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Merhabalar
Sevgili 
SES Okurları

Yaz aylarına girdi -
©imiz ‚u günlerde
birço©umuz tatil  p lan -
lar⁄ yapmaya ba‚ ladı.
Tabi ki  va tan  da‚ ları -
mız güzel bir tatil yap-
mayı haket tiler. 

Ancak ‚u da bir
gerçek ki, birçok vatanda‚ımız artık Berlin’de de tatil
yapıyor.

Yıllardır ya‚adı©ımız bu kentin güzelliklerini tatil gün-
lerinde daha iyi ke‚fedebiliriz. Zaten birçok
vatanda‚ımız Berlin’in birçok güzel yerini ke‚fetmi‚,
nereye giderseniz gidin, su kıyılarında ve parklarda din-
lenen vatanda‚larımızı görebiliyorsunuz.

Bizler de SES dergisi olarak tatile çıkmadan önce siz
sevgili okurlarımıza dört dörtlük bir dergi hazırladık.
Sıcak yaz günlerinde SES dergisi sizlere arkada‚lık ede-
bilirse bizler de mutlu olaca©ız. 

Sevgili Okurlarımız
Dergimizin bu sayısındaki konuları, sayfaları çevirdikçe
göreceksiniz, eme©i geçen tüm SES çalı‚anlarının elle-
rine sa©lık diyoruz.

Dergimizde bazen bazı konular oluyor ki, bunu özel likle
söylemek gerekiyor. Evet, birkaç gün önce Berlin’de
‘Bilecikliler Günü’ düzenlendi. Bu güzide ‚ehrimizin
insanları Berlin’de ilk kez bir gece düzenledi.
Bilecik’liler geceye gayet kalabalık olarak katıldılar ve
salonu doldurdular. E©lencenin yanı sıra kar‚ılıklı
muhabbetin de bol oldu©u gecede, bu bulu‚manın
gelecek yıl da yapılması gere©inin altı çizildi.

Sevgili okurlar, Ba‚kent Berlin’deki sosyal haberleri,
spor haberlerini, magazin haberlerini, kısacası Berlin’in
renkli dünyasını her zamanki gibi dergimize yansıttık.
Geçen sayıda ilginç bir söyle‚i yaptı©ımız de©erli tiyatro
adamı Ufuk Güldü bekarlı©a veda etti. Genç çifte mutlu-
luklar diliyoruz.

Saygıde©er SES Okurları
Gerek Berlin’de kalan, gerek ba‚ka yerlere gidecek
olan okurlarımıza öncelikle dinlendirici bir tatil diliyo-
ruz.

Tatilden sonra bulu‚uncaya dek esen kalınız.

Ûyi tatiller

Ahmet Tunga
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Berlin Ba‚konsoloslu©u E©itim Ata‚eli©i tarafından
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
ve 4. Geleneksel Okuma Yarı‚masının finali düzen-
lendi.

Türkevi'nde düzenlenen etkinli©e, Berlin
Büyükelçili©i Müste‚arı Ûskender Okyay, Berlin
Ba‚konsolosu Mustafa Pulat, ata‚eler, Türk sivil
toplum örgütlerinin temsilcileri, ö©retmenler, veli-
ler ve çok sayıda ö©renci katıldı.

Ba‚konsolos Pulat, burada yaptı©ı konu‚mada,
okuma yarı‚masının bu yıl 19 Mayıs kutlamalarıyla
birle‚tirilerek daha anlamlı hale getirildi©ini belirt-
ti. 

Almanya'da Türk çocuklarının Almanca'yı çok iyi
‚ekilde konu‚ması ve yazmasını arzuladıklarını
ifade eden Pulat, çocukların, ya‚adıkları ülkelerde
iyi e©itim alarak toplumda hak ettikleri konumlara
gelmesini istediklerini vurguladı.

Çocukların Türkçe'yi de iyi okuyabilmesi,
konu‚abilmesi ve anlayabilmesi için çalı‚malar
yaptıklarını belirten Pulat, Berlin'de Türk devleti
tarafından görevlendirilen 55 ö©retmenin 137 okul-
da 4 binin üzerinde ö©renciye Türkçe ve Türk kültü-
rü dersi verdi©ini söyledi.

Bireylerin kültürüyle olan ba©larının zayıf olması-
nın bir bo‚luk hissi yarattı©ını ifade eden Pulat,
Almanya'da iyi Türkçe konu‚ulmasının hiçbir
zaman bir tehdit ya da uyumsuzluk göstergesi
olmadı©ını, aksine Almanca e©itiminde daha yük-
sek ba‚arı, daha mutlu bireyler ve daha barı‚çıl bir
toplum anlamına geldi©ini kaydetti.

Pulat, katılımcıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladı.
Daha sonra düzenlenen okuma yarı‚masının fina-
linde küçükler kategorisinde Nida Sayer birinci,
Ûlayda Kahraman ikinci, Aykut Akyüz üçüncü,
Melek Erdem dördüncü oldu.

Büyükler kategorisinde ise Melike Gündüz birinci-
li©i, Sümeyye Sena Sargın ikincili©i, Elif Okur üçün-
cülü©ü, Ebru Bakır dördüncülü©ü kazandı.

