harekete maruz kalmadým.
Daha sonra bu yörenin sporcularýyla da dostluklar
kurdum. Sporun dostluða katkýsý büyüktür. Ben þuna
inanýyorum ki, bir Türk hakemi olarak halkýmý her
yerde layýkýyla temsil ediyorum. Gittiðim her yerde, bir
Türk'ün de baþarýlý olabileceði izlenimini býraktýðýmý
düþünüyorum.

Futbol hakemi iþini yaparken taraf tutabilir mi ?
Bir takým yenilince, genellikle 'suçlu' hakem olur.

-Simdi, her insanýn sempati duyduðu takým da olur,
sporcu da olur. Bu baþka bir konu.

Berlin'de Türk takýmlarýnýn 'Atatürk Kupasý' turnu-
valarý olur. Bu turnuvalarda ben bir süre 'hakemler
müessesesi' þefliði yaptým. Gerek buradaki
toplantýlarýmýzda, gerek bazý televizyon programlarýn-
da veya eðitmen olarak görevde bulunduðum
sýralarda hep, olaya bir hakemin penceresinden bak-
malarýný rica ettim. Taraftarlarýn veya sporcularýn,
kendi forma renkleriyle deðil, maçlarý hakemin gözüy-
le deðerlendirmelerini istedim. Ama bu sorun sadece
bize ait deðil, tüm dünyada yaþanýyor.Yüz yýl önce de
vardý, yüz yýl sonra da olacaktýr. Belki de bu spordaki
heyecan da burada yatýyor.

Deneyimli Futbol Hakemi ve
Ýþadamý Ali Günseven'le Konuþtuk
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Bir hakem 'yanlýþ kararlar' sonucu çok büyük
olaylara sebep olabilir. Siz maçlara çýkarken 
kafanýzdan bu tür düþünceler geçer mi?

-Bir hakem maça çýkarken böyle þeyler düþünmez.
Maç esnasýnda, 'þu olursa þöyle yaparým, bu olursa
böyle yaparým' þeklindeki düþüncelerle maça
baþlayamaz. Baþlarsa hata yapar. Ben þahsen, bir
maça çýktýðým zaman, o takýmlarýn tabeladaki 
durumlarýna bile bakmam. Ben, ilk dakikadan, bitiþ
düdüðü çalýncaya kadar, maç esnasýndaki olaylara
anýnda karar verebilmem için, herhangi bir düþünce
veya önyargý taþýmam. Zaten bir hakem maça baþlar-
ken bazý düþünceler taþýrsa hata yapar.

Herkes hakem lisansý yapabilir 
ama herkes iyi hakem olamaz.

Ben futbolcularla çok konuþan birisiyim. Onlarýn da
bir insan olduðunu, hata yapabileceklerini bilirim. Bir
futbolcu hata mý yaptý, ona böyle bir hareketi
yakýþtýramadýðýmý söylerim. Hakem, yöneten demek-
tir. Týpký bir aile babasý gibi. Bir baba ne kadar iyi ise
o aile o kadar iyi olabileceði gibi, bir hakem de ne
kadar iyi ise, kendini ne kadar geliþtirmiþ ise, o maç
ta o kadar iyi geçer.

Gençlere hakemliði önerir misiniz ?

-Her mesleðin kolay ve zor yanlarý olduðu gibi,
hakemliðin de var. Ben zaten gençlere hakemliði her
zaman öneriyorum. 'Gidin hakem olun, harçlýðýnýzý
çýkarýn' diyorum. Bu gün 14 yaþýndaki bir genç hakem
olma þansýna sahip. Yani bir genç 14 yaþýyla hakem
oldu mu, idare etmeyi, kendine güvenmeyi, toplumla
kaynaþmayý öðreniyor. Hakemlik sadece maç yönet-
mek deðildir. Ýnsan bu meslekle yaþamda baþarýlý
olmayý, deneyim kazanmayý da öðrenir. Düþünebiliyor
musunuz: Bir hakem bir maç yöneteceði zaman, o
gün her þeyden o sorumludur. Kýsacasý hakemliði tav-
siye ederim. Hakem idare edendir, kendini geliþtiren-
dir.

Futbol hakemi sadece hakemlikle ev geçindirebi-
lir mi?

-Futbol hakemliðinde, esas para kazanma üçüncü
ligte baþlar ve yukarýlara gittikçe kazanç çoðalýr. Genç
hakemlerden Manuel Gräfe benim yanýmda yetiþti,
harçlýðýný bile ben verirdim. Þimdi FÝFA hakemi oldu
ve büyük paralar kazanýyor. Ancak hakemlikte yükse-
lebilmek için disiplin ve bilgi þarttýr.

