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Merhabalar Sevgili
SES Okurlarý !

Uzunca bir aradan sonra
siz saygýdeðer okurlarý-
mýzla tekrar buluþmanýn
sevincini yaþýyoruz. 

Sizlerin de gördüðü gibi,
bu sayýmýzdan itibaren
Berlin SES dergisi farklý
boyutta çýkmaya baþladý.
Bu boyuttaki bir derginin
daha kolay taþýnabileceðini ve sayfalarýna daha
kolay göz gezdirilebileceðini düþündük.   

Dergimizin, yýllarýn deneyimiyle ulaþtýðý öz ve
biçim anlayýþý devam ediyor. Berlin'deki sosyal
etkinliklere, sanat etkinliklerine, eðlence ve spor
olaylarýna, iþ dünyasýnýn çeþitli toplantýlarýna, kýsa-
casý bu þehrin nabzý nerede atýyorsa biz de oraya
ulaþmaya çalýþýyoruz. 

Ara verdiðimiz süre içinde bizleri arayýp, Berlin
SES dergisinin ne zaman çýkacaðýný soran vatan-
daþlarýmýza teþekkür ediyoruz. Bu sayýyla birlikte
þu müjdeyi vermek istiyoruz ki, dergimiz bundan
böyle sürekli ve düzenli olarak çýkacaktýr.  

Berlin SES dergisi
yine dopdolu olarak karþýnýza çýktý.  
Almanya baþkonsoloslar  buluþmasý, bu yýl ki 23
Nisan hazýrlýklarý,  'Neþeli Hayat' ve 'Yahþi Batý'
filmlerinin gala haberleri, TDU'dan haberler, spor
sayfalarýmýzda  futbol, basketbol, buz hokeyi ve
boks haberleri, bir genç bayan hakemimizle söyle-
þi, ayrýca Berlin'deki konser, düðün gibi eðlence
dünyasýndan haber ve fotoðraflar sayfalarý doldur-
du. 

Berlin SES'in bu renkli sayfalarýnda gezinirken siz-
lere eðlenceli dakikalar diliyor, bir dahaki dergide
buluþuncaya dek hosçakalýn diyoruz. 

Ümidimiz ve temennimiz odur ki, 2010 yýlý bizlere
mutluluk ve baþarý getirsin.

Saygýlarýmla
Ahmet TUNGA

ahmet-tunga@gmx.de
Berlin-SES@gmx.de 
www.Berlin.SES.com
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Tiyatrom'a müzikal destek

Berlin Klasik Türk Müziði Derneði'nin, zor gün-
ler geçiren Tiyatrom'a, ekonomik destek amacý
ile tertiplediði mini konser, salonu týklým týklým
dolduran müzikseverler tarafýndan takdirle
karþýlandý ve ayakta alkýþlandý. 
Berlin'de 21 yýl önce kurulan ve o günden beri
Berlin'de Klasik Türk Müziðini yaþatmaya hem
özen gösteren ve hem de sosyal faaliyetlerle
adýndan sýk sýk bahsettiren Berlin Klasik Türk
Müziði Derneði bu güzelliklerine bir yenisini
daha ekledi ve geliri tamamen Tiyatrom'a kal-
mak üzere mini konser verdi.

Konsere, "Safalar getirdiniz, safa geldiniz dost-
lar" diyerek baþlayan Berlin Klasik Türk Müziði
Derneði'nin 26 hanende ve sazendeden oluþan
mini korosu iki bölümlük konseri tamamen

Kürdili Hicazkar þarkýlara ayýrmýþtý. Ç eþitli
bestekarlarýn eserlerinden oluþan þarkýlar koro
ve solo olarak seslendirilirken, solo þarkýlarda
da Selahattin Doðan, Dilek Ö lçüm, Yavuz
Eroðul, Handan Doðan, Remzi Altýok ve Yeliz
Ç aðlarman nefis geceye renk katan isimler
oldular.

Emekli eðitmen-öðretmen Mehmet Tezcan'ýn
sunuculuðunu yaptýðý gecede Tiyatrom
Yönetmeni Yekta Arman, "Berlin Klasik Türk
Müziði Derneði'ne gösterdikleri bu duyarlý dav-
ranýþtan dolayý teþekkürü borç biliyorum. 

Tiyatromu yaþatabilmek için var gücümüzle
çalýþacaðýz" diyerek seyircilerden de kendilerini
yalnýz býrakmamalarýný istedi.

Hülya Aslay ELMASOÐLU
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Almanya'da görev yapan Türk Baþkonsoloslar,
Tü rkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet
baþkanlýðýnda Berlin'deki büyükelçilik rezidan-
sýnda toplandý. 
Büyükelçi Acet yaptýðý açýklamada, Almanya'da
baþkonsoloslarla fikri bütünleþmenin yaný sýra
2010 yýlýný daha iyi planlayabilmek amacý ile
toplandýklarýný belirtti. 

ALMANYA'DA GÖ REV YAPAN BAÞKONSOLOSLAR BERLÝN'DE TOPLANDI

Toplantýda, Türk çocuklarýn ve gençlerin eðitimi
ile ilgili konularýn yaný sýra bu konuda ailelerin
bilinçlendirilmesi ve kü ltür-sanat alanýnda etkin-
liklerin zenginleþtirilmesi konularýnda görüþtü-
klerini ifade eden Acet, "Diðer taraftan da Türk
vatandaþlarý baþkonsolosluk hizmetlerinden
nasýl daha iyi yararlanabilir, hizmetlerimizi nasýl
iyileþtirebiliriz, bunlarý tasarlamaya çalýþýyoruz.
Bize intikal eden vatandaþlarýn dileklerini ve
þikayetlerini nasýl giderebiliriz. Bütün bunlarýn
üzerinde durmak zorundayýz" dedi. 
Acet, sivil toplumla iliþkilerin nasýl zenginleþtirile-
bileceðini, sivil toplumun nasýl etkili ve özgüven-
li olabileceðinin de gündem maddeleri arasýnda
olduðunu kaydetti. 

Toplantýya Elçi Müþtesar Vakur Erkul,
Karlsruhe Baþkonsolosu Büyükelçi Çetiner
Karahan, Hannover Baþkonsolosu Aydýn Ýlhan
Durusoy, Münih Baþkonsolosu Ali Rýfat Kösal,
Stuttgart Baþkonsolosu Ümit Yardým,
Essen Baþkonsolosu Hakan Gürsel Akbulut,
Münster Baþkonsolosu Gürsel Evren,
Mainz Baþkonsolosu Aydan Yamancan,
Hamburg Baþkonsolosu Devrim Ö ztürk,
Berlin Baþkonsolosu Mustafa Pulat,
Nü rnberg Baþkonsolosu Ece Ö ztü rk Çil,
Frankfurt Baþkonsolosu Ýlhan Saygýlý,
Düsseldorf Baþkonsolosu Fýrat Sunel,
Köln Baþkonsolosu Mustafa Kemal Basa, Hukuk
Müþaviri Yanký Kocaefe, Müsteþar Gü lsün
Erkul, Müsteþar Berna Kasnaklý, Müsteþar
Yavuz Evirgen katýldý.(A.A) 

T.C.Berlin BaþkonsolosluðuT.C.Berlin Baþkonsolosluðu

Heerstr. 21 ·  14052 BerlinHeerstr. 21 ·  14052 Berlin

Açýlýþ saatleri:
Pazartesi-Cuma ·  Saat 8:30 - 12:00 arasý

Faks: 030 893 18 98
E-Posta: Turk.genkon.berlin@t-online.de

Santral:Santral: 896 802 11896 802 11
VatandaþlýkVatandaþlýk 896 802 31 / 41896 802 31 / 41
AskerlikAskerlik 896 802 38 / 40896 802 38 / 40
EvlilikEvlilik 896 802 19 / 43896 802 19 / 43
NoterNoter 896 802 25 / 44896 802 25 / 44
Pasaport UzatmaPasaport Uzatma 896 802 34 / 36896 802 34 / 36
Yeni PasaportYeni Pasaport 896 802 26896 802 26
Kayýp PasaportKayýp Pasaport 896 802 22 / 30896 802 22 / 30
Tereke ve Ö lü mTereke ve Ö lü m 896 802 22896 802 22
Nü fusNü fus 896 802 21 / 37896 802 21 / 37
Adli TebligatAdli Tebligat 896 802 14896 802 14
VizeVize 896 802 45896 802 45
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Berlin'de Türk gençleri tarafýndan uyuma katký
saðlamak amacýyla kurulan "Die Deukische
Generation" (Alman-Türk Kuþaðý) derneðinin
baþkaný Aylin Selçuk, Almanya'nýn, geleceðini
kurmak için "akýllý kafalara" ihtiyacý olduðunu, bu
nedenle göçmenlere daha fazla deðer verilmesi
gerektiðini söyledi. 
Almanya'da yaþayan Türk gençlerinin toplum-
daki olumsuz imajýný düzeltmek amacýyla 2007
yýlýnda kurulan "Die Deukische Generation"un
baþkanlýðýný yü rü ten ve Almanya'nýn önde
gelen kadýn dergilerinden "Bild der Frau" tarafýn-
dan geçen yýl, "ü lkenin en güçlü  5 kadýnýndan
biri" seçilen 20 yaþýndaki Selçuk, yaptýðý açýkla-
mada, Almanya'daki Türk toplumunun durumu-
nu deðerlendirilirken kullanýlan istatistiki bilgile-
rin yanlýþ yöntemlerle elde edildiðini belirtti. 
Türk ve Alman toplumlarý arasýnda mukayese
yapýlýrken, Almanya'ya iþçi olarak gelmiþ ve eði-
tim düzeyi düþük bir kesim ile doktor, mühendis
ve bilim adamlarýndan oluþan yüksek eðitim
düzeyine sahip Alman toplumunun tümünün
karþýlaþtýrýldýðýný ifade eden Selçuk, bu yöntem-
le elde edilen bilgilerin doðrularý yansýtmadýðýný
kaydetti. 
Selçuk, Alman politikacýlarýn söylemlerinde söz
konusu istatistikleri temel aldýklarýný belirterek,
"Politikacýlar bu istatistiklere göre konuþtuklarýn-
da göçmenlerin çoðunun diploma sahibi olmadý-
ðýný ve iyi seviyedeki okullara gitmediðini söy-

lüyor. Oysa sorun göçmenler deðil, sorun bu
gençlerin sosyal durumlarý. Bu istatistiklerde
sosyal durumu ayný olan Alman ve göçmen ailel-
eri karþýlaþtýrýrsak göçmenlerin verileri daha iyi
bile çýkabilir. Ancak göçmenler Almanya'nýn
tümüyle karþýlaþtýrýldýðý için sosyal seviyeler
uymuyor" diye konuþtu. (A.A.)

"DÝE DEUKÝSCHE
GENERATÝON" 
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BERLÝN TÜRK ALMAN KADINLAR
DERNEÐÝ'NÝN, ENGELLÝLERE YÖ NELÝK 
''BÝZ DE VARIZ'' PROJESÝ TANITILDI

Berlin'deki Türk Alman Kadýnlar Derneði'nin
(BETAK) engellilere yönelik ''Biz de varýz'' proje-
si tanýtýldý.
Berlin Türk Evi'nde düzenlenen tanýtým progra-
mýna, BETAK'ýn onursal baþkaný ve Türkiye'nin
Berlin Baþkonsolosu Mustafa Pulat'ýn eþi Tü lin
Pulat, Berlin Baþkonsolosluðu Eðitim Ataþesi Ali
Can, Ýstanbul Barosu Engelli Haklarý Komisyonu
Baþkaný Güler Polat, engellilere yönelik çalýþma
yapan Alman kurum temsilcileri ve çok sayýda
Türk ve Alman katýldý.
BETAK Baþkaný Sema Ö zcan-Sarýgül, yaptýðý
konuþmada, BETAK olarak sosyal ve kü ltürel
alanlarda insanlara yönelik çalýþmalar yaptýklarý-
ný, göçmen ve ayný zamanda engelli olan insan-
lara yönelik çalýþmalarýn olmadýðýný gördükleri-
ni, bunun için bu projeyi baþlattýklarýný belirtti.
Göçmen engelli insanlarýn, dil sorunu gibi çeþitli
sorunlarla karþýlaþtýklarýný belirten Ö zcan-
Sarýgü l, ''Biz de varýz'' projesini baþlattýklarýnda
bu giriþimin olumlu karþýlandýðýný ve destek aldý-
klarýný kaydetti.
Ö zcan-Sarýgü l, bu konuda Alman ve Türk kur-
umlarýyla bir að kurmak istediklerini ifade etti.
Pulat da, projeyi hayata geçirenlere teþekkür
ederek, bu projenin Almanya'ya genelinde ve
daha sonra Türkiye ile Almanya arasýnda ortak
projeler ile geliþtirmesi konusunda temenni de
bulundu.
BETAK Genel Sekreteri de ''Biz de varýz'' pro-
jesiyle engelliler arasýnda bir bað kurmak,

BERLÝN TÜRK ALMAN 
KADINLARDERNEÐÝ

sorunlarýnýn çözümüne yardýmcý olmak ve bu
konuyla ilgili kurum ve kuruluþlar arasýnda iletiþ-
im saðlamak istediklerini belirtti.
Polat da, Ýstanbul Barosu Engelli Haklarý
Komisyonu hakkýnda bilgi vererek, çalýþmalarý-
nýn Türkiye çapýnda öncelikle insan haklarý ve
engelli haklarý eðitimleriyle devam ettiðini ifade
etti. Engelli avukatlarýn istihdama kazandýrýlma-
sý ve Türkiye de hiç olmayan engelli hakýmýn da
ilkini oluþturmak için çalýþma baþlatacaklarýný
belirten Polat, 2005 yýlýnda ilk engelli yasasýnýn
çýktýðýný, bunu takip eden çeþitli yönetmenlikler
yayýnlandýðýný, ancak hiç birisinin halen
Türkiye'de engellilerin sahip olduklarý haklarý-
nýn hiç birinin saðlanmadýðýný kaydetti.
Toplantýda, ''Böse Maedchen'' grubu ile Murat
Babaras ve Pýnar Yeþiltaþ küçük bir konser ver-
irken, engelli gençlerin resimlerinin yer aldýðý
serginin açýlýþý da yapýldý.(A.A.)
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Yýlmaz Erdoðan'ýn senaryosunu yazdýðý, yönet-
menliðini yaptýðý ve baþ rolde oynadýðý "Neþeli
Hayat" filminin Almanya galasý, baþkent
Berlin'de yapýldý. 
Berlin Neukölln ilçesinde bulunan Karli sinema-
sýnda düzenlenen galaya, Yýlmaz Erdoðan'ýn
yaný sýra filmde oynayan BKM Mutfak
Oyuncularý ile Erdoðan'ýn kýzý Berfin de katýldý. 
Erdoðan, filmden sonra düzenlenen basýn
toplantýsýnda, Berlin'in kendileri için çok ciddi bir
adres olduðunu ifade ederek, "Seyircilerle tema-
sýmýz çok sýcaktý ve çok memnunuz" dedi. 
"Filmde, hileli yoldan deðil de adam gibi yoldan
neþeli hayat yakalamaya çalýþan Rýza'nýn ve
ailesinin hikayesinin anlatýldýðýný" ifade eden
Erdoðan, Rýza'nýn bir Anadolu insaný olduðunu,
filmde Noel Baba üzerinden batýlýlaþma, batý ile
doðu arasýndaki durumla ilgili bir gönderme yap-
mak istediklerini kaydetti. 
"Burada anlatýlan þey aslýnda; biz, batýlý deðer-
lerle doðulu deðerler arasýnda bazýlarýný seçip
bazýlarýný seçmiyoruz. Bizim geliþmekte olan
özgür irademiz var. Rýza'nýn tercihi doðru tercih-
tir. Onun tercihi benim tercihimdir" diyen
Erdoðan, "Noel Baba'yý gerçek yapan þey ona
olan inancýnýzdýr. Yoksa mantýklý deðil tabii ki,
geyikler, bacalar filan. Orada söylemek istediði-

miz þey; hayal ettiðiniz þey gerçeklerden daha
gerçektir" dedi. 
Erdoðan, "kendisinin en iyi filmi olduðu" þeklin-
deki deðerlendirmelerle ilgili soru üzerine ise
"Ben hem yapýp hem de not vermem. Bu baþka-
larýnýn mesleði. Arkadaþlarýn iþi. Onlarýn söyledi-
klerine hürmet ediyorum. Genellikle eleþtiriler
çok olumlu. Olumsuz olsa da hürmet ederim.
Sað olsunlar, güzel þeyler söylenmesi hoþuma
gidiyor" diye konuþtu. 
Türk sinemasýnýn endüstrileþmeye doðru gittið-
ini, Türkiye'de yýlda 30 ila 40 milyon bilet satýldý-
ðýný, bunun da yüzde 70 ila yüzde 80'inin yerli
sinemaya gittiðini ifade eden Erdoðan, "Bu
önemli. 10 yýl önce tam tersiydi, Amerikan sine-
masý yüzde 90'dý. Ýyi bir gidiþ var. Film sezonu-
nun 12 aya çýkmasý lazým" dedi. 
Filmde kullanýlan þivelerle ilgili soru üzerine de
Erdoðan, "Orta Anadolu'da babasýnýn beden ter-
biyesi müdürü  olduðu dönemde Çankýrý'da
bulunduðunu, bu þivenin birebir içinde yaþadýðý-
ný ve bildiðini" ifade etti. 
Erdoðan, BKM Mutfak Oyuncularýnýn rol aldýðý
"Çok Film Hareketler Bunlar" filminin de ocak
ayýnda sinemalarda gösterime girecegini belirtti.
Galada filmi izleyen Türkler, Erdoðan'a alkýþlar-
la sevgi gösterisinde bulundu. (A.A)

YILMAZ ERDOÐAN'IN "NEÞELÝ HAYAT" FÝLMÝNÝN GALASI BERLÝN'DE YAPILDI
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Cem Yýlmaz'ýn baþ rolünü üstlendiði ve sena-
ryosunu yazdýðý, yönetmenliðini Ö mer Faruk
Sorak'ýn yaptýðý ''Yahþi Batý'' filminin Berlin gala-
sý yapýldý. 
Berlin Neukölln ilçesindeki Karli sinemasýnda
yapýlan galada Cem Yýlmaz ve Sorak'ýn yaný
sýra filmin oyuncularý Demet Evgar, Zafer Algöz,
Ozan Güven ve Ö zkan Uður da hazýr bulundu. 
Cem Yýlmaz, filmin gösteriminden sonra gazete-
cilere yaptýðý açýklamada, film hakkýnda çok iyi
tepkiler aldýklarýný, seyircinin ilgisinin kendilerini
mutlu ettiðini söyledi. 
''Filmin biraz uzun olduðu'' yönündeki görüþler
hakkýnda Yýlmaz, ''Kýsa olmasýndan iyidir diye
düþünüyorum. Neþeli bir film. Biz de elimizden
geldiði kadar, sinema salonunda seyirciyle yýlda
bir defa buluþtuðumuz için, böyle elimizdeki malý
cömertçe koyuyoruz filmlere'' diye konuþtu.
''Almanya'daki Türklerle ilgili bir film yapacak
mýsýnýz?'' þeklindeki bir soruya karþýlýk ''Her ziy-
aretimiz sýrasýnda aklýmýza öyle potansiyel
öyküler geliyor. Burada çalýþan arkadaþlarýmýz-
la koprodüksiyon yapma ihtimalimiz de var. Bir
maceramýz olabilir yakýn zamanda. Ö yle tahmin
ediyorum. Buraya çok gidip geliyoruz. Çok uzak
da deðil. Almanya'nýn birçok þehrine sahneye
çýkmak için de geliyoruz. Oyunlarýmýzla, gösteril-

erimizle. 10-15 seneden beri sýklýkla geldiðimiz
bir yer. Ýstanbul'un bir ilçesi kadar yakýn nere-
deyse. Ýki saatte Berlin'e gelebildik'' dedi. 
Yýlmaz, Almanya'daki Türk seyircisi ile ilgili de
þöyle konuþtu: 
''Biz reaksiyonlarý beðeniyoruz. Ö yle þeyler var
ki enternasyonal bir seyirci neticede. AB'desiniz,
biz en azýndan size gýpta ediyoruz. Siz girmiþi-
niz bile yani, biz girmeye çalýþýyoruz.
Almanya'da yaþayan bizim dilimizi bilen seyir-
ciyle birlikte olmak önemli. Ýnsanlar Batýya açýl-
maktan falan bahsediyor. Ama biz uzun zaman-
dan bu yana zaten açýðýz. Farklý elbette reaksiy-
onlar, ama olumsuz anlamda deðil. Olumsuz
deðil. Seyircilerin baþka þeylere gü lüyor olmasý
artý bir þey. Bize de bir sürü þey öðretiyor'' 
Türk sinemasýndan bir seyirci olarak memnun
olduðunu ifade eden Yýlmaz, ''Çok güzel filmleri-
miz, çok çeþitli filmlerimiz var. (A.A.)

CEM YILMAZ´ IN ''YAHÞÝ BATI'' FÝLMÝNÝN GALASI BERLÝN´ DE YAPILDI

Kerzendepot
Paul-Lincke-Ufer 39/40

10999 Berlin
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Türk Hava Yollarý (THY), Berlin/Schönefeld-
Ýstanbul/Sabiha Gökçen seferlerini tanýtmak ama-
cýyla toplantý düzenledi. 
Berlin'deki Tü rk Evi'nde yapýlan toplantýya,
Türkiye'nin Berlin Baþkonsolosu Mustafa Pulat,
THY Berlin Müdürü Mehmet Kýzýlkaya, THY Üre-
tim ve Planlama Baþkaný Akif Konar, THY Sabiha
Gökçen hava alaný üst yöneticisi Gökhan Buþday,
Berlin Havaalanlarý Pazarlama ve Halkla Ýliþkiler
Müdürü Till Bunse, THY acentesi ve turizm fir-
masý temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. 
THY Berlin Müdürü Kýzýlkaya, THY'nýn 1973
yýlýnda baþlattýðý Berlin seferlerinin her yýl artarak
ve geliþerek devam ettiðini hatýrlatarak, buna
Berlin / Schönefeld - Ýstanbul / Sabiha Gökçen
seferleriyle önemli yeni bir adým daha eklendiðini
söyledi. 
Berlin'den Sabiha Gökçen'e uçan yolculara hak
ettiði ve uzun süreden bu yana talep ederek
beklediði kaliteyi vermeyi amaçladýklarýný belirten
Kýzýlkaya, Sabiha Gökçen baðlantýlý iç hat sefer-
leri açýsýndan baðlantý zenginliði bulunduðunu da
ifade etti. 
THY Üretim ve Planlama Baþkaný Konar, THY
hakkýnda genel bilgiler vererek, THY'nýn 2009 iti-
bariyla 119'u dýþ nokta olmak üzere toplam 155
noktada uçuþ hizmeti verdiðini, uçuþ aðýnýn da
son 5 yýlda yüzde 50'nin üzerinde büyüdüðünü
söyledi. 
Almanya'da 9 noktaya uçuþ yaptýklarýný ve hafta-
da yaklaþýk 200 sefer düzenlediklerini ifade eden
Konar, Berlin'e 9 Kasým haftasý itibariyle
Berlin/Schönefeld-Ýstanbul/Sabiha Gökçen sefer-
leriyle birlikte haftada 18 uçuþ yapacaklarýný kay-
detti. 
Baþkonsolos Pulat da, uluslararasý hava taþý-
macýlýðýnýn dünyanýn en büyük sektörlerden biri
olduðunu, sektördeki rekabetin çok acýmasýz

olduðunu bildiðini belirterek, bu sektörde
THY'nýn dinamiziyle ve son zamanda gösterdiði
enerjisiyle önemli bir noktaya ulaþtýðýný,
Dünya'nýn en hýzlý geliþen filolarýndan birine
sahip olduðunu kaydetti. 
Sabiha Gökçen havaalaný üst yöneticisi
Buðday, Sabiha Gökçen hava alaný, Berlin Hava
Alanlarý Pazarlama ve Halkla Ýliþkiler Müdürü
Bunse de, yakýn gelecekte Berlin/Schönefeld'in
yerini alacak olan ve yapýmý süren Uluslararasý
Berlin-Brandenburg (BBI) hava alaný hakkýnda
bilgi verdi. 
Toplantýda, Berlin'deki 4 THY acentesine de pla-
ket verildi. (A.A.)

THY, BAÞLATILACAK BERLÝN SCHÖ NEFELD-ÝSTANBUL
SABÝHA GÖKÇEN SEFERLERÝNÝ TANITTI 
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Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya (KRV)
Eyaleti Türk Dernekleri Ýnisiyatifi tarafýndan ilk
kez düzenlenen baþarý ödü lleri töreninde,
Anadolu Ajansý Almanya Temsilcisi Hakký
Akduman "Yýlýn En Baþarýlý Gazetecisi" seçildi. 
Törende konuþma yapan dernek baþkaný Ýsa Ýly-
asoðlu, ilk kez böyle bir ödül töreni düzenledi-
klerini belirterek, "Almanya'ya 45 yýl önce gelen
insanlarýmýzýn bugün ulaþtýklarý noktaya baktýðý-
mýzda, içimizden çok baþarýlý kiþi ve kuruluþlarýn
çýktýðýný görüyoruz. Bu baþarýlý kiþi ve kuruluþla-
rýn hem ödüllendirilmesi, hem de topluma örnek
olmasý açýsýndan onurlandýrýlmasý gerektiðini
düþündük. Bu ödülü hak edenleri daha da moti-
ve etmek istedik. Toplumumuzun Almanya'da

hak ettiði konuma gelmesi en büyük arzumuz-
dur" dedi. 
Ö dülü kazananlarýn kendi alanlarýnda en baþa-
rýlý kiþiler olduklarýný ifade eden Ýlyasoðlu, bu
deðerli insanlara sahip çýkýlmasý gerektiðini kay-
detti. 

A.A Almanya Temsilcisi Akduman ödülünü
alýrken yaptýðý konuþmada, A.A'nýn tarihi, vizyo-
nu ve misyonu hakkýnda bilgi verdi. 
Almanya'da yýlýn iþ adamý seçilen ESI Holding
yöneticisi Çetin Ay da, ödülü almaktan duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, "Holding olarak üst-
lendiðimiz misyon itibariyle geliþmiþ ve geliþ-
mekte olan ü lkelerin kalkýnmasýna yardýmcý
olan, bu konuda ortaklýlýklar kuran bir finans þir-
ketiyiz. Tüm ü lkelerin ekonomileri ile yakýndan
ilgileniyoruz" diye konuþtu. 

Törende ödül alan diðer kiþi ve kuruluþlar ise
þöyle:  Yýlýn bilim adamý dalýnda Prof. Dr.
Mehmet Erdaþ, yýlýn bürokrati dalýnda Zürih
Baþkonsolosu Hakan Kývanç, yýlýn yerel yöneti-
cisi dalýnda Velbert Belediye Baþkaný Stefan
Freitag, onur ödülü dalýnda Erol Ayar, medya
yöneticisi dalýnda Ali Paþa Akbaþ, görsel basýn
dalýnda Arif Karaca (ATV-Avrupa), yazýlý basýn
dalýnda Recai Aksu (Milliyet gazetesi), yýlýn
sanatçýsý dalýnda Halil Gülel. (A.A.)

Yýlýn En Baþarýlý Gazetecisi
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TDU'NUN BÜYÜK BAÞARISI

TDU - GSJHCC Ýþbirliði(Greater San José
Hispanic Chamber of Commerce)

Berlin Amerika Büyükelçiliði aracýlýðý ile San
José  Kaliforniya'da yerleþik olan Latin Amerika
Ticaret Odalar Birliði Temsilcileri ve TDU arasýn-
da ileriye yönelik baþarýlar vaadeden iþbirliðinin
temeli atýldý. Kuzey Amerika'da "Hispanic
Grubu" olarak bilinen Latin Amerikalýlar 1000
milyardolarlýk servetleri ile Amerika'nýn en
büyük ekonomik güçlerinden birisini oluþtur-
maktadýrlar.

Bu önemli güne TDU'dan Baþkan Hüsnü
Ö zkanlý, TDU kurucusu ve ilk baþkanlardan
Kemal Deðirmenci, eski Asbaþkan Dr.
Süleyman Yüksel, ikinci Baþkan Serdar Yýlmaz,
Denetim Kurulu Üyesi Yaþar Þahin, Berlin
Amerika Büyükelçiliði Ticaret Müsteþarý
George F.Ruffner, Latin Amerika Ticaret Odasý
Yöneticisi Ruben Hernandez, Latin Amerika
Ticaret Odasý Baþkanlarý Olga Enciso-Smith ve
Carlos Figueroa, Berlin Amerika
Büyükelçiliðinden John Lumborg ve Mathias A.
Köckeritz katýldý. 

TDU Baþkaný Hüsnü Ö zkanlý, San José
Kaliforniya Latin Amerika Ticaret Odasý Baþkaný
Carlos Figueroa ile "Birlikte Çalýþma" anlaþmasý
imzaladý. Atýlan bu imzalar ile Almanya ve
Türkiye'deki Türk-Alman küçük iþletmelerle
ABD'li küçük iþletmeler arasýndaki ticaret kapý-
larý açýlmýþ oldu. TDU, Latin Amerika ekonomi-
sinin temsilcisi olan GSJHCC ile giriþim, yatýrým
ve ekonomik alanda projeler ü retme kararý
almýþtýr. Latin Amerika'lý iþadamlarýndan oluþan
Greater San José  Hispanic Chamber of
Commerce, 18 Nisan'da düzenlenecek TDU
Fuarý'na katýlmak için tekrar Berlin'e gelecek.
Ayrýca TDU, Latin Amerika Ticaret Odasý ile bir-
likte Hannover Fuarý'na katýlacaktýr. Tüm TDU
Yönetimi ve TDU üyeleri Kaliforniya San
José 'ye davet edilmiþtir. 

Kaynak: www.tdu-berlin.de
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Türk-Alman Ýþadamlarý Birliði Berlin-
Brandenburg (TDU) olarak, "Almanya'da Türkçe
Medya Nereye Gidiyor?" konulu bir toplantý
düzenlendi. Toplantý'da Almanya'daki Türkçe
yayýn yapan kuruluþlarýn kapatýlmasý ve Türkçe
yayýnlarýný kýsýtlamalarý ele alýndý.
Toplantýdan önce kýsa bir açýlýþ konuþmasý
yapan TDU Baþkaný Hüsnü Ö zkanlý, Türk
medyasýnýn Türk toplumu için ayrý bir önemi
olduðunu vurguladý. Türk derneklerinin ve sivil
toplum kuruluþlarýnýn yaptýðý toplantýlara Alman
gazetelerinin ilgisiz kaldýðýný dile getiren Ö zkan-
lý "Bizler sýkýntýlarýmýzý Türk medyasý platformu-
na taþýyoruz, orada tartýþýyoruz. O nedenle de
Türk medyasýnýn içinde bulunduðu sorunlarýn
çözümüne katký sunulmasý herkesin görevi
olmalý" dedi.
Toplantýya konuþmacý olarak Avrupa Türk
Gazeteciler Birliði Baþkaný Gürsel Köksal, Berlin
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Baþkan
Yardýmcýsý ve TD-ÝHK Genel Sekreteri Suat
Bakýr, CNN Tü rk Berlin Temsilcisi Erhan
Merttürk ve TBB Yürütme Kurulu Üyesi Çiçek
Bacýk katýldý. Tiyatrom'um müdürü  Yekta
Arman'ýn yönettiði toplantýda, ATGB Baþkaný
Gürsel Köksal, özellikle son bir yýl içinde
Türkçe'nin sýnýrlandýrýldýðýný yada yayýnlarýn
tamamen kaldýrýldýðýný dile getirdi. Köksal,
Türkçe Medyanýn önemine vurgu yaptý.
WDR Köln Radyosu ve Alman haber ajansý dpa-
'nýn Türkçe servisinde de görev yapan CNN
Türk Berlin Temsilcisi Erhan Merttürk, Türk
kökenlilerin kü ltürüne ve diline sahip çýkmasý
gerektiðini ve Almanya'daki Türkçe Medya'nýn

TDU'da 
Türkçe Medya Tartýþýldý

durumunu olumlu görmediðini belirtti. 
Merttürk, "Türkçe yayýn yapan kuruluþlarýn yay-
ýnlarýný ardarda kesmesinin tesadüf olmadýðýný
düþünüyorum" dedi.

RBB Üst Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Suat Bakýr,
Tü rk kökenlilerin radyo dinleme oranýnýn
Almanlardan farklý olduðunu belirterek,
Almanya`da çeþitli radyolarýn kapatýldýðýný,
ancak bunun Türkçenin kýsýtlanmasý için yapýl-
madýðýný savundu. Berlin Muavin Konsolosu
Mert Doðan ise anadilin önemini vurguladý.
Doðan, Almanya'da yaþayan Türklerin anadil-
lerini korumalarý gerektiðini ifade etti. 
Araþtýrmacý Çiçek Bacýk da Türk kökenlilerin
kitap okumak yerine televizyon seyretmeyi ter-
cih ettiklerini ifade etti.
Toplantýnýn sonunda söz alan "Die Deukische
Generation" adlý derneðin kurucusu Aylin
Selçuk, Almanya'da doðup büyüyen bir genç
olarak, kendisine anadilini öðrenme fýrsatý veril-
mediðini ve Türkçe'sini yetersiz bulduðunu söy-
ledi. Dinleyiciler arasýnda bulunan Almanya
Türk Toplumu Genel Baþkaný Kenan Kolat da,
son dönemde Almanya`da Türkçe yayýn yapan
radyolarýn arka arkaya kapatýldýðýna dikkat
çekti. "Almanya`da Tü rklere, Tü rkiye`ye,
Ýslam`a ve Türkçeye karþý ciddi anlamda bir
alerjinin hakim olduðu çok açýk" diyen Kolat,
"bunu açýkça ortaya koymak gerektiðini" belirtti.
TGD Baþkaný, kamu yayýn kuruluþlarýnýn Türkçe
yayýn yapan birimlerinde kýsýtlamaya gidilmesi-
ne tepki gösterilmesini istedi.

Kaynak: www.tdu-berlin.de
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Hayatýn Gerçeði

Hayat kendi yolunda ilerlerken, ortaya çýkan
gerçekler insanlarý daima þaþýrtmýþtýr. 

Bunun sebebi de þudur: 

Biz yaþamýmýz için bir plan yapmýþýzdýr veya
dünyanýn gidiþatý üzerine düþünce üretmiþiz-
dir, bir de bakarýz ki yaþam hiç de bizim planla-
dýðýmýz veya düþündüðümüz gibi olmamýþtýr.  

Belki yaptýðýmýz plan ciddi deðildi ve yaþam
üzerine olan düþüncelerimiz yüzeyseldi , o
nedenle de sukutuhayale uðramýþýzdýr. 

Sebep ne olursa olsun, biz ister tahmin edelim,
ister edemeyelim, yaþam kendi bildiði þekilde
yoluna devam eder. 

Biz Türklerin Almanya'da 50 yýla yaklaþan
yaþam serüvenini kim daha önceden tahmin
edebilirdi? Kendi yaþamýmýz üzerine planlarýmýz
vardý kuþkusuz ama aramýzda kaç kiþi yaþam
planýný tam manasýyla uyguladý?

Ýlk geldiðimiz yýllarda bir bilemedin iki yýl sonra,
yani bir dükkan, bir ev veya bir araba, bir tarla
parasý biriktirdikten sonra  geri dönmeyi planlýy-
orduk ve yaþamýmýzý mutlu bir þekilde vataný-
mýzda devam ettirmek istiyorduk, ama olmadý.
Sü re biraz uzadý. Çocuklar okulu bitirsin
döneriz, dedik. Ancak bu da yetmedi, çocuklar
meslek sahibi olsunlar, daha sonra çocuklar
evlensinler, torunlarýmýzý görelim diye düþün-
dük, ama bir türlü  arkasý gelmedi bunlarýn.

Bu gün Almanya'da sokaktaki bir vatandaþa
'hemþehrim neden hala buralardasýn?' diye
sorun, yanýt olarak 'ben de bilmiyorum'der.

Oysa eski günleri þöyle bir anýmsayalým.
Bizlerin üzerine romanlar yazýldý, filmler çekildi,
sahneye tiyatrolar kondu. Birçok yazar
Almanya'ya gelip bizlerin yaþamýný yerinde izle-
di. Sözün kýsasý ilk zamanlarda hem Türkiye,
hem Almanya tarafýndan büyük ilgi vardý bizle-
re.

Zaman geldi bizlerin sosyal sorunlarý üzerine
tartýþmalar baþladý. Aile birleþimi, vatandaþlýk ve

uyum tartýþmalarý
birbirini izledi. Sonra
çifte vatandaþlýk,
Avrupa Birliði... 
Bunlar hep tartýþýldý. 

Sonunda öyle bir
yere geldik ki, deva-
mýný kimse bilmiyor.
Sanki herkesin üze-
rine bir yorgunluk
çöktü. 

Elli yýla yaklaþan
Almanya serüveninde kuþkusuz birçok baþarýlý
iþe imza attýk ve birçok sorunun üstesinden gel-
dik ama birçok sorun da çözülmeyi bekliyor.   

Yaþam bir su gibi akýp gidiyor ve yolunu biliyor.
Mühim olan bu yaþamýn akýntýsýnda giden bizle-
rin nereye gideceðini ve hangi limana çýkacaðý-
ný bilmesidir. Almanya serüveni daha çok süre-
ceðe benzer.

1980 yýlýnda Berlin'de bir tiyatro oyunu sahne-
lenmiþti. Oyunun adý: 'Giden Tez Geri Dönmez'
idi.  Kerim Afsar, Ayla Algan, Þener Þen, Tuncel
Kurtiz gibi oyuncularýn rol aldýðý bu oyun yýllarca
hafýzalarda kaldý. Oyunun içeriði çok zengindi,
adý da bizler için çok anlamlýydý: Giden Tez Geri
Dönmez...

Ve dönmediler gidenler, belki de 
hiç dönmeyecekler.

Hüdai Ülker
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2010 yýlýndan itiba-
ren yýllýk kazancýn
vergisiz kýsmý yük-
seliyor. Buna sebep,
2010'da yýllýk vergi-
den muaf kazancýn,
bekarlar için 7.834
Euro'dan, 8.004

Euro'ya, evli çiftler için de 15.669 Euro'dan,
16.009 Euro'ya yükselmesidir.

Bu yeni gelen vergiden muaf kazançla birlikte,
bir de yetiþkin çocuklarý olan aileler, çocuðun
kazancý olsa da, çocuk parasýný o kadar çabuk
kaybetmeyecekler. Emekliler de, kazançlarý olsa
da sadece nadir hallerde vergi beyanýnda bulu-
nacaklar.

Getirilen diðer yenilikler de þunlardýr:
Yakýnlarýna veya eþlerine bakým parasý ödeyen-
ler daha fazla vergi indiriminden yararlanabilir-
ler. Þayet bu kiþiler yakýnlarýnýn veya eþlerinin
hastalýk ve bakým sigortasý aidatlarýný da üstlen-
miþlerse, o zaman þu andaki en yüksek tutar
olan 13.805 Euro'dan daha yukarýya vergi indiri-
minden yararlanabilirler.

Vergi grubu 5 için faydalar: Yeni vergi cet-
veli ve sigorta indiriminin getirdiði hafifliði çalýþ-
anlar 2010'un ilk maaþ bordrosunda hissede-
cekler. Þayet eþlerin ikisi de çalýþýyorsa ve biri-
nin vergi grubu 3, diðerinin de 5 ise, vergi grubu
5 olandan vergi yükü özellikle kalkacaktýr. Buna
sebep: Bu grupta çalýþanlarýn hastalýk ve bakým
sigortasý aidatlarý için 2010'da ilk olarak bir ted-
bir desteði geliyor, bu sayede maaþ kesintisi
azalacaktýr. Þimdiye deðin bu, hastalýklara karþý
önlem harcamalarýndan sadece vergi grubu 3
olanlar yararlanýyordu. Maaþ bordrosunda yük
hafifleyecek Bayanlar, eþlerinden az kazandý-
klarý taktirde çoðunlukla vergi grubu 5`e sahiptir-
ler. Vergi kesintisi en çok onlarda azalacak,
çünkü bu gruptakiler ilk olarak hastalýklara karþý
önlem desteði alacaklar.
Çalýþanlar 2010'un Ocak ayýndan itibaren ve yýl
boyunca, yeni vergi tarifesi ve sigorta indiriminin
hafifliðini maaþ bordrolarýnda hissedeceklerdir.
Ö rnek: Yasaya uygun sigortalý, çocuklu, 50.000
Euro yýllýk geliri ve vergi grubu 3 olan bir memur

2010'da, 2009'a göre her ay 33 Euro kadar daha
az gelir vergisi ödeyecek. Bu demektir ki, 2009'a
göre 394 Euro daha az gelir vergisi.
Bu memurun eþi de yasaya uygun olarak sigor-
talý ve vergi grubu 5 ile yýlda 35 000 Euro kazan-
ýyorsa, onun aylýk tasarrufu ayda 158 Euro olur,
bu da yýlda 1.900 Euro eder. Vergi Dairesi vergi
grubu 5'teki hastalýk, bakým sigortalarýnda ve
emekli aidatlarýnda indirim yaptýðý için, bayanla-
rýn yükü çok hafifledi. 
Þimdiye deðin sadece vergi grubu 3 olan eþlerin
sosyal kesintileri dikkate alýnýyordu, 2010 yýlýn-
da bu deðiþiyor. Yasaya uygun sigortalý bu çift,
3 ve 5 vergi grubunda kaldýklarý taktirde, gele-
cek yýl 2.294 Euro tasarruf yapacaklardýr.

Dayanýþma vergisi nedir - Neden anayasaya
aykýrýdýr ?
Dayanýþma vergisi, temel vergi olarak gelir ver-
gisine dahil edilmiþtir ve Federal Devlete aittir.
Bu vergi 1992'de yürürlüðe girmiþtir ve bu ver-
giye sebep, iki Almanya'nýn birleþmesinin getir-
diði masraflar gösterilmiþtir. Dayanýþma vergisi
günümüzde yüzde 5,5'tir ve bu vergi yýllýk ver-
ginin bekarlarda 972,00, evlilerde ise 1.944,00
Euro'yu geçmesi durumunda talep edilir.

Bu verginin anayasaya aykýrý olup olmadýðýna
mahkeme karar verecek.

Vergi Danýþmaný

Ahmet TUNGA
ahmet-tunga@gmx.de
0174 - 796 52 04

Vergi Köþesi
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SOSYAL BÝLGÝLER VE
HAKLAR

Deðerli Ses okurlarý öncelikle hepinizin yeni 2010
yýlýný kutlar baþarýlar dilerim gerci yýlbaþý geçti
ama daha henüz önümüzde koca Takvim var. 
Bugünkü yazýmda siz deðerli Vatandaþlarýmaza
faydalý olacaðýný umduðum bir konu hakkýnda
bilgi vereceðim, her ne kadar televizyon yayýnlarý-
mýzda DOSTLAR-TV de sosyal konulara deðin-
sekde yinede bu konuda vatandaþlardan sorular
geliyor bugün Berechtigungsschein -
Beratungshilfeschein nedir ? kimler faydalanýr ?
nereden alýnýr ? bu hususda sizlere bilgi vereceð-
im bircoðumuzun sosyal Hukuk devletinde sorun-
larýmýz var örneðin, Ýþsizlik parasý II (Hartz IV ),
Emeklilik, Ö zürlü lük, Engelliler Hakký, Bakým
Dairesi, (Versorgungsamt Schwerbehinderung)
Bakým Sigortasý (Pflege Versicherung) bu tür
sosyal kunularda her an sorunlarýnýz olur bir çok
kiþi derhal Avukata gider ve vekalet verir, tabiki
Avukatlar iþleme baþlar hemen arkasýnda Fatura,
ancak Mahkeme dýþýndaki resmi kurumlarla
yazýþmalarda Avukatýnýza yerrel mahkeme tara-
fýndan dilekçe karþýlýðý para ödendiðini bunu
Adalet kasasý öder, ancak bu dilekçe ile olur örnek
Hartz IV alanlar bu belge ile baðlý bulunduklarý
yerel Mahkemeye müracaat ettiklerinde kesin  bu
yardýmý alýrlar. Ancak bu cezai davalarda kovuþ-
turmalarda çok sýnýrlýdýr, bu konuda avukat sade-
ce danýþma parasýný oradan alabýlýr. Ancak diðer
sosyal konularda kesinlikle Avukatýnýz altýný çiziy-
orum Mahkeme dýþýndaki tüm yazýþmalarda para-
sýný adalet kasasýndan alýr. Avukatlar bu Belgeyi

almakla yükümlüdür yani
mecburdur size hayir ben
yazýmý yazdým paramý siz
vereceksiniz gibi söz
etmeye sahip deðildir ayrýca
bu hususda Avukatlar
Müvekkillerini bilgilendir-
mek ve uyarmak zorunda-
dýr. Lütfen unutmayýn her
türlü  sosyal Hak ve sorunla-
rýnýzda baðlý bulunduðunuz
ilçe Mahkemesine giderek gelirinizi beyan edin ve
orada size Avukatýnýza vereceðiniz
Berechtigungschein verilecektir. Bunu
Avukatýnýza verdiðinizde parasýný orada alacaktýr
ancak Avukatýn buna istinadan sizden sadece
yasal olarak 10 EUR alma hakký vardýr, bircok
avukat bu 10 Euroluk haktan feragat ediyorlar
yani almýyorlar. Davanýz mahkeme dýþýnda
çözüm bulmazsa itiraz süresi baþlar bu 4 haftadýr
her tür sosyal konuda itiraz süresi 4 haftadýr, oda
çözmesze mahkemeye intikal eder iþte oradada
Prozesskostenhilfe PKH alýrsýnýz. Bunuda
Avukatýnýz kanalý ile yaparsýnýz avukata para ver-
mezsiziniz. Dava Avukat masraflarý parasý burada
önemli bir hususa dikkatinizi çekerim bu tür yar-
dýmlar ancak herhangi bir Avukat sigortanýz yoksa
karþýlanýr (Rechtsschutzver-     sicherung). 

Avukatsýz bir yaþam diler hepinize saðlýklý, mutlu,
gü ler yüzlü  bir yýl dilerim 

DOSTLAR-TV genel yayýn Yönetmeni
ORHAN OFLAZ
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''TANGO TÜRK''
ADLI OYUNUN PRÖ MiYERi

YAPILDI

''Tango Türk'' adlý oyunun prömiyeri yapýldý.
Neuköllner Oper adlý salonda sergilenen oyun,
aþkýn, müziðin ve siyasi geliþmelerin insanlarý
nasýl bir araya getirdiðini ve ayýrdýðýný anlatan
bir hayat hikayesini anlatýyor.
Oyunun prömiyerine, çok sayýda Türk ve Alman
sanatsever katýldý.
Kerem Can'ýn yazdýðý, Sinem Altan'ýn müziðini
yaptýðý ve baþrollerde Kerem Can, Sesede
Terziyan, Beren Tuna ve Begüm Tüzemen'in
oynadýðý ''Tango Türk'' sahnelendi. (A.A.)
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Bäckerei Gümüþ 

1000 m2 alan üzerine kurulu Berlin' de üç nok-
tada bulunan, büyük üretimhaneleri ile unlu
mamüller sektöründeki gücünü kanþtlamýþtýr. 

Saðlýklý ve hijyenik üretim
40 personeli ile 24 saat faaliyette olan firmamýz-
da tam otomatik fýrýn ve makinalarýmýzla el deð-
meden saðlýklý ürünler üretilmektedir.

Geniþ servis
Sadece Berlin' de 15 adet servis aracý bulunan
firmamýzda tüm Avrupa' ya servis yapýlmakta-
dýr. Ö zel soðutucu donanýmlý araçlarýmýz ile
fabrikalarýmýzdan çýkarýlan ü rünler tazeliðini
koruyarak müþterilerine ulaþtýrýlmaktadýr.
Almanya baþta olmak üzere Ýspanya, Polonya,
Fransa, Ýtalya ve Avusturya müþteri portföyü-
müzün yoðun olduðu ü lkelerdir.

www.gumus-baeckerei.com
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BERLÝN ATATÜRKÇÜ DÜÞÜNCE
DERNEÐÝNDEN, TÜRKÇE ANADiLi 

KAMPANYASINA DESTEK VERENLERE
TEÞEKKÜR BELGESÝ

Berlin Atatürkçü Düþünce Dernegi (ADD),
Türkçe anadili dersi verilmesi için Almanya'ya
gelen Türk öðretmenlerin görev süresinin uzatýl-
masý için düzenlediði imza kampanyasýnýn baþ-
arýlý olmasý nedeniyle kampanyaya destek olan-
lara teþekkür belgesi verdi.
Türkevi'nde düzenlenen törene derneðin yöne-
tim kurulu üyeleri ve Muavin Konsolos Mert
Doðan ile bazý vatandaþlar katýldý.
ADD Baþkaný Olcay Baþeðmez, Atatürk ve
silah arkadaþlarý için düzenlenen 1 dakikalýk
saygý duruþundan sonra yaptýðý konuþmasýnda,
Atatürk'ün "Türkçe Türk milletinin yüreði ve zih-
nidir" þeklindeki sözlerini hatýrlatarak, 1 Eylü l -
24 Kasým 2009 tarihleri arasýnda topladýklarý 9
bin 500 imzayý Ö ðretmenler Günü olan 24
Kasým'da Almanya Çalýþma Bakanlýðýna sundu-
klarýný anýmsattý.
Baþeðmez, anadilin bir çocuðun karakterini
belirleyen en önemli etken olduðunu, ebeveyn-
lerin de bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiðini
söyledi.
Türkçe'nin dünyada 5. büyük dil olduðunu,
dünya çapýnda 220 milyon insanin farklý lehçe-

lerle Türkçe konuþtuðunu belirten Baþeðmez,
110 bin kelimeden oluþan Türkçe'nin ayný zam-
anda çok zengin bir dil olduðunu, Avrupa ü lke-
lerinin ise bunu unutturmaya çalýþtýðýný ifade
etti. Bu nedenle Türkçe öðretilmesinin görevleri
olduðunu kaydeden Baþeðmez, bir dilin yarým
konuþulmasýnýn hiçbir faydasý olmayacaðýný,
Berlin'de Türkçe'nin tüm okullarda 2. dil olarak
öðretilmesini istediklerini söyledi.
Muavin Konsolos Doðan da söz konusu kampa-
nya ile Türkçe öðrenilmesine büyük duyarlýlýk
gösteren ADD'yi tebrik etti.
Kýsa bir slayt gösterisinden sonra söz alan yöne-
tim kurulu üyeleri, gelecekte bu tür kampanya-
larýn süreceðini ve bu kampanyayý yapmaktan
büyük gurur duyduklarýný belirtti.
Türkçe öðrenmenin asýmilasyonu da önleyeceð-
ini ifade eden üyeler, Türkiye'den öðretmen gel-
mesini desteklediklerini, ancak bu öðretmenlerin
Almanca bilmelerinin de faydalý olacaðýný kay-
detti.  Tören sonunda bazý vatandaþlara teþek-
kür belgesi verildi.
Türkiyemspor adýna teþekkür belgesini alan kul-
übün yönetim kurulu üyesi Susam Dündar-Iþýk,
ADD'nin bu kampanyayla çok sayýda derneði bir
araya getirmesini özellikle takdir ettiklerini belir-
terek, Tü rkiyemspor olarak gelecekte de
ADD'nin tüm etkinliklerine destek vermeye hazýr
olduklarýný söyledi. (A.A.)
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FRUIT LOGISTICA FUARI
BERLÝN'DE AÇILDI

FUARA TÜRKÝYE 20 ÞÝRKET ÝLE KATILIYOR

Uluslararasý Sebze ve Meyve Pazarlama Fuarý
Fruit Logistica Almanya'nýn baþkenti Berlin'de
açýldý.
Bu yýl 71 ü lkeden toplam 2 bin 300 þirketin katýl-
dýðý fuarda Türkiye'yi temsil eden firmalarýn milli
düzeyde katýlým koordinasyon çalýþmalarýný
geçen yýllarda olduðu gibi Baþbakanlýk Dýþ
Ticaret Müsteþarlýðý Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri
(AKÝB) yapýyor.
Türkiye fuarda 595 metre kare alandaki Türk
standýnda taze meyve, sebze, narenciye, orga-
nik meyve ve paketleme sektöründen 20 firmay-
la temsil ediliyor.
Akdeniz Yaþ Meyve Sebze Ýhracatçýlarý Birliði
Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Kavak, Türkiye'de
tarým sektörünün çok hassas ve önemli bir sek-
tör olduðunu ve çok sayýda insana istihdam sað-
ladýðýný belirtti.
Türkiye'de bu alanda 2009 yýlýnda yüzde 19
artýþla yýlda 40 milyon ton yaþ sebze ve meyve

üretildiðini ifade eden Kavak, üretimde insan ve
çevre saðlýðýnýn da önemli olduðunu kaydetti.
Tarýmda yatýrýmlarýn gün geçtikçe ilerlemekte
olduðunu ve üreticiye yönelik bazý devlet teþvi-
kleri verildiðini belirten Kavak, "Kýsacasý
Türkiye'deki tarým iyi bir noktada ilerlemektedir.
Türkiye 2009'da 2,7 milyon ton yaþ meyve ve
sebze ihracatý yaptý" dedi.
Kavak, Türkiye'nin en çok ihracat yaptýðý 6 ü lke-
nin Rusya Federasyonu, Bulgaristan, Almanya,
Ukrayna, Irak ve Romanya, en çok ihraç edilen
6 ürünün de limon, domates, mandalina, porta-
kal, kiraz ve üzüm olduðunu söyledi.
Fruit Logistica fuarý, Almanya'nýn, Türkiye için
önemli bir pazar olmasýnýn yaný sýra dünyanýn
bir çok yerinden yaþ meyve ve sebze sektörünü
temsilen gelen katýlýmcý ve ziyaretçileri ile iþ iliþ-
kileri kurma olanaklarý saðladýðýný ifade eden
Kavak, fuarýn, küresel yaþ meyve ve sebze tica-
retinde önemli yeri olan Türkiye'nin, deðiþen ve
artan tüketici taleplerine cevap verebilmesi ve
kendisini tanýtabilmesi için iyi bir fýrsat olduðunu
kaydetti. (A.A)
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Kenan Doðulu, Berlin'de verdiði konserde þar-
kýlarýyla Berlinlileri coþturdu. 
Berlin'in en büyük salonlarýndan Tempodrom'da
konser veren Doðulu, yeni ve eski þarkýlarýný
seslendirdi. Çok sayýda Berlinli Türk'ün izlediði
konserde seyirciler, Doðulu'nun þarkýlarýna eþlik
ederek dans etti. (A.A.)

BERLÝNLÝLER KENAN DOÐULU ÝLE COÞTU
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Berlin'de 24 ve 25 Nisan 2010 tarihlerinde kut-
lanacak "23 Nisan Uluslararasý Çocuk Bayramý"
çerçevesinde yapýlacak etkinlikler basýna tanýtýl-
dý.
23 Nisan Uluslararasý Çocuk Bayramý Çalýþma
Grubu tarafýndan düzenlenecek etkinlikler, tarihi
Brandenburg Kapýsý ile Zafer Anýtý arasýnda
yapýlacak.
Berlin Eyaleti Baþbakaný ve Belediye Baþkaný
Klaus Wowereit ile Tü rkiye'nin Berlin
Baþkonsolosu Mustafa Pulat'ýn himayesinde
yapýlacak etkinlikler çerçevesinde, resim yarýþ-
masý, belediye baþkanlarýnýn sembolik olarak
çocuklara koltuk býrakma törenleri, engelli çocu-
klar için sportif yarýþmalar, çocuk olimpiyatlarý,
erkek ve kýzlara yönelik futbol turnuvasý ve
çocuk maratonu düzenlenecek.
Brandenburg Kapýsý önünde ve Zafer Anýtý'nýn

BERLÝN'DE KUTLANACAK "23 NÝSAN ULUSLARARASI ÇOCUK 
BAYRAMI" ÇERÇEVESÝNDE YAPILACAK ETKÝNLÝKLER TANITILDI

yakýnýnda kurulacak sahnelerde de deðiþik dans
ve spor gösterileri sunulacak. Kutlamalar çerçe-
vesinde tanýnmýþ sanatçýlarýn katýlýmýnýn da
saðlanacaðý ifade edildi.
Resim yarýþmasýnýn bu yýlki konusunun "Susuz
Dünya" olduðu, yarýþmanýn 1 Þubatta baþlaya-
caðý ve 25 Nisanda sonra ereceði, yarýþmayý
kazananlarýn 2 Mayýsta açýklanacaðý kaydedildi.
Berlin Belediye Sarayýnda 23 Nisan'da, kutla-
malara destek olanlarýn ve siyasetçilerin de katý-
lacaðý resepsiyon verilecek.
Kutlamalara iki gün boyunca yaklaþýk 250 bin
kiþinin katýlmasýnýn beklendiði ifade edildi.
Anfora restoranýnda düzenlenen tanýtým toplan-
týsýna Berlin Muavin Konsolosu Mert Doðan,
Berlin-Brandenburg Tü rk-Alman Ýþdamlarý
Birliði (TDU) Baþkaný Hüsnü Ö zkanlý, Berlin
Futbol Federasyonu Baþkaný Bernd Schulz, iþ
adamlarý ve bazý davetliler katýldý. (A.A)
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Berlin Klasik Türk Müziði Derneði BTKM ver-
diði yeni yýl resepsiyonuyla sponsorlarýna ve
sanat severlere teþekkür etti. 
Açýlýþ konuþmasýnda Baþkan Remzi Altýok der-
neklerinin sosyal bir elçi olduklarýný ifade eder-
ken, Tiyatromda yapýlan teþekkür mahiyetinde-
ki davete çok sayýda iþveren ve sponsorlar
katýldý.

Berlin Türk Klasik Müziði Derneði Baþkaný
Remzi Altýok yaptýðý konuþmada, sponsorlarý-
nýn özlemlerine hitap ettiðine deðinerek, "Yirmi
yýllýk bir geçmiþimiz var. Bir müddet sonra
þarký söylemenin bir anlamý, yararý olmalý diy-
erek dernekleþmeye gittik. 

Bizler birer sosyal elçiyiz ayný zamanda. Bunu
müzikle topluma sunuyoruz. Hem de müzik
geleneðimizden taviz vermeden. Ayný zamanda
sadece etnik bir müzik dalý olarak kalmak iste-
miyoruz. Kendimizi sadece gelmiþ ü lke ile
sýnýrlamýyoruz. 

Bizler yaptýðýmýz çalýþmalarla ayný zamanda
Almanya'nýn da bir parçasýyýz. Bunun için sosy-
al çalýþmalara katkýda bulunuyoruz. Birçok
dayanýþma konseri verdik. Ýklim bozukluklarýna
dikkat çektik.

Türkiye'de agaç dikme kampanyasý düzenle-
dik. Tabiki tüm bunlarý siz sponsorlarýmýzýn
desteði ile baþardýk. Hiç utanmadan, sýklýlma-
dan yardýmlarýnýzý istedik. Hiç utanmadýk,
çünkü dilencilik yapmadýk. Bizler aslýnda sizle-
rin içinizdeki ‚ ben'i dile getirdik. Duygularýnýzý
üstlendik ve onlarý dile getirerek sizleri rahatlat-
týk. Sizler de buna karþýlýk bizleri desteklediniz.
Ýyi de yaptýnýz'' dedi.

Klasik Türk Müziði`nin de icra edildiði davette
Emra Nizamoðlu ve Remzi Altýok misafirlerine
müzik ziyafeti sunarlarken, dernek bayanlarýnýn
elleri ile yaptýklarý yemekler iþtahla yenildi.

Hülya ELMASOÐLU

BKTM sponsorlarýna teþekkür etti
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Dünden bu güne müzik

Berlin'de, "Hem saz hem söz " adý altýnda terti-
plenen Klasik Türk Musikisi sohbetlerinin üçün-
cüsü de yapýldý ve müzikseverler Klasik Türk
Müziði`nin oluþumu ve bu güne geliþi hakkýnda
bilgilendirildiler.

Çeþitli bestekarlarýn eserleri Remzi Altýok ve
Fulya Ö zlem tarafýndan nefis seslendirilirken,
Berlin Klasik Tü rk Müziði Koro Þefi
Abdurrahman Ö zyay kemaný ile tam 42 maka-
mýn giriþ müziðini çalarak adeta þov yaptý. 
Klasik Türk Musikisi`nin baþlangýcý ve bu güne
kadar geliþimi hakkýnda yapýlan bilgilendirilme
ve müzikli sohbet toplantýsýnda bu kez onaltýncý
yüzyýla kadar geri gittik ve müziðe ilk damgasý-
ný vuran iki muhteþem bestekarla tanýþtýk. 

1610 yýlýnda Polonya`da doðan ve 30 yaþlarýn-
da Osmanlýlara köle olarak verilen Ali-Ufki Bey,
sonradan Tü rk ismi alýp yaptýðý eserlerle
Osmanlýlarýn gönlünde taht kurmuþ bir beste-

kar. 5 yabancý dil bilmesinin de avantajýný kulla-
narak ilk kez saðdan sola yazýyý kullanan ve harf
ile notayý birleþtirerek adeta bir devrim yapmýþ.
Saray müziðini notaya alan ve ilk kez Ýncil`i
Türkçeye çeviren þahýs olarak da ün yapan
bestekar Ali-Ufki Bey, iyi bir Santur ve Ney usta-
sý olarak tanýnmýþ. 

Gecenin ikinci ismi yine ünlü bir bestekar.
Dimitri Kantemir. Ünlü bir tanburi olmasýnýn yaný
sýra hem besteleri hem de nazarý bilgisi ile zam-
anýn en ünlü þahýslarýndan olup tam 340 beste-
nin notalarýný yazmakla Klasik Türk Musikisine
büyük bir hizmette bulunarak bunlarýn zamaný-
mýza kadar gelmesini de saðlamýþ. 

Gecenin müzik bölümünde ise hem Remzi
Altýok hem de Fulya Ö zlem birbirinden güzel
eserleri solo olarak icra ederlerken geceye katý-
lan müzikseverler evlerine yine mutlu olarak
dönebilmenin keyfini de yaþadýlar.  

Hülya ELMASOÐLU
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Ayrýca bana ulaþtýrýlan cevaplar içersinde doðruyu
bilen okurlarým arasýnda çekilecek kurayý kazanana.

tutarýnda Gutschein verilecektir. Çekiliþ AG Fair Play
oturumunda BFV’ da yapýlacaktýr. 

Rechte der Schiedsrichter

1. Der SR. kann jährlich einmal einen Antrag auf Über-
prüfung seiner Leistungen zur Einstufung in eine
höhere Spielklasse Beim SRA stellen, der über den
Antrag entscheidet.

2. Jeder Inhaber eines gü ltigen DFB
Schiedsrichterausweises hat zu allen Spielen im DFB-
Bereich freien Eintritt, sofern Keine Sonderregelungen
gelten.

3. Der Verein, dem der SR angehört, ist verpflichtet,
diesen bei seine im offiziellen
Bekanntmachungsorgan des BFV zu Veröffentlichten
Spielansetzungen und sonstigen Schiedsrichter-
Termine unverzüglich in Kenntnis zu setzen, sofern Er
nicht selbst eine unmittelbare Benachrichtigung aus
dem EDV-basierten Anzetzungsprogramm erfahren
wird. 

4. Die Schiedsrichter können mit Zustimmung ihres
Vereins einen Vereins-Obmann wählen, dessen
Name usw. In das Verzeichnis des BFV aufgenom-
men wird.

Der SR. Sollte bei dem Verein, fü r den er als
Schiedsrichter gemeldet ist, beitragfrei sein.

6. SR. können bei Verlangen, dass ihnen die
SCHIEDSRICHTERKLEIDUNG von ihrem Verein
kostenlos zur Verfügung gestellt wird, mindestens in
Höhe der Bekleidungzuschüsse, die der Verein
gemäß Finanz- und Wirtschaftsordnung vom BFV
erhält 

Regelfragen (Kuralsorularý)

1. Ein Spieler kommt nach einem Zweikampf zum SR.
und sagt, er hat zwei Zähne verloren. Wie reagiert der
SR.

A) Er setzt das Spiel fort ohne etwas zu unternehmen. 

B) Er bietet dem Spieler an, sich mit ihm auf die Suche
nach einem guten Zahnarzt zu machen.

C) Er läst die Zahnsuche sofort zu.

2. Strafstoß: Während des Schusses wird ein zweiter
Ball auf das Spielfeld geworfen. Der richtige Ball lan-
det im TOR. Während der hinein geworfene Ball den
Torwart so sehr irritiert, dass er diesen fängt. Und
nun?

A) Wiederholung des Strafstoßes

B) Pech für den Keeper, das Tor zählt 

C) Pech für den Spieler, da der Torwart einen Ball
gefangen hat, gilt der Ball als gehalten. 

3. Nach einem Torerfolgt zieht sich ein Spieler sein
Trikot aus. Darunter taucht nun exakt ein deckungs-
gleiches Trikot des Spielers auf, Nummer und Farbe
stimmen mit dem richtigen Trikot überein ?

A) da alles übereinstimmt, ist nichts zu unternehmen 

B) der Spieler bekommt gelb 

C) der Spieler bekommt keine persönliche Strafe,
muss jedoch zur Strafe das zweite Trikot wieder über-
streifen. 

4. Schon wieder ein Treffer: Nach dem Tor rennen alle
Spieler incl. Des Torhüters in die Fankurve und klet-
tern den Zaun Hoch. Was ist zu unternehmen?

A) alle Spieler sind zu verwarnen.

B) nur ein Spieler ist zu verwarnen

C) nur die ,die am Lautesten jubeln, bekommen Gelbe
Karte 

5. Ein Spieler möchte eingewechselt werden. Nach
der Ausrüstungskontrolle durch den
Schiedsrichterassistenten betritt er das Feld.  Dann
holt er einen Ring aus seinem Mund und setzt diesen
auf seinen Finger. Entscheidung? 

A) Der Spieler bekommt Gellb.

Sizlere ayrý bir sayfada seslenebilmenin gururunu yaþarken, Berlin-SES Dergisi genel yayýn yönetmeni, deðerli
dostum Ahmet Tunga’ ya bana bu imkaný verdiði için, sizler adýna çok teþekkür ederim. Sevgili Dostlar, sizlere
Hakem haklarý hakkýnda ve sizlere Hazýrladýðým 10 soru yöneltmek istiyorum.

Deðerli Sporseverler...

1. Platz –  50,- EURO
2. Platz –  25,- EURO
3. Platz –  15,- EURO
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B) Bekommt keine gelbe Karte, muss den Ring aber
ablegen 

C) Der Spieler bekommt keine gelbe Karte, muss den
Ring aber anbehalten. 

6. Ein Spieler verliert bei einem Schuss auf das Tor
einen Schuh. Den Ball fängt der Torhüter nicht, dafür
allerdings den Schuh des Spielers. Und nun ?

A) Das Tor zählt nicht, schließlich hat der Torwart den
Schuh gefangen.

B) Das Tor zählt 

C) Das Tor zählt nicht und der Spieler bekommt eine
gelbe Karte wegen Spielens ohne Schuh 

7. Ein Spieler führt eine Ecke aus. Diese landet direkt
am Pfosten des Tores und von dort zurück zu dem
Spieler. Dieser nimmt nun den Ball an und flankt in die
Mitte ,wo ein Stü rmer ein Tor erzielen kann.
Entscheidung? 

A) Das Tor zählt, schließlich ist der Ball gegen den
Pfosten gegangen.

B) Der Treffer zählt nicht, SR Ball 

C) Der Treffer zählt nicht, indirekter Freistoß, wo ein
zweites Mal gespielt. 

8. Ein Spieler wirft einen Einwurf zu seinem Torhüter
zurück. Dieser hat nicht aufgepasst und kann den Ball
nur noch mit der Hand berühren, allerdings nicht ver-
hindern, dass der Ball ins Tor fliegt .Und jetzt?

A) das Tor zählt nicht, schließlich kann aus einem
Vorteil kein Nachteil werden: Eckstoß 

B) Indirekter Freistoß, wo Torwart den Ball berührte
wegen der Rückpassregel 

C) Das Tor zählt. 

9. Beim Entscheidungsschießen wird ein Ball auf das
Tor geschossen. Der Torhüter kann den Ball an den
Pfosten lenken. Von dort prallt dieser direkt auf einen
im Torraum befindlichen Stein, von wo der Ball Ins Tor
gelangt. Entscheidung? 

A) Das Tor zählt nicht

B) das Tor zählt

C) der Strafstoß ist zu wiederholen 

10. Ein Torhüter fängt eine Flanke ab. Nun schlägt er
den Ball ab und überrascht den gegnerischen
Torwart. Der Ball hüpft über diesen direkt ins Tor. Und
nun? 

A) Das Tor zählt 

B) das Tor zählt nicht 

C) der Abschlag ist zu wiederholen.

Deðerli Hakem arkadaþlarým ve Sporseverler.
Berlin’ de Türkiye kökenli Hakem arkadaþýmýzý veya
arkadaþlarýmýzý Enaz Ýkinci ligde görmek isterdim ama
maalesef olmadý. Umudun bittiði yerde hic olmadým.
14 yaþýndan itibaren Bundesligaya gitmek isteyen
olursa hemen yardýmcý olmaya hazýrým. Lü tfen
Hakem Arkadaþlara destek ve anlayýþlý Olun. Onlarýn
vereceði karar nihayetinde gecerlidir.

Cevablar için ulaþacaðýnýz

ali@tornadosport.de Fax.030-7886799
info@tornadosport.de Fax-030-70764488 

Veya Posta: Tornado Sport, Koburger Str. 18, 10825
Berlin

Cevaplarýnýzý bekliyor, saðlýklý zamanlar       diliyorum.

Sportmence Kalýn

Hakem Ali Günseven



Temren Elmasoðlu

Hürtürkel E Jugend

Besiktas D Jugend

Anadolu Umutspor D Jugend

Türkiyemspor D Jugend Trabzonspor D Jugend

SC Staaken D Jugend SC Staaken

Türkiyemspor D Jugend

ATATÜRK KUPASI
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Staaken, Berlin Türkiyem-
spor'u 2-1 yenerek birincili-
ðe uzandý.
(D) küçüklerde turnuvanýn
en iyi oyuncusu SC
Staaken'den Niels
Gadeike, en iyi kaleci yine
bu takýmdan Maximilian
Mittstaedt seçilirken, (E)
küçüklerde en iyi oyuncu
SC Staakenli Maurice Engst, en iyi kaleci de BSV
Hürtürkel'den Faysal Kayed oldu. 
Turnuva kapsamýnda Berlin Türkiyemspor ve 1. FC
Lübars'in kýz takýmlarý da dostluk maçý yaptý. Bu karþý-
laþmayý Berlin Türkiyemspor 3-0 kazandý. 
Atatürk Kupasý Berlin Salon Turnuvasý'ný Berlin Futbol
Federasyonu (BFV) Baþkaný Bernd Schulz, Almanya
Türk Toplumu Baþkaný Kenan Kolat, Berlin Eyalet
Meclisi Üyesi Ö zcan Mutlu ve BFV uyum sorumlusu
Mehmet Matur da izledi. Turnuva çerçevesinde  sana-
tçý Atilla Taþ da bir konser verdi.

Temren Elmasoðlu

Almanya'da her yýl geleneksel olarak düzenlenen
Atatü rk Kupasý Berlin Salon Turnuvasý'n Berlin
Türkiyemspor kazandý. 
Tü rk Spor Merkezi tarafýndan düzenlenen ve
Charlottenburg semtindeki Sömmering Spor
Salonu'nda yapýlan turnuvaya, Berlin liglerinde oynay-
an, 12'si büyük, 8'i (D) küçükler ve 8'i (E) küçükler
takýmlarý olmak üzere toplam 28 takým katýldý. 
Büyüklerde Berlin Türkiyemspor, finalde Hürriyet
Burgund takýmýný 2-1 yenerek birinci oldu. Berlin
Türkiyemspor'un gollerini Burak Ýlgin ve Süleyman
Kapan atarken, Hürriyet Burgund'u golünü Ö mer
Karapýnar kaydetti. 
NSCC Trabzonspor, üçüncü lük karþýlaþmasýnda
BSV Hürtürkel'i 3-0 yendi. 
Turnuvanýn gol kralý, 9 gol atan Anadolu
Umutspor'dan Erdem Ö ner olurken, turnuvanýn en iyi
oyuncusu Hürriyet Burgund takýmýndan Ö mer
Karapýnar, en iyi kaleci de BSV Hürtü rkel'den
Abdullah Erbay seçildi. 
(D) küçüklerde, BSV Hürtürkel'i finalde yenen SC
Staaken birinci olurken, (E) küçüklerde de SC

ATATÜRK KUPASI BERLÝN SALON TURNUVASI'NI BERLÝN TÜRKÝYEMSPOR KAZANDI 
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Hilalspor Ýkinci Takým

Al-Dersimspor`a liderlik yakýþtý
Landesliga 2.grupta mücadele veren Al-
Dersimspor ilk yarýnýn sonunda liderlik koltuðu-
nun keyfini çýkardý. Kendi grubunda kuvvetli
takýmlar ile Hürtü rkelspor ve Hilalspor gibi
takýmlarýn bulunmasýna raðmen ligin ilk yarýsý
boyunca iyi bir mücadele sergileyen Al-
Dersimspor, derbi maçlarda Hürtürkelspor ile 1-

1 berabere kalýrken Hilalspor`u 3-0 maðlup
etmeyi baþardý. Al-Dersimspor yaptýðý 14 maçta
11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 maðlubiyet aldý.
38 gol atýp kalesinde16 gol gördü ve 35 puan
topladý. En yakýn rakibine 1 maç eksiði ile 2
puan fark atan Al-Dersimspor tehi maçýný da
kazandýðý takdirde ligin 2. Yarýsýna 5 puan farkla
önde girecek. 
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Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takýmlarýndan
Hertha BSC Berlin ile 4. Lig'de (Regionalliga)
mücadele eden Berlin Türkiyemspor, diyaliz
hastasý çocuklar için dostluk maçý yaptý.
Friedrich-Ludwig-Jahn Stadý'nda yapýlan karþý-
laþmanýn baþlama vuruþundan önce Hannover
96'nýn kalecisi Robert Enke için saygý duruþun-
du bulunuldu. Hertha BSC Berlin, Berlin
Türkiyemspor'u 3-2 yendi. Maçýn 4. dakikasýnda
Raffael'in attýðý golle Hertha BSC Berlin 1-0 öne
geçti ve ilk yarý Hertha Berlin'in 1-0 galibiyeti ile
bitti. 64. dakikada Steinwarth'in attýðý golle
Türkiyemspor 1-1'lik eþitiýði saðladý. 67. dakika-

da ceza sahasýnda topun Kaka'nýn eline çarp-
masý sonucunda Türkiyemspor'un kazandýðý
penaltý atýþýný Steinwarth gole çevirdi ve
Tü rkiyemspor, 2-1 öne geçti. Hertha BSC
Berlin, 88. dakikada Bigalke ve 90. dakikada
Perdejad'ýn attýðý gollerle karþýlaþmadan 3-2
galip ayrýldý. Karþýlaþmayý 439 kiþi izlerken,
Hertha BSC Berlin'in menajeri Michael Preetz
de 5 bin Avro baðýþta bulundu. (A.A.) 

HERTHA BSC VE BERLÝN TÜRKÝYEMSPOR, DÝYALÝZ HASTASI ÇOCUKLAR ÝÇÝN
DOSTLUK MAÇI YAPTI
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ALMANYA'DA TÜRK KADIN HAKEM
FOCUS DERGiSi, ALMANYA'DA 

FUTBOL HAKEMLÝÐÝ YAPAN 
SÝNEM TURAÇ'I TANITTI

Focus dergisi, Almanya'da futbol hakemliði
yapan Sinem Turaç'ý tanýttý.Haberde, 21 yaþýn-
daki Turaç'ýn Berlin eyaletindeki lig maçlarýnda
ve Berlin dýþýnda 2.Lig bayan futbol karþýlaþma-
larýný yönettiði, ayný zamanda Alman Futbol
Federasyonu'nun uyum elçisi olduðu belirtildi. 
Turaç'ýn küçüklüðünde komþu çocuklarýyla bir-
likte futbol oynadýðý, ailesinin tepkisini kýrdýktan
sonra da bir kýz takýmýnda oynamaya baþladýðý

belirtilen haberde, Berlinli bir hakemin tavsiyesi
üzerine Sinem Turaç'ýn hakem olmaya karar
vererek, 15 yaþýnda hakemlik sýnavýný kazandý-
ðý kaydedildi. Alman Kuzey-Doðu Futbol Birliði
Hakemler Komisyonu Baþkaný Gerhard Müller,
Turaç'ýn gelecek için ümit vadeden hakemler-
den biri olduðunu, gelecek yýldan itibaren
Bayanlar 1.Ligi'nde hakemlik yapabileceðini bil-
dirdi. Alman hükümetinin uyumdan sorumlu
Devlet Bakaný Maria Böhmer'in Turaç'ý baþbak-
anlýðý davet ettiði, burada Baþbakan Angela
Merkel ile de görüþtüðü belirtildi. Turaç da der-
giye yaptýðý açýklamada, ''Futbolda deðiþik kü l-
türlerden insanlar bir araya geliyor. Bu, birlikte
konuþulan bir dil gibi'' dedi. (A.A.)



Geleneksel olarak her sene düzenlenen Ýmam-
lar ve Papazlar maçýnýn bu sene özel misafirleri
vardý. Ýki günlük bir ziyaret için Almanya'nýn
baþkenti Berlin'e gelen Ýngiltere veliahtý Prens
Charles ve eþi, Ýmamlar ve Papazlar arasýnda
oynanan bir dostluk maçýný da izledi.
Berlin Eyaleti Baþbakaný Klaus Wowereit ve
Berlin eyaletinin göç ve uyum sorumlusu Günter
Piening, Berlin Ýslam Federasyonu  Genel
Sekreteri Burhan Kesici, IGMG Berlin Bölge
Baþkaný Siyami Ö ztürk maçý izleyenler arasýn-
da idi. Ýmamlarla Papazlar arasýnda geleneksel
olarak yapýlan dostluk maçýný izlemek üzere
Katzbachstadýna binlerce Berlinli akýn etti.
Prens Charles burada 0-0 golsüz berabere
kalan Ýmamlara ve Papazlara kupalarýný verir-
ken, eþi Camilla da yan sahada oynanan minik-
ler karþýlaþmasýnda FC Ýnternationale Berlin'i 3-
1 yenen Türkiyemspor oyuncularýna birer kupa
verdi. Ýmamlarýn kaptaný Fatih Cami Ýmamý
Orhan Sarý, yapmýþ olduðu açýklamada, dostluk
ve centilmenliðin öne çýkdýðý maça yoðun ilgi
gösterilmesi bizi çok mutlu etti. Fatih Cami
Ýmamý Orhan Sarý kaptan olarak takýmýmýz
adýna, Prens Charles'e bir buket çiçek hediye
ederek, kendilerini ziyaret ederek maçý izleme-
sinden dolayý kendisine teþekkür ettiðini söyledi.
Her iki karþýlaþmayý da Alman ve aralarýnda çok
sayýda Türk`ün de bulunduðu yabancýlar izledi.
Prens Charles maçlardan sonra seyircilerle de
ayakta kýsa bir süre sohbet etti.

MENDERES SÝNGÝN

ÝMAMLARLA ÝLE PAPAZLARIN
MAÇI DOSTÇA BiTTi.

Prens Charles maçý izledi 
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Basketbolda, Avrupa Erkekler Kupasý (A)
Grubunda Galatasaray, deplasmanda Alba
Berlin takýmýna 87-77 yenildi. Hýrvat Sradan
Dozai, Fransýz Nicola Maestre ve Sýrp Marco
Juras hakem üçlüsünün yönettiði karþýlaþma,
Almanya'nýn baþkenti Berlin'de O2 World Spor
Salonunda yapýldý. 10 bin 340 kiþinin izlediði
maçýn ilk periyodu 23-17 ev sahibi takýmýn
üstünlüðüyle geçilirken, takýmlar devre arasýna
37-37'lik skorla berabere girdiler. Galatasaray,
3. periyoda aradaký farký kapatmanýn avantajýy-
la girdi, ancak bu periyotta 25 sayý üreten rakibi
karþýsýnda 20 sayý bulabildi. 3. periyot 62-57

Alba Berlin'in üstünlüðüyle tamamlandý. Her
takým da ilginç bir þekilde son periyotta da yine
ayný sayýda skor ürettiler ve karþýlaþma 87-77
Alman ekibin galibiyetiyle bitti.
Galatasaray'da Mike Wilkinson 27 sayýyla
maçýn en skorer oyuncusu oldu. Darius
Washington 19, Radoslav Rancik 13, Murat
Kaya 12, Simas Jasaitis de 11 sayý üretti, ancak
yenilgi engellenemedi. Alba Berlin'de ise
Immanuel McElroy 21, Julius Jenkins 17,
Dragan Dojcin de 15 sayýyla galibiyeti getiren
isimler oldular. (A.A.)

Alba Berlin - Galatasaray
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Alman Birinci Buz Hokeyi Liginde oynayan ilk
Tü rk olan Sinan Akdað (20), hayalinin
Amerika'daki Ulusal Hokey Ligi NHL'de oyna-
mak olduðunu söyledi. Krefeld Pinguine taký-
mýnda oynayan Sinan, yaptýðý açýklamada,
NHL'nin dünyanýn en iyi ligi olduðunu belirterek,
"Hayalim NHL'de oynamak. En iyi lig orasý,
ancak Almanya'dan oraya gitmek þimdilik benim
için zor" dedi. 
Alman milli takýmýnýn genç takýmlarýnda da
oynadýðýný ifade eden Sinan, kendisini daha da
geliþtirerek büyüklerde de forma giymek istedi-
ðini kaydetti. 
Ailesi Adanalý olan Sinan, internetten ya da tele-
vizyondan Türkiye'deki buz hokeyi maçlarýný
izlemeye çalýþtýðýný, Tü rkiye'de buz hokeyi
düzeyinin yükseðe çýkmasý durumunda
Türkiye'de forma giyebileceðini söyledi.
Almanya'da ailesi ile birlikte buz hokeyi oynanan
bir salonun yakýnlarýnda oturduðunu ve bu spo-
run ilgisini çektiðini, 8 yaþýna kadar buz hokeyi
ve futbol oynadýðýný belirten Sinan, "8 yaþým-
dayken babam bana futbol mu, yoksa buz
hokeyi mi oynamak istediðimi sordu. Ben de buz

hokeyine karar verdim" dedi. 
Krefeld Pinguine takýmýyla baþarýlý olmak istedi-
ðini ifade eden Sinan, geçen yýl ligi 6. sýrada
bitirdiklerini, bu sezon 12. sýrada bulunduklarýný,
kalan maçlarý baþarýlý bir þekilde bitirerek sýrala-
mada daha yükseðe çýkmak istediklerini kaydet-
ti. Rosenheim kentinde doðan, 1,89 metre boy-
unda ve 91 kilo aðýrlýðýnda olan Sinan, 2007
yýlýndan bu yana Krefeld Pinguine takýmýnda
oynuyor. Savunma oyuncusu olan Sinanýin
Krefeld Pinguine takýmýyla 2012 yýlýna kadar
sözleþmesi bulunuyor. (A.A.)
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Berlin`in en büyük salon turnuvasýnda da ikin-
ci olan Al-Dersimspor Bayanlarý devleri dize
getirdi. Finale kadar çok baþarýlý olan Sultanlar,
ilk ve tek maðlubiyeti þampiyonluk maçýnda alýn-
ca ikincilikle yetindiler. 

Turnuvanýn gol kraliçeliðini Al-Dersimspor`lu
Susu (5 gol) kazanýrken, DFB Uyum Elçisi
Hakem Sinem Turaç ve yine deneyimli hakem-
lerimizden Gülseren Gül baþarýlý idareleri ile
göz kamaþtýrdýlar. Final öncesi dans gösterileri
yapan Eserzade alkýþlarla ödüllendirildi. 

61 takýmýn katýldýðý ve Verbandsliga þampiyonu
olup 13. Berlin salon turnuvasýnda oynamaya
hak kazanan Al-Dersimspor Bayan Futbol
Takýmý, Berlin`in bayanlararasý en büyük salon
futbol þampiyonasýnda yine çok baþarýlý oldu ve
finalde Lichterfelde FC`ye 2-0 yenilerek çok iste-
dikleri þampiyonluk kupasýna ulaþamadýlar. 
Tennis Borussia (1. Bundesliga), BW Hohen

Neuendorf (2. Bundesliga), 1. FC Lübars
(Regionalliga), 1. FC Union (Regionalliga), BSC
Marzhan (Regionalliga) Verbandsliga þampiyo-
nu,  Landesliga þampiyonu, Bezirksliga þampiy-
onu ve BFV karmasýnýn katýldýðý turnuvada
maçlar iki grupta yapýldý.

Kendi grubunda oynadýðý 4 maçta 3 galibiyet ve
1 beraberlik alan Al-Dersimspor`lu Bayanlar yarý
final maçýnda da bu turnuvayý 6 kez kazanan 1.
Bundesliga takýmý Tennis Borussia`yi 2-1 yene-
rek finale kaldýlar. Final maçýnda Lichterfelder
FC ile karþýlaþan Sultanlar kupayý kaldýrmanýn
heyecanýný yenemeyince sahadan 2-0 maðlup
ayrýldýlar ve ikincilik gibi büyük bir baþarýya
imza attýlar. 
Ýkincilik Kupasýný Berlin Futbol Federasyonu
Baþkaný Bernd Schulz ve Berlin Futbol
Federasyonu yetkilisi Mehmet Matur`dan alan
Al-Dersimspor`lu bayanlar çocuklar gibi þendi-
ler.

Temren ELMASOÐLU

Sultanlar alkýþlarla
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Bu yýl 13. sü yapýlan Verbandsliga Bayanlar
salon turnuvasýnýn þampiyonu Al-Dersimspor
oldu. 

Kalabalýk bir seyirci topluluðunun da izlediði
Verbandsliga Bayanlar salon turnuvasýnda ilk
elemelerde final grubuna kalmayý baþaran SV
Blau-Gelb, BSV Grün-Weis Neukölln, SFC
Stren 1900, Tennis Borussia II, SV Adler Berlin
ve Al-Dersimspor birbirleri ile kýyasýya mücade-
le ettiler. Son maça kadar kimin þampiyonluk
ipini göðüsleyeceði belli olmayan final grubu
karþýlaþmalarýnda Al-Dersimspor Bayanlarý ilk
maçta SV Adler'i Zeynep (2), Susu ve
Sophie`nin golleri ile 4-0 yenerken ikinci maçta
Tennis Borussia II takýmýna þanssýz bir þekilde
1-0 maðlup oldu. 

Turnuvanýn 3. maçýnda Susu`nun attýðý golle
öne gecen Al-Dersimspor bayanlarý sahadan 1-
1 beraberlikle ayrýlarak zor dönemece girdi.
Turnuvanýn 4. Maçýnda Blau-Weis Neukölln`ü
Zeynep (3), Susu ve Sophie`nin golleri ile 5-1

yenen Al-Dersimspor bayanlarý final niteliði taþ-
ýyan SFC Stern1900' ü  de Susu ve Mehtap`ýn
attýklarý gollerle 2-0 yenerek þampiyon oldular. 
Turnuva`nýn sponsorluðunu üstlenen Butterfly
spor Maðazasý sahibi ve Berlin Futbol
Federasyonu temsilcisi Mehmet Matur`a 50 yaþ
günü dolayýsýyla bir hediye sepeti verilirken,
Mehtap Ardahanlý da bu turnuvalara en çok
katýlan (13. kez) futbolcu olarak ödüllendirildi. 
Turnuvanýn  gol kraliçeliðini de 6`þar gol kayde-
den Zeynep ile Susu arasýndaki penaltý atýþlarý
tayin etti ve 3-2 galip gelen Zeynep kraliçelik
ünvanýný kaptý.

Al-Dersimspor Bayan Takýmý: 

Baros, Safiye, Aylin, Susu, Mehtap, Sophie,
Armina, Zeynep, Burcu

Temren ELMASOÐLU

Al-Dersimspor Bayanlarý 
Verbandsliga þampiyonu
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MUZAFFER TOSUN, HAFÝF
SÝKLETTE KITALARARASI
BOKS ÞAMPÝYONU OLDU

Berlin'de yapýlan boks müsabakalarýnda 34
yaþýndaki Türk kökenli boksör Muzaffer Tosun,
hafif siklette GBU (Küresel Boks Birliði) kýtalara-
rasý þampiyonu oldu.
Tosun, ''Schöneweide Centrum''da yapýlan
karþýlaþmada, Alman rakibi Nico Schröder'i 10.
rauntta teknik nakavtla yendi. 
Karþýlaþmanýn baþýndan itibaren iyi bir mücade-
le sergileyen ve özellikle 9. rauntta rakibine sert
yumruklar vuran Tosun, 10. raundun baþýnda
köþesinden kalkamayan Schröder'in antrenörü-
nün havlu atmasý sonucunda karþýlaþmayý tek-
nik nakavtla kazandý. 

Muzaffer Tosun, çok sayýda Türk vatandaþýnýn
da izlediði karþýlaþma sonrasýnda GBU
Kýtalararasý Þampiyonluk kemerini aldý. 
Tosun, normal olarak bu karþýlaþmada Ö zbek
boksör Jonny Ýbramov'a karþý GBU Dünya
Þampiyonluðu için mücadele edecekti. Ancak,
Ýbramov'un kaþýnýn açýlmasý nedeniyle gelmedi-
ði, yerine Alman boksör Schröder'in kýtalararasý
þampiyonluk için mücadele ettiði belirtildi. (A.A)
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E-plus Shop Berlin Schöneberg

Kaiser-Wilhelm-Platz 4 · 10827 Berlin

b-kaiser-wilhelm-platz@e-shop.de

www.e-shop.de/b-kaiser-wilhelm-platz/

Mo.-Fr. 10:00-19:00 Uhr

Sa. 10:00-16:00 Uhr

AKTION!

Bringe diesen Couponabschnitt

mit und spare die

Anschlußgebühr!

Nur gültig bis 30.04.2010