Türkçe ve Türk kültürü ö©retmenlerinin katkılarıyla
ö©rencilerin hazırladı©ı çe‚itli gösterilerin yapıldı©ı
etkinlikte e©itim ata‚eli©inin düzenledi©i okuma
yazma kurslarına katılan kadınlara da sertifikaları
verildi.

Öte yandan, ba‚kanlı©ını Aylin Selçuk'un yaptı©ı
"Deukische Generation (Alman-Türk Ku‚a©ı)" adlı
derne©in giri‚imleriyle "VIP Fuarı" adlı yeni bir
kampanya ba‚latıldı.

Kampanya çerçevesinde Pumpe (Pompa) adlı genç-
lik merkezinde 20 kurulu‚ ile stant kuran dernek
üyeleri, burada göçmen kökenli ve fakir ailelerden
gelen gençleri spor ve müzik derneklerinde faaliyet
göstermeye te‚vik etmeyi amaçlıyor.

Aylin Selçuk, yaptı©ı açıklamada, amaçlarının,
gençlerin kimliklerini geli‚tirmelerine yardımcı
olmak ve bu çabaların önemini göstermek
oldu©unu söyledi. 

Berlin'de yayınlanan "B.Z" gazetesi de Selçuk'u
tanıtan ve "Deukische Generation" derne©inin
özellikle göçmen gençlere yönelik çalı‚malarını
anlatan bir habere yer verdi. 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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Berlin Alperen Ocakları'nın geleneksel çocuk festivali 
ve kermesi düzenlendi 
Berlin Alperen Ocakları'nın geleneksel çocuk festivali ve kermesi, her yıl
oldu©u gibi Nettelbeck Platz'da düzenlendi. Binlerce vatanda‚ın ziyaret etti©i
kermeste, renkli sahne programının yanı sıra çe‚itli yemekler de ziyaretçilerin
be©enisine sunulurken, çocuklar da gönüllerince e©lendi. Berlin Alperen
Ocakları Ba‚kanı Adem Karaca, "Bu tür faaliyetlerle kültür de©erlerimizi canlı
tutmak, bunları gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bunun için özellikle
Türkiye'den birçok ürün getirdik" dedi. Kermes alanında bakır çay kazanı ve
yayıkların bulundu©u bakır tepsiler ve hasır taburelerle süslü bir ‚ark kö‚esi
olu‚turulurken, Avrupa'da ilk ve tek Türk ‚erbetçisi olan Feridun Solak da
büyük ilgi gördü. Solak, ‚erbet ibri©inin Kahramanmara‚'tan özel olarak getir-
tildi©ini söyledi. Sahne programında yer alan Mehter Takımı ve Türk Folklor
Cemiyeti ile di©er sanatçılar da özellikle Alman izleyicilerden büyük alkı‚ aldı.



9

2012
Ûmsakiyeleri

500 Adet A4
150 Euro



10

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram⁄ 

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıo©lu ve Berlin Ba‚konsolosu
Mustafa Pulat, bir grup çocu©u makamlarında a©ırlayarak, sembolik olarak koltuk -
larına oturttu. Büyükelçi Karslıo©lu, Rixdofer Grundschule adlı ilkokuldan Sedanur
Cumur, Elin Bozay, Ebru Bozay, Bü‚ra Nur Kılıç ve Mukadder ‚ahbaz adlı ö©rencileri
makamında a©ırladı. Karslıo©lu'nun koltu©una oturan Sedanur Cumur, Mustafa
Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Bayramını çocuklara hediye etti©ini belirterek, bunun için
Atatürk'e minnettar oldu©unu söyledi. 

23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Almanya Ba‚bakanlı©ı ve Federal Meclis'in
(Bundestag) yakınında bulunan bir yere de Ûlyas Bublis'in ba‚kanlı©ını yaptı©ı çevre
örgütü Gaia öncülü©ünde 23 Nisan Derne©i Say⁄n R⁄za Íahin tarafından iki adet a©aç
dikildi.

Etkinlikler çerçevesinde Federal Meclis'te de 92 çocuk bir araya gelerek "23 Nisan
Çocuk Parlamentosu"nu olu‚turdu. 
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2012 Neyleyim Albümün 
Tan⁄t⁄m Gecesi Yap⁄ld⁄

Tu©ra ilahi grubun gerçekle‚tirdi©i  2012 Neyleyim
Albümün Tan⁄t⁄m Gecesi Ideal Event Center salo-
nunda  seçkin misafirlerin huzurunda gerçekle‚ -
tirildi. Sanatç⁄ Ahmet ve Mahmud Basri karde‚lerin
seslendirdi©i Neyleyim Albümün tan⁄t⁄m⁄n⁄ Ahmet
Basri yapd⁄, Basri konu‚mas⁄nda, Karde‚imle bir-
likde 10 y⁄ld⁄r çe‚itli programlar da ilahi söyledik ve
her defas⁄nda bir ilahi albümünüz yokmu sorular⁄ -
na muhatap olduk. 

Bu vesileyle 2012 Ocak ay⁄n⁄n yedisinde menejeri-
miz Ufuk Geredeli´nin büyük bask⁄s⁄ ile bu albümü
yapmaya karar verdik. Internet de  bulunan video-
lar⁄m⁄zdan en çok dinlenen  dokuz eseri seçdik.
Titiz cal⁄‚man⁄n sonunda bu dinledi©iniz Neyleyim
Albümünü ortaya ç⁄kar d⁄k.

2012 Neyleyim albümünün ç⁄kmas⁄na vesile olan
bütün karde‚lerime ‚ükranlar⁄m⁄ sunar⁄m.

Menderes SÛNGÛN
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Asirem Kuaför Salonu hizmete

Sümeyya ve Abdullah çifti güzel bir aç⁄l⁄‚la
hizmete ba‚lad⁄
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Aktuelles aus Steuern und Recht

ebay-Händler

Der BFH hat im Urteil vom 26.04.2012 klargestellt,
dass beim Verkauf einer Vielzahl von
Gebrauchsgegenständen über mehrere Jahre über
die Internetplattform ebay eine nachhaltige unter-
nehmerische und damit umsatzsteuerbare
Tätigkeit vorliegt. Die Beurteilung als nachhaltige
Tätigkeit hängt nicht von einer bereits beim
Einkauf vorhandenen Wiederverkaufsabsicht ab.
Bei der laufenden Veräußerung von Gegenständen
in erheblichem Maße liegt keine private
Vermögensverwaltung mehr vor, wenn sich der
Verkäufer wie ein Händler benimmt. Im Urteilsfall
hat ein Ehepaar über ebay Gegenstände unter-
schiedlicher Produktgruppen veräußert
(Briefmarken, Puppen, Modelleisenbahnen,
Kunstgewerbe, Schreibgeräte, Porzellan usw.).
Diese nachhaltige Betätigung wurde als unterneh-
merische Tätigkeit eingestuft.

Sozialversicherungsabgaben für Zeitarbeitsfirma

Das Sozialgericht Mainz hat entschieden, dass
eine Zeitarbeitsfirma Sozialabgaben in
Millionenhöhe für Leiharbeitnehmer nachzahlen
muss. Die Leiharbeitnehmer waren auf Grundlage
ausgehandelter Tarifverträge bezahlt worden.
Diese Verträge sahen die Möglichkeit vor, den
Leiharbeitnehmern einen geringeren Lohn auszu-
zahlen als den Stammarbeitnehmer der entleihen-
den Unternehmen. Die Zeitarbeitsfirma führte des-
halb geringere Sozialversicherungsbeiträge ab.
Der Anspruch der Leiharbeitnehmer auf gleiche
Bezahlung ergibt sich aus dem Arbeitnehmer-
Überlassungsgesetz und kann nicht auf
Bezugnahme abgeschlossener Tarifverträge aus-
gehebelt werden. 

Investitionsabzugsbetrag

Nach einer Entscheidung des BFH vom 17.01.2012
kann ein Investitionsabzugsbetrag auch noch nach
Einlegen eines Einspruchs geltend gemacht wer-
den. Es ist nicht erforderlich, dass der
Steuerpflichtige im Zeitpunkt der Anschaffung die
Absicht hatte, den Investitionsabzugsbetrag in
Anspruch zu nehmen. Damit kann der
Steuerpflichtige ein Wirtschaftsgut anschaffen,
bevor er dafür in der Steuererklärung oder sogar
im nachfolgenden Einspruchsverfahren einen
Investitionsabzugsbetrag geltend macht. Mit die-

ser Entscheidung stellt
der BFH den notwendi-
gen Finanzierungs -
zusammen hang zwi-
schen Investition und
Steuererleichterung als
nicht mehr erforderlich
dar. Bei unterbliebenen
Investitionen ist ohne-
hin der ursprüngliche

Betriebsausgabenabzug im Rahmen der
Steuerfestsetzung für das Abzugsjahr rückgängig
zu machen. Damit ist nach Aussage des BFH kein
Anreiz vorhanden, den IAB in Anspruch zu nehmen,
wenn tatsächlich keine Investitionsabsicht
besteht.

Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte

Nach der aktuellen Aussage der OFD Magdeburg in
einer Verfügung vom 23.04.2012 wird darauf hin-
gewiesen, dass die neue Rechtsprechung zur tag-
genauen Abrechnung der Fahrten zur Arbeit mit
dem Dienstwagen nur auf Arbeitnehmer anwend-
bar bleibt. Für Unternehmerfälle muss zwingend
der Monatsbetrag für Fahrten zwischen Wohnung
und Betriebsstätte mit 0,03 % des Listenpreises
für jeden Entfernungskilometer versteuert werden.
In Arbeitnehmerfällen stellt der geldwerte Vorteil
einen Korrekturposten zum Werbungskostenabzug
dar. Insoweit kann hier der Dienstwagen des
Arbeitnehmers nach der tatsächlichen Nutzung mit
0,002 % einzeln bewertet werden.

Info:BBH

Ahmet TUNGA
(ahmet-tunga@gmx.de)



Bunlar da gösteriyor ki,
Berlin’deki Alman ve
yabancı i‚letmelere bu
konuda destek var.

Yeter ki i‚letme sahipleri
yeniliklere açık olsunlar. 

Hüdai ÜLKER

BERLÛN  ÛÍLETMELERÛ  VE
SÜRDÜRÜLEBÛLÛRLÛK

Berlin’de çevreyi ve do©ayı koruma çalı‚maları yeni
bir ‚ey de©il. 1970’lerin ortalarından beri duyuyor,
bazen de içinde oluyoruz bu çalı‚maların.

Süreç içinde çevreyi ve do©ayı korumak için yapı-
lan mücadeleler gittikçe büyüdü ve artık günümü-
zün en önemli konusu haline geldi.  

‘Sürdürülebilirlik’ ise fazla eski bir kavram olma-
makla birlikte, gene de bu kavramın 80’lere kadar
gitti©ini bazı kitaplardan ö©reniyoruz. 

‘Sürdürülebilir kalkınma’nın birbirine benzeyen
birçok tarifi var, internet ortamında buldu©um ‚u
tarif bence en iyisi:

‘Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve
refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve
yeryüzündeki tüm insanların ya‚am kalitesini
koruyarak gerçekle‚tirme yöntemidir.’

Û‚letmelerde sürdürülebilirlik, i‚letmelerin ya‚amı
boyunca kar‚ıla‚tıkları riskleri, günümüzde ve
gelecekte, çevreye ve insanlara zarar vermeyecek
‚ekilde yönetebilmektir.

Berlin’deki i‚letmelerde sürdürülebilirli©in
yerle‚mesi ve uygulanması için çalı‚malar yardım-
lar, te‚vikler eksik de©il. 

Berlin Ekonomi ve Hukuk Yüksek Okulu (HWR), bu
konu için birkaç yıldır master e©itimi veriyor.

Bu okul, Berlin  i‚letmelerinde sürdürülebilir eko-
nominin te‚viki için  iki yıl önce yenilikçi bir projeyi
de hayata geçirdi. 

E©itim görenler ve i‚letmeler arasında yönetim bil-
gileri aktarımını ve ya‚ayan teknoloji anlayı‚ını
kurmak için, Berlin’deki i‚letmelerde sürdürülebilir
ekonomi aktif olarak te‚vik edildi.

Sürdürülebilirlik ve kalite yönetimi mesle©ini
ö©renmekte olan master ö©rencileri, projeler
‚eklinde sürdürülebilir ekonomiyi de©i‚ik yönler-
den ele alıyorlar. Mesela: Enerji tasarrufu veya
ham maddelerin tekrar kullanımı gibi. 

Û‚letmeler bu yolla kaynak tasarrufu yapabilir ve
maliyeti azaltabilirler.
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Sevilen Ses Sanatç⁄s⁄ Davut Gülo©lu bu önemli ve
anlaml⁄ gecede ho‚ müzik dolu güzel anlar ya‚att⁄. 

Íehitlerimizi anma gecesinde ilginin yo©un olmas⁄ ile,
gecenin anlam⁄ daha`da artt⁄.
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Her Yöne 90 Dakika
Ûstanbul Meydan Sahnesi oyuncularının sergiledi©i “Her Yöne 90 Dakika” iki perdeli
komedi oyunu Berlin´de Tiyatro 28 tarafinden düzenlendi.

Theater28´in konu©u olarak Berlin’e gelen Ûstanbul Meydan Sahnesi oyuncuları;
tamamı komedi olan “Her Yöne 90 Dakika” dakika adlı iki perdeli oyununu Berlin´de
sergilendi. “Her Yöne 90” adlı oyun Berlinlileri kahkahalara bo©du… 
Günümüzde ya‚anan draji komik olayların sergilendi©i tiyatro oyununda tiyatrocu -
ların iste©i üzerine izleyicide de rol aldi. Tiyatroda rol gere©i “Ûzdivaç” programına
çıkan izleyiciye oyunda oynama fırsatı verdi.
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Girls’ Day

TDU Almanya çapında 5 ila 10. sınıflara giden kız
ö©rencilerin erkeklerin a©ırlıkta oldu©u meslekleri
tanımaları için düzenlenen Girls’Day, Kızlar Günü
etkinliklerinde her yıl oldu©u gibi bu yılda „Kendi
Íefim nasıl olurum“ ba‚lıklı seminerle katkıda
bulundu. 

Berlin’in çe‚itli semtlerinden ve okullarından semi-
nere katılan 30  Alman, Türk, Yugoslav, Arap, Rus,
Ukrayna, Vietnam ve di©er kültürlerden Berlin’li
genç kız ö©rencilerimiz serbest çalı‚ma konusunda
ilk bilgileri aldılar. TDU üyeleri  Deniz Nasay (Trend -
 schule ) ve Avukat Bilinc Isparta  (TDU Basın sözcü-
sü) kız ö©rencilere serbest çalı‚manın olumlu ve
olumsuz yanlarını aktardılar. Turizmci, eczacı, dok-
tor, mühendis, kuaför, yazar  ve gazeteci olmak
isteyen, hatta ilerde aile i‚letmesini devam ettir-
mek isteyen kız ö©renciler interaktif sunulan semi-
neri ilgi ile izlediler.

Seminere katılan Berlin’in çe‚itli semtlerinde
ya‚ayan kız ö©renciler, Vanessa Rysiewski
(Schloss  Okulu), Parastu Haghigi (Hamingway
Okulu), Esrin Íahin, (Rückert Okulu), Nora Elkabir
(Kopernikus Orta Okulu), Verena Künke (Merian
Ortaokulu), Lea Reetz (Weinberg-Lisesi )  Smilla
Nowak (Conrad ilkokulu) ve di©erleri serbest
çalı‚manın zorlukları ve zevkli yanları ile tanı‚tılar,
hangi dallarda çalı‚mak istediklerini anlattılar.  

Girls’Day kız ö©rencileri daha çok erkeklerin
çalı‚tı©ı, ra©bet etti©i el sanatları, in‚aat, makine,
teknik ve fen dalllarındaki mesleklerle tanı‚tırmayı
amaçlıyor. Her y⁄l Nisan ayının son Per‚embe günü
Almanya çapında düzenleniyor. Girls’Day etkin -
liklerine daha çok teknik dallarda faaliyette bulu-
nan  büyük i‚letmeler, kamu kurulu‚ları, orta ve
küçük i‚letmeler katılıyor. Ö©renciler ziyaret etmek
istedikleri i‚letmeleri internet üzerinden seçiyorlar.
Ö©rencilere o gün okulları taraf⁄ndan izin veriliyor.  

Mümtaz ERGÜN

Girls’ Day

Almanya Ba‚bakanı Angela Merkel, her yıl gelenek-
sel olarak düzenlenen ve genç kızları teknik mesle-
klere özendirmeyi amaçlayan "Girls' Day" (Kızlar
Günü) etkinli©i çerçevesinde, aralarında Bensu
Bakal ve Zülal Çetinsoy adlı Türklerin de bulun-
du©u 24 kız ö©renciyi a©ırladı.

Etkinlik çerçevesinde Ba‚bakanlık'ta teknoloji
‚irketleri tarafından kurulan stantları gezen
Merkel, iki ayrı stantta Bakal ve Çetinsoy tarafın-
dan tanıtılan teknik aletlerin i‚levleri hakkında da
bilgi aldı.

Emanuel Laster Oberschule adlı ortaokulun 9. sını-
fında e©itim gören Bakal, Merkel yanına geldi©inde
önce heyecanlandı©ını, ancak daha sonra tanıttı©ı
robotun nasıl çalı‚tı©ını rahatlıkla anlattı©ını söyle-
di.

Mimar olmak istedi©ini belirten Bakal, burada tek-
nik mesleklerle ilgili bilgi aldıklarını ve etkinli©in
faydalı geçti©ini kaydetti.

Aynı okula giden 9. sınıf ö©rencisi Çetinsoy da,
Merkel'e, hastayla doktor arasında video konfe-
rans görü‚mesi yapılmasını sa©layan cihazı anlatır-
ken heyecanlandı©ını söyledi.

Stantları gezmeden önce ö©rencilerle foto©raf çek-
tiren Merkel, burada yaptı©ı konu‚mada,
Almanya'da ya‚lı nüfusun artaca©ını ve birçok
‚eyin de©i‚ece©ini belirterek, gelecekte matematik
ve mühendislik alanlarında vasıflı eleman olarak
kadınlara daha fazla ihtiyaç duyulaca©ını ifade etti.
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Berlin-Ûstanbul Festivali yap⁄ld⁄ -Beyo©lu Belediye Ba‚kanı Demircan: -"Íehirleri karizmatik yapan farklılıklarıdır" 
Mitte Belediye Ba‚kanı Hanke: "Türk kültürünün çe‚itlili©i Berlin'de artık kendine bir yer bulmu‚tur" 

Kültürlerarası Diyalog Forumu (FID) adlı dernek tarafından, Beyo©lu Belediye Ba‚kanı Ahmet Misbah Demircan ile Berlin'in Mitte
ilçesinin Belediye Ba‚kanı Christian Hanke'nin himayesinde düzenlenen Berlin-Ûstanbul Festivali ba‚ladı. Berlin'in en tanınmı‚
meydanlarından biri olan Potsdamer Platz'da düzenlenen ve Türkiye ile Almanya'nın çe‚itli kültürlerini tanıtmayı amaçlayan festi-
valin açılı‚ törenine, Hanke ve Demircan'ın yanı sıra Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıo©lu, Berlin Ba‚konsolosu Mustafa
Pulat ve FID Ba‚kanı Ercan Karakoyun ile çok sayıda Türk ve Alman vatanda‚ katıldı.

Karakoyun, yaptı©ı konu‚masında, Mitte ve Beyo©lu ilçelerinin çok kültürlü ve çok dinli oldu©una i‚aret ederek, festival
etkinli©iyle Türkiye ve Almanya arasında bir köprü kurmak ve insanların birbirleriyle tanı‚masını istediklerini söyledi.

Büyükelçi Karslıo©lu ise Almanca olarak yaptı©ı konu‚masında, eski Berlin Duvarı'nın insanların iradesiyle yıkıldı©ını ve bunun
insanlık ve demokrasi adına bir zafer oldu©unu belirterek, günümüzde de farklı kültürler ve medeniyetler arasında bir duvar kurul-
du©unu ancak bu duvarın da herkesin iradesi ve çabasıyla yıkılaca©ını söyledi.