Mesleðe yeniden baþlasaydýnýz gene hakem
olmak ister miydiniz?

-Söyleþimizin baþýnda da söylediðim gibi, hakem
olma kararým yaþamýmda verdiðim en doðru karar-
lardan biridir. Mesleðe yeniden baþlasaydým, 14
yaþýndan daha erken hakem olmak isterdim, o kadar
çok seviyorum. Hakemliðim sayesinde þimdiye deðin
birçok ünlü sporcuyla, yöneticiyle, politikacýyla, devlet
adamýyla tanýþtým.

Berlin Futbol Federasyonu'nun baþlattýðý,
Fairplay (dürüst oyun), ýrkçýlýða ve þiddete karþý
giriþim grubunda siz de görevlisiniz.
Bu konuda bilgi verir misiniz?

-Þimdi, ben bu giriþimde daha önce de beþ yýl kadar
görev yaptým. Bu giriþimin amacý, sahalardaki þiddet
ve ýrkçýlýðýn karþýsýna geçebilmek ve dürüst oyunlar
oynanmasýný saðlamaktýr. Yabancý kökenli kulüpler
arasýndaki diyaloðu geliþtirmek ve görevlerimiz
arasýndadýr. Tabi ben burada yalnýz deðilim. Ýçiþleri
Bakanlýðý'ndan iki tane komserimiz var, sosyal
pedagoglarýmýz var, öðretmenlerimiz var. Hep bera-
ber görevimizi yapmaya çalýþýyoruz.

Sizin eklemek istediðiniz bir konu veya bir
mesajýnýz var mý ?

-Gençlere ve tüm halkýma vereceðim bir mesaj var:
Kendine yapýlmasýný istemediðin þeyleri baþkasýna
yapmayacaksýn, kendinden beklenmeyecek þeyleri
de baþkasýndan beklemeyeceksin. Herkes birbirini
sevsin, þiddetten kaçsýn, kýþkýrtmalara gelmesin ve
bütün olsun.

Ses dergisi olarak bu söyleþi için 
teþekkür ederiz.

-Ben de size çok teþekkür ediyorum, buraya kadar
geldiniz, ayaðýnýza saðlýk, saygýlarýmý ve
baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum.

Hüdai ÜLKER



Oberliga salon turnuvasý 2008

Salonda neþemiz yok “CUP 2008” adý altýnda ve bu
yýl 30.su yapýlan Oberliga futbol salon turnuvasýnda
yine baþarýlý olamadýk. Türkiyemspor ve Berlin
Ankaraspor`un da aralarýnda bulunduðu Berlin`in en
büyük salon futbol turnuvasýna katýlan 9 takýmdan
þampiyonluðu Tennis Borussia kazanýrken her iki
Türk takýmýmýzýn aldýðý sonuçlar hayal kýrýklýðý yarattý.
Lichterfelder Berlin, Hertha BSC U 23, BFC
Preussen, Berlin Ankaraspor, Türkiyemspor,
Reinickendorfer Füchse, Tennis Borussia, 1. FC
Union ve Spandauer SV takýmlarýnýn katýldýðý turnuva

iki grup üzerinden yapýlan maçlarla baþladý. A grupta
yer alan Berlin Ankaraspor, BFC Preussen`e 2-0,
Hertha BSC U-23`e 3-1 yenilirken LFC Berlin ile 2-2
berabere kalarak sadece 1 puan toplayabildi ve salo-
na veda eden ilk takýmýmýz oldu. 2. grupta mücadele
veren Türkiyemspor ise Reinickendorfer Füchse`ye 2-
0, Tennis Borussia`ya 2-1, Spandauer SV`a 5-2 ve 1.
FC Union`a da 3-2 yenilerek salondan puansýz olarak
ayrýldý. Bilindiði gibi en son 1992/93 futbol sezonunda
Türkspor`un þampiyonluðu ile biten turnuvadan bu
yana 15 yýldýr kupada baþarýmýz da yok.

Temren Elmasolðu

Oberliga salon turnuvasý 2008

Türkiyemspor
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Oberliga salon turnuvasý 2008

Berlin Ankaraspor
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Berlin Atatürk Kupasý Al-Dersimspor`un oldu

Berlin Büyükelçiliði Almanya Atatürk Kupasý Berlin
etabý þampiyonluðunu Al-Dersimspor kazandý. Türk
Spor Merkezi`nin bu kez mükemmel organize ettiði
turnuvaya katýlan Phönix Ayyýldýz, BAK 07,
Göktürkspor, Türkiyemspor, GS-Spandau, Hürtürkel,
Aðrýspor, Türkspor, Trabzonspor, Mozaik, Anadolu /
Umutspor, Hilalspor, Iðdýr Gücü, Fenerbahçe,
Beþiktaþ, Steglitz GB, Al–Dersimspor, Karadeniz,
Hürriyet / Burgund ve Malatyaspor kulüplerinin
kýyasýya mücadelerinde salonda bulunan seyirciler
heyecanlý dakikalar yaþadýlar.
Ýlk ve ikinci gün sonunda rakiplerine üstünlük
saðlayan Al-Dersimspor, Anadolu / Umutspor,
Hürtürkelspor ve Hilalspor yarý final maçlarýnda karþý
karþýya geldiler. Bu maçlarda da Al-Dersimspor,
Hürtürkelspor`u 5-2 ve Anadolu / Umutspor`da
Hilalspor`u 7-2 maðlup ederek final oynamaya hak
kazandýlar.
Final maçýnda Al-Dersimspor, Anadolu / Umutspor`u
6-2 yenerek þampiyonluk kupasýný müzesine götürür-

ken, Hilalspor da Hürtürkel` i penaltýlar sonucu 11-10
maðlup ederek turnuva ücüncüsü oldu.
Atatürk Kupasý Berlin Þampiyonluðunu kazanan Al-
Dersimspor kupasýný Konsolos Selcan Þanlý`nýn
ellerinden alýrken 2008 yýlý Almanya Þampiyonluðu
karþýlaþmalarýnda Berlin`i temsil etmeye hak kazandý.

Minikler de ayakta alkýþlandýlar
Berlin Baþkonsolosluðu Atatürk Kupasý 2008 salon
turnuvasýnda bu yýl bir sürpriz de vardý. Hilalspor,
Karadenizspor, Al-Dersimspor, Anadolu / Umutspor,
Berlin Ankaraspor, Türkiyemspor, Trabzonspor ve
Hürtürkel’in E minikleri birbirleri ile kýyasýya mücade-
le ettiler ve salonda bulunan seyirciler tarafýndan
ayakta alkýþlandýlar. Zevkli ve heyecanlý karþýlaþmalar
sonunda rakiplerine üstünlük saðlayan Türkiyemspor
E Minikleri, final maçýnda da Hürtürkel E miniklerini 5-
0 yenerek birincilik kupasýný kazanmanýn sevincini
yaþadýlar.

Temren Elmasoðlu 

ATATÜRK Kupasý



ATATÜRK Kupasý
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TÜRKÝYEMSPOR’UN ‘’UYUM ÖDÜLÜ’’ ALMASI...

BERLÝN EYALET MECLÝSÝ ÜYELERÝ MUTLU VE ÖNEY ÝLE FRÝEDRICHSHAIN - 

KREUZBERG BELEDÝYE BAÞKANI SCHULZ, TÜRKÝYEMSPOR’U TEBRÝK ETTÝ

Türkiyemspor A Gençleri Antalya Kampý 2008

Türkiyemspor



Berlin Türkiyemspor 
Regionalligayý kafasýna koydu

Almanya 4. Ligi Kuzey Grubu’nda mücadele eden
baþarýlý temsilcimiz Türkiyemspor, bu sezon tüm
camia olarak Regionalliga’ya kenetlendi.

Ligde ilk üç sýrayý alacak takýmlarýn doðrudan Alman
3. ligine yükselecekleri Oberliga’da zirveyi zorlayan
mavi-beyazlýlar önüne geleni devirmeye de devam
ediyor. Þampiyonluk adaylarý arasýnda gösterilen
Hansa Rostock Amatörleri takýmýný konuk eden
Türkiyem, rakibini 2-1 yenerek zirve yolunda bir enge-

li daha geçti. Türklerin yoðun olarak yaþadýðý
Kreuzberg Katzbach Stadý’nda oynanan ve 122 bilet-
li seyircinin izlediði karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda kon-
trollü bir oyun sergileyen Türkiyemspor, 37. dakikada
Murat Doymuþ’un güzel golüyle 1-0 öne geçti.
Devreyi tek farklý üstünlükle kapatan mavi-beyazlýlar,
ikinci yarýya hýzlý baþlayarak 48’de Fatih durumu 2-0
yaptý. Daha sonra bastýran Hansa Rostock’un cevabý
gecikmedi ve 52. dakikada penaltý atýðýndan bulduðu
golle fark 1’e indi: 2-1. Maçýn geri kalan bölümlerinde
rakibin baskýlý oyununa raðmen gol izni vermeyen
Türkiyemspor maçtan 90 dakika sonunda üç puanla
ayrýlan taraf oldu.
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Türkiyemspor
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Boksu býrakan Oktay Urkal, gençleri yetiþtirecek

Geçtiðimiz günlerde aktif spor yaþamýna nokta koyan
amatör ve profesyonel boks kariyeri baþarýlarla dolu
ünlü boksör Oktay Urkal, spor yaþantýsýna artýk
antrenör olarak devam edecek.
Kreuzberg’in Muhammet Ali’si olarak bilinen ve parlak
bir boks geçmiþini geride býrakan Urkal, C tipi
antrenörlük lisansý alarak deneyimlerini genç sporcu-
lara aktaracak.

Boks sporuna ilk adýmýný attýðý VSBF Schöneberg
Verein der Box Freunde Kulübü’nde eski antrenörü
Fred Bergman ile birlikte gençleri çalýþtýrmaya ve
antrenörlükte tecrübe kazanmaya baþlayan Oktay
Urkal, “Artýk aktif boks hayatýmý sona erdirdim. Ýlk
boksa baþladýðým kulübümde çok deðerli antrenörler-
le birlikte gençleri yetiþtireceðiz. Burada çok yetenekli
gençler var. Boks sporuna yeni yetenekler kazandýr-

mak istiyorum.” dedi. Amacýnýn profesyonel antrenör-
lük diplomasýný almak olduðunu belirten Urkal, “C tipi
antrenörlük diplomasýný alarak ilk adýmý attým. Sonra
B tipi antrenörlük diplomasýný almak istiyorum. Ýleride
Almanya Boks Milli Takýmý’ný çalýþtýrmak istiyorum. Bu
konuda bana sýcak bakýlýyor.” þeklinde konuþtu.

Kariyeri baþarýlarla dolu
Amatör boksta 200’ün üzerinde karþýlaþma yaparak
defalarca Almanya þampiyonluðunu elde eden ve
1996 Atlanta Olimpiyatlarý’nda Almanya adýna gümüþ
madalya alarak adýný duyuran Oktay Urkal, profesyo-
nel boks yaþamýnda beþ kez Avrupa þampiyonluðunu
kazanarak bu alanda büyük bir baþarýya imza attý.
Daha sonra Dünya þampiyonluðu için çýktýðý dört
müsabakadan ringden yenik ayrýlan Urkal, 42 
profesyonel maçýn 38’inde rakiplerini yenme
baþarýsýný gösterdi.

Oktay Urkal
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Ümit Tosun kansere yenik düþtü

Berlin Oberliga takýmlarýmzdan
Türkiyemspor ve Berlin Ankara-
spor’un formalarýný giyen baþarýlý
defans oyuncusu Ümit Tosun üç
yýldýr sürdürdüðü kanser mücade-
lesine yenik düþtü. Çene kanseri-
ne yakalanan ve üzün süredir
amansýz hastalýktan kurtulmak
için çabalayan 24 yaþýndaký Ümit
Tosun’un vefatý baþta Türkiyem-
spor olmak üzere Berlin spor

camiasýný yasa boðdu. Efendiliði, centilmenliði ve yar-
dýmseverliði ile dikkat çeken Ümit Tosun, sýrasýyla
Türkiyemspor, Tennis Borussia, Berlin Ankara ve
Reinickendorfer Füchse takýmlarýnda forma giymiþti.
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TRV BERLÝN, SV SÝEGFRÝED
HALLBERGMOOS’A YENÝLEREK ELENDÝ

Alman birinci güreþ liginde ilk kez play-off’lara çýkma
baþarýsý gösteren Berlin Türk Güreþ Kulübü (TRV
Berlin), SV Siegfried Hallbergmoos takýmýna 21-19
yenilerek elendi. Deplasmanda SV Siegfried
Hallbergmoos takýmýna yenilen TRV Berlin, Luise-
Schröder salonunda yapýlan rövanþ karþýlaþmasýný
da kaybederek sezonu kapattý. Sezonu deðerlendiren
TRV antrenörü Fatih Özbað, geçen yýl birinci lige
çýkma baþarýsý gösterdiklerini belirterek, ‘’TRV Berlin
27 yýldan sonra ilk kez birinci lige çýktý.

Biz Türkler için onur verici bir olay oldu. Birinci ligde
grubumuzda ikinci olduk. Bu bizim için büyük bir
baþarý’’ dedi. Ýlk kez play-off’lara katýlma hakkýný
kazandýklarýný belirten Özbað, ancak play-off’larda
istenilen baþarýyý elde edemediklerini, sakat
güreþçilerden dolayý da sýkýntýlar yaþadýklarýný ifade
etti. Özbað, iki yenilgiyle sezonu kapattýklarýný
belirterek, ‘’Biz burada Türk milletinin temsilciliðini
yaptýk. Ancak sponsorlarýmýz bizi yalnýz býraktý.Yeterli
derecede destek olmadýlar. Bundan dolayý
alamadýðýmýz sporcular oldu’’ þeklinde konuþtu.
Hedeflerinin gelecek yýla daha iyi bir kadroyla
Almanya þampiyonasý’nda zirveye ulaþmak olduðunu
kaydeden Özbað, ‘’En önemlisi inanmaktýr. Neden
olmasýn.

Bu ilk sezon bizler için tecrübe oldu. Gelecek yýllarda
buradaki iþ adamlarýmýz ve insanlarýmýz bizi yalnýz
býrakmazlar. Biz de minderlerde onlara galibiyetleri
hediye ederiz’’ dedi.

A.A.

Güreþ TRV BERLÝN



55

Her yýl geleneksel olarak yapýlmakta olan “Berliner
Pilsner-Pokal„ (Berlin Kupasý) karþýlaþmasýnda
Türkiyemspor, rakibi Hürtürkelspor`u her iki yarýda
attýðý gollerle 4-0 maðlup ederek adýný çeyrek finale
yazdýrdý.

Zevkli ve heyecanlý geçen müsabakaniý ilk yarým
saatlik bölümünde karþýlýklý ataklar vardý ve takýmlar
birbirlerine üstünlük de saðlayamadýlar.

Oyunun 31. dakikasýnda ani geliþen Türkiyemspor
ataðýnda Leon, kafa ile attýðý golle takýmýný 1-0 öne

Türkiyemspor kupaya devam dedi

Türkiyemspor:
Marck, Henning, Leon, Ronny (Fatih), Erol, Moritz,

Erkut, Hakan (Thomas), Fatih, Markus, Ýlter

BSV Hürtürkel:
Onur, Tarýk, Ramazan, Taner, Murat Demirkol, Ersin,
Murat (Serhan), Alger, Cüneyt, Cihan, Muhammet

geçirdi ve bu sonuç ilk yarýnýn da skoru oldu: 1-0.

Oyunun ikinci yarýsýnda Türkiyemspor, ilk yarýsýnýn
aksine daha atak oynamaya baþlayýnca goller de arka
arkaya gelmeye baþladý. Nitekim 55. dakikada Hakan,
65 ve 88. dakikalarda da Thomas üst üste attýklarý
gollerle durumu 4-0 yaptýlar ve Türkiyemspor aldýðý
bu sonucla adýný ceyrek finale yazdýran takým oldu.

Temren Elmasoðlu
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Berlin Hürtürkel

Berlin Bezirksliga 1. Grup’ta haftalardýr liderliði hiç
kimseye kaptýrmayan Hürtürkel, ilk yarýnýn son
maçýnda ikinci sýrada bulunan SV Blau Weiss
takýmýný deplasmanda 1-0 maðlup ederek Berlin
amatör liglerinde devreyi lider tamamlayan tek Türk
ekibi oldu.

Güçlü rakibini son derece çekiþmeli geçen karþýlaþ-
ma sonunda Erkan Üstün’ün golüyle 1-0 yenmeyi
baþaran temsilcimiz, aradaki puan farkýný da 5’e
çýkartarak þampiyonluk yolunda büyük avantaj elde
etti.
Ayný ligde zirveyi zorlayan diðer temsilcimiz Berlin
Trabzonspor, Union Südost takýmýný deplasmanda 5-
3 yenerek ilk yarýyý üçüncü sýrada tamamladý.

Hürtürkel

WEDDÝNG GENÇLÝK EVÝ ÖÐRENCÝLERÝ
BOVLÝNG DE BULUÞDULAR

Wedding semtinde gençlere hizmeti siar edinen
Wedding Gençlik Evi, Ahmet Basri hocanýn
himayesinde bovling salonunda buluþdular. Yüze
yakýn gencin bir araya geldiði bovling salonunda
gençler siteresden uzak spor yapmanýn zevkini tad-

dýlar. Wedding Gençlik Evi eðitimcisi Ahmet Basri her
hafta sonu gençlerimizle sosyal ve sportif faliyetleri-
mizi devam ettirmekteyiz. Bu hafta sonu gençlerimiz-
le bovling oyununda bir araya geldik gençlerimizin bu
tür etkinlikler kaynaþmasýna vesile olmaktadýr dedi.

Menderes Singin
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Berlin Bölge Gençlik ve Hacý Bayram Gençliðinin
ortaklaþa düzenlemiþ olduðu mini futbol turnavasý
oldukca cekiþmeli gecdi. 4 grup halinde 16 takýmýn
iþtirak ettiði Turnavada Gazi Osman Paþa Gençliði
Hacý Bayram Gençliðini 5-3 yenerek  turnavanýn
birincisi oldu. Turnavaya Hacý Bayram gençliði 3
takýmla, Bölge Gençlik bir takýmla, Emir Sultan 2
takýmla, BSV 2 takýmla, Ensar 2 takýmla, Mariendorf
2 takýmla, Mevlana bir takýmla Gazi Osman Paþa 2
takýmla, Ayasofya bir takýmla turnavaya katýldýlar.
Yapýlan maçlar sonunda 8 takým ceyrek finala kaldý. 8
takýmýn birbiri ile eþleþmesiyle 4 takým yarý finale
kaldý. Yarý finale kalan GOP1, GOP2, Hacý Bayram
Gençlik ve ne yazýkki Mariendorf ve Ensar gençliðin
sportmen dýþý haraketlerinden dolayý her iki takýmda
juri tarafýndan diskalifiye edildi. GOP 2 böylece oto-
matikmen final oynama hakkýný kazandý. Yari finalde

Gazý Osman Paþa Gençliði

Hacý Bayram Gençlik, GOP1, 2-1 yenerek final oyna-
maya hak kazandý. Final macýnda GOP 2, Hacý
Bayram Gençliði 5-3 yenerek turnavanýn birincisi
oldu. Hacý Bayram Gençlik Turnavanýn 2.cisi olurken,
GOP1 de turnavanýn 3.cüsü oldu. Gazi Osman Paþa
Gençliði 2, birincilik kupasýný Berlin Gençlik Baþkaný
Burhan Dündarýn elinden kaptan Hasan Ekinen aldý.
Ýkincilik Kupasýný Hacý Bayram Gençlik kaptaný
Necmeddin Özçelik. Hacý Bayram Gençlik 2, Baþkaný
Said Jurnalin elinden aldý. Üçüncülük kupasýný kazan-
an GOP1, kaptaný Yakup Gürsoy Hacý Bayram
Gençlik 2, Baþkaný Said Jurnal elinden aldý.
Turnavanýn en centilmen takýmý ise Bölge Gençliði
seçildi. Çentilmenlik kupasýný Bölge gençlik adýna
Yunus Kalyon aldý.

Menderes Singin
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Freizeitliga kupa maçýnda FC Habay FC Lalische yi
kupa dýþý býrakdý. Koloniestr. de oynanan maça ilgi
büyükdü. FC Habay disiplin ve sabýr ile maçý zorda
olsa penaltýlarla 5-4 kazandý. Ýlk yarý tutuk oynayan
Habay macýn 15 dakikasýnda kalesinde gol gördü. Ýlk
yarý 1-0 FC Lalische nin galibiyeti ile sona erdi. FC
Habayýn baþarýlý Antröneri Halil Korkutun ikinci yarý
vermiþ olduðu taktiklerle maça iyi baþlayan Habay
baskýnýn sonucu 75 dakikada Abdullahin ayaðýndan
gole kavuþtu. Maçda baþka gol olmayýnca maç 1-1

sona erdi.
Penaltý atýþlarýnda gülen taraf Habayspor oldu.
Habayýn baþarýlý kalecisi Burak ýn kurtarýþlarý sonucu
FC Habay kupada yoluna devam etti.

Kadro:
Burak, Necmettin, Sascha, Menderes, Ertan,
Muhammet, Gökhan, Ercan, Ziya, Erdal, Abdullah

Menderes Singin

FC Habay güclü rakibine
kupa dýþý býrakdý

Steglitz Gençlerbirliði 2008 Sezonu






