
1

SES 27.qxd:SES 27 16.12.2010  15:55 Uhr  Seite 1



SES 27.qxd:SES 27 16.12.2010  15:55 Uhr  Seite 2



3

Merhabalar Sevgili
SES Okurlar⁄

2010 yılının bu son
dergisinde sizlere
tekrar ‘Merhaba’
demenin sevincini
ya‚ıyoruz.
Haftalar, aylar geçip
gitti ve 2011 yılına
girmeye günler kal-
dı. Tüm okurları-
mız⁄n, yeni yılını
‚imdiden kutluyor, 2011’in sıhhat, mutluluk ve
ba‚arı getirmesini diliyoruz.

Sevgili Okurlar

Berlin gibi büyük bir kentte ya‚adı©ımızdan, bura-
daki etkinlikler de yıl boyu bitmek bilmiyor. Her
hafta gerçekle‚en kültür ve sanat etkinliklerine,
cemiyet toplantılarına yeti‚meye çalı‚ıyoruz.

Bu arada planımızda her sayı bir söyle‚i de var,
ancak yıl sonuna do©ru sanatçılarımız öylesine
dolu idi ki, randevu almakta güçlük çektik. Fakat
yeni yılda, ilk sayıdan ba‚layarak dergimiz için
söyle‚i sözü aldı©ımız birkaç sanatçımızla ilginç
söyle‚iler yapaca©ız, bunun müjdesini ‚imdiden
verelim.

Sevgili Okurlar
Bu sayıda yine zengin bir içerik sizleri bekliyor.

Her yıl 29 Ekim´de kutladı©ımız Cumhuriyet
Bayramı bu yıl da co‚kuyla kutlandı. Berlin
Ba‚konsolosu Sayın Mustafa Pulat’ın Berlin
Belediye Sarayı’nda verdi©i Cumhuriyet Resep-
siyonundan renkli görüntülerimiz var.

Bu yıl 15 Kasım’dan itibaren kutladı©ımız Kurban
Bayramı’yla ilgili olarak, TDU’daki bayramla‚mayı
arkada‚larımız görüntülediler.

Almanya´nın, hatta Batı Avrupa’nın tarihi yönden
en önemli Camiisi Íehitlik Camii üzerine de bir
haberimiz var. Berlin Ûçi‚leri Senatörü Erhard
Körting Íehitlik Camii’ni ziyaret etti.
Bunlardan ba‚ka dergimizde yer alan politika
dünyasından, sanat olaylarından ve cemiyet dün-
yasından haber ve foto©raflar ilginizi çekecektir.

Sevgili okurlar, yeni yılda bir dahaki sayıda
bulu‚uncaya dek esen kalınız.

Ahmet TUNGA
ahmet-tunga@gmx.de
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24 KASIM ÖÌRETMENLER GÜNÜ BERLÛN'DE VERÛLEN BÛR RESEPSÛYONLA KUTLANDI

31 Aral⁄k 2010 TARÛHÛNDEN ÛTÛBAREN PASAPORTLAR UZATILMAYACAK

24 Kasım Ö©retmenler Günü vesilesi ile Berlin'de,
ö©retmenlerin katıldı©ı bir resepsiyon verildi.
Resepsiyonun açılı‚ında konu‚an Türkiye'nin
Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet, ö©retmenler ile
böyle özel bir günü payla‚maktan duydu©u mem-
nuniyeti dile getirerek, "Bireylerin hayata hazırlan-
masında temel bir rol üstlenen ve böylelikle
toplumların aynası olan ö©retmenler, e©itim politi-
kası ve teorisini uygulamaya koyan, uygulama
sonuçları ile teorileri etkileyen, e©itimde uzmanlık
çalı‚malarından ve ara‚tırmalarından yararlanan,
aynı zamanda bu çalı‚malara katkı sa©layan en
önemli ki‚ilerdir" dedi.

Ö©retmenlere bilgi toplumuna giden yolda geride
kalınmaması için önemli görevler dü‚tü©ünü belir-
ten Acet, "Bir ülkede ekonomik, siyasal, hukuksal

Berlin Ba‚konsoloslu©un yap⁄lan bas⁄n
aç⁄klamas⁄na göre, 31 Aralık 2010 tarihinden itiba-
ren eski tip pasaportlara (lacivert pasaport) uzat-
ma ve yenileme i‚lemi yapılmayacaktır. (Halen
geçerli olan eski tip pasaportlar süreleri dolana
kadar kullanılabileceklerdir)

Posta aracılı©ıyla yapılan yenileme ve uzatma
i‚lemleri de 15 Aralık 2010 tarihi itibariyle durduru-
lacaktır.

Mevcut pasaportunun süresi dolan veya yeni
pasaport almak isteyen vatanda‚larımızın, "e-
pasaport" almak için öncelikle 7/24 hizmet veren
ça©rı merkezinden Telefon 0090 – 216 444 30 20)
veya www.epasaport.gov.tr adresindeki internet

alanlarda ne kadar reform yapılırsa yapılsın, o
ülkenin en büyük hazinesi olan insan unsuru, kendi
kendine dü‚ünebilen, yaratabilen, giri‚imci, yük-
sek nitelikli yurtta‚lar olarak tüm yönleri ile
e©itilmeden, yapılan tüm çalı‚malar bo‚a çıkacak-
tır" ‚eklinde konu‚tu.

Sadece ara‚tıran, sorgulayan ve bilgi üretimine
katkıda bulunan toplumların kendilerini daha ileri
düzeylere ta‚ıyabilece©ini ve geleceklerini güven-
ce altına alabileceklerini ifade eden Acet, dünyada
ya‚anan geli‚melerin gerisinde kalınmaması, yeni-
likleri izleyen de©il, yeniliklere yön veren bir ülke
konumuna gelinebilmesi için e©itim sisteminin
geli‚tirilmesinin ve vatanda‚ların e©itim düzeyi ile
e©itim hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesinin
‚art oldu©unu kaydetti.

sitesinden randevu almaları gerekmektedir.

Randevu alan vatanda‚larımız kendilerine belirti-
len tarih ve saatte Ba‚konsoloslu©umuza müra-
caat edeceklerdir.

Ba‚konsoloslu©umuza gelmeden önce lütfen
i‚lemler için gerekli belgelere sahip oldu©unuzdan
emin olunuz.

Pasaport müracaatı sırasında getirilmesi gereken
belgeler için www.epasaport.gov.tr adresinden
bilgi alınabilir.

MENDERES SÛNGÛN
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Berlin'deki Türk Íehitlik Camii´sine bu yıl
içinde 4.kez kundaklama giri‚iminde bulu-
nuldu.

Berlin'deki Türk Íehitlik Camii´sine bu yıl içinde
4.kez kundaklama giri‚iminde bulunuldu.
Íehitlik Camiisi Derne©inin Ba‚kanı Yavuz Selim
Akgül, bundan önceki kundaklama giri‚iminin
Ramazan ayında, bugünkü giri‚imin de Cumaya
denk gelen bir Kurban Bayramı gününde yapılmı‚
olmasından özellikle büyük üzüntü duyduklarını
söyledi.
Kundaklama giri‚iminin caminin arka tarafında
yapıldı©ını ifade eden Akgül, olayda caminin dı‚
cephesinin hafif hasar gördü©ünü kaydetti.
Akgül, yangının bir çelik propan gazı ‚i‚esi ile çık-
artıldı©ını belirterek, kundaklama giri‚iminde bulu-
nan ki‚inin söz konusu çelik ‚i‚eyi, olay yerinde
bulunan bir el arabasıyla ta‚ıdı©ının tahmin edil-
di©ini, olay yerinde kırık ‚arap ‚i‚esinin de bulun-
du©unu söyledi.
Camii görevlisi Yusuf Yılmaz, sabah saat 6 civarın-
da camiye geldi©ini ve hareketlere duyarlı bir
kameranın yangın alarmı verdi©ini tespit etti©ini,
kısa bir süre içinde de kameraların ba©lı oldu©u
özel güvenlik ‚irketinden görevlilerin camiye
geldi©ini belirtti.
Ûmam Mustafa Aydın da verdi©i vaazda vatan-
da‚lara terör olaylarına kar‚ı dikkatli olmaları ve
‚üpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmeleri
ça©rısında bulundu.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis,
soru‚turmanın çok yönlü bir‚ekilde sürdürül-
dü©ünü bildirdi.

BERLÛN EYALETÛNÛN ÛÇÛÍLERi BAKANI
KÖRTÛNG, KUNDAKLAMA GÛRÛÍÛMÛNDE
BULUNULAN TÜRK ÍEHÛTLÛK CAMÛÛ'YÛ
ZÛYARET ETTÛ

Berlin Eyaleti Ûçi‚leri Bakanı Ehrhard Körting ve
Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin Eyalet Meclisi
Üyesi Bilkay Öney, 4 gün önce kundaklama
giri‚iminde bulunulan Berlin Türk Íehitlik Camii'yi

ziyaret etti.
Körting, ziyarette Türkiye'nin Berlin Ba‚konsolosu
Mustafa Pulat, Din Hizmetleri Ata‚esi Hüseyin
Hayri Ya‚ar, Camii derne©i Ba‚kanı Yavuz Selim
Akgül ve Camii Ûmamı Mustafa Aydın'dan bilgi aldı.
Körting, ziyaret sonrasında yaptı©ı açıklamada,
olayla ilgili kendisinin bir ‚ey söyleyemeyece©ini,
soru‚turmanın Eyalet Suç Dairesi tarafından yürü-
tüldü©ünü ifade etti.
Bu tür olayların meydana gelmemesi için önlemle-
rin alınması gerekti©ini belirten Körting, faillerin
bulunması için olay yerinin kamerayla gözetlenme-
si veya daha iyi korunması gibi önemlerin
dü‚ünülebilece©ini kaydetti.
Almanya'daki olası terör saldırısıyla ilgili olarak
''terör tehditlerinden Müslümanların da endi‚e
duydu©unun'' hatırlatılması üzerine Körting,
bunun için herkesin birbiriyle konu‚ması, diyalog
içinde olmaları gerekti©ini kaydetti.
Körting, daha önce yaptı©ı ve Müslüman dernekler
tarafından tepki ile kar‚ılanan ''Arapça ya da di©er
bir yabancı dili konu‚uyorlarsa yetkili makamlara
haber verilmesinin ‚art oldu©unu dü‚ünüyorum"
‚eklinde ifadesinin hatırlatılması üzerine de, bu ifa-
denin yanlı‚ ve talihsiz bir açıklama oldu©unu yine-
ledi.
Korkuların körüklenmemesi gerekti©ini ifade eden
Körting, yabancıların topluma entegrasyonunun bu
konu ile karı‚tırılmaması gerekti©ini, burada
Müslüman olan insanların da ya‚adı©ını, bu insan-
ların Berlinli olduklarını, ülkede din özgürlü©ünün
bulundu©unu ve bu insanların dini ya‚amlarının
ciddiye alınması gerekti©ini belirtti.
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BERLÛN'DE TÜRK, NORVEÇ VE ALMAN SANATÇI-
LARDAN "BAKIÍDEÌÛÍÛMÛ" ADLI ORTAK RESÛM
VE PLASTÛK SERGÛSÛ

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet'in
ni‚anlısı olan Türk sanatçı Yıldız Grönlund,
Norveç'li sanatçı Eva Nordal ve Alman sanatçı Sven
Wiebers "Bakı‚de©i‚imi" adı altında ortak bir
resim ve plastik sergisi açtı.
Serginin açılı‚ına sanatçıların yanı sıra Türkiye'nin
Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet, Berlin
Ba‚konsolosu Mustafa Pulat ile e‚i Tülin Pulat,
Almanya D⁄‚i‚leri Bakanlı©ı Kültür ve Ûleti‚im Daire
Müdürü Werner Wendt ve Büyükelçilik Elçi
Müste‚arı Ûskender Okyay ile çok sayıda Türk ve
Alman davetli katıldı.
Acet burada yaptı©ı konu‚mada, Norveçli, Alman
ve Türk sanatçıların birarada sergi açmasının
müstesna bir durum oldu©unu belirterek, bunun
belki de Berlin'de ilk kez gerçekle‚ti©ini söyledi.
Sanatın evrenselli©ine dikkat çeken Acet, ortak
sergi açan bu sanatçıların kültürler arasında köprü-
ler kurdu©unu kaydetti.
Her 3 sanatçının da göç tecrübesine sahip
oldu©unu, Wiebers'in eski Do©u Almanya'dan
(DDR), Nordal'ın Norveç'ten ve Grönlund'un
Türkiye'den geldi©ini ifade eden Acet, bu sanatçıla-
rın, yaratıcılı©ın ve yeni dü‚üncelerin yeri olan
Berlin'de bulu‚tu©unu sözlerine ekledi.
Wendt de, 15 milyon göçmen kökenlinin ya‚adı©ı
Almanya'da farklı kültürler arasında ho‚görü
anlayı‚ının yaygınla‚tırılabilmesi için "bakı‚
de©i‚imi" gerekti©ini belirterek, çe‚itli halkların ve
kültürlerin bulu‚masının kar‚ılıklı saygıyı artır-
dı©ını, sanatın böyle bir etkisinin bulundu©unu
ifade etti.
Sergide çok sayıda ya‚lı boya resmi bulunan, 1961
yılında Türkiye'de do©an ve 1979 yılında ö©renim
amacıyla Almanya'ya gelen Yıldız Grönlund, 1995
yılından beri Berlin'de serbest sanatçı olarak
çalı‚ıyor.

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF
ÛLÇESÛ BELEDÛYE BÛNASINDA "KADIKÖY" ADLI
FOTOÌRAF SERGÛSÛ AÇILDI

Charlottenburg-Wilmersdorf ilçesi belediye bina-
sında, Ûstanbul'un Kadıköy ilçesinin tarihini anla-
tan "Kadıköy: Geçmi‚i, dünü ve bugünü" adlı
foto©raf sergisi açıldı.

"Kadıköy-Friedrichshain-Kreuzberg Karde‚ Ûlçe
Derne©i" tarafından düzenlenen sergi açılı‚ına,
Türkiye'nin Berlin Ba‚konsolosu Mustafa Pulat,
Muavin Konsolos Mert Do©an, Sosyal Demokrat
Parti (SPD) Berlin Eyalet Meclisi Üyesi Ülker
Radziwill, Charlottenburg-Wilmersdorf uyum
sorumlusu Mustafa Çakmako©lu, derne©in ba‚kanı
Christiane Zieger ve yönetim kurulu üyesi Serpil
Aydınlı ile çok sayıda davetli katıldı.

Çakmako©lu, serginin Charlottenburg-Wilmersdorf
belediye binasında sergilenmesinden büyük mem-
nuniyet duydu©unu belirterek, serginin gerçe-
kle‚mesinde katkıda bulunan herkese te‚ekkür
etti.

Zieger de Kadıköy ile Friedrichshain-Kreuzberg'in
uzun yıllardan bu yana karde‚ ilçe olduklarını,
geçmi‚te ortak çalı‚malar yaptıklarını ifade ederek,
Ûstanbul ile Berlin'in karde‚ kent olmasının 20.
yılında Kreuzberg Müzesi'nde Ûstanbul'un tarihini
gösteren 3 boyutlu bir serginin de açıldı©ını hatır-
lattı.

Aydınlı da, bu sergi ile Ûstanbul'un, do©du©u ve
büyüdü©ü ilçe olan Kadıköy'ün tanıtımına bir katkı
sa©lamak istediklerini ve Berlinlilerin ilgisini
Kadıköy'e çekmeyi hedeflediklerini söyledi.
Serginin kronolojik olarak düzenlendi©ini,
Kadıköy'ün geçmi‚ten bugüne kadarki geli‚iminin
foto©raflarla gösterildi©ini belirten Aydınlı,
Kadiköy'ün çok hızlı bir ‚ekilde de©i‚ti©ini ve büy-
üdü©ünü kaydetti.
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BERLÛN'DE GAZETECÛLÛK ALANINDA MESLEK
EÌÛTÛM YAPAN GÖÇMEN KÖKENLÛ
AKADEMÛSYENLERE SERTÛFÛKA VERÛLDÛ

Berlin'deki Kreuzberg Meslek E©itimi Merkezi
(BWK) tarafından ilk kez gazetecilik alanında veri-
len meslek e©itimini tamamlayan ve aralarında
Türklerin de bulundu©u 23 göçmen kökenli akade-
misyene törenle sertifikaları verildi.
BWK'da düzenlenen sertifika töreninde konu‚an
merkezin yöneticisi Nihat Sorgeç, Almanya'da
ya‚ayan Müslümanlar ve di©er göçmenler hakkın-
da çok az bilgi sahibi olundu©unu gördü©ü için
böyle bir meslek dalına yönelmeyi dü‚ündüklerini
belirterek, kendilerini ba‚ından beri destekleyen
Federal Û‚ Ajansı'na ba©lı Job Center'e ve Dortmund
Üniversitesi ö©retim üyesi Prof. Ulrich Paetzold'a
te‚ekkür etti.
Sorgeç ayrıca, meslek e©itimi gören akademisyen-
lerden bazılarının daha ‚imdiden ZDF ve RBB gibi
yayın kurulu‚larıyla bazı Türk ve Alman gazeteler-
inde i‚ buldu©unu ve bir akademisyenin de, gaze-
tecilik alanında en iyi programı hazırlayanlara ilk
kez verilecek olan Kausa Medya Ödülü için aday
gösterildi©ini kaydetti.
Paetzold da, göçmen kökenlilerin Almanca'yı iyi
konu‚amayaca©ı ‚eklinde bazı kesimlerde önyargı-
ların bulundu©una i‚aret ederek, BWK'nın
sundu©u meslek e©itimi imkanı ile bu önyargıların
kırıldı©ını belirtti.
Göçmen kökenlilerin gazetecilik alanında
çalı‚masının bir büyük avantajının da bu mesle©e
farklı kültürlerin bakı‚ açısını getirmesi olaca©ına
dikkat çeken Paetzold, bunun Alman toplumu için
büyük bir zenginlik olaca©ını söyledi.
Federal Û‚ Ajansı yöneticilerinden Jens Regg de,
gelecekte Alman toplumunda hem ya‚lıların hem
de göçmen kökenlilerin artaca©ına i‚aret ederek,
sadece demografik nedenlerle bile göçmen köken-
li insanların daha yo©un ‚ekilde istihdam piyasası-
na yönlendirilmesi gerekti©ini söyledi.

YEÍÛLLER PARTÛSÛ EÍBAÍKANI CEM ÖZDEMÛR,
MESLEK EÌÛTÛMÛ MERKEZ BWK'YI ZÛYARET ETTÛ

Alman Ye‚iller Partisi E‚ba‚kanı Cem Özdemir,
Kreuzberg semtinde bulunan ve yöneticili©ini Nihat
Sorgeç'in yaptı©ı Kreuzberg Meslek E©itim Merkezi'ni
(BWK) ziyaret etti.
Sorgeç'ten çalı‚maları hakkında bilgi alan Özdemir,
çe‚itli mesleklerde e©itim gören ö©renciler ile sohbet
etti.
Bir ö©rencinin göçmen kökenli siyasetçi olarak genelde
nasıl kar‚ılandı©ı ‚eklindeki bir sorusu üzerine Özde-
mir, göçmen kökenli bir siyasetçi ve parti ba‚kanı ola-
rak herkesten daha fazla gözönünde oldu©unu, bu
nedenle yaptı©ı çalı‚maların daha dikkatle izlendi©ini
söyledi.
Parti ba‚kanı olarak yanında çalı‚acak ki‚inin çok iyi
e©itimli olması gerekti©ini, ba‚vurularda kökene de©il,
vasıflara önem verdi©ini ifade eden Özdemir, Türk
gazetecilerin de kendisinden görü‚ almak istedi©i için,
yanında çalı‚an bir elemanının iyi düzeyde Türkçe ve
Almanca bilmesine dikkat etti©ini kaydetti.
Yanında çalı‚an ki‚ilerin de gözönünde bulundu©unu
belirten Özdemir, Almanya'da hem Almanca'yı hem de
Türkçe'yi çok iyi bilen ki‚ilerin çok az oldu©unu, bu
sorunun Alman e©itim sisteminden kaynaklandı©ını
savundu.
Özdemir, göçmen kökenli siyasetçiye bakı‚ açısının 10
ila 15 yıl öncesine göre de©i‚ti©ini belirterek, 1994 yılın-
da ilk kez milletvekili seçildikten sonra diplomatik
pasaport ile Türkiye'ye gitti©inde, Alman polisinin önce
kendisinin bir yabancı olarak Alman diplomatik pasa-
portu ta‚ıdı©⁄na inanmadı©⁄nı, milletvekili oldu©unu
söyledikten sonra geçi‚ yapmasına izin verdi©ini anlat-
tı.
Türkiye'ye giri‚inde de benzer durumların ya‚andı©ını,
ba‚langıçta böyle sorunlarla kar‚ıla‚mı‚ oldu©unu
ifade eden Özdemir, ancak ‚imdi bu tür olayların fazla
olmadı©ını kaydetti.
Özdemir, ziyaret sonrasında gazetecilere yapt⁄©ı açıkla-
mada da, yurtdı‚ından ve Türkiye'den gelen ve uyum
konusuyla ilgilenen politikacıların BWK'ya mutlaka
u©radı©ını belirterek, Almanya'nın en yüksek madalya-
sı olan Federal Liyakat Ni‚anı ile ödüllendirilen
Sorgeç'in çalı‚malarını iftiharla izledi©ini, verdi©i emek-
ten dolayı kendisine te‚ekkür etti©ini söyledi.
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gençlere ihtiyaç duydu©unu, meslek e©itimi kon-
usunda bir ‚eyler yapılmaması durumunda 2015
yılında kalıcı bir i‚sizli©in olu‚aca©ı uyarısında
bulundu.
Bluhm ayrıca, son aylarda uyum konusunda yapı-
lan olumsuz tartı‚maların toplumun geli‚mesine
yararlı olmadı©ını kaydetti.
Milletvekili Tören de, bir süre önce Almanya
Ekonomi Bakanı Rainer Brüderle ve çok sayıda
i‚adamı ile birlikte Türkiye'ye gitti©ini hatırlatarak,
Türk-Alman ticaretinin daha da geli‚tirilmesi gerek-
ti©ini belirtti.
Almanya'da bulunan ikinci, üçüncü ve dördüncü
ku‚ak Türklerin i‚ adamı oldu©unu ve Almanya'nın
ekonomisine katkı sa©ladı©ını ifade eden Tören, i‚
adamlarına vize verilmesinin kolayla‚tırılması için
çaba harcayaca©ını, bu grup için vize alınmasının
kolayla‚tırılmaması durumunda Türkiye ile olan
ticaretin bundan zarar görece©ini kaydetti.
Alman hükümetinin Almanya dı‚ında alınan diplo-
maların tanınması için bu yıl sonunda bir yasa tasa-
rısı hazırlayaca©ını ve böylelikle 300 bin ila 500 bin
arasında diplomanın kabul edilece©ini belirten
Tören, Almanya'nın her halükarda kalifiye
i‚gücüne ihtiyaç duydu©unu söyledi.
Barex Ba‚kanı Mehmet Gündüz de, ba‚arılı
i‚adamlarına ödül verilmesini geleneksel hale
getirdiklerini, dernek olarak ileti‚im a©larının
olu‚masına önem verdiklerini belirtti.
Gençleri meslek e©itimi almaları ve ‚irketleri de
meslek e©itimi vermeleri konusunda te‚vik ettikle-
rini ifade eden Gündüz, PAPI adlı proje ile 95 gence
meslek e©itimi yeri bulduklarını, 44 ‚irkete de mes-
lek e©itimi verebilme yeterlili©i kazandırdıklarını
kaydetti.

Berlin'de faaliyetlerini sürdüren Berlin Û‚ verenler
ve Giri‚imciler Derne©i (Barex) tarafından 2010 yılı-
nın ba‚arılı giri‚imci ödülleri verildi.
Steigenberger otelinde düzenlenen törene, Hür
Demokrat Parti (FDP) Federal Meclis Üyesi Serkan
Tören, Berlin Eyaleti Uyum, Çalı‚ma ve Sosyal Û‚ler
Bakanı Carola Bluhm, FDP Berlin eyaleti parti
te‚kilatı Ba‚kanı Christoph Meyer, Berlin Eyaleti
Ekonomi Bakanlı©ı Müste‚arı Almuth Nehring-
Venus, Türk ve Alman sivil toplum kurulu‚u temsil-
cileri, i‚adamları ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende, TÜDESB E©itim Kurumu Müdürü Ûrfan
Kumru, mesleki e©itime verdi©i destekten, enerji
sektöründe faaliyet gösteren Net Components
‚irketin sahibi Tarkan Peker ise Türk-Alman ticari
ili‚kilerinin geli‚mesinde gösterdi©i ba‚arılardan
dolayı ödüle layık görüldüler.
Ba‚arılı Û‚ Kadını Ödülü "Forever Clean ve Ûntegra-
tion" adlı ‚irketin kurucusu ve müdürü Aynur
Boldaz'a verilirken, Yenilikçi Û‚adamı Ödülü de
unlu mamuller üreten Leckerback ‚irketinin sahibi
Mehmet Acar'a takdim edildi.
Ba‚arılı Genç Û‚adamı Ödülü'ne "Nah und Gut" adlı
süpermarketin sahibi Ali Acar ile Halim Can Batur
layık görülürken, Medya Özel Ödülü de, Zaman
gazetesinde mesleki e©itim konusunda hazırladı©ı
yazı dizisi ve Barex'in gençlere yönelik mesleki
e©itim konusunda yaptı©ı PAPI adlı projeyi tanıtan
gazeteci Ûsmail Çevik'e verildi.
Bakan Bluhm, yaptı©ı konu‚mada, Berlin eyalet
hükümetinin gençlere yönelik "Berlin'in sana ihtiy-
acı var" adlı kampanyayı ba‚lattı©ını, bu kampanya
ile göçmen gençlerin polis ya da itfaiye eri olarak
kamu alanında istihdam edilmelerinin hedeflen-
di©ini belirterek, özel sektörün de göçmen kökenli

BERLÛN ÛÍVERENLER VE GÛRÛÍÛMCÛLER DERNEÌÛ BAÍARILI GÛRÛÍÛMCÛ ÖDÜLLERÛNÛ VERDÛ
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TÜRK MUSÛKÛSÛ KONSERVATUVARI
ÖÌRENCÛLERÛNDEN KONSER

Türk Musikisi Konservatuvarı ö©rencileri, hocaları
Nuri Karademirli'nin yönetiminde "Çiçek Pasajı"
adı altında bir konser verdi.

Berlin'deki "Kültürler Atölyesi" (Werkstatt der
Kulturen) adlı salonda düzenlenen konserden
sonra konservatuvar ö©rencileri dakikalarca ayak-
ta alkı‚landı.

Salonu tümüyle dolduran dinleyicilerden ‚arkılara
e‚lik etmelerini isteyen Karademirli, konser sonra-
sında yo©un istek üzerine yeniden sahneye döne-
rek son parça olarak "Esmerim"i seslendirdi.
Konserin sonunda ö©renciler, hocaları Kara-
demirli'ye bir buket sundu.

GAZETECÛ HAYATÛ BOYACIOÌLU-
'NDAN KARÛKATUR SERGÛSÛ

Avrupa Türk Gazeteci Birli©i´nin (ATGB) kurucu
üyesi olan gazeteci-yazar Hayati Boyac⁄o©lu
Berlin´de Karikatür sergisi açt⁄. Sergide
Boyac⁄o©lu´nun çok say⁄da Karikatürü ve Kolaj

çal⁄‚mas⁄ yer al⁄yor.
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Berlin-Brandenburg Türk-Alman Û‚adamları Birli©i (TDU) tarafından düzenlenen
bayramla‚ma gününe Berlin Ba‚konsolosu Mustafa Pulat çok sayıda Û‚adamı
ve davetli katıldı.
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TÛYATROM`da yeni çocuk oyunu

"GEZGÛN KÜÇÜK DERVÛÍ"

Berlin´de çalı‚malarını 27 yıldır aralıksız sürdüren
Almanya´nın ve Berlin`in en eski ve yerle‚ik Türk
tiyatrosu TÛYATROM, yeni çocuk oyunu ile seyirci-
lerine merhaba dedi. Görsel efektlerin ve müzi©in
önde oldu©u devinimli oyunu kaleme alan Yekta
Arman ayrıca oyunun yönetmenli©ini de üstlenmi‚.
Küçük izleyicilerin büyük be©eni ve merakla takip
etti©i oyunda görev alan di©er sanatçılar;
Mehtap Yi©it-Özer, Hande Koço©lu, Yasin Ya©ız ve
yılların oyuncusu Celal Bozat.
Oyun; Ali`nin tesadüfen evlerinin bodrumunda
buldu©u eski ama sihirli bir kömür sandı©ı ile
ba‚lar. Bu sihirli sandıkla birlikte Ali`nin de
ya‚amında da bir sürü de©i‚iklik ve yenilikler olur.
Bu olaylar zinciri içinde geli‚erek devam eder
oyun ama bu sandı©ın gerçek sahibi kimdir? Ve
daha önemlisi nasıl bir sihir vardır bu sandıkta. Bu
sandı©ı ele geçirmek isteyenler kimdir?...
Oyun ile ilgili görü‚lerini ald⁄©ımız oyunun yazarı
ve yönetmeni Yekta Arman; Dünya ‚airi Nazım
Hikmet`in çocuklar için yazdı©ı tek masal olan
"Sevdalı Bulut" `un önsözünde ‚öyle der
“Masallar bütün milletlerin, bütün ya‚ların ve kül-
tür seviyelerinindir”. En koyu Arap sanılan bir
masalı, Alman, yahut Ûngiliz hemen anlar ve sever.
Aynı ‚ekilde bir Rus, en koyu Türk masalının tadına
hemen varır... Masallar insanlı©ı kayna‚tırır.”
Bu oyunumuzla, bizde, yuvalardan ve okullardan
bize gelen ve çe‚itli ülkelere mensup çocukları-
mızı, masal dünyasının o sihirli ve çekici olan orta-
mında, bir araya getirmek ve kayna‚tırmak isti-
yoruz.
Anne ve babası Afrika´dan, Asya´dan veya
Uzakdo©u´dan gelen bir çocu©a; -oyunu nasıl bul-
dun?- diye sordu©umuzda, aldı©ımız cevaplar hep
aynıydı bu bizi hem heycanlandırdı hemde gurur-
landırdı. "Bu, benim anne ve babamın geldi©i ülke-
nin masalı de©ilmi?...
3 yıldır Berlin Kültür Senatörlü©ünün ve hiçbir kur-
umdan destek almadan çalı‚malarını sürdüren
TÛYATROM`u kutlamamak elde de©il...
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BERLÛNDE CUMHURÛYET RESEPSÛYONU
Türkiyenin Berlin Baskonsolosu Mustafa Pulat Cumhuriyet Bayram⁄
dolas⁄yla Berlinde Resepsiyon verdi. Eyalet Ba‚bakanl⁄©⁄ Rotes Rathaus´da
verilen Respsiyona Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet, Türk kökenli Federal ve
Eyalet Meclis üyeleri, Û‚adamlar⁄ ve Dernek temsilcileri kat⁄ld⁄.
Cumhuriyet Bayram⁄ Resepsiyonunda Türkiye Cumhuriyetinin 87. kurulu‚
y⁄ldönümünün anlam⁄n⁄ vurgulayan bir aç⁄l⁄‚ konu‚mas⁄ yapan Berlin
Ba‚konsolosu Mustafa Pulat Resepsiyona kat⁄lanlara te‚ekkür etti.
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eksilmeden. Evet, Berlin’
deki Türkleri tanımayan
birinin anlayamayaca©ı bir
ya‚am biçimi,

Buradaki gençlerimizin
ya‚amı aslında anla‚ıl-
mayacak bir durum de©il,
biraz gayret etseler, biraz
empati gösterseler anlaya-
caklar Çünkü çok insani bir
ya‚am biçimi bu. Genç
Türklerin, Türkiye ve buradaki ailelerine olan bu
ba©lılıklarının tebrik edilmesi gerekirken, bunu bir
suç gibi görenler var.

Öte yandan Berlin’deki gençlerimiz Almanca
ö©renme, meslek ö©renme yönünden belki biraz
ihmal edildiler, fakat bu ba‚ka bir konu. Türk gençle-
rinin e©itimlerinin önünde hangi engeller var bunların
ara‚tırılması gerek. Türk anane ve gelenekleri içinde
ya‚amak, Almanca ö©renmeye veya meslek
ö©renmeye engel de©il te‚viktir. Engel gibi görenler,
bu sorun kar‚ısında kendi ödevlerini yapmayanların
bahaneleridir..

Yukarıda da söyledik, bizim gençlerimiz büyüklerine
çok ba©lılar, Türkiye’deki akrabalarını unutmuyorlar,
bu en insani duyguları nedeniyle de bazılarının
hı‚ımlarını üzerlerine çekiyorlar. ‘Aradan 50 yıl geçti
hala kayna‚amadınız’ ‚eklinde suçlamalarda bulu-
nuyorlar. Oysa sa©duyulu insanlar anlıyorlar Türk
gençlerini ve bazılarının ‘entegrasyon’ sözünden
ba‚ka ba‚ka ‚eyler anladı©ını da biliyorlar. Fakat
zaman gelecek insanlar birbirini daha iyi anlayacak,
kar‚ılıklı suçlama yerine çözüm üretmek... Û‚te budur
olgun insan, olgun politikacı.

Hüdai ÜLKER

Berlin’de Cumhuriyet'in 87.
Yıldönümü Resepsiyonu

T.C. Berlin Ba‚konsolosu Sayın Mustafa Pulat’ın
verdi©i resepsiyonada Cumhuriyet'imizin 87.
Yıldönümü co‚kunlukla kutlandı. Bu gurur günümüz-
de günün anlam ve önemi üzerine konu‚malar dinle-
dik ve güzel bir konserle co‚tuk. Bu arada uzun zam-
andır görmedi©imiz dostlarla görü‚me olana©ı bul-
duk ve bol bol sohbet ettik.
Bu yılki resepsiyonda açık büfenin olmaması isabet
olmu‚, çünkü büfe açıldıktan sonra artık sohbet biti-
yordu ve davetlilerin o geceki zamanı yemek
kuyru©unda beklemekle geçiyordu. Bu yıl bu görevi
aralarda gezen garsonlar yaptı©ı için sohbete epey
vakit kaldı.
Dergimizin bu sayısında resepsiyondan foto©raflar
var. Bu güzel görüntüleri çeken arkada‚ımıza
te‚ekkür ederiz.

Berlin’deki Türklerin Sosyal Ya‚amı

Berlin’deki Türkler’in artık burada kalıcı oldu©u yıllar
geçtikçe daha da belirginle‚iyor. Emekli olmu‚ olan
birinci ku‚ak Türkler, Türkiye-Almanya arasında bir
ya‚am biçimini kanıksamı‚larken, burada do©mu‚ ve
büyümü‚ sonraki ku‚aklar da kendileri için bir ya‚am
biçimi olu‚turuyorlar.

Nasıldır bu ya‚am biçimi? Bir kere genç Türkler anne-
lerine babalarına ve akrabalarına kar‚ı olan saygıyı
sevgiyi hiç eksik etmiyorlar. Yıllık izinlerini genellikle
Türkiye’de geçiriyorlar, fakat genç ku‚akların di©er
bir özelli©i, onlar Berlin’siz yapamıyorlar. Yani Berlin
onların vatanı oldu, ama içlerindeki Türkiye sevgisi

Ahmet TUNGA
Unternehmensberatung / Finanzbuchhaltung
Beckerstraße 3 · 12157 Berlin · Telefon · 0174 / 796 52 04 · e-Mail · ahmet-tunga@gmx.de

– Buchen laufender Geschäftsvorfälle –

Mitglied im Bundesverband selbständiger
Buchhalter und Bilanzbuchhalter

fachkundig zuverlässig
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Zusammenfassung
Zum Abzug von Unterhaltsaufwendungen als außer-
gewöhnliche Belastung hatte das BMF gerade erst
zwei umfangreiche Verwaltungsschreiben zu den
Grundsätzen und den Besonderheiten bei im Ausland
lebenden Angehörigen veröffentlicht. Nun hat der der
BFH seine bisherige Rechtsprechung zur steuerlichen
Berücksichtigung von Unterhaltszahlungen modifi-
ziert. Unser Beitrag gibt einen Überblick über aktuelle
Entwicklungen und weiterhin geltende Grundätze
beim Abzug von Unterhaltsleistungen.

Grundzüge zum Abzug von Unterhalt
Der BFH hat kurz nach Veröffentlichung zweier BMF-
Schreiben seine bisherige Rechtsprechung zur steuer-
lichen Berücksichtigung von Unterhaltszahlungen im
Hinblick auf Verwandte und getrennt lebende
Ehegatten modifiziert. Wann die Bedürftigkeit der
unterstützten Person nachzuweisen ist und wann sie
unterstellt werden kann, wird von Finanzverwaltung
und BFH unterschiedlich beurteilt.

Aufwendungen für den Unterhalt und eine Berufs-
ausbildung einer dem Steuerpflichtigen oder seinem
Ehegatten gegenüber nach BGB oder LPartG unter-
haltsberechtigten Person lassen sich auf Antrag bis
zum ab 2010 auf 8.004 EUR angestiegenen
Höchstbetrag nach § 33a Abs. 1 EStG pro Jahr bei der
Einkommensteuer absetzen. Hinzu kommt der
Aufwand für Kranken- und Pflegeversicherungs-
beiträge zur Absicherung der unterhaltsberechtigten
Person.

Gesetzlich Unterhaltsberechtigten gleichgestellt sind
Personen, wenn bei ihnen zum Unterhalt bestimmte
inländische öffentliche Mittel mit Rücksicht auf die
Unterhaltsleistungen gekürzt werden.

Der Abzug ist nicht möglich, wenn für den Unter-
stützten Anspruch auf Kindergeld oder -freibetrag
besteht, die unterhaltene Person nicht nur geringes
eigenes Vermögen im Verkehrswert von bis zu 15.500
EUR plus Hausrat und angemessenes Eigenheim
besitzt und die Einkünfte oder Bezüge zu hoch ausfal-
len.

Besonderheiten beim Unterhalt an den Ehegatten
Ebenfalls mit Urteil vom 5.5.2010[1] hat der BFH ent-
schieden, dass bei Unterhaltszahlungen an den im
Ausland lebenden Ehepartner weder die Bedürftigkeit
noch die Erwerbsobliegenheit zu prüfen ist. Anders
als bei Leistungen an Verwandte wird der
Ehegattenunterhalt zivilrechtlich auch jenseits der
Bedürftigkeit geschuldet und bei im Ausland leben-
dem Partner gleicht der Steuerabzug zudem den
Nachteil aus, der dem Paar durch das Ehegatten-
splitting entzogen wird.

Hinweis
Nach der Verwaltungs-
auffassung ist derzeit
auch der Abzug von
Unterstützungsleistun-
gen an den im Ausland
lebenden und nicht mit-
arbeitenden Ehepartner
nur bei Vorliegen einer
Bedürftigkeit möglich.
Nach der Vorgabe des
BFH ist nunmehr die
Erwerbsobliegenheit
nicht mehr zu prüfen.

Eheleute sind einander verpflichtet, durch ihre Arbeit
und mit ihrem Vermögen die Familie angemessen zu
unterhalten. Ist einem Ehegatten die
Haushaltsführung überlassen, so erfüllt er seine
Verpflichtung, durch Arbeit zum Unterhalt der Familie
beizutragen, i. d. R. durch die Führung des Haushalts
§ 1360 BGB). Nach diesem Leitbild trägt in einer intak-
ten Ehe jeder Gatte entsprechend der vereinbarten
Rollenverteilung in seiner jeweiligen Funktion zum
Familieneinkommen bei.

Die Verpflichtung zum Familienunterhalt schließt
jedoch ein, dass beide Ehegatten für den angemesse-
nen Unterhalt auch ihre eigene Arbeitskraft einsetzen
müssen. Dies ist aber dann nicht der Fall, wenn die
Ehegatten ihre Lebensgemeinschaft darauf angelegt
haben, dass ein Partner sich auf den häuslichen
Bereich beschränkt und der andere Partner die finan-
zielle Basis für die Lebensgemeinschaft erwirtschaf-
tet.

Eine Erwerbsverpflichtung besteht also nur in
Notfällen, wenn die Arbeitskraft eines Ehegatten zur
Deckung des Familienunterhalts nicht ausreicht.
Damit wird Ehegatten- anders als Verwandten-
unterhalt auch jenseits der Bedürftigkeit geschuldet
und ein Verwandter ist im Gegensatz zum haushalts-
führenden Ehegatte verpflichtet, zunächst seine
Arbeitskraft zu verwerten.

Hinweis
Als Personen, die gesetzlich unterhaltsberechtigten
Personen gleichstehen, kommen insbesondere auch
Partner einer gleichgeschlechtlichen Lebensgemein-
schaft in Betracht. Da diese laut BGB den Eheleuten
gleichgestellt sind, dürfte der Urteilstenor auch für
Lebenspartnerschaften Anwendung finden.

Ahmet TUNGA
geprüfter Bilanzbuchhalter / Steuerrecht

Info: Haufe Steuer Office

Unterhaltszahlungen
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BKK vor Ort`dan Türkler`e yönelik özel hizmet…
BKK vor Ort ile Türkiye`de sigortal⁄ olabilirsiniz.

Almanya`n⁄n en köklü devlet sigortalar⁄ndan BKK vor Ort, yeni bir at⁄l⁄mla
Almanya`da ya‚ayan Türk üyelerine Türkiye`de özel hastanelerde tedavi
olma f⁄rsat⁄ tan⁄yor.

BKK vor Ort, Berlin`deki temsilcileri Berna ÖNCER ile Dilek DURSUN,
Türklere yönelik bu sigortaya büyük ilgi var diyorlar…

Müllerstr. 160 • 13353 Berlin • Tel. 030 / 240 368 83
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Wefa Uluslararası Ûnsani Yardım Organizas-
yonu‘nun farkıyla Türkiye’de büyük yankılar
uyandıran Gözya‚ı Geceleri ``ÛZ ``Ûzine Ûz
Karı‚sın programıyla BERLÛN’de sevenleriyle
bulu‚uyor. 2 seans olarak icra edilecek progra-
m’ın ilk seansı 15:00’de ikinci senası 20:00’de.

Wefa e.V Organizasyon sorumlusu Cengiz Eyibil
Program ile ilgili ‚unları söyledi. Gözya‚ı Geceleri
Almanya genel‘inde Berlin’in de içinde bulundu©u
toplam 10 ‚ehir’de organize edilecek. Ûlk Program⁄-
´mız 7 Ocak 2011 Cuma günü Stuttgart’da start ala-
cak ve 26 ‚ubat 2011 Cumartesi günü son bulacak.
Gözya‚ı Geceleri sevenleri ‚ehirlerle ilgili ayrıntılı
bilgileri www.wefa.org adresinden takip edebilir-
ler.

Gözya‚ı Geceleri ÛZ her zaman oldu©u gibi anlatıl-
maz ya‚anır, duygu dolu ve misafirlerimizin ken-
dinden bir‚ey bulabilece©i harika bir program.
Türkiye’de icra edildi©i yerlerde büyük yankılar
uyanduran ve çok ki‚inin hidayetine vesile olan
Gözya‚ı Geceleri ÛZ Program⁄´mıza tüm Berlin’li
dostlarımızı davet ediyoruz.

Gözya‚ı Geceleri ÛZ Program⁄´ndan elde edilecek
gelirler Toga’da 2, Banglade‚’te 1 olmak üzere 3
yatılı Yetimhane’nin yapımında kullanılacak.
Toga’daki Yetimhane’nin her birinde 25 Yetim
çocuk kalabilecek. Banglade‚’in güney’inde Ara-
kan’lı mülteci müslümanların bulundu©u bölge‘de
yapılacak olan yatılı Yetimhane 50 Yetim çocu©un
kalabilece©i ‚ekilde in‚aa edilecek. E©er büyük
destek gelirse burada ikinci bir kat daha in‚aa edi-
lecek. O Zaman Kapasite 100 ki‚ilik olacak.
Sizde Yetim çocukların güzel bir ortamda hayatları-
nı sürdürmelerini istiyorsaniz, lütfen kampanyamı-
za bilet alarak destek olun.

ÍÛMDÛ WEFA ZAMANI
Cennette "Darul ferah" denilen bir eve ancak
mu´minlerin yetimlerini sevindirenler girer.
Ravi: Hz Ukbe Ibni Amir (ra)

GÖZYAÍI GECELERÛ ÛLE ÛLGÛLÛ DÜÍÜNCELER
"...Mucize olarak ve program akı‚ı olarak Kur'ana
insanları yönelttiniz. Resullahın en güzel mucizesi-
ni Kuran'dır. Kur'anı bulan Rasulullahı bulur.
Te‚ekkür ediyoruz."

"...Gözya‚ı Geceleri Ebed yolcusu olan insanın,
manevi aleminde bir uyanı‚tır. Cehennem‘den bir
kurtulu‚ vesilesidir. Günahlardan bir silkelenme-
dir. "

"... Beni farklı dünyalara götürdünüz. Rasulümü
daha çok sevmeme sebep oldunuz. Kendimi hes-
aba çektim ve Allahtan af diledim...."

"... Uzun zaman sonra ilk kez günahlarıma bu
kadar çok a©ladım. Ûn‚aallah bu tevbemi tutarım.
Allah razı olsun sizden..."

Bilet Rezervasyon:
CENGÛZ EYÛBÛL : 0157 88 9 88 0 44
Wefa Berlin : 030 616 717 17
Wefa e.V Berlin · Prinzenstr. 12 · 10969 Berlin
berlin@wefa.org · www.wefa.org

Gözya‚ı Geceleri Yeni Programı ÛZ “Ûzine Ûz Karı‚sın”
29 Ocak 2011 Cumartesi BERLÛN‘de
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Happy Birthday Seçil

Nice Mutlu, Huzurlu ve Sa©l⁄kl⁄ Y⁄llara…
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Berlin Spor Camias⁄ Tornado Sport aç⁄l⁄‚⁄nda

Tornado Sport´un yeni yerinin Hauptstr. 53 · 10827 Berlin
aç⁄l⁄‚⁄nda Berlin´in Spor Camias⁄ orada bulu‚tu.
Aç⁄l⁄‚´da Ali Günseven´i yaln⁄z b⁄rakmayan Spor Camias⁄
Ûkinci Íubeyi çok be©indiler.
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Ebru Eventer E©lence Merkezi Aç⁄ld⁄….

Geni‚ ve Zengin bir aç⁄k büfe ile aç⁄l⁄‚⁄n⁄ yapan Ebru Event Center seçkin
davetlilerin ak⁄n⁄na u©rad⁄. Grup Atlantis geceye ayr⁄ bir renk katt⁄.

Adress: Drontheimer Str. 32 • 13359 Berlin
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Aylin Yaren 30. August 1989 in Berlin) ist eine
deutsch- türkische Fußballspielerin, die sowohl in
der deutschen als auch in der türkischen
Nationalmannschaft gespielt hat. Ihr Heimatverein
ist Tennis Borussia Berlin.

Im Alter von fünf Jahren kam sie durch ihren älteren
Bruder (Taner Yaren) mit Fußball in Berührung und
spielte zunächst in Jungenmannschaften. Später
schaffte es Yaren in die Deutsche Fußball-
nationalmannschaft U-17-Auswahl des DFB,
danach spielt sie für die Türkische Fußball-
nationalmannschaft U-19 Auswahl der Türkei.

Besondere mediale Aufmerksamkeit erhielt die
Berlinerin 2007, nachdem sie beim Torwand-
schießen im ZDF-Sportstudio Franck Ribéry mit 4:3
geschlagen hatte. Hiernach folgte die Einladung
des LdB FC Malmö zum erfolgreichen Probe-
training.

Nach zwei Jahren in Schweden kehrte sie Anfang
2010 zu ihrem Heimatverein Tennis Borussia Berlin
(TeBe) zurück, für den sie in der Fußball-
Bundesliga 2009/10 (Frauen). Sieben Bundesliga-
spiele bestritt und nach dem Abstieg 2010/11 in der
2. Fußball-Bundesliga (Frauen) 2. Bundesliga an
den Start geht.
Info: dk@fussballmarkt.com

Aylin Yaren

SES 27.qxd:SES 27 16.12.2010  15:57 Uhr  Seite 40



41

Sultanlardan 7 maçta 7 galibiyet
Berlin Liga Bayanlar liginde rakip tan⁄mayan Al-Dersimspor Bayan Futbol Tak⁄m⁄, rakiplerine sahalar⁄ dar
etmeye devam ediyor.

Oynad⁄klar⁄ son yedi maçta yedi galibiyet al⁄p rakip filelere 32 gol b⁄rakan ve lig 2.ligine yerle‚en Al-
Dersimspor Bayanlar⁄, ald⁄klar⁄ bu galibiyetlerle de rakiplerine adeta göz da©⁄ verdiler.

Kadrosunda bulunan Paros, Frieda, Safiye, Mehtap, Sophie, Mina, Armina, Marte, Zeynep, Susu, Burcu,
Mareike ve Lara adl⁄ bayan futbolcularla mücadele veren Al-Dersimspor Bayan Futbol Tak⁄m⁄, tecrübeli
oyunculardan kurulu defans ile rakiplerine fazla gol ‚ans⁄ tan⁄mazken, forvette de mükemmel bir vurucu
güce sahip olunca tak⁄m bir üst lige ç⁄kma hesaplar⁄ yapmakta.

S⁄ras⁄yla oynad⁄klar⁄ son yedi maçta FC Spandau 06`y⁄ 3-1, TSV Helgoland`⁄ 12-0, Adlershofer BC`yi 4-2, SV
Lichtenberg`i 6-0, Spandauer Kickers`i 3-2, SFC Stern 1900`ü 2-1 ve FC Hertha 03`ü de yine ayn⁄ sonuçla
2-1 yenme ba‚ar⁄s⁄n⁄ gösteren Al-Dersimspor bayanlar⁄, liderden sadece 1 gol averaj eksikli©i ile lig ikinci-
li©ine oturdular.

Al-Dersimspor Bayanlar⁄ ‚imdiye kadar oynad⁄klar⁄ 12 maçta 10 galibiyet ve 2 ma©lubiyet ald⁄lar. Rakip
kalelere 52 gol at⁄p 16 gol yediler ve 30 puan toplad⁄lar.

Temren ELMASOÌLU
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Berlin Kreisliga B- liginde liderli©ini sürdüren Berlin
Samsunspor kendi evinde ligin güçlü tak⁄mlar⁄n-
dan FC Liria 4-2 ma©lup oldu. Oldukça çeki‚meli
geçen maçta k⁄rm⁄z⁄ kart gören Abdullah tak⁄m⁄n⁄
10 ki‚i b⁄rakt⁄. Berlin Samsunspor´un gollerini
penalt⁄dan Yusuf ve Ümit´in aya©⁄ndan geldi.
Tecrübesizli©in kurban⁄ olan Berlin Samsunspor
gelecek vaad eden gençlerden kurulu.

Ligin de liderli©ini sürdüren Samsunspor oyun disi-
plininden kopmazsa seneye Kreisliga A´da oyna-
cak gibi gözüküyor. Güzel co‚kulu bir taraftara
sahip olan Berlin Samsunspor, Antröneri Engin
Do©an güzel futbol oynuyoruz. Galiba bugün nazar
de©di. Daha çok çal⁄‚mal⁄y⁄z.

Kadro: Cemal, Sercan, Enes, Salih Abdullah,
Süleyman, Ümit, ismail, Yusuf, Cihan

MENDERES SÛNGÛN

BERLÛN SAMSUNSPOR´A NAZAR DEÌDÛ
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Kickerworld´de düzenlenen dördüncü Firmen
FußballCup´⁄n sahibi Cafe Barbar A©a oldu.

1.Platz Cafe Barbar A©a
2.Platz Kreuzberg Karage
3.Platz Fahrschule Ideal
4.Platz Güney Fruit
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Oberliga Kuzey Grubu temsilcimiz Ankaraspor,
evinde a©⁄rlad⁄©⁄ LFC Berlin`i zor da olsa 1-0 yene-
rek yeniden liderlik koltu©una kuruldu.
Oyunun her iki yar⁄s⁄nda olmak üzere 6 mutlak gol
pozisyonundan yararlanamayan ve bir de penalt⁄
at⁄‚⁄ndan istifade edemeyen Ankaraspor`un tek
golü Kadir`den geldi.

Ligin orta s⁄ralar⁄nda yer alan LFC Berlin kar‚⁄s⁄nda
oyuna iyi ba‚layan Ankaraspor, ilk dakikalardan iti-
baren ablukaya ald⁄©⁄ rakip kalede inan⁄lmaz
f⁄rsatlar yakalad⁄. S⁄ras⁄ ile Kadir, Can, Ûbrahim ve
Pardis mutlak gol olabilecek pozisyonlar⁄ cömertce
harcad⁄lar. Oyunun 39. dakikas⁄nda ceza sahas⁄n-

da dü‚ürülen Murat kazan⁄lan penalt⁄y⁄ da kendisi
kulland⁄ ve topu üst dire©e ni‚anlayarak tak⁄m⁄n⁄
bir golden etti.

Oyunun ikinci yar⁄s⁄nnda da üstün olan taraf
Ankaraspor iyi bir gününde olan rakip kaleciyi
geçmekte zorlan⁄rken beklenen gol 60. dakikada
Kadir`in 18 d⁄‚⁄ndan att⁄©⁄ ‚utla geldi: 1-0. Maç⁄n
geri kalan dakikalar⁄nda Ankaraspor`un ataklar⁄ ve
rakibin de tehlikeli kontrataklar⁄ndan gol sesi
ç⁄kmay⁄nca Ankaraspor sahadan 1-0 galibiyetle ve
liderlik koltu©una kurularak ç⁄kt⁄.
Ankaraspor: Marc, Rocco, Cihan, Murat, Pardis,
Ibrahim. Kadir, Can (Metin), Ercan, Hakan, Tayfun

Ankaraspor liderli©i seviyor / Ankaraspor bir att⁄ üç kapt⁄
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Berlin Ankaraspor
rekor k⁄rd⁄!

Berlin Ankaraspor Oberliga-
`da inan⁄lmaz bir rekora
imzas⁄n⁄ att⁄.

Íimdiye kadar oynad⁄©⁄ 12
kar‚⁄la‚mada kalesinde sade-
ce 3 gol gören tak⁄m, tüm
zamanlar⁄n en iyi gol yememe rekorunu k⁄rarak lig
liderli©i keyfini de sürdürüyor.

Geçti©imiz sezon ligi 10. s⁄rada tamamlayan ve
2010/11 futbol sezonuna önemli transferler yapa-
rak giren Berlin Ankaraspor, bunun semeresini
Berlin Kupas⁄n⁄ kazanarak elde etmi‚ ve Berlin`i
Almanya kupas⁄nda temsil etmeye hak kazanm⁄‚t⁄.
Almanya Kupas⁄`n⁄n ilk maç⁄nda rakibi
Bundesliga`n⁄n formda ekibi FSV Mainz 05‘ i evin-
de a©⁄rlayan Berlin Ankaraspor sahadan 2-1
ma©lup ayr⁄lmas⁄na ve elenmesine ra©men bütün
dikkatleri de üzerine toplamay⁄ ba‚arm⁄‚t⁄.

2010/ 11 Futbol sezonuna f⁄rt⁄na gibi giren Berlin
Ankaraspor, s⁄ras⁄yla FSV Optik Rathenow`u 1-0,
FC Anker Wismar`i 3-0, Reinickendorfer Füchse`i 3-
0 , Malchower SV`u 3-1, BFC Dynamo`yu 1-0,
Germania Schöneiche`i 6-1 yenerek ilk 6 maçta
üçer puan⁄n sahibi oldu. Daha sonraki üç maçta
TSG Neustrelitz , Tennis Borussia Berlin ve
Brandenburger SC tak⁄mlar⁄ ile golsüz berabere
kalan Berlin Ankaraspor son üç maç⁄nda da
Lichterfelder FC` i 1-0 ve Ludwigsfelder FC`yi de
yine ayn⁄ sonuçla 1-0 yenerken lig ikincisi SV
Torgelower Greif ile 1-1 berabere kalarak liderlik
koltu©unu b⁄rakmad⁄.

Temren ELMASOÌLU
SES Spor sorumlusu

Berlin Ankaraspor´un ba‚aral⁄
oyuncusu Ûbrahim oyunu ile
göz dolduruyor
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Türkiyemspor galibiyete hasret

Regionalliga Kuzey Grubu temsilcimiz Türkiyem-
spor, 2010/11 futbol sezonunun ilk yar⁄s⁄nda
oynad⁄©⁄ 16 kar‚⁄la‚mada galibiyet yüzü göremedi
ve ligin son s⁄ras⁄na adeta demir att⁄.

Sezonun ilk haftas⁄nda ald⁄©⁄ beraberlikten sonra
tam 10 hafta puanla tan⁄‚amayan, bu arada da
yönetim ve antrenör de©i‚ikliklerine u©rayan
Türkiyemspor, geçti©imiz sezonlarda elde etti©i
ba‚ar⁄l⁄ performans⁄n⁄n çok uza©⁄nda kald⁄.

Elde kalan kadro nisbetinde sezona iyi ba‚la-
yamayan ve üst üste al⁄nan ma©lubiyetlerle de
bozulan moralleri bir türlü atlatamayan Türkiyem-
spor, sezonun ilk yar⁄s⁄nda oynad⁄©⁄ 16 kar‚⁄-
la‚mada RasenBallsport Leipzig ve 1.FC Magde-
burg ile 1-1, Ein. Braunschweig ve Holstein Kiel ile
0-0, SV Wilhemshafen ile de 2-2 berabere kalarak
sadece 5 puan toplayabildi.

18 tak⁄m⁄n bulundu©u ligde sonuncu durumda
bulunan ve küme dü‚me potas⁄ndaki en yak⁄n raki-
binin 13 puan gerisinda bulunan Türkiyemspor
yapt⁄©⁄ 16 maçta galibiyetle tan⁄‚amazken 5 bera-
berlik ve 11 maglubiyet ald⁄. Kalesinde 35 gol gören
ve rakip filelere sadece 7 gol gönderebilen tak⁄m,
sonunculu©a demir atm⁄‚ durumda.

Hayli yüklü denilebilecek borçlar⁄n⁄ hafifleterek
yeni yönetimine de kavu‚an Türkiyemspor`un bu
durumdan nas⁄l kurtulaça©⁄ merakla beklenmekte.

Temren ELMASOÌLU

BERLÛN TÜRKÛYEMSPOR'UN YENÛ YÖNETÛM KURULU
KENDÛNÛ TANITTI

4. Futbol Ligi'nde mücadele eden Berlin Türkiyem-
spor'un, denetleme kurulu tarafından atanan 6 yeni
yönetim kurulu üyesi kendilerini tanıttı.
Berlin Türkiyemspor Yönetim Kurulu Ba‚kanı Fatih Aslan,
Friedrichshain-Kreuzberg ilçesinin belediye binasında
düzenlenen üyeler toplantısından sonra yaptı©ı açıklama-
da, ''Üyelerimizin, Türkiyemspor'a önem veren insanların
nabzını yoklamak istedik. Biz yönetim olarak kendimizi
Türkiyemspor'un üyelerinin i‚çisi olarak görüyoruz.
Fikirlerini dinlemek bizim vazifemiz. Bu fikirleri, gelecekte
ataca©ımız adımlarda göz önünde bulundurmak istiyoru-
z'' dedi. Kulübün maddi açıdan zor durumda oldu©unu,
borçların bir kısmının ödenmesine ra©men yine de borçla-
rı bulundu©unu belirten Aslan, bu süreçte herkesin maddi
ve manevi deste©ine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.
Aslan, bundan sonra maddi açıdan imkanları dahilinde
hareket edeceklerini, kulübü borçlanmadan yönetecekle-
rini ifade ederek, ''Cebimizdeki paramıza göre takım kur-
mamız lazım'' diye konu‚tu.
Türkiyemspor'a gönül veren insanlarla birlikte bir ekip
ruhu ile çalı‚ılması durumunda ba‚arının gelece©ini belir-
ten Aslan, amaçlarının üye sayısını da artırmak oldu©unu
kaydetti.
Aslan, toplantıda yaptı©ı konu‚mada da kulübe saydam-
lık getirmek istediklerini, tüzü©ün yeniden ‚ekillenmesi
gerekti©ini, altyapı takımlarında oynayan futbolcuların
ailelerinin de çalı‚malara katılmasını istediklerini belir-
terek, yönetimin sakin bir ‚ekilde çalı‚ması gerekti©ini,
bunun için de tüm üyelerin deste©ine ihtiyaç duyul-
du©unu söyledi.
Toplantıda, kulübün sportif ba‚arılarının da göz önünde
bulundurulması gerekti©ine, altyapı ve bayan takımları-
nın çalı‚malarının ba‚arılı bir ‚ekilde sürdürülece©ine
vurgu yapıldı. Denetleme Kurulu Ba‚kanı Süreyya Ûnal da
son aylarda yaptıkları çalı‚malarla Türkiyemspor'un bor-
cunu yakla‚ık 766 bin avrodan 95 bine indirmeyi
ba‚ardıklarını, di©er borçlar konusunda da görü‚melerin
sürdü©ünü ifade etti.
Kulübün ayakta kalması için bir süre antrenörlerin para
almadan çalı‚tı©ını, futbolculara da para ödenmedi©ini
kaydeden Ûnal, Türkiyemspor'un deste©e, özellikle de
sponsorlara ihtiyaç duydu©unu söyledi.
Berlin Türkiyemspor'un yönetim kurulu, Aslan'ın yanı sıra
2. Ba‚kan Cemal Can, mali i‚lerden sorumlu Gökhan
Kınran, sosyal projelerden sorumlu Florian Tanyıldız,
sponsor çalı‚malardan sorumlu Kemal Çerkez ve halkla
ili‚kilerden sorumlu olan Vincent Aydın'dan olu‚uyor.
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