Yunus Emre'nin insanlık üzerine söyledi©i dizeleri de hatırlatan Karslıo©lu, insanlar arasında i‚birli©i ve sevgi oldu©u sürece tüm
duvarların yıkılabilece©ini kaydetti.
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“Bugün Türkiye’de dü‚ünce 
özgürlü©ü risk altında“ 

Ankara Barosu Ba‚kanı ve Ankara Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Ba‚kanı Prof.
Dr. Metin Feyzio©lu hazırlanmakta olan yeni
Anayasa çalı‚maları hakkında TDU'da yaptı©ı
konu‚mada, Türkiye’de bugün dü‚ünce özgür -
lü©ünün olmadı©ını belirterek iktidara a©ır ele‚tiri-
ler yöneltti. 

Prof. Feyzioglu hükümetin Meclis’te büyük bir
ço©unlu©a sahip oldugunu vurguluyarak, YÖK,
Seçim Kanunu, Terörle Mücadele Yasası, Devlet
Güvenlik Mahkemesi, Dü‚ünce Özgürlü©ü  Yasaları
gibi yasaların de©i‚tirilmesi için yeni bir
Anayasa’ya ihtiyaç olmadı©ını dile getirdi. 

„Meclis’te büyük ço©unlukları var. Samimilerse ilk
önce bu yasaları de©i‚tirirler“ ‚eklinde konu‚tu.
Anayasaların bir uzla‚ma metni oldu©unu söyleyen
Baro Ba‚kanı hükümetin bugüne kadar kendi
tasla©ını açıklamadı©ını ve payla‚madı©ını kaydet-
ti. 

Íimdiye kadar askeri darbelerin Türkiye’ye büyük
kötülükler getirdigini, buna di©er darbelerin önünü
açtı©ı için 27 May⁄s 1960 darbesinin de dahil
oldu©unu vurgulayan Feyzio©lu, 12 Eylül darbesi-
nin Türkiye’nin üzerinden bir silindir gibi geçti©ini
söyledi. 

AKP’nin darbe ile mücadele ediyorum diye yola
çıktı©ın⁄, ancak ‚u anda evrensel hukuk ve insan
hakları kurallarını hiçe saydı©ını söyledi. Baro
Ba‚kanı „AKP askeri vesayeti kırdı ve durdu“ dedi.
Ûktidarın esas zihniyetinin özgürlükleri geni‚letmek
ve demokrasiyi getirmek olmadı©ını dile getirdi.
„Bugün Türkiye’de demokrasi yok“ dedi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi
Karslıo©lu, üniversite ö©rencileri ile
bir araya geldi 

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni
Karslıo©lu, Berlin'de üniversitede master ve dokto-
ra yapan ö©rencileri Büyükelçilik rezidansına davet
ederek, onlarla tanı‚tı.

Karslıo©lu, ö©rencilere yönelik yaptı©ı konu‚mada,
çe‚itli ülkelerde çalı‚tı©ı dönemlerde edindi©i bil-
gileri payla‚tı ve bazı tavsiyelerde bulundu.

Daha önce Bakü Büyükelçili©i yaptı©ını, ‚imdi de
Berlin Büyükelçisi olarak görev yaptı©ını ifade
eden Karslıo©lu, Türk kökenlilerin hepsinin büyü-
kelçisi olaca©ını belirtti.

Ö©rencilerin her birinin burada büyükelçi oldu©unu
ifade eden Karslıo©lu, ''Her ülke kendi bekasını,
kendi yükselmesini kendi ülkesinin vatanda‚ının
iyili©ini, refahını, ilerlemesini ve yükselmesini, tek-
nolojisinin ilerlemesini dü‚ünüyorsa bizim de onu
dü‚ünmemiz lazım. Bizim de görevimizin o
oldu©una inanıyorum. Her birinin görevi. Her biri-
niz burada sefirsiniz. Her biriniz burada konsolos
gibisiniz. Her biriniz ülkemizi hem tanıtmak için
varsınız hem de bu toplumları tanımak için varsı-
nız'' dedi.

Üniversite ö©rencilerine kendi aralarında ve di©er
ülkelerden gelenlerle ileti‚im a©ı kurarak ileti‚im
içinde olmalarını tavsiye eden Karslıo©lu, ''Siz
Türkiye'nin kaynaklarından gelen entelektüel elit-
lerisiniz. Her biriniz önemli yerlere geleceksiniz. En
azından karar vericilerin yanında etkileyici bir pozi-
syona geleceksiniz'' diye konu‚tu.

Ö©rencilerin yurt dı‚ında ya‚adıkları tecrübeleri
Türkiye'ye aktarmalarını isteyen Karslıo©lu, genç-
lere kendilerini iyi yeti‚tirmelerini, derneklere ve
enstitülere üye olmalarını, bilgilerini di©er gençler-
le de payla‚malarını tavsiye etti.
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Devlet Bakanı Böhmer: -"Kalifiye
elemana yatırım gelecek için çok
önemli"

Almanya'da göç ve uyumdan sorumlu Devlet
Bakanı Maria Böhmer, kalifiye eleman eksik -
li©inden dolayı alana yatırım yapılmasının gelecek
için çok önemli oldu©unu söyledi.

Bakan Böhmer, politik e©itim gezisi için Ludwigs -
hafen ve Mannheim kentlerinden Berlin'e davet
etti©i ve aralarında yabancıların da bulundu©u
yerel politikacı, sivil toplum kurulu‚u temsilcileri
ve ö©rencilerden olu‚an bir grup ile Türk-Alman
Ticaret ve Sanayi Odasını (TD-IHK) ziyaret etti.

Böhmer, burada yaptı©ı konu‚mada, özellikle göç-
men kökenli gençlerin Alman ‚irketleriyle ili‚kileri-
nin önemli oldu©unu belirterek, TD-IHK'ya gençlere
yönelik meslek e©itimi yeri bulma konusundaki
çabalarından dolayı te‚ekkür etti.

Meslek e©itiminin kalifiye eleman yeti‚tirilmesi açı-
sından çok önemli, ‚irketler için de gerekli
oldu©unu ifade eden Böhmer, "Kalifiye elemana
yatırım gelecek için çok önemli" dedi.

Almanya'daki bu açı©ın kapatılması için Almanya
dı‚ında edinilen diplomaların bu ülkede kabul edil-
mesi konusunda yasa hazırladıklarını da hatırlatan
Böhmer, bu yeni yasa çerçevesinde ilk kez
Polonya'dan Almanya'ya çalı‚mak için gelen bir
tamircinin diplomasının kabul edildi©ini, bu kon-
unun sa©lık alanı için de çok önemli oldu©unu,
çünkü Almanya'da gittikçe ya‚lanan birinci ku‚ak
göçmenlerin de bakıma ihtiyacı oldu©unu söyledi.

Kamu kurulu‚larında göçmen kökenlilerin sayısının
artırılmasının da önemli oldu©unu ve bir kamu
kurulu‚unda çalı‚mak için Alman vatanda‚ı olmaya
gerek olmadı©ına da dikkati çeken Böhmer, bu
konuda bilgi eksikli©inin bulundu©unu, bunun için
kampanya ba‚latıldı©ını kaydetti.

„Û‚letmelerinizi büyütmelisiniz“
TDU Yönetim Kurulu üyelerini tek tek yakınen tanı-
maktan büyük mutluluk duydu©unu ifade eden
Büyükelçi, yönetim kurulu üyelerine faaliyette
bulundukları alanlar ve firmaları hakkında sorular
yönelterek bilgi ald⁄.

Karslıo©lu Almanya’da Türk kökenli i‚adamlarının
büyük mesafeler katederek önemli bir i‚
ba‚ardı©ını, Alman ekonomisinin bir parçası haline
geldi©ini belirterek „ancak artık i‚letmelerinizi büy-
ütmelisiniz“ dedi. Hedefin  küçük ve orta ölçekli
i‚letmeler düzeyinden büyük i‚letmelere geçmek
olması gerekti©ini vurgulayan Karslıo©lu, bu ko -
nuda Almanya ve Avrupa Birligi’nde bir çok te‚vik
ve yatırım programları bulundu©unu, bu program-
lardan yararlanabilece©ini söyledi.

Büyükelçi Karslıo©lu özellikle mesleksiz, sokakta
kalmı‚ gençlere yönelik çalı‚malar yapılarak, bu
gençlerin çe‚itli projeler, spor faaliyetleri ile sokak-
tan kurtarılmalarının çok önemli oldu©unu, bu kon-
uda sivil toplum kurulu‚larına, derneklere ve özel-
likle i‚adamlarına büyük görevler dü‚tü©ünü vur-
guladı.

Büyükelçilik olarak her zaman yardıma hazır olduk -
larının altını çizen Karslıo©lu, i‚adamlarının Elçilik
bünyesindeki ticaret, ekonomi, gümrük, kültür ve
di©er mü‚avirliklere her zaman ba‚vurabilecek -
lerini ve  bu durumdan memnun olaca©ını ifade
etti.

TDU Ba‚kanı Remzi Kaplan TDU hakkında kısa bilgi
vererek, TDU’nun 1996 yılında 28 i‚adamının bira-
raya gelmesi ile kuruldu©unu, partilerüstü, kurum-
sal ba©ımsızlı©ını koruyarak yürüttü©ü çalı‚malarla
bugün kamuoyunda ve i‚ dünyası nezdinde saygın
bir yere geldi©ini dile getirdi. TDU’nun sosyal faa-
liyetleri desteklemeye ayrı bir özen gösterdi©ini
belirten Kaplan, özellikle sokakta kalmı‚ gençler
konusunda TDU’nun halen Gangway veya LOK gibi
çesitli projelerle birlikte çalıstı©ını ve geçenlerde
kurulan „Egitim Bildung“ vakfının da bu konuda
çalı‚malarda bulunaca©ını söyledi.
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Berlin´li Bilecikliler bulu‚mas⁄

Berlin`de  Bilecikliler günü düzenlendi. Ûlk defa
düzenlenen geceye hem‚erilerimizin ilgisi yüksek
olurken, gelecek yıllarda daha geni‚ kapsamlı
düzenlenece©i belirtildi.

Yıllar önce memleketlerinden, Bilecik’ten
Almanya’ya giden hem‚erilerimiz, Berlin Ses
Dergisi Sahibi Ahmet Tunga ve Mehmet Koç’un
düzenledi©i organizasyonda bir araya geldiler. Bu
yıl ilki düzenlenen Bilecikliler gecesine katılım
beklenenin üzerinde oldu. 

Berlin’de ya‚ayan hem‚erilerimizin tanı‚ıp
kayna‚masını amaçlayan gecenin açılı‚
konu‚masını yapan Ahmet Tunga, amaçlarının
Bileciklileri bir araya getirmek oldu©unu belirterek,
“Bu geç kalınmı‚ bir programdı ve büyük bir ek -
siklikti. �n‚allah bu bir ilk oldu ve bundan sonra
daha güzel ve büyük organizasyonlarda bir araya
geliriz” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Emekli Ö©retmen
Muhsin Ba‚demir ise, böyle bir ortamda bulunmak-
tan dolayı son derece mutlu oldu©unu ve duygul-
andı©ını söyledi. Bilecik’in tarihi, kültürel ve co©rafi
özelliklerinden de bahseden Ba‚demir, “Biz,
Bilecikliler olarak birbirimizi çok seviyoruz ve çok
sevmeliyiz. Nerde olursak olalım memleketimizi
unutmamalıyız. Böyle programlar en az yılda bir
defa yapılmalı. Katılan tüm hem‚erilerime ve orga-
nizasyonu gerçekle‚tiren Ahmet Tunga ve Mehmet
Koç’a da te‚ekkür ediyorum” dedi. 

Konu‚maların ardından ‚arkılar söylendi ve yöresel
halk oyunları oynandı. Oyunların en önemli figürü
olan tahta ka‚ıkların sesi Berlin’de de yükseldi ve
Bilecik havası esti.

Gurbetteki hem‚erilerimiz, tanı‚ıp kayna‚tı ve has-
ret giderdiler. 

Daha sonra Bilecikli hem‚eriler ço‚kulu bir ‚ekilde
‚ark⁄lar söylediler, yöresel ka‚⁄k oyunlar⁄n⁄
oynad⁄lar, hem e©lendiler hemde y⁄llard⁄r beri
görü‚ meyenler hasret giderdiler.

Organize Sorumlular⁄
Mehmet Koç & Ahmet Tunga

Muhsin Ba‚demir 
Emekli Ö©retmen
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Çi©dem ve Hakan
DJ Karaca´n⁄n ho‚ 
müzikler e‚liginde
ni‚anlanarak güzel 
anlar ya‚ad⁄lar...
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TDU Yönetim Kurulu Senatör 
Dilek Kolat’ı ziyaret etti 

TDU Yönetim Kurulu Berlin  Çalı‚ma, Uyum ve
Kadın Senatörü Dilek Kolat’ı makamında ziyaret
etti. TDU Ba‚kanı Remzi Kaplan Senatör Dilek
Kolat’ı kutlayarak, yeni görevinde ba‚arılar diledi.
Görü‚mede Senatör Kolat  öncelikle birinci i‚ piya-
sası denilen normal i‚ piyasasında istihdama
a©ırlık verece©ini kaydetti. Bu amaçla i‚sizlerin
e©itilerek, i‚letmeler tarafindan aranılan mesleki
vasıflara uygun kimseler olarak yeti‚tirilece©ini
vurguladı.

Çal⁄‚ma Senatörü meslek e©itiminin de
Bakanlı©ı’na ba©lı oldu©unu, bu alanda da
çalı‚malar içinde olduklarını dile getirdi. Meslek
e©itiminin özellikle gençler ve i‚letmeler açısından
çok önemli oldu©unu ve bu alanda  bile‚ik sistem
(Verbundsystem) uygulamasına a©ırlık verile -
ce©inin altını çizen Senatör, bu amaçla yakında çok
sayıda i‚letmeyide ziyaret edece©ini açıkladı.

Kolat bakanlık olarak „BerlinArbeit“ isimli bir genel
bir konsept üzerinde çalı‚tıklarını ve yakında açı-
klayacakları bu taslak ile i‚ piyasasına yönelik
çalı‚maların daha koordineli ve etkili bir ‚ekilde
yürütülece©ini söyledi. 

Samimi bir atmosfer içinde geçen görü‚mede TDU
Yönetim Kurulu Ba‚kanı Remzi Kaplan „i‚ piyasası-
nı açmaya ve gençleri meslek sahibi yapmaya
yönelik bu çalı‚malarınızda TDU olarak her zaman
yanınızda olaca©ız ve desteklemeye hazırız“ dedi. 

Görü‚meye ‚u isimler katıldılar: Remzi Kaplan
(Ba‚kan), Cevdet Öznacar (Asba‚kan), Bilinç
Isparta (Basın Sözcüsü), Nesih Ero©lu, Çetin ‚ahin,
Ferat Koçak (Denetim Kurulu üyesi), Ahmet Ersöz
(eski TDU Genel Sekreteri) ve Büro Yöneticisi. 

Mümtaz ERGÜN

Türk-Alman Dostluk Ödülleri

Türk-Alman Dostluk Federasyonu'nun (DTF) 2012
yılı dostluk ödülleri, Berlin Eyalet Meclisinde
düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Ödül törenine Berlin Eyaleti Ba‚bakanı Klaus
Wowereit, Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni
Karslıo©lu, Berlin Ba‚konsolosu Mustafa Pulat,
Berlin Eyalet Meclisi Ba‚kanı Ralf Wieland, Alman
Futbol Federasyonