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Merhabalar
Sevgili 
SES Okurları

Ûnsan yeni bir yıla
adım attı©ında eski
yılın ne çabuk geç -
ti©ini dü‚ünmeden
edemiyor. 

Geride kalan yılda
belki birçok zorluklara gö©üs gerdik, belki birçok
ba‚arıya imza attık, belki de geçen yıl ba‚ladı©ımız
bazı i‚ler henüz bitmedi. Û‚te bütün bunları
dü‚ünmek ve i‚e yeniden ba‚lamak için  yeni yılın
ilk ayı en uygun zamandır. 

Ûnsanlar yeni yılın ba‚langıcında kendi muhase -
belerini yapmayı severler.  Çünkü ilk günlerde bir
ba‚langıç heyecanı vardır. Günler geçtikçe bu yıla
da alı‚aca©ız ve bu yılda ötekiler gibi sıradan bir yıl
olacak. 

Yeni yılın heyecanı üzerimizdeyken geçen yıldan
kalan veya bu yıl için dü‚ündü©ümüz i‚lerimizi
yapmaya ba‚lamalıyız ki yeni yıl bizler için anlam
kazansın. 

Tüm okurlarımıza sa©lıklı, ba‚arılı ve mutlu bir yeni
yıl diliyoruz.

De©erli okurlarımız, dergimizin 2012’deki bu ilk
sayısı dopdolu olarak kar‚ınıza çıkıyor. 

Ba‚kent Berlin, sürekli olarak bir hareketlili©in için-
de. Politika, spor, kültürel ve sanatsal etkinlikler
bu kentte eksik olmuyor. Ba‚kent’in özellikle biz-
leri ilgilendiren olayları SES dergisine, dolayısıyla
sizlere yansıyor.

Yeni yılla birlikte Berlin’e yeni Büyükelçi atandı.
Görev süresi sona eren Berlin Büyükelçisi Sayın
Ahmet Acet’in yerine Sayın Hüseyin Avni Karslıo©lu
atanmı‚tır. Eski Büyükelçimize veda ederken, yeni
Büyükelçimize ‘Berlin’e ho‚geldiniz’ diyoruz.

De©erli okurlarımız
Bir dahaki sayıda bulu‚uncaya dek ‚en ve esen
kalınız.
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Ula‚t⁄rma, Denizcilik ve Haberle‚me
Bakan⁄ Binali Y⁄ld⁄r⁄m Berlin'de 

Bakan Y⁄ld⁄r⁄m, Berlin Türk-Alman Kad⁄nlar Birli©ini
ve Berlin Engelliler Atölyesini gezdi.
Bakan Y⁄ld⁄r⁄m: "Zihinlerdeki engeli mutlaka yen-
memiz laz⁄m, as⁄l engel bu"

Ula‚t⁄rma, Denizcilik ve Haberle‚me Bakan⁄ Binali
Y⁄ld⁄r⁄m, Almanya'n⁄n ba‚kenti Berlin'de Türk-
Alman Kad⁄nlar Birli©ini (BETAK), ard⁄ndan da
Berlin Engelliler Atölyesini (BWB) ziyaret etti.

Bakan Y⁄ld⁄r⁄m, BETAK'⁄ ziyaretinde Dernek
Ba‚kan⁄ Sema Özcan Sar⁄gül'den BETAK'⁄n kurulu‚
amac⁄ ve faaliyetleri hakk⁄nda bilgi ald⁄, ard⁄ndan
da BETAK'⁄n i‚birli©i yapt⁄©⁄ ve engelliler için
çal⁄‚malarda bulunan Alman Sosyal Kurulu‚lar
Birli©inden (USE) Wolfgang Grasnick'in sunumunu
dinledi.

Bakan Y⁄ld⁄r⁄m, sunumdan sonra yapt⁄©⁄ aç⁄klama-
da, engelliler için yap⁄lan çal⁄‚malar⁄n, di©er resmi
programlardan daha anlaml⁄ oldu©unu, çünkü
insanlara hayat⁄n gerçek yanlar⁄n⁄ görme olana©⁄
sundu©unu söyledi.

Defne Íahin  A-Trane de

Defne Íahin Ya‚amak adl⁄ albümünü tan⁄tmak için
Almanya çap⁄nda verdi©i konserlerin sonun‚unu
A-trane caz kulübunde muhte‚em bir muzik ‚öleni
ile noktalad⁄.

Nazim Hikmetin ‚iirlerini besteleyip sunan genç
sanatc⁄y⁄ dinlemek için gelen izleyicilerin ço©u
ayakta olmak üzere salonu t⁄kl⁄m t⁄kl⁄m doldur -
dular.

Defne Íahin bu Konserden sonra Berlin Ûstanbul
adl⁄ yeni projesini geli‚tirmek üzere Ûstanbula gitti.

Defne Íahinin Ailesi k⁄zlar⁄n⁄n son konserinde
yaln⁄z b⁄rakmad⁄lar.

Mehmet DEDEOÌLU
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Banu Birtek „2012 Günlük Ya‚am
Rehberi“  Berlin Tanıtım⁄

“2012 Günlük Ya‚am Rehberi ve Astrolojik
Ajanda” kitabını yazma fikri nereden geldi?
Astroloji ile ilgili kitaplar, ansiklopediler okumaya
8-9 ya‚larında ba‚ladım. 17 ya‚ında Transandantal
Meditasyonla tanı‚tı©ımdan beri, ruhsal çalı‚ma -
ların içindeyim. 21 ya‚ında Berlin’e gelmeden önce
Ûzmir’de bir bankanın Genel Müdür sekreterli©ini
yapıyordum. O banka Berlin’de, tek ‚ubeli özel bir
banka açınca ben de bu yolla gelmi‚ oldum
Berlin’e. 
Daha sonra Berlin’de Aile Dizimi Tera pistli©i e©itimi
aldım. 10 yıldır Berlin ve Türkiye’nin çe‚itli ‚ehir-
lerinde, Aile Dizimi Terapistli©i yapıyorum.
Çalı‚malarıma düzenli olarak katılan danı‚an -
larımdan Leyla Bilen bu sene ‚ubat ayında beni
aradı ve “Hocam çok etkili meditasyonlar yaptı -
rıyorsunuz, bu meditasyonlar daha çok ki‚iye
ula‚malı, meditasyonlu bir kitap yazsanız çok güzel
olur” dedi. Hemen o gün yazmaya ba‚ladım. Önce
her bir burç için özel bir meditasyon yazmayı
dü‚ündüm. Sonra Berlin’de 15 yıldır kullandı©ım Ay
Ajandası geldi aklıma. Ay’ın ve Güne‚’in üzerimiz-
deki etkileri, astrolojik etkiler derken, Ay’ın
Yeniay’dan Dolunay’a do©ru giden geni‚leyen
dönemi ile, Dolunay’dan Yeniay’a do©ru incelen
dönemi farklı etkilere, özelliklere sahip. Her bir
burç için iki‚er tane meditasyon yazdım ben de. Ay
geni‚leyen dönemde Koç Burcundayken farklı bir
meditasyon, Ay incelen dönemde Koç Burcun -
dayken farklı bir meditasyon hazırladım. Toplam
24 meditasyona, Yeniay ve Dolunay için de iki   fark -
lı meditasyon ekleyince, toplam 26 meditasyon
olu‚tu. Kitabın giri‚inde; pratik astrolojik bilgiler,
Ay Ajandası bilgileri yer alıyor. Kitabın orta bölümü
Astrolojik Ajanda. Tüm bir yıl kullanılacak ve her bir
günün astrolojik enerjisine özgü hazırlanmı‚ öner-
me cümleleri bulunuyor. O gün Ay’ın konumu ve
bulundu©u burca göre hangi meditasyonun yapıla-
ca©ı belirtiliyor. Üçüncü bölümde de meditasyonla-
rın nasıl yapılaca©ına dair metinler yer alıyor. 

Kitabı kimlere yönelik hazırladınız?
Aslında yeti‚kin herkesin alıp, yararlanabilece©i,
günlük hayatına geçirebilece©i faydalı bir eser ola-
rak görüyorum. Henüz Dünya’da bildi©im kadarıyla
böyle bir eser yok. Bu sanırım bir ilk. Ûnsanlar artık
sorunlarıyla, stresle ba‚ edebilmek için bir çok
fark lı yöntem araya‚ındalar ve ben bu eseri hazır-
larken bunu göz önünde tuttum. “Pratik bir ‚ekil-
de, daha olumlu, daha arınmı‚, sadele‚mi‚ olarak
nasıl hayata devam edebiliriz?”in yanıtlarından biri

bence bu kitap ve ajanda. O yüzden çok ki‚iye
ula‚masını istiyorum. E©er bir roman ya da hikaye
kitabı yazıp, yayınlatsaydım, sadece zevki o eserle
bütünle‚en ki‚ilere ula‚masını amaç edinmek
yeterli olurdu benim için. Sanat ba‚ka bir dal,
sa©lık ve ‚ifa daha farklı. Sanatı, esteti©i, zevki;
belli bir kitleye sunarsınız ama amaç ‚ifa, sa©lık,
mutluluk ve huzursa; daha çok ki‚iye sesinizi duy-
urmak istersiniz diye hissediyorum.

Önümüzdeki dönemler için planlarınız var mı?
Bu eseri, bundan sonra her senenin astrolojik dön-
güsüne yönelik olarak yayınlatmayı istiyorum.
Ba‚ka dillere çevrilmesini de tabii ki. Önümüzdeki
sene eseri CD ekiyle yayınlamayı dü‚ünüyoruz.
Meditasyonları CD’den dinleyerek yapabilme
olana©ı sunmak için. 

Berlin’de kitabı almak isteyenler, Kotbusser
Tor’daki Gökku‚a©ı Kitabevinden ya da internetten
edinebilirler.
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Berlin Klasik Türk Müzi©i 
Derne©i Konseri
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Almanya'da Yoksulluk

Almanya'da yoksulluk oranı yüzde 15 civarında
Yoksulluk ba‚kent Berlin'de artarken, Branden -
burg ve Thüringen eyaletlerinde azalıyor.

Almanya'da açıklanan yeni yoksulluk raporuna
göre, ülkedeki yoksulluk oranı 2005 yılından beri
yüzde 14 ila 15 arasında de©i‚iyor.

Berlin'de bugün açıklanan raporda, ülkenin batı-
sında nüfusun en yo©un oldu©u Kuzey Ren
Vestfalya eyaletinde ve ba‚kent Berlin'de yoksul-
lu©un arttı©ı, buna kar‚ılık Berlin'i çevreleyen
Brandenburg ile ülkenin do©usundaki Thüringen
eyaletinde ise yoksullu©un 6 yıldır azalmakta
oldu©u belirtildi.

Almanya'da, ortalama gelirin yüzde 60'ından daha
azına sahip olanlar yoksul olarak kabul ediliyor.

Almanya'ya yönelik göç arttı‚⁄

Almanya'ya yönelik göçün 2 yıl aradan sonra 2010
yılında yeniden arttı©ı bildirildi.

Alman hükümeti tarafından kabine toplantısında
kabul edilen 2010 yılı Göç Raporuna göre, geçen yıl
Almanya'ya 798 bin 282 ki‚i geldi, 670 bin 605 ki‚i
ise bu ülkeyi terk etti. Bu rakamlara göre göçün, 2
yıl aradan sonra geçen yıl 127 bin 677 ki‚i artmı‚
oldu©u belirtildi.

Almanya Ûçi‚leri Bakanlı©ı tarafından yapılan açık -
lamada, ülkeye geçen yıl göç eden insanların
yakla‚ık yarısının AB ülkelerinden geldi©i, Alman -
ya'yı terk eden Alman vatanda‚larının sayısının ise
2009 yılına göre yüzde 9 oranında azalarak 141
bine geriledi©i ifade edildi.

Almanya'yı terk edenlerin genelde tekniker, mena-
jer, i‚adamı, doktor, emekli ve üniversite ö©rencisi
oldu©u, a©ırlıklı olarak Ûsviçre ve ABD'ye gitti©i
kaydedildi.

Almanlar 2012 yılı için iyimser

Almanların, 2012 yılına iyimser baktıkları bildirildi.
IPSOS Enstitüsü'nün gelecek üzerine ara‚tırma -
larıyla tanınan uzman Horst Opaschowski'ye yap-
tırdı©ı ara‚tırmaya göre, Almanların yüzde 68'i yeni
yıla iyimser giriyor.

Opaschowski, ara‚tırmanın, Almanların yeni yılda
küresel ekonomik kriz ve kötümser beklentilerle
ilgili haberler duymak istemedi©ini ve krize kar‚ı
dayanıklı hale geldiklerini ortaya koydu©unu belirtti.

Küresel ekonomide süren krizin Almanların daya -
nıklılı©ını arttırdı©ını belirten Opaschowski, buna
kar‚ın Almanların üçte birinin gelecek yıla karam-
sar baktı©ını kaydetti.

Opaschowski, IMF Ba‚kanı Christine Lagarde'nin
kötümser açıklamalarına kar‚ın, Almanların eko -
nomiye ili‚kin korkularının bulunmadı©ını da ifade
etti.

Horst Opaschowski, Almanların politikacılara ve
siyasete güvenlerinin de azalmakta oldu©unu ve
bazı eyaletlerde siyasetçilerin karar alma süreçleri-
ne halkın do©rudan katılma hakkı istedi©ini belirtti.

IPSOS Enstitüsü tarafından yaptırılan ara‚tırmanın,
14 ya‚ üstü 1000'den fazla Almanın katılımıyla ve
anket yöntemiyle gerçekle‚tirildi©i açıklandı.

Her 4 ki‚iden biri sevmiyor

Berlin'de yakla‚ık 4 ki‚iden biri göçmenler hakkın-
da olumsuz dü‚ünüyor.

Almanya'nın ba‚kenti Berlin'de yapılan bir ara‚ -
tırma, yakla‚ık her 4 Almandan birinin göçmenlere
olumlu bakmadı©ını ortaya koydu.

Info GmbH adlı ara‚tırma enstitüsü tarafından
yapılan ara‚tırmaya göre, Berlinlilerin yüzde 26'sı
göçmenlere ve yabancılara genel olarak olumlu
bakmıyor. 
Ara‚tırmada, a©ırlıklı olarak ya‚lı ve az e©itimli
Almanların, i‚ ba‚vurularında Almanlara öncelik
verilmesi ve uyum sa©lamak istemeyen göçmenle-
re ödenen yardım paralarının kesilmesi gerekti©ini
dü‚ündü©ü belirtildi.

Görü‚lerin ilçeden ilçeye büyük ölçüde de©i‚ti©ine
de dikkat çekilen ara‚tırmada, genel olarak yaban-
cıların az ya‚adı©ı Marzahn-Hellersdorf ilçesinde
yabancılara olumsuz bakanların oranının yüzde 48,
Friedrichshain-Kreuzberg gibi yabancıların yo©un
‚ekilde ya‚adı©ı ilçede ise bu oranın sadece yüzde
15 oldu©u ifade edildi.

Nüfusunun dörtte biri göçmen kökenli olan
Berlin'de ara‚tırma için Kasım ayının son 2 ve
Aralık ayının ilk haftasında 16 ya‚ın üzerinde
toplam 1010 Alman vatanda‚ına soru soruldu©u
bildirildi.
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T.C. Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçıları’ndan Pervin Ünalp ve Okan
Íenozan, Çanakkale Türküsü  oyununda yer ald⁄lar. 

Çanakkale Türküsü, Çanakkale Sava‚ı sırasında, Kurtulu‚ ‚ava‚ı’nda
ya‚ananları anlatan bir derlemedir. Çanakkale ile ilgili bilinen, yazılan-
lardan yola çıkılarak Pervin Ünalp tarafından oyunla‚tırılmı‚tır.
Türkülerle, görsellerle desteklenen gösteri, okunacak ‚iirlerle beslen-
mi‚tir. 
Ûnsanımızın vatan sevgisini, fedakârlıklarını anlatan bu gösteride
Tiyatro 28’in oyuncuları görev almaktadır. Ufuk Güldü’nün yönetiminde
hazırlanan skeçler, gençlerimize Kurtlu‚ Sava‚ı yıllarında ya‚anan -
lardan damlalar sunmaktadır. 
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Uyum ba‚arılı olmu‚ demektir

Berlin Eyaleti Çalı‚ma, Uyum ve Kadın Bakanı Dilek
Kolat, insanların nereden geldi©i önem ta‚ıma -
dı©ında ve göçmen kökenliler toplumun her alanın-
da kabul gördü©ünde entegrasyonun ba‚arılı
olaca©ını ifade etti.

Kolat, Berliner Morgenpost gazetesine verdi©i
demeçte, uyumun ön ko‚ulunun i‚ hayatına katılım
ve e©itim oldu©unu, uyum sorunlarının daha çok
sosyal durumdan kaynaklandı©ını belirterek, ''Ûns-
anların nereden geldikleri önemli olmadı©ında ve
göçmen kökenliler toplumun her alanında kabul
gördü©ünde uyum ba‚arılı olmu‚ demektir'' dedi.

Kolat, ''Göçmen kökenli oldu©unuz için uyum poli-
tikasına ili‚kin beklentiler konusunda üzerinizdeki
baskı daha mı fazla?'' sorusuna verdi©i yanıtta,
bunu baskı olarak nitelendirmedi©ini, ancak bu
alana daha fazla dikkat edildi©ini belirtti.

''Geçmi‚imden dolayı ne konu‚tu©umu biliyorum.
Uyum konusunda da böyle'' diyen Kolat, okula
ba‚ladı©ında Almanca bilmedi©ini, ancak okulda
dı‚lanmadı©ını, aksine ö©retmenlerinin kendisini
destekledi©ini kaydetti.

E©itimde velilere sorumluluklar verilmesi gerek -
ti©ine i‚aret eden Kolat, veli ile okul arasında, ev
ödevlerinin kontrol edilmesi veya çocukların ders-
lere zamanında gitmesinin sa©lanması gibi husus-
lar konusunda anla‚ma yapılması gerekti©ini
kaydet ti.

Alman ‚irketlerinin göçmen kökenli gençlere açık
olması gerekti©ini belirten Kolat, e©itimini tamam-
lamı‚ çok sayıda göçmen kökenli gencin kendileri-
ne fırsat verilmeyece©i dü‚üncesiyle bu ‚irketlere
müracaat etmedi©ini kaydetti.

Bu durumun hızlı bir ‚ekilde de©i‚mesi gerekti©ini,
Berlin'in bu potansiyele ihtiyacı oldu©unu vurgu-
layan Kolat, kamu dairelerindeki çok kültürlülük
açılımını da hızlandırmak istedi©ini belirtti.



Erol Özkaraca

In der Hansestadt Hamburg wurde ich 1963 geboren. Seit
1987 lebe ich in Berlin.

Seit 1994 bin ich Mitglied in der SPD und habe mich stets
intensiv innerparteilich engagiert und dabei in diversen
Funktionen auf Abteilungs- und Kreisebene gedient.

Oft werde ich gefragt, warum ich Mitglied in der SPD bin.
Diese Entscheidung ergab sich aus meiner persönlichen
Lebenssituation heraus. Sehr früh begann ich mich mit
der Heimat meines Vaters zu beschäftigen. Als Schüler
habe ich die Türkei noch während der Militärdiktatur ken-
nen gelernt. Auch über diese Zeit hinaus, bis einschließ-
lich heute, ist die Türkei weit entfernt von einem demo-
kratischen und pluralistischen Rechtsstaat, wie wir ihn
bei uns vorfinden.

Wer die damaligen sozialen Verhältnisse der Türkei und
wer die heutigen sozialen Verhältnisse der Türkei kennt,
ja wer sich die damalige und heutige Parteienlandschaft
in diesem Land ansieht, der sieht, wie wichtig es für die
Entwicklung eines modernen demokratischen Staates ist,
eine starke demokratische, rechtsstaatliche und auf sozi-
ale Gerechtigkeit bauende Partei wie die SPD zu haben. 

Die Entwicklung der Bundesrepublik zu dem heutigen
Staatswesen wäre ohne die SPD niemals so verlaufen. Ich

konnte die Geschichte unseres Landes besser verstehen,
weil für mich so deutlich wurde, welchen Anteil die SPD
an der Entwicklung insbesondere der Nachkriegs -
entwicklung dieses Staates hatte.

Wenn ich an die Schicksale vieler Kämpfer für Demokratie
in der Türkei denke, insbesondere in der Zeit der
Diktatur, dann kann ich mir vorstellen, was alles
Genossen in der viel schlimmeren Zeit der Nazidiktatur zu
erleiden hatten. Die Genossen, die dennoch nicht aufge-
geben haben, die nicht geschwiegen haben, die weiter
gekämpft haben und sich für andere einsetzten, bewun-
dere ich. Dieser Kampfgeist ist mir Ideal und Vorbild
geworden.

Für die Zukunft weiß ich, dass es eine sozial gerechte und
ökologische Gestaltung der Folgen der Globalisierung
ohne die SPD in unserem Land nicht geben wird. Diese
Aufgabe müssen wir annehmen und adäquate
Regelungen finden. Die Zukunft unseres Landes wird
davon abhängen.

Aber eine Sache fällt mir immer wieder auf. Viele
Genossinnen und Genossen nehmen manches viel zu
ernst und die Fähigkeit auch einmal über sich selbst zu
lachen, ist nicht sehr ausgeprägt. Um hierbei ein neues
Kapitel zu eröffnen, haben wir die nicht sehr ernst
gemeinten Bilder gemacht, nach dem Motto:
„…wie der Stahl gehärtet wurde“
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Sezen Aksu sevenlerine 
muhte‚em bir konserle
unu tulmuyan bir ak‚am
ya‚att⁄.



Deutsche Mark´⁄ özledik

Avro ile tanı‚manın 10. Yılı Almanya'daki Türkler
Alman Mark'ını (Deutsche Mark) özlüyor.

Ba‚ta Almanya ve Fransa olmak üzere AB'nin 12
ülkesinde 10 yıl önce ortak para birimi avro teda -
vüle girdi. Daha sonraki yıllarda 5 AB ülkesi de
avroyu kabul ederek Avro Bölgesinin içinde bulu-
nan ülkelerin sayısı 17 oldu.

Almanların avro para birimi ile tanı‚ması, yeni para
biriminin günlük hayatta kullanmaya ba‚landı©ı 1
Ocak 2002 tarihinden kısa süre önce 20 Alman
Markı (D-Mark) kar‚ılı©ında alınan ve ''Ba‚langıç
seti'' denilen po‚et içinde 10,23 Avro ile oldu.
Po‚etin içinde bulunan madeni paralarla halkın
avroya alı‚ması ve tanı‚ması hedeflendi.

Ortak para birimi Avro'ya geçilmesi, son bir yıldır
ya‚anan borç krizine ra©men Avrupa'nın en önemli
kazanımlarından biri olarak gösteriliyor.
Avro bölgesinde seyahat etme, mal ve hizmet fiyat-
larının kar‚ıla‚tırılması ve para biriminin de©i‚tir-
mesindeki zorunlulu©unun kalkması gibi konular-
da avronun vatanda‚lara kolaylıklar getirse de
Almanların avroya alı‚ması kolay olmadı.

Yapılan kamuoyu ara‚tırmalarında Almanların her
iki ki‚iden biri D-Mark’ın geri gelmesini istedi©ini
ortaya koyuyor. Berlin'de ya‚ayan Türkler de D-
Mark özlemini dile getirdiler.

Abdü Sorgeç adlı Türk, yaptı©ı açıklamada, 10 yıl
önce e‚i ile birlikte Noel döneminde ödenen 13.
maa‚la birlike aylık ev gelirinin 5 bin ila 6 bin D-
Mark'a çıktı©ını belirterek, ''Ben ‚imdiki çalı‚anla-
ra acıyorum. 400 avro ile geçinmek zorunda kalı -
yorlar. Tabi ki eski zaman daha iyiydi'' ‚eklinde
konu‚tu. ''D-Mark kalsaydı insanlar hesabını bilir-
di'' diyen Sorgeç, D-Mark'ın geri gelmesini
istedi©ini kaydetti.

Türk giri‚imcilerden Fikri Arslan ise Almanya'da
ya‚ayanların D-Mark'ın geri getirilmesinin iste©i
gibi kendisinin de bunu istedi©ini belirterek ''Mark,
Dolar'dan sonra en güçlü para birimiydi. Halk da
istiyor ben de istiyorum. Getirisine ve götürüsüne
bakmak lazım. Almanya'ya bakarsak devlet olarak
yanlı‚ bir karardı. Çünkü ihtiyacı yoktu. Güçlü bir
paraydı, D-Mark'ı isteriz'' diye konu‚tu.

D-Mark'ı ve avroyu eline aldı©ında D-Mark'taki
alım gücünün fazla oldu©unu dü‚ündü©ünü ve 

D-Mark'ı tercih etti©ini ifade eden Arslan, ''Avro
öyle bir duruma geldi ki 200 avronun 100 mark
kadar de©eri yok gibi'' dedi.

Hasta Bakım sektöründe faaliyet gösteren Nar
Ye‚ilyurt Karakurt da, D-Mark'tan avroya geçi‚in iyi
olmadı©ını, avrodan dolayı ekonomik krizin daha
da arttı©ın belirterek insanların bütçesindeki para
azaldı©ını, fiyatların aynı kaldı©ını ve enflasyon
yükseldi©ini savundu.

Nar Ye‚ilyurt Karakurt, ''Eskiden 200 mark büyük
bir paraydı. Bugünün 100 avrosu, ama bununla haf-
talık alı‚veri‚inizi yapamıyorsunuz. 200 markla
yapılıyordu'' ‚eklinde konu‚tu. ''Türkiye AB'ye gir-
mek istiyor, girsin. Ancak ortak paraya hayır diyo-
rum'' diyen Ye‚ilyurt Karakurt avronun insanları
daha fakirle‚tirdi©ini, insanları daha fazla borç
altında bıraktı©ını ifade etti. 

13 milyar D-Mark hala piyasada

Öte yandan Bild gazetesinde yer alan habere göre,
madeni para olarak 6,9 milyar, banknot olarak da
6,41 milyar olmak üzere yakla‚ık 13,31 milyar mar-
kın hala piyasada oldu©u belirtildi.

D-Marklara sahip olan ki‚ilerin ölmesi ile paranın
yakınları tarafından bazen duvar ka©ıdı arkasında
veya perdeye dikilmi‚ ‚ekilde bulundu©unu veya
paltonun cebinde unutuldu©u ifade edilen haber-
de, önemli bir paranın da yurt dı‚ında olu©unu kay-
dedildi.

Ûstatistiklere bakıldı©ında D-Mark'ı avroya de©i -
‚imlerin her geçen yıl azladı©ına dikkat çekilen
haberde, 2010 yılında 180 milyon D-Mark, 2011
yılında ise sadece 140 milyon D-Mark'ın avroyla
de©i‚tirildi©i kaydedildi.
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Berlin`de  “Her Yöne 90 Dakika” adlı tiyatro oyununu sahneleyen
Ûstanbul Meydan Sahnesi, perfor mansıyla göz doldurdu.

“Her Yöne 90 Dakika” adlı tiyatro oyununu sahneleyen Ûstanbul
Meydan Sahnesi, performansıyla göz doldurdu. “Olacak O Kadar”
adlı komedi oyunundan Ahmet Çevik, “Cennet Mahallesi” adlı dizi-
den Aylin Kabasakal, “Papatyam” dizisinden Deniz Oral, “Cümbür
Cemaat Aile” dizisinden Fulden Akyürek, “Zerda” dizisinden Íule
Cengiz ve “Avrupa Yakası” adlı dizide ‘Tacettin’ rolündeki Veysel
Diker sahne aldı. Organizesini Tiyatro 28 Ufuk Güldü’nün yaptı©⁄
 tiyatro gecesinde, Seyfi Íahin’in yazdı©ı, Aras Deniz Sipahi’nin
müzi©ini besteledi©i iki perdelik oyun, konukları adeta kahkahaya
bo©du. 



bu açı©ını biz Türk i‚çileri
kapattık ve yıllarca bu
‚ehirde duvarla birlikte
ya‚adık. 

Ben de Berlin’de, di©er on
binlerce Türk gibi,  15 yıl-
dan fazla bu duvarla
ya‚adım ve Berlin’in o
günlerini iyi bilirim. 

Metroyla sınırlar arasında gidip gelirken veya
duvarın dibinden yürürken, dört  metre yükseklik-
teki bu sınırın bir daha hiç yıkılmayaca©ı sanısına
kapılıyorduk.

Ama gün geldi bu duvar yıkıldı. Duvarın yıkılı‚ını,
insanların sevincini herkes gibi ben de   ya‚adım.
Bu olay üzerine yazdı©ım bir öykü ‘Als die Mauer
fiel’ (Duvar Yıkılırken), yabancı gözüyle duvarın
yıkılı‚ını anlatan en iyi öykülerden biri seçildi, bir
antolojide yayınlandı ve Danimarka’da bir ders kit-
abına girdi. 

Íimdilerde, bir zamanlar duvarın geçti©i yerlerden,
gelip geçiyoruz. Bir zamanlar askeri bölge olan yer-
lerde açılan dükkanlarda kahve içiyoruz. Yıllarca
ikiye bölünmü‚ olarak ya‚ayan Friedrich Caddesi
‚imdi gene eski günlerine döndü ve Berlin’in en
lüks caddesi oldu.  Û‚te o caddede ‚imdilerde gezi-
nirken, aklıma bu caddenin bölünmü‚, ku‚ konmaz
kervan geçmez hali geliyor  ve kendi kendime,
‘nereden nereye’ diyorum.                 Hüdai ÜLKER

NEREDEN NEREYE

Hani bir deyim vardır: ‘Nereden nereye’ deriz ba -
zen.  Bu deyim bir hayret ifade eder ve geçmi‚le
günümüz arasındaki farkı anlatır. 

Bir daha hiç de©i‚meyecek sandı©ımız ama, imkan-
sız gibi gelen bazı de©i‚imleri dünya gözüyle
gördü©ümüz zaman gayri ihtiyari bu sözler dökülür
dudaklarımızdan: ‘Nereden nereye...’ Hatta, hayre-
timizi daha da kuvvetlendirmek için bu deyimi
biraz abartırırız: ‘Vay be, neredeeen, nereye...’
deriz.

Almanya’da ‘nereden nereye’ dedi©imiz birkaç olay
ya‚adık.

Bunlardan biri Berlin’deki duvarın yıkılı‚ıdır. Berlin
duvarının yapılı‚ını görmedik ama yıkılı‚ını hepimiz
gördük ve ya‚adık.

Evet, bir zamanlar Berlin’de bir duvar vardı. 155
km. uzunlu©unda ve 4 metre yükseklikteki bu
duvar, 1961’den, 1989’a kadar, neredeyse 30 yıl
Berlin’i ikiye bölünmü‚ bir kent olarak ya‚attı.
Hatta bu duvar bölünmü‚ dünyanın da sembolü
idi. 

1961’e kadar, o zamanlarki Batı Almanya ve Batı
Berlin i‚gücü ihtiyacının bir bölümünü Do©u
Almanya’dan kar‚ılıyordu. Duvar örüldükten sonra
Berlin’deki i‚çi ihtiyacı daha da fazlala‚tı. Berlin’in

Büyükelçi Ahmet Acet için veda
toplantısı düzenlendi

Berlin'deki görevi sona erecek olan Büyükelçi
Ahmet Acet için bir veda toplantısı düzenlendi.

Büyükelçi ile e‚i Yıldız Acet için Türkevi'nde düzen-
lenen veda toplantısına Berlin Eyaleti Çalı‚ma,
Uyum ve Kadın Bakanı Dilek Kolat, Berlin Eyalet
Meclisi üyeleri Ûlkin Özı‚ık ve Hakan Ta‚, Berlin
Ba‚konsolosu Mustafa Pulat ile çok sayıda büyük -
elçilik ve ba‚konsolosluk yetkilisiyle dernek tem-
silcileri katıldı.

Acet, burada yaptı©ı veda konu‚masında, kendisi-
ne çalı‚ma süresi boyunca destek veren herkese
te‚ekkür ederek, Berlin'den mutlu anılarla ayrıl -
dı©ını, burada e‚i Yıldız Acet ile tanı‚mı‚ olmasının
da kendisine ayrı bir mutluluk verdi©ini söyledi.

Berlin'deki Türk sivil toplum kurulu‚larının büyü-

mesinin ve geli‚mesinin önemli oldu©unu, bu kuru-
lu‚lar sayesinde geçen yıllarda birçok ‚eyin
de©i‚ti©ini ve bu de©i‚imin sürece©ini belirten
Acet, Türklerin Alman toplumu içinde büyük ba‚arı-
lar gösterdi©ini, çok sayıda milletvekilinin yanı sıra
3 tane bayan bakan çıkarttı©ını ifade etti.

Büyükelçi Acet, ocak ayında görevini Hüseyin Avni
Karslıo©lu'na devredecek.
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Aktuelles aus Steuern und Recht

Pflicht zur Abgabe der Anlage EÜR
Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 16.11.2011
entschieden, dass die Verpflichtung besteht, zur
Einkommensteuererklärung seit 2005 eine Ge -
winn   ermittlung auf einem amtlich vorgeschriebe-
nen Vordruck beizufügen. Dies betrifft Unter -
nehmer, die ihren Gewinn mittels Einnahmen-
Überschuss-Rechnung ermitteln. Die Anlage EÜR
sieht eine standardisierte Aufschlüsselung der
Betriebseinnahmen- und ausgaben vor, die für die
Finanzverwaltung bessere Kontroll- und Ver -
gleichs möglichkeiten bringt. Die Klage eines
Unternehmers mit der Begründung, dass die
Verpflichtung nicht gesetzlich geregelt sei, son-
dern sich nur aus der Einkommensteuer durch -
führungsverordnung ergibt, führte so nicht zum
Erfolg. 

Arbeitnehmer haben nur eine regelmäßige
Arbeitsstätte
Nach dem BMF-Schreiben vom 15.12.2011 akzep-
tiert die Finanzverwaltung die Auffassung des BFH,
wonach ein Arbeitnehmer nicht mehr als eine
regelmäßige Arbeitsstätte je Arbeitsverhältnis
innehaben kann. Fahrten zwischen Wohnung und
einer regelmäßigen Arbeitsstätte sind nur für eine
Arbeitsstätte anzusetzen, für die übrigen Fahrten
erfolgt die Abrechnung nach Reisekosten grund -
sätzen. Von einer regelmäßigen Arbeitsstätte ist
nach Auffassung der Finanzverwaltung nun auszu-
gehen, wenn ein Arbeitnehmer einer Einrichtung
des Arbeitgebers dauerhaft zugeordnet ist oder in
einer betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers
arbeitstäglich, je Arbeitswoche einen vollen
Arbeits tag oder mindestens 20 % seiner vereinbar-
ten regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll. Bei
Abweichungen im Einzelfall muss anhand des qua-
litativen Schwerpunkts die berufliche Tätigkeit
nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden.

Minijob soll auf 450 EUR steigen
Die Verdienstgrenze für Minijobber soll von 400
EUR auf 450 EUR ansteigen. Gleichzeitig soll die
sogenannte Gleitzone von 800 EUR auf 850 EUR
angehoben werden. Dies geht aus einer Verlaut -
barung der Koalition vom 25.11.2011 hervor. Ab
wann die Änderungen anzuwenden sind, ist jedoch
derzeit noch offen. Gleichzeitig sind auch Änderun-
gen in der Rentenversicherung geplant. In Zukunft
sollen Minijobber in der Rentenversicherung voll
abgesichert sein und deshalb auch Ansprüche auf
Erwerbsminderungsrente erwerben. Auch die

Riesterförderung könn-
te dann in Anspruch
genommen werden.
Der pauschale Renten -
ver sicherungsbeitrag
des Arbeitgebers soll
von bisher 15 % auf
19,6 % steigen. Sollte
der Mini jobber auf die
Rentenversicherung
verzichten, soll es je -
doch bei der Pauschalabgabe des Arbeitgebers
von 30 % bleiben.
HINWEIS: Der Umlagesatz U1 steigt ab Anfang 2012
von 0,6 % auf 0,7 %.

Elektronische Lohnsteuerkarte 

Das BMF hat sich nun in einem Schreiben zur ver-
zögerten Anwendung des sogenannten ELStAM-
Verfahrens geäußert. Da das Verfahren frühestens
im Laufe des Kalenderjahres 2012 starten wird,
weist die Finanzverwaltung auf die Vorgehens -
weise bei der Lohnabrechnung 2012 hin. Danach
gelten die Eintragungen der zuletzt ausgestellten
Lohnsteuerkarte 2012 bzw. der vom Finanzamt
ausgestellten Ersatzbescheinigung 2011 bis zum
Start des elektronischen Abrufverfahrens weiter.
Nur bei Änderungen, die nicht auf der
Lohnsteuerkarte 2010 bzw. der Ersatz beschei -
nigungen 2011 eingetragen sind, muss der Arbeit -
geber informiert werden. Dem Arbeitgeber können
alternativ folgende Unterlagen vorgelegt werden:
Informationsschreiben des Finanzamts über die
elektronisch gespeicherten Daten für den   Lohn -
steuer abzug ab 01.01.2012. Ein Ausdruck der ab
2012 gültigen ELStAM, der vom Finanzamt ausge-
stellt wird. Das Informationsschreiben über die
gespeicherten Daten darf nur vorgelegt werden,
wenn die Angaben hier zutreffend sind. 
HINWEIS: Ein eventuell falscher Lohnsteuerabzug
kann mit Beginn des elektronischen Verfahrens
berichtigt werden. Soweit das Verfahren doch
nicht in 2012 startet, kann jedoch ein falscher
Lohnsteuerabzug nur durch eine Einkommen -
steuerveranlagung korrigiert werden.

Info: BBH
Ahmet TUNGA
(ahmet-tunga@gmx.de)
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Türk din adamları opera izledi

Berlin'deki "Deutsche Oper" adlı operanın Türk -
lere yönelik ba‚lattı©ı ve her ay farklı bir grubun
davet edildi©i kampanya çerçevesinde bu kez de
Türk din adamları opera izledi.

Giacomo Puccini'nin "La Boheme" adlı eserini
izleyen din adamları arasında imamlar, Alevi dede -
leri, Berlin ve çevresi Süryani Toplumu lideri ve
Berlin'deki St. Jacob Kilisesi papazı Murat Üzel de
yer aldı.

Kampanyayı yürüten Beys ‚irketinin müdürü
Burhan Gözüakça, opera öncesinde Türk gazeteci-
lere yaptı©ı açıklamada, Deutsche Oper'in operayı
Berlin'de Türklerle bulu‚turmak, onlara operayı
sevdirmek amacıyla böyle bir kampanya yaptı©ını
ifade etti.

Kampanya çerçevesine Türk toplumunun farklı
alanlardaki katmanlarının davet edildi©ini ve 8.
grubu operada a©ırladıklarını belirten Gözüakça,
bunun, din adamlarının Avrupa'nın kültürü tanıma-
ları açısından da önemli oldu©unu kaydetti.

Operaya ilk kez geldi©ini ifade eden Diyanet Û‚leri
Türk Ûslam Birli©i (DÛTÛB) fahri diyalog sorumlusu
Süleyman Küçük de "La Boheme" operasını
be©en di©ini ifade ederek, "Sahne dekorasyonu,
renkler, oyuncuların performansı güzel, ho‚uma
gitti" dedi.

Üzel de daha önce sadece bir kez operaya gitti©ini
belirterek, "7 ya da 8 yıl önce ilk kez bir opera
gösterisine gitmi‚tim. Bugünkü gösteri gibi
de©ildi, çok sıkıcı gelmi‚ti ve biz çıkmı‚tık. Ama
bugün gösterilen 'La Boheme' ho‚uma gitti, sanki
bizim memlekette geçen bir olay gibi. Anadolu köy-
ünde büyümü‚, daha sonra ‚ehre gitmi‚ biriyim.
Ailemle birlikte bir daha izlemeyi dü‚ünüyorum"
‚eklinde konu‚tu.

Berlin Büyükelçisi Karslıo©lu
Berlin´de

Türkiye'nin yeni Berlin Büyükelçisi Karslıo©lu
Berlin'e geldi 

Türkiye'nin Berlin Büyükelçili©i görevine atanan
Hüseyin Avni Karslıo©lu, e‚i Gamze Karslıo©lu ile
birlikte bugün Berlin'e geldi.

Karslıo©lu Berlin-Tegel havaalanında Elçi Müste‚ar
Ûskender Okyay ve Berlin Ba‚konsolosu Mustafa
Pulat tarafından kar‚ılandı.

Karslıo©lu, Bellevue Sarayında Almanya Cumhur -
ba‚kanı Christian Wulff'a güven mektubunu suna-
rak resmen göreve ba‚lad⁄.
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Ali Uzun kitabını tanıttı

Emekli ö©retmen Ali Uzun, Almanya'da ya‚adı©ı
süre içinde ya‚adı©ı olayları ve edindi©i tecrübeleri
anlattı©ı "Kaçkarlardan Berlin'e - Bir e©itim gönül-
lüsünün ya‚am öyküsü" adlı kitabını tanıttı.

Berlin'deki Türkevi'nde düzenlenen tanıtım toplan-
tısında konu‚an Sosyal Demokrat Parti (SPD)
Berlin Eyalet Meclisi Üyesi Ülker Radziwill,
Uzun'un, kitabında olayları çok güzel anlattı©ını
belirterek, Almanya ve Türkiye'yi çok iyi tanıyan
Uzun gibi daha fazla insanın olmasını diledi©ini
söyledi.

Muavin Konsolos Zeynep Yılmaz'ın da izledi©i
toplantıda daha sonra kitabından bazı bölümler
okuyan Uzun da 1961 yılında ö©retmenli©e ba‚ -
ladı©ını ve 42 yıllık bir çalı‚ma döneminden sonra
emekli oldu©unu anlatarak, kitabında tüm ba‚arı-
larına ve ba‚arısızlıklarına yer verdi©ini ifade etti.

Toplantıya katılan herkese te‚ekkür eden Uzun,
emekli olduktan sonra bir ‚eyler yapmak istedi©i
için böyle bir kitap yazmaya karar verdi©ini kaydet-
ti.
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Dilek & Emrah´a
ömür boyu mutluluklar
dileriz…
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Kıraç, Berlinli hayranlarını co‚turdu 

Kıraç'ın Berlin Konserini Organize eden Birol Kaplan,
konserin tüm gelirini Van depreminde zarar gören ve
ma©dur duruma dü‚en vatanda‚lara ba©ı‚layaca©ını
Konser`den sonra Sahneye ç⁄karacak  açıkladı…

Seslendirmi‚ oldu©u ‚ark⁄lara hep bir a©⁄zdan e‚lik
eden Kiraç sevelerin, konserden oldukça memmnun
ayr⁄ld⁄klar⁄n⁄ söyledirler…
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''Birlikte 50 yıl'' karikatür sergisi

Karikatürist Erdo©an Karayel'in ''Birlikte 50 yıl''
adlı uluslararası karikatür sergisi açıldı.

Türkevi'nde açılan sergi, Karayel'in genel yayın
yönetmenli©ini yaptı©ı elektronik mizah dergisi
"Don Qichotte'un" tarafından düzenlenen ''Bir -
likte 50 yıl'' konulu uluslararası karikatür yarı‚ -
masında yer alan çe‚itli ülkelerden gelen karikatü-
ristlere ait eserlerden olu‚uyor.

Açılı‚a katılan Türkiye'nin Berlin Ba‚konsolosu
Mustafa Pulat burada yaptı©ı konu‚mada, sergile-
nen eserlerin dünya çapında 158 karikatürcünün
567 çalı‚masıyla katıldı©ı yarı‚mada öne çıkan
parçalar oldu©unu belirterek, eserlerin her birinin
Türkiye'den Almanya'ya göç yolculu©unu yansıt -
tı©ını ifade etti.

Karayel de, amacının Almanya'da ya‚ayan tüm
yabancıların sorunlarını dile getirmek ve bu sorun-
ları Alman devletine sunarak çözüm yolları üret-
meye te‚vik etmek oldu©unu ifade etti.

Sergi, 27 Ocak 2012 tarihine kadar Salı, Çar‚amba,
Per‚embe ve Cuma günleri 12:00–16:00 saatleri
arasında 'An der Urania 15, 10787 Berlin' adresin-
deki Türkevi'nde ziyaretçilere açık olacak.

Çocuklar Schloss Bellevue´de

Almanya Cumhurba‚kanı Christian Wulff,  Hristiyan
inancına göre her yıl 6 Ocak'ta kutlanan ''Epifani
Yortusu'' (Heilige drei Könige) vesilesiyle, dini
‚arkılar söyleyen çocuklardan olu‚an ''Stern -
singer''i (Yıldız ‚arkıcılar) kabul etti.

Cumhurba‚kanlı©ı konutu Schloss Bellevue'de
Wulff ve e‚i Bettina Wulff tarafından kar‚ılanan
kral kostümleri içindeki çocuklar, konuta giri‚lerin-
de ‚arkılar söyledi.

E‚iyle birlikte çocuklarla sohbet eden Wulff, son
dönemde gündeme gelen mesaj skandalı ve kendi-
sine yöneltilen ele‚tiriler konusunda yorum yap-
madı.

Alman basının ele‚tirilerden dolayı yalnız kaldı©ı
belirtilen Wulff'un çocukları kabulü, yeni yıldaki ilk
resmi kabulü oldu.

Öte yandan, Alman Birinci Televizyon Kanalı
ARD'deki ''Deutschlandtrend extra'' anketine göre,
Almanların yüzde 61'inin Wulff'un verdi©i demeci
inandırıcı bulmadı©ı, yüzde 60'ının ise Wulff'un
ikinci bir ‚ansı hak etti©ini dü‚ündü©ü bildirildi.



28

Attila Ta‚ Prenses
Event Center´te
Berlinlileri ço‚turdu
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Türk derne©ine saldırı 

Berlin'de Türk Ülkücüler Birli©i derne©ine saldırı
düzenlendi.

Wedding semtindeki Berlin Türk Ülkücüler Birli©i
derne©inde görevli olarak bulunan Vahap
Korkmaz, yaptı©ı açıklamada, maskeli ki‚ilerin
derne©e molotof kokteyli attıklarını belirterek,
''Kapılar açıktı. Ûçeri girmeleri ile atmaları bir oldu.
Ondan sonra kaçtılar'' dedi.

Olay esnasında dernekte 7-8 ki‚inin bulundu©unu
ifade eden Korkmaz, ''�çerideki yangını kendi
imkanlarımızla söndürmeye çalı‚tık. Daha sonra
polis ve itfaiye geldi. Ancak yangını biz söndür -
mü‚tük'' ‚eklinde konu‚tu.

Polisin incelemelerde bulundu©unu ve parmak izi
aldı©ını belirten Korkmaz, kimsenin yaralan -
madı©ını, ancak halı ve koltukların yandı©ını,
dolayısıyla maddi zarar olu‚tu©unu kaydetti.

Dumandan çok etkilendiklerini ifade eden
Korkmaz, saldırganların kimler oldu©unu bilme -
diklerini, kimseyi de suçlamak istemediklerini
belirtti.

TBB 20. kurulu‚ yılını kutladı

Almanya'da sivil toplum kurulu‚u olarak faaliyetle-
rini sürdüren Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu
(TBB) 20. kurulu‚ yılını kutladı.

Berlin Belediye Sarayı Rotes Rathaus'da düzenle-
nen kutlamaya, Berlin eyaletinin ‚ehir Geli‚tirme
ve Çevre Bakanı Michael Müller, Çalı‚ma, Uyum ve
Kadın Bakanı Dilek Kolat, Türkiye'nin Berlin
Büyükelçili©i Elçi Müste‚arı Ûskender Okyay,
Federal Meclis üyeleri, eyaletin Göç ve Uyum
Sorumlusu Günter Piening, Berlin Eyalet Meclisi
üyeleri, Almanya Türk Toplumu Ba‚kanı Kenan
Kolat, Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Genel
Sekreteri Stephan Kramer ve sivil toplum
kurulu‚ların temsilcileri katıldı.

Almanya ile Türkiye arasında imzalanan i‚ gücü
anla‚masının 50. yılı oldu©unu hatırlatan Müller,
Türkiye'den gelen göçmenlerin büyük ‚eyler
ba‚ardı©ını, ülkedeki refaha katkı sa©ladıklarını,
sadece ekonomik alanda de©il tüm alanlarda
ülkeyi zenginle‚tirdiklerini, bunu unutturmak iste-
mediklerini ifade etti.

Berlin'in Türk göçmenlerinin yurdu oldu©unu belir-
ten Müller, ''Almanya kendini yok ediyor'' adlı kit-
abın yazarı ve Merkez Bankası'nın eski yönetim
kurulu üyesi Thilo Sarrazin tarafından geçen yıl
ba‚latılan tartı‚madan dolayı ülkedeki birlikte
ya‚amın yıkılması tehlikesinin oldu©u dönemde
Almanya Cumhurba‚kanı Christian Wulff'un Ûsla-
m'ın da bu ülkeye ait oldu©u yönündeki sözlerinin
çok önemli oldu©unu kaydetti.

Etkinlikte, TBB'de görev yapan TGD Genel Ba‚kanı
Kolat, TBB'nin tarihini anlattı
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Sigorta Nedir? Türleri Nelerdir?
Ani ve beklenmedik risklere kar‚ı, önceden ödenen
prim kar‚ılı©ında olası riskin sigorta ‚irketine
transferini kapsayan iki taraflı sözle‚meye sigorta
denir.

Hayat ve Hayat Dı‚ı Sigortalar olmak üzere iki ana
gruba ayrılmaktadır. Hayat Dı‚ı Sigortalar ba‚lıca
a‚a©ıda belirtilen bran‚larda hizmet verir;

Yangın Sigortaları
Bireyin sahip oldu©u konut, i‚yeri ve muhteviyatı
için düzenlenen ve Do©al Afetleri de içeren poliçel-
erdir. 

Oto Kaza Sigortaları
Karayolunda kullanılabilen motorlu motor-
suz ta‚ıtların u©rayaca©ı maddi zararları
kar‚ılar

Oto Sorumluluk Sigortaları
Motorlu aracın i‚letilmesi sırasında bir kim-
senin ölümüne veya yaralanmasına veya bir
‚eyin zarara u©ramasına sebebiyet vermi‚
olmasından dolayı i‚letene dü‚en hukuki
sorumlulukları tazmin eder.



31

Sigorta Yaptırmanın Avantajları
Nelerdir?

• Özellikle i‚letmelerde firmanın olası risklerini sig-
orta ettirmesi, i‚letmenin gelecekteki faaliyetlerini
sürdürmesi açısından oldukça önemlidir. 

• Olu‚an bir hasar sonrasında firmalar zararlarını
sigorta ‚irketlerinden kar‚ılayarak kendi öz ser-
mayelerini tüketmezler.

• Faaliyetlerini sürdürmek için ek sermaye ihtiyacı-
na gerek duymaksızın sigorta ‚irketlerinden ala -
cakları tazminat ile faaliyetlerine devam ederler.

• Û‚letmelerin teminat altına aldıkları varlıklarının
bedeli ile kar‚ıla‚tırıldı©ında ödenen primlerin çok
dü‚ük oldu©u görülür. 

• Û‚letmeler gelece©e yönelik taahhütlerini yerine
getirirken, sigorta yaptırarak dolaylı olarak bu
taahhütlerini de garanti altına alırlar. 
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Kendinden söz ettirecek 3 Türk genci

Alman ''Die Welt am Sonntag'' gazetesi ''30 ya‚ın
altında olan ve gelecekte kendilerinden söz ettire-
cek 30 Alman'' arasında Almanya Futbol Fede -
rasyonu'nun genç takımında oynayan futbolcular
Samed Ye‚il ile Emre Can ve internette blog yazar-
lı©ı yapan ö©renci Çi©dem Toprak'a da yer verdi.

Gazete, gelecekte kendilerinden söz ettirecek yete-
nekleri tanıttı©ı haberde, 17 ya‚ında Bayern
Münih'te orta sahada oynayan Emre Can'ın Alman
futbolunda ba‚arılı entegrasyonun örne©i oldu©u
belirtildi.

Emre'nin kaptanlı©ını yaptı©ı Almanya 17 ya‚ altı
takımının Meksika'da dünya üçüncüsü oldu©u
hatırlatılan haberde, Türkiye için de oynama
olana©ı bulunan Emre'nin daha önce Alman Futbol
Federasyonu'nda yoluna devam edece©ini açıkla-
dı©ı kaydedildi.

Samed'in (17) Meksika'da düzenlenen 17 ya‚ altı
Dünya Kupası'nda Almanya için 6 gol attı©ı ve 8 gol
hazırladı©ı belirtilen haberde, Samed'in gol atma-
daki fırsatçılı©ı ve oyun tarzının Alman futbolunun
efsane isimlerinden Gerd Müller'i hatırlattı©ı kay-
dedildi.

Haberde, Samed'in kendini profesyonel düzeyde
ispatlaması durumunda Alman Milli Takımında
Miroslav Klose veya Mario Gomez'in varisi olabile-
ce©i belirtildi.

Çi©dem Toprak'ın (24) da Ûslamiyet ve Müslü -
manların uyum sorunları konusunda internette
kendisinin olu‚turdu©u bir sitede dü‚üncelerini
yazdı©ı ifade edildi.

Çi©dem'in bazı Alman gazeteleri için de makaleler
kaleme aldı©ı belirtilen haberde, Çi©dem'in e©itim
için ‚u an Ûstanbul'da oldu©u kaydedildi.

Gelecekte kendilerinden söz ettirecek Almanlar
arasında ayrıca, Borussia Dortmund'da forma
giyen milli futbolcu Mario Götze, manken Carola
Remer, profesör Lena Rudkowski, oyuncu Isolda
Dychauk, fizik alanında çalı‚malar yapan Benjamin
Walter gibi isimler yer aldı.

Berlin Ba‚konsolosu Pulat'tan
ATDÛD'e ziyaret

Türkiye'nin Berlin Ba‚konsolosu Mustafa Pulat,
Avrupa Türk Döner Ûmalatçıları Derne©ini (ATDÛD)
ziyaret etti.

Pulat, burada ATD�D Ba‚kanı Tarkan Ta‚yumruk
ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet ede-
rek, faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Pulat, ziyareti-
nin amacının, Almanya'daki ırkçı terör cinayetleri
sonrasında Berlin'de ve görev bölgesindeki eyalet-
lerde çalı‚an Türk esnafının ve di©er alanlarda faa-
liyet gösteren Türklerin huzursuzlu©u ve güvensiz-
li©i konusunda nabız tutmak oldu©unu ifade etti.

Almanya'da öldürülen Türklerin katillerinin bir
tesadüf sonucunda ortaya çıkartılmasından sonra
Türk sivil toplum kurulu‚larının demokratik hakları
çerçevesinde bir anma etkinli©i düzenlemek iste-
di©ini belirten Pulat, 23 ‚ubat 2012 tarihinde fede-
ral düzeyde resmi bir anma töreni düzenlenece©ini,
Türk sivil toplum kurulu‚larının da bu törene i‚tirak
etmek istedi©ini kaydetti.

Pulat, söz konusu cinayetlerin ırkçı cinayetler
oldu©unun altını çizdi.

ATDÛD Ba‚kanı Ta‚yumruk da Pulat ile çok olumlu
bir görü‚ alı‚veri‚inde bulunduklarını ifade ederek,
görü‚mede a‚ırı sa©cıların i‚ledi©i cinayetleri de
ele aldıklarını, dernek olarak di©er sivil toplum
kurulu‚larıyla birlikte ortak bir anma etkinli©i
düzenlemek istediklerini söyledi.
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Ba‚konsolosu Mustafa Pulat´a ziyaret 

Sultanbeyli Belediye Ba‚kanı Hüseyin Keskin ve
Sultanbeyli Kaymakamı Mehmet Ceylan Alman -
ya'nın ba‚kenti Berlin'de  Türkiye'nin Berlin
Ba‚konsolosu Mustafa Pulat'ı ziyaret etti.

Bazı Belediye Meclisi üyelerinin de katıldı©ı ziya-
rette konu‚an Keskin, Hamm belediyesiyle orta-
kla‚a düzenledikleri bir kültür etkinli©i çerçevesin-
de Almanya'ya geldiklerini belirterek, bu vesileyle
Berlin'de de ba‚konsolos Pulat'ı ziyaret etiklerini
söyledi.

Pulat da Berlin'de ba‚konsoloslu©un ve Türk der-
neklerinin çalı‚maları hakkında Keskin'e ve kendi-
sine e‚lik eden heyete bilgi verdi.

Sultanbeyli'den gelen heyet, ziyaret çerçevesinde
Berlin'in tarihi yerlerini de gezdi.

Vize bilgi bankası kurulacak

Almanya'da vizenin kötüye kullanılmasını önlemek
amacıyla bir bilgi bankası olu‚turulacak.

Federal Meclis'ten (Bundestag) sonra Federal
Eyalet Temsilciler Meclisinin (Bundesrat) kabul
etti©i yasaya göre, bu bilgi bankasında, bugüne
kadar vize suçlarıyla ilgili olarak haklarında kayıt
tutulmu‚ olan ki‚ilerin bilgileri yer alacak ve insan
tacirli©i ya da uyu‚turucu ticareti yapmı‚ olan
yabancılara vize verilmeyecek.

Íüpheli görülen ki‚iler ile kendilerini Almanya'ya
davet eden ki‚ilerin isimlerinin, teröre kar‚ı müca-
dele bilgi bankasıyla da kar‚ıla‚tırılarak olası terö-
ristlerin mümkün oldu©u kadar erken bir zamanda
belirlenmesi hedefleniyor.

"stres testi" 

Almanya'da, "stres testi" (Stresstest) ifadesi,
"yılın ifadesi" seçildi.

Wiesbaden kentinde bulunan Alman Dili Derne©i
tarafından yapılan açıklamada, nükleer tesislerin,
hükümetlerin, bankaların ve tren garı projelerinin
de olası kriz dönemleri için denendi©i ara‚tırmalar
için kullanılan "stres testi"nin, 2011 yılının en iyi
ifadesi olarak seçildi©i belirtildi.

Almanya'da yıl içinde ya‚anan önemli geli‚meleri
kısaca ifade etmek için kullanılan özel sözleri "yılın
ifadesi" olarak seçen dernek, bu yıl Avrupa Finan -
sal Destek Fonunun geni‚letilmesi için kullanılan
"hebeln" kelimesini de "yılın ikinci en iyi ifadesi"
olarak belirledi.

En iyi 10 söz veya ifade arasında "Fukushima" ve
Fransa Cumhurba‚kanı Nicolas Sarkozy ile Alman -
ya Ba‚bakanı Angela Merkel arasındaki i‚birli©ini
yansıtmak amacıyla kullanılan "Merkozy" kelimesi
de yer aldı.



38

Berlin Kaplanı 26.01.2012’de 
sinemalarda

Ayhan Kaplan Berlin’de ya‚ayan, geçimini boksör-
lük ve bodyguardlık yaparak sa©layan bir Türk
 vatanda‚ıdır.  Ayhan (Ata Demirer) ve antrenörü
Cemal (Tarık Ünlüo©lu) için i‚ler pek yolunda git-
memektedir. Ûkisi de artık hayattan bir mucize
beklemektedir.  Filmimiz olası bir mucize ihtimalini
anlatmaktadır.

Filmin oyuncu kadrosu, Tarık Ünlüo©lu,  Necati
Bilgiç,  Nihal Yalçın, Özlem Türkad ve Cemil Özbay-
er’den olu‚uyor. Yönetmen koltu©unda,  Demir -
er’in Eyyvah Eyvah filmlerinin yönetmenli©ini de
üstlenen Hakan Algül bulunuyor. 

„Berlin Kaplanı“ Kreuzberg mekanlarının yanı sıra,
detaylı boks sahneleri ile de dikkat çekiyor. Pek
çok Alman aktörün ve 1000’in üzerinde Alman
figüranın da rol aldı©ı filmin jenerik müzi©i ise
Kreuzberg’li rapçi Killa Hakan’a ait.

Yönetmen: Hakan Algül  
Senaryo: Ata Demirer
Oyuncular: Ata Demirer, Tarık Ünlüo©lu, Necati
Bilgiç, Nihal Yalçın, Özlem Türkad,  Cemil Özbayer

www.berlinkaplani.com  
www.facebook.com/berlinkaplani 

www.twitter.com/berlinkaplani 
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Türk sinemasının göz akı Nuri Bilge Ceylan’ın
Cannes’da 2011 Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan ve
ba‚rolünü Yılmaz Erdo©an’ın üstlendi©i “Bir
Zamanlar Anadolu’da” 19.01.2012 tarihinden itiba-
ren  Avrupalı izleyicileriyle bulu‚uyor. Gerçek bir
olaydan esinlenilen filmde, Yılmaz Erdo©an bugüne
kadar alı‚ık oldu©umuz komik karakterlerin ilk kez
dı‚ına çıkarak, ta‚ralı bir komiseri canlandırıyor.
Erdo©an bu performansıyla “ciddi” rollerde de,
komedi filmlerindeki kadar ba‚arılı oldu©unu
kanıtlayarak ele‚tirmenlerden büyük övgü aldı.  

Filmin konusu: Uçsuz bucaksız bozkırlarla kaplı
bakir Anadolu topraklarında bir komiser, bir savcı,
bir doktor ve iki zanlı polisler e‚li©inde yol almak-
tadır. Üç araba dolusu insan bir çe‚me ba‚ına
gömülen cesedi aramaktadır, ancak zanlılar öldür-
dükleri adamı nereye gömdüklerini hatırlayama-
makta ve yolculuk giderek uzamaktadır. Sıradı‚ı bir
polisiye film olan “Bir Zamanlar Anadolu’da”, sade-
ce bir cinayeti de©il,  aynı zamanda cinayetin pe‚i
sıra sürüklenen ve rutin i‚lerini yapmaya çalı‚an
insanların da öykülerini dile getirmektedir. 

OYUNCULAR
Yılmaz Erdo©an, Muhammet Uzuner, Taner Birsel,
Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanı‚,

http://www.facebook.com/birzamanlaranadoluda
http://twitter.com/B_Z_A_

Bir Zamanlar Anadolu´da
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Kad⁄nlar 'Kurtulu‚ Son Durak´ta 
Íiddete kar‚⁄ birle‚ti!

Yeni yıl ile birlikte Türk sinemasına kadınlar dam-
gasını vuracak. Her türlü Íiddete kar‚ı harekete
geçen altı kadının provokatif, fantastik hikayesi…
Senaryosunu Barı‚ Pirhasan’ın yazdı©ı, yönetmen-
li©ini Yusuf Pirhasan’ın üstlendi©i “Kurtulu‚ Son
Durak” filmini bu ay gösterime giriyor!

Demet Akba© da, Barı‚ Pirhasan’ın hikayesinde
“Vartanu‚” karakteriyle seyirciyle bulu‚acak.
Demet Akba©, “Kurtulu‚’lu Vartanu‚”u kamera
önüne ta‚ırken, Ermeni aksanı için ders aldı.
Akba©, geçen iki sezona damgasını vuran Eyvah
Eyvah’lardaki Firuzan karakteriyle çok konu‚ul -
mu‚tu. Oyuncu bu filmdeki performansıyla da
büyük be©eni toplayacak. 

Tam olarak bir kadın filmi olan ve 6 kadının hikaye-
sini anlatan KURTULUÍ SON DURAK, birbirinden
ünlü erkekleri de çok ‚a‚ırtan karakterlerle beyaz-
perdeye ta‚ıdı. Yavuz Bingöl, Ahmet Mümtaz
Taylan ve Mete Horozo©lu filmin kadın kahraman-
larının hayatlarına ummadıkları anlarda dahil olan,
çok farklı karakterler olarak beyazperdede de ola-
caklar. 

www.kurtulussondurak.com  
www.facebook.com/kurtulussondurak 
www.twitter.com/ksdfilmi
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Berlin Türk Folklor Cemiyeti

Berlin'de faaliyetlerini sürdüren Türk Folklor
Cemiyeti, geleneksel yeni yıl yeme©i verdi.

Yeni ta‚ınılan dernek binasının salonunda düzenle-
nen yeme©e, Türkiye'nin Berlin Büyükelçili©i Güm -
rük Mü‚aviri Bülent Özkan, Leipzig Üniversitesin-
den Nazım Elmas, Berlin Türk Cemaati (TGB)
Ba‚kan Yardımcısı Selçuk Demirci ile çok sayıda
vatanda‚ katıldı.

Türk Folklor Cemiyeti Ba‚kanı Muzaffer Topal,
yaptı©ı konu‚mada, geleneksel olarak düzenledi-
kleri yeni yıl yeme©inin hedefinin birlik ve beraber-
li©in peki‚tirilmesi oldu©unu belirtti.

Yeni ta‚ındıkları dernek binasında kemençe ve
folklor derslerini sürdüreceklerini ifade eden
Topal, bu sezon saz kursu ve ilahi korosu olu‚tura-
caklarını kaydetti.

Topal, amaçlarının çocukları kötü alı‚kanlıklardan
uzak tutmak, gelenekleri ya‚atmak ve gençlerin,
ya‚adıkları topluma faydalı olmalarını sa©lamak
oldu©unu ifade etti.

Yeme©in ardından kemençe ve horon gösterileri
gerçekle‚tirildi.

ROMEO & JULÛET

"Yerkan Kahraman'ın yazdı©ı Romeo & Juliet"

William Shakespeare’in klasik eserlerinden biri
olan Romeo & Juliet’te gördü©ümüz büyük a‚kın
bilinmeyen hikayesini günümüz mizah anlayı‚ı ve
Türkçele‚tirilmi‚ yönleri ile Rosaline’in gözünden
anlatır.

Dünyanın en büyük a‚kı hiçte sandı©ınız gibi ger -
çekle‚medi. Ûsterseniz olayın ba‚langıcı ve en
önemli görgü tanı©ı Rosalin’inden dinleyin.

Ûki dü‚man soysuz aile; montaj kuntaj i‚leri yapan
Montecio©lulları ve kaplama i‚leri yapan Kabul -
et’ler, Ye‚il vadi yüzünden kan davalısı olmu‚lardır
ve yıllardır birbirlerini kör testereyle kesmektedir-
ler…

Gün olur devran döner ve bir gün Rosaline libido-
suna cevap vermedi©i için sevgilisi Romeo’yu terk
eder. A‚k acısı içinde kıvranan Romeo’nun imdadı-
na emmo©lusu Benvelio yeti‚ir. Ûlk i‚ olarak acılar
içinde kıvranan Romeo’nun kafasını da©ıtmak için
Facebook´dan aldı©ı etkinlik daveti ile can dü‚ -
manları Kabulet’lerin balosuna gitmeye karar verir-
ler. Ve i‚te o baloda Romeo ve Juliet’in kar‚ı -
la‚masıyla dünyanın en salak a‚kı ba‚lar…

Tiyatro28 Oyuncular⁄ / Yönetmen: Ufuk Güldü

05. 02 . 2012 ve 26. 02. 2012 pazar günleri saat
18´de oyunumuzu berlin tiyatrom da sergiliyoruz.

Bilet bilgi www.theater28.de
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Orman Bakanl⁄©⁄'ndan ziyaret 
Sulak Alanlarla Ûlgili Proje

Federal Alman Çevre, Do©a Koruma ve Nükleer
Güvenlik Bakanlı©ı, Uluslararası Ûklim Koruma
Giri‚imi ( IKI ) tarafından desteklenen ve Türkiye
Orman ve Su Û‚leri Bakanlı©ı, Do©a Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlü©ü, Sulak Alanlar Dairesi
tarafından yürütülen proje kapsamında Genel
Müdür yard⁄mc⁄s⁄ Mustafa Ak⁄nc⁄o©lu ba‚kan -
l⁄©⁄nda Berlin'e gelen heyet, temaslarının sonuçla-
rını TDU'da yaptıkları bir toplantıda açıkladı.

Türkiye'nin sulak alanlarının ekolojik ve sosyo -
ekonomik fonksiyonlarının, gelecek ku‚aklar için
korunması amacıyla, sulak alanların korunması,
farklı kullanılması ve iklim de©i‚ikli©inin de etki -
lerini göz önünde bulundurarak bir yakla‚ım
olu‚turulması ve uygulanmasını amaçlayan proje,
2008 yılından bu yana Federal Alman Cevre, Do©a
ve Nükleer Güvenlik Bakanlı©ı ve Uluslararası Ûklim
Koruma Giri‚imi tarafından finanse edilmekte.
Geli‚mekte olan ve geçi‚ sürecinde bulunan ülkel-
erde uygulanan bu proje ‚u anda iki pilot alanda
gerçekle‚mektedir. Pilot alanlardan bir tanesi
Bolu-Yeniça©a Gölü ve di©eri de Ûç Anadolu Böl -
gesi'ndeki Yunak - Akgöl'dür.

Bu projenin sloganı ise : "Sulak alanları korumak,
iklim de©i‚ikli©i için çözümün bir parçasıdır"
olmaktadır.

Heyette genel müdür yard⁄mc⁄s⁄ d⁄‚⁄nda ‚u isimler
yer ald⁄: Osman Çakmak, Sulak Alanlar Daire
Ba‚kan⁄, Ahmet Duran, Konya Bölge Müdürü, Ümit
Ülküta‚⁄r, Mühendis, Mustafa Ar⁄, Bakan Dan⁄‚ -
man⁄ ve GIZ'den Tu©çe Tümer ile Gülay Yasin.

Info: TDU

„Sa©lıklı beslenme, sa©lıklı ya‚am"

„Sa©lıklı beslenme ve sa©lıklı ya‚am" konusunda
TDU, Türkiye Sa©lık Turizmini Geli‚tirme Konseyi
(THTDC) ile birlikte Ba‚konsolos Mustafa Pulat'ın
himayesinde tanınmı‚ uzman doktor hekim Dr.
Ender Saraç ile Türkevi'nde bir toplantı düzenledi. 
Dünya Göz Hastahanesi Frankfurt merkezinin de
destekledi©i toplantıda, Dr. Saraç dünyanın gide -
rek zenginle‚ti©ini, refahın arttı©ını, insan ömrü-
nün uzadı©ını ve insanların artık sa©lıklarına daha
fazla dikkat etmek, ihtimam göstermek zorunda
olduklarını belirtti.

- Genleri de©i‚tirilmi‚ organik ürünler (GDO).
Sebze meyve ve tahıllarda uygulanan gen
de©i‚imlerinin uzun vadede sa©lı©a zararları henüz
bilinmiyor.

- Elektro-manyetik kirlilik. Tekni©in geli‚me‚iyle
cep telefonları, günlük hayatımıza giren çe‚itli
elektronik aletler sonucu bugün kokunç bir
elektronik kirlilik ya‚anmakta. 25-30 sene öncesi-
ne göre 9 misli daha fazla radyosyona maruz kalın-
makta.

- Stres'in artması. Kar‚ılıklı sevgi, ‚evkat, yardım
gibi insani de©erlerin giderek günlük hayattan uza-
kla‚ması.

- Obezite'nin artması. Fazla kiloluk. Refahın artma-
sı ile daha ölçüsüz yemek yenilmesi ve daha az
hareket edilmesi sonucu obesitenin ço©alması.
Obesite kalp rahatsızlıkları gibi 20'ye a‚kın hasta-
lı©a neden oluyor.

Dr. Saraç özellikle obesite üzerinde durarak , körler
sa©ırlar birbirini a©ırlar misali unlu ve ‚ekerli
mamüllerin Türkiye de kar‚ılıklı ziyaretlerde çok
tüketildi©ini belirtti.

Info: TDU



Mesut Ali's Oriental Connection
Oriental Jazz von Istanbul u�ber Berlin bis Paris.

Ein Bru�cken schlag zwischen europäischen und
orientalischen Musiktraditionen, der sich immer
wieder faszinierend anhört und ganz ungeahnte
Dimensionen erreicht. 

Spannende wie abwechslungsreiche Jazz-Im provi -
sationen sind schon seit Jahren das Marken zei-
chen von Mesut Ali, dem tu�rkischen Percus sioni-
sten, Komponisten und Bandleader, der u.a. mit
Okay Temiz, Gerd Dudek, Jan von Klewitz, Felix
Wahnschaffe, Fuasi Abdul Kalique, Ulli Bartel und
vielen anderen zusammen gearbeitet hat. Die
Musik der international besetztenGruppe basiert
auf ungeraden Rhythmen wie 5/8, 7/8 oder 9/8
und exotischen Klang strukturen, deren immense
Vielfalt ü�berrascht.

Mesut Ali, der seit etlichen Jahren zwischen Berlin
und Paris pendelt, ist mit seiner Oriental Connec -
tion schnell zu einem festen Begriff in der interna-
tionalen Jazzszene geworden. Besonders interes-
sant ist seine Oriental Connection durch die
Auswahl immer anderer Musiker.

Mehmet DEDEOÌLU
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Seniorenvertretung Charlottenburg-Wilmersdorf

Die neue Seniorenvertretung hat Ihre Arbeit aufgenommen!
Wilfried Jacobi, Friedrich Scharck, Carsten Engelmann (Stadtrat), Uwe Storm,Dr. Marianne Kröpelin, Hülya
Prätzel-Elmasoglu, Hans-Detlev Küller, Michael Witt, Monika Geist, Hildegard Scobel, Kadriye Schmitz,
Klaus-Dieter Horsch, Jens Friedrich, Ursel Ortmann, Helmut Kynast, Hannelore Kamwa, Tombolo
Mukengechay, Sayed Bushrab.

Die 17 Mitglieder der Seniorenvertretung von Stadtrat Carsten Engelmann in ihr Amt berufen. Diese wähl-
ten anschließend aus ihrer Mitte ihren neuen Vorstand.

Express Döner hizmette
Expres Döner Wilmersdorferstrasse 107A · 10629 Berlin dillere destan bir aç⁄l⁄‚la express hizmete ba‚lad⁄.
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Al-Dersimspor

Hürtürkel



Landesliga Derbisi

Landesliga Derbisi Al-Dersim -
spor`un Berlin Lan des liga 2.
grupta zirve mücadelesi
yapan Hürtürkel ile Al-Der -
sim spor aras⁄ndaki derbi maç⁄
Al-Der simspor 3-1 kazanarak
ikinci s⁄raya yerle‚ti.

Sezonun ilk yar⁄s⁄n⁄n son maç⁄ndaki zevkli, heye-
canl⁄ ve centilmence geçen kar‚⁄la‚mada at⁄lan
gollerin yan⁄ s⁄ra direklerden dönen toplar ve kale-
cilerin yapt⁄klar⁄ önemli kurtar⁄‚lar maça ayr⁄ güzel-
lik katt⁄. 

Maça ev sahibi Hürtürkel h⁄zl⁄ ba‚lad⁄ ve üst üste
ataklarda gol pozisyonlar⁄na girdiyse de Al-
Dersimspor kalecisi Selçuk`un kurtar⁄‚lar⁄ kar‚⁄ -
s⁄nda skoru de©i‚tirme imkan⁄ bulamad⁄. Bir ‚utu
da üst direkten dönen Hürtürkel mutlak gol atmak
için u©ra‚⁄ verirken Al-Dersimspor 24. dakikada
R.Abou-Khalil frikikten gelen topu a©lara gönderdi:
0-1. 

Bu golle moral bulan Al-Dersimspor 29. dakikada
Ca©da‚`⁄n kornerinde topu kendi a©lar⁄na gönde-
ren Fatih`in ters vuru‚u ile 0-2 öne geçti. Ûlk yar⁄n⁄n
38. dakikas⁄nda kazan⁄lan bir serbest at⁄‚⁄ mükem-
mel bir ‚utla a©lara gönderen Engin durumu 0-3
yapt⁄ ve devre Al-Dersimspor`un üç farkl⁄ galibiyeti
ile kapand⁄. 

Maç⁄n 2. yar⁄s⁄na iyi ba‚layan Hürtürkel üst üste
geli‚tirdigi ataklarda rakip direklere tak⁄l⁄rken çok
‚ans⁄zd⁄. Ûkinci yar⁄da oyuna giren Kenan`in iki ve
Ûbrahim Abou-Khalil`in bir ‚utu direklerde patlad⁄. 

Hürtürkel oyunun son dakikas⁄nda Ömer Faruk`un
att⁄©⁄ golle durumu 1-3 yapt⁄ysa da üç puan⁄ alan
taraf Al-Dersimspor oldu.     

Hürtürkel:
Nihat, Samet, Onur (Sefa), Tar⁄k (Yunus), Ömer
Faruk, Kadir (Kenan), Fatih, Selim, Mücahit,
Ibrahim Abou-Khalil, Atilla

Al-Dersimspor:
Selçuk, Rabih Abou-Khalil (Sercan), Ertan, Ozan,
Gökhan, Alicem, Engin, Serdar, Onur (Cihan),
Ca©da‚, Hüsejin-Ali
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Regionalliga a©⁄r geldi
Geçtigimiz sezon ba‚ar⁄l⁄ olup  Regionalliga`ya
merhaba diyen  Al-Dersimspor Bayanlar⁄, bu sezo-
nun ilk yar⁄s⁄nda istenilen performans⁄ göstereme-
di ve 12 tak⁄m⁄n mücadele verdi©i ligde 9. s⁄rada
yer ald⁄. 

Kadrosunu sezon ba‚⁄nda Regionalliga`ya göre
takviye edemeyen  Al-Dersimspor Bayan Futbol
Tak⁄ m⁄, ilk maçlar⁄nda Marzhan`⁄ 3-1 yenmelerine
ra©men sonraki dört maç⁄ farkl⁄ ma©lup olarak
moral bozuklu©una u©rad⁄lar. Daha sonra oyna -
d⁄klar⁄ Chemnitzer FC maç⁄n⁄ 4-1 kazanan tak⁄m, bir
sonraki maçta da FC Union Berlin`i de 2-1 yendiler. 

Sezonun ilk yar⁄s⁄n⁄n geri kalan maçlar⁄nda iki
beraberli©e kar‚⁄n iki kez de yedi farkl⁄ ma©lubiyet-
ler alan  Al-Dersimspor`lu Bayanlar, ilk yar⁄y⁄ da 9.
s⁄rada tamamlad⁄lar. 

Sezonun ilk yar⁄s⁄nda oynad⁄klar⁄ 12 maçta 3 gali-
biyet, 2 beraberlik ve 7 ma©lubiyet alan tak⁄m,
att⁄©⁄ 19 gole kar‚⁄l⁄k kalesinde 49 gol gördü.

Berlin Kupas⁄nda Borussia Pankow`u 10-0 ma©lup
ederek tur atlayan Al-Dersimspor`lu Bayanlar`⁄n 4
Mart 2012 de ba‚layacak olan sezonun ikinci yar⁄ -
s⁄nda alacaklar⁄ neticeler merakla beklenmekte.  

Skibbe Hertha´da

Skibbe, Hertha BSC ile 2,5 yıllık sözle‚me imzaladı.

Eski‚ehirspor ile yolları ayrıldıktan sonra Bundes -
liga takımlarından Hertha Berlin'e imza atan
Skibbe:''Eski‚ehirspor yöneticileri kulüpte kalmam
için ricada bulundular ancak ben Hertha Berlin'de
görev almayı çok istedim'' Türkiye'deki insanların
sıcaklı©ını özleyece©im.

Basın toplantısından türkiye'de çok güzel bir 6 ay
geçirdi©ini belirten Alman teknik adam, Tür -
kiye'deki insanların sıcaklı©ını özleyece©ini ifade
etti.

Taraftarlara Türkçe olarak ''Ho‚çakalın'' diyen
Skibbe, Türkiye'de ikinci kez görev yaptı©ını ve
Türkiye'ye yeniden gitmeyi dü‚ünebilece©ini kay-
detti.
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Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi

Alman spor dergisi Sportbild, Galatasaray-Fener -
bahçe maçını dünyanın en büyük 10 klasik reka beti
gösterdi.

Alman spor dergisi Sportbild, Galatasaray-Fener -
bahçe maçını dünyanın en büyük 10 klasik rekabe-
ti arasında gösterdi.

Dergide, "Dünyanın 10 büyük klasi©i" ba‚lı©ı altın-
da verilen haberde, ilk sırada Real Madrid-
Barcelona kar‚ıla‚maları en büyük klasik olarak
gösterilirken, Galatasaray-Fenerbahçe maçı da 9.
sırada yer aldı.

Haberde, kulüplerin bazen on yıllardan beri
‚ampiyonluk için heyecanlı düellolar sergiledi©i,
bazen bu maçların güzel bir derbi havasında
geçti©i, ço©u zaman da maçlarda nefretin ya‚an -
dı©ı ifade edildi.

Ûki Ûstanbul kulübü kar‚ıla‚tı©ı zaman da kıtalar
arası derbiden söz edildi©i belirtilen haberde,

Salon Futbol Turnuvası

Berlin amatör futbol salon turnuvasında BAK 07
ikinci, Berlin Türkiyemspor da üçüncü oldu 

Berlin'de düzenlenen amatör futbol salon turnuva-
sında Türk takımlarından Berlin Athletik Kulübü
(BAK 07) ikinci olurken, Berlin Türkiyemspor da
üçüncülü©ü elde etti.

Berlin'in çe‚itli liglerinde mücadele eden 8 takımın
katıldı©ı turnuvanın finalinde BFC Victoria 89 takı-
mına 3-1 yenilen BAK 07 ikinci oldu.

Berlin Türkiyemspor da, Hertha Berlin'in 23 ya‚ altı
takımını 9 metre atı‚ları sonrasında 5-3 yenerek
turnuvayı üçüncü tamamladı.

Galatasaray'ın Avrupa, Fenerbahçe'nin de kentin
Asya yakasında bulundu©u hatırlatıldı.

Derginin haberinde, iki takımın 368 kez kar‚ı
kar‚ıya geldi©i, bu maçlarda Fenerbahçe'nin 117
ma©lubiyete kar‚ılık 140 galibiyetle önde oldu©u,
18 ‚ampiyonlukla da Fenerbahçe'nin bu alanda
liderli©ini korudu©u kaydedildi.

Haberde dünyadaki ilk 10 derbi arasında gösterilen
maçlar ‚öyle:

1. Real Madrid-Barcelona

2. Liverpool-Manchester United

3. Boca Juniors-River Plate

4. Ajax-Feyenoord

5. Celtic-Rangers

6. Bayern Münih-Borussia Mönchengladbach

7. Juventus-�nter

8. Fluminense-Flamengo

9. Galatasaray-Fenerbahçe
10. Benfica-Porto
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Integration durch Sport

Duygu Bugur: Junger Deutscher Karate Champion
mit türkischen Wurzeln.

Was im Fußball Mesut Özil ist, stellt ist die 19-jäh-
rige Berlinerin Duygu Bugur für den Karate- Sport
dar. Die Tochter von Veysel Bugur, selbst mehrma-
liger Karate Welt- und Europameister für die
Türkei, ist eines der Aushängeschilder des
Deutschen-Karate-Verbandes und sammelte für ihr
Land  schon sehr viele internationale Medaillen.

Zuletzt sicherte sich Duygu, den Vize-
Weltmeistertitel im Kumite (Freikampf) unter 53
kg. Bemerkenswert war dabei, dass sie im WM-
Finale in Melaka/ Malaysia einer Kontrahentin aus
der Türkei gegenüber stand. Beide Sportlerinnen
mit hatten  türkische Wurzeln, vertraten aber in
dieser entscheidenden Begegnung zwei verschie-
dene Länder. 

„Wir haben immer noch eine sehr enge Verbindung
zu meinem Heimatland.“ betont Veysel Bugur.
„Unsere Erfolge und unsere gute Nachwuchsarbeit
hier in Deutschland sind längst bis nach Istanbul
und darüber hinaus bekannt geworden.“ ergänzt
er und erwähnt nicht ohne Stolz, dass es auch
schon zahlreiche Angebote gab, wieder in die
Heimat als Nationaltrainer zurück zu kehren. 

Obwohl Duygu Bugur in  Berlin geboren und voll-
ständig integriert ist, legt sie großen Wert auf ihre
Wurzeln. „Ich möchte auf meine Herkunft und die
türkische Kultur  nicht verzichten. Andererseits bin
ich hier aufgewachsen und habe sehr viel vom
deutschen Fleiß und der deutschen Disziplin
gelernt.“

In ihrem Verein, Banzai Berlin, trainieren junge
Sportler verschiedenster Nationalität, doch mit
dem gleichen Ziel, zusammen. „Der Karate-Sport
ist eine hervorragende Möglichkeit seinen
Charakter zu vervollkommnen. Respekt und
Höflichkeit sind die wichtigsten Werte für uns.
Gerade deshalb leistet unsere fernöstliche
Kampfkunst einen wichtigen Beitrag für
Integration. Veysel Bugur und sein Verein leisten
hierbei eine wirklich großartige Arbeit.“ erklärt
Wolfgang Weigert, Vizepräsident des Deutschen-
Karate- Verbandes (DKV). 

Duygu Bugur unterlag zwar ihr
Weltmeisterschaftsfinale, doch der erste Weg von
ihr und ihrem Trainer ging zur Siegerin um deren

Leistung zu respektieren und zu gratulieren. Das
nächste Mal möchte die ehrgeizige Karate-
Sportlerin aber für Deutschland ganz oben auf dem
Treppchen stehen.

„Ich bin stolz darauf, die Deutschen National -
farben zu tragen und fühle mich nicht nur sprach-
lich sondern auch sozial perfekt integriert. Dabei
habe ich die Türkei, die Sprache, die Werte und die
Tradition  nicht vernachlässigt und bekomme von
beiden Kulturen das Beste vermittelt. In dieser
Hinsicht bin ich meinen Eltern wirklich sehr dank-
bar.“ bemerkt die Studentin der Berliner Humboldt
Universität.

Im fließenden Türkisch ergänzt Duygu: „Karate hat
mir die Möglichkeit gegeben mir  neue Ziele zu set-
zen und stets an mir zu arbeiten.“  Schon jetzt hat
die junge Athletin  viele große Erfolge erreicht und
wird sicher auch in Zukunft  ihrer Familie, ihrem
Verein und ganz Deutschland viel Freude bereiten.
Vielleicht kann sie eines Tages auch den
Fußballstar Mesut Özil übertrumpfen.
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Türkiyemspor 1. Herrenmannschaft
stellt Spielbetrieb ein
Der Kreuzberger Fußballverein Türkiyemspor
Berlin meldet das 1. Herrenteam mit sofortiger
Wirkung aus dem Spielbetrieb der Oberliga des
Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) ab.
Damit zieht die Vereinsführung die Konsequenz
aus der Insolvenzanmeldung von Anfang Dezem -
ber 2011. Der Spielbetrieb der Jugendteams und
der Frauen bleibt von dieser Entscheidung unbe-
troffen.

Für viele Fans ist die Entscheidung tragisch, doch
mit dem Antrag auf ein Insolvenzverfahren musste
sich der Verein auch mit einem schmerzhaften
Rückzug aus dem Spielbetrieb befassen. Nun ist
die Entscheidung gefallen. Die letzte Begegnung
vom 16. Spieltag der NOFV-Oberliga gegen Greif
Torgelow (1:4) war der letzte sportliche Auftritt des
Herrenteams für die komplette Saison. Vorstand,
Aufsichtsrat und der vorläufige Insolvenzverwalter
Sebastian Laboga zogen die Reißleine. „Unser Ziel
ist es, den Verein im Wege eines Insolvenz -
verfahrens zu sanieren. Dessen Eröffnung hätte für
Türkiyemspor ohnehin den Zwangsabstieg zur
Folge. Gleichzeitig ist die 1. Herrenmannschaft
unser mit Abstand größter Kostenfaktor. Insofern
sprachen wichtige sportliche und finanzielle
Gründe für einen Rückzug“, begründet Aufsichts -
ratsvorsitzender Ahmet Erbas den schweren Sch -
ritt.

Der erst 1978 gegründete Klub spielte sich in den
80er Jahren, im Rekordtempo, bis in die obersten
Gefilde des bundesdeutschen Amateurfußballs. Er

faszinierte Tausende von Fans und vertrat Berlin
zuletzt in der Semi-Professionellen Regionalliga
von 2008 - 2011. Heute stehen die Vereinsver -
antwortlichen vor den Schattenseiten des Spagats
zwischen Amateur- und Profi-Fußball. „Der Traum
vom Profi-Fußball wird auf Eis gelegt.“, resümiert
der Aufsichtsratschef. Der vorläufige Insolvenz -
verwalter Laboga ergänzt: „Der Rückzug der ersten
Mannschaft aus der Oberliga sorgt für eine drin-
gend benötigte finanzielle Entlastung. Die hohen
Ausgaben für Fahrtkosten, Spielergehälter und
Stadionmiete waren für den Verein existenzbedro-
hend. Um Türkiyemspor zu erhalten und zu sanie-
ren, müssen wir uns jetzt auf das Wesentliche kon-
zentrieren, und das ist die Arbeit im Bereich Jugend
und Soziales.“

Somit steht Türkiyemspor Berlin als einziger
Absteiger der Oberliga Nord 2011/2012 fest. Alle
bisherigen Spiele des Vereins werden als verloren
gewertet. „Nach der Eröffnung eines Insolvenz -
verfahrens würde Türkiyemspors erstes Herren -
team in der Berlin-Liga in der Saison 2012-2013
einen Neuanfang wagen. Bis dahin muss uns die
Neuausrichtung des Vereins gelungen sein.“ schil-
dert Ahmet Erbas. So könnte das erste Herrenteam
besser mit der erfolgreichen Jugendarbeit des
Vereins koordiniert werden. Mit einem Spielort im
Kreuzberger Kernbezirk wäre zudem eine räumli-
che Nähe wieder hergestellt. Dies eröffnet
Chancen des Zusammenrückens zwischen Jugend
und Herren sowie zwischen Kiez und Klub. 

Harald Aumeier (Mediateam Türkiyemspor)
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Hedefleri Bezirksliga
16 tak⁄m⁄n bulundu©u A Ligi 3. Grupta sezonun ilk
yar⁄s⁄nda ba‚ar⁄l⁄ bir performans sergileyen
Anadolu-Umutspor, ayn⁄ ligde bulunan iki Türk
tak⁄m⁄na kar‚⁄ da ba‚ar⁄l⁄ oldu. 1. FC Galatasaray
Berlin`i deplasmanda 4-1 ma©lup eden tak⁄m, BSV
Al-Dersimspor II ile 2-2 berabere kal⁄rken derbi
maçlar⁄ndan da kazançli ç⁄kan taraf oldu.

2011/12 Futbol sezonunun ilk yar⁄s⁄nda oynad⁄©⁄ 15
kar‚⁄la‚mada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2
ma©lubiyet alan Anadolu-Umutspor, rakip fileleri
52 kez havaland⁄r⁄rken kalesinde 24 gol gördü.
Toplad⁄©⁄ 33 puanla lig ikincili©ine yerle‚en
Anadolu-Umutspor, en yak⁄n rakibine de 4 puan
fark att⁄. 

GS Spandau iyi de©il
Berlin Amatör Futbol Liglerinde Landesliga 1.
Grupta rakipleri ile k⁄yas⁄ya mücadele veren GS
Spandau, ligin ilk yar⁄s⁄nda beklenen ba‚ar⁄y⁄
gösteremedi. 

Geçen sezonlardaki kadrosundan hayli eksikliler
gözüken sar⁄-k⁄rm⁄z⁄‘l⁄ tak⁄m, sezonun ilk iki
maç⁄nda sahalardan puans⁄z ayr⁄l⁄rken, 16 tak⁄m⁄n
bulundu©u ligin di©er maçlar⁄nda ini‚li ç⁄k⁄‚l⁄ bir
grafik çizdi. 

2011/12 Futbol sezonunun ilk yar⁄s⁄nda rakipleri ile
oynad⁄©⁄ 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7
ma©lubiyet alan GS Spandau, att⁄©⁄ 25 gole kar‚⁄l⁄k
kalesinde 31 gol gördü ve toplad⁄©⁄ 16 puanla  ligi
13. S⁄rada tamamlad⁄. 

Berlin Futbol Federasyonu`nun haz⁄rlad⁄©⁄ centil-
menlik tabelas⁄nda en üst s⁄ralarda bulunan
tak⁄ma gönül veren taraftarlar, oynanan futbolun
skora da yans⁄mas⁄n⁄ ve puanlar kazan⁄larak  ayn⁄
ba‚ar⁄n⁄n gelmesini  bekliyorlar.
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Berlin- Liga`da zorland⁄lar
Berlin-Liga`da ilk y⁄l⁄n⁄ ya‚ayan iki tak⁄m⁄m⁄zdan
biri olan BSV Hürriyet-Burgund, sezonun ilk yar⁄ -
s⁄nda umdu©unu bulamad⁄. 

2011/12 Futbol sezonuna derbi say⁄labilecek
Trabzonspor maç⁄n⁄ 2-1 kazanarak iyi bir ba‚lang⁄ç
yapan Hürriyet-Burgund daha sonraki maçlarda
üst üste ald⁄©⁄ ma©lubiyetlerle taraftarlar⁄n⁄ hayli

üzdü. Bir maç galip gelip 5 maç ma©lup olarak is -
tikrars⁄z bir performans sergileyen tak⁄m, ligin ilk
yar⁄s⁄n⁄ da 16. s⁄rada ve küme dü‚me potas⁄nda
kalarak tamamlad⁄.    

Sezonun ilk yarisinda oynadiklari 18 macta 5 gali-
biyet, 1 beraberlik ve 12 ma©lubiyet alan Hürriyet-
Burgund, att⁄©⁄ 24 gole kar‚⁄l⁄k kalesinde 56 gol
gördü ve 16 puan toplayabildi.

Trabzonspor`un i‚i zor
Geçti©imiz sezon Berlin-Liga`ya terfi eden
Trabzonspor`a bu lig a©⁄r geldi. Sezon ba‚⁄nda
kadrosunu güçlendiremeyen ve lige iyi bir
ba‚lang⁄ç da yapamayan Trabzonspor ligin dibine
adeta demir att⁄. 

Sezonun  ilk ve derbi maç⁄nda Hürriyetspor´a 2-1
ma©lup olan Trabzonspor, arka arkaya 2 maç daha
kaybettikten sonra ilk kez üç puanla tan⁄‚abildi.
Bir sonraki maçta sahadan beraberlikle ayr⁄lan

tak⁄m, sezonun ilk yar⁄s⁄n⁄n sonlar⁄na kadar ini‚li
ç⁄k⁄‚l⁄ bir grafik cizdi. Son 6 maçta puan almay⁄
ba‚aramayan tak⁄m, centilmenlik tabelas⁄nda üst
s⁄ralarda yer almas⁄na ra©men puan s⁄ralamas⁄nda
en alt s⁄rada kald⁄. 

Trabzonspor sezonun ilk yars⁄nda oynad⁄©⁄ 18
maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 ma©lubiyet
ald⁄. Att⁄©⁄ 23 gole kar‚⁄l⁄k kalesinde 54 gol gören
tak⁄m toplayabildi©i 9 puanla lig sonunculu©una
demir att⁄.



BAK Regionalliga`da da ba‚ar⁄l⁄

Geçti©imiz sezon ald⁄©⁄ mükemmel sonuçlarla bir

üst lig olan Regionalliga`ya ç⁄kan Berliner AK,

2011/12 futbol sezonunun ilk yar⁄s⁄n⁄ 5. olarak

tamamlad⁄. 

Ankaraspor ad⁄n⁄ de©i‚tirerek tekrardan Berliner

Atletik Klup 07 ad⁄n⁄ alan tak⁄m sezona kötü bir

giri‚ yaparak  ilk 4 maçta puanla tan⁄‚amad⁄.

Berliner AK, daha sonraki üst üste galibiyetler

yakalamas⁄na ra©men daha sonraki maçlarda

ini‚li ç⁄k⁄‚l⁄ neticeler alarak  sezonu yine de iyi bir

yerde bitirmesini bildi. 

Antrenörleri Jens Härtel yönetiminde ve 25 futbol-

cudan olu‚an kadro ile mücadele veren ekip, se -

zonun ilk yar⁄s⁄nda oynad⁄©⁄ 18 maçta 8 galibi yet, 1

beraberlik ve 9 ma©lubiyet ald⁄. Att⁄©⁄ 26 gole

kar‚⁄l⁄k kalesinde 25 gol gören BAK, toplad⁄©⁄ 25

puanla ilk yar⁄y⁄ da 5. s⁄rada tamamlad⁄. 

Son lig maç⁄nda Vfl Wolfsburg`u 4-1 yenen BAK,

Berlin kupas⁄na da Hansa 07 tak⁄m⁄n⁄ 6-0 ma©lup

ederek yoluna devam etti. 
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Volleyball Avrupa Bayanlar
Íampiyonlar Ligi

Dresdner SC: 1 - Fenerbahçe Universal: 3

CEV Avrupa Bayanlar Íampiyonlar Ligi'nde müca-
dele eden Fenerbahçe Universal Bayan Voleybol
Takımı, B Grubu'ndaki 6. ve son maçında Alman
Dresdner SC takımını 3-1 ma©lup etti.

Salon: Margon Arena 

Hakemler: Martin Hudik (Çek Cumhuriyeti), Cor van
Gombel (Hollanda)

Dresdner SC: Apitz, Karg, Pietersen, De Kruijf,
Schwabe, Matthes, Tzscgerlich (L), (Stoltenborg,
Tracy)

Fenerbahçe Universal: Claudino, Seda, Kim Koung
Yeon, Naz, Eda, Tom, Merve Seniye (L), (Ya©mur,
Duygu, Seda Zeynep Eryüz)

Setler: 23-25, 25-21, 15-25, 19-25 
Süre: 105 dakika (27, 26, 25, 27)
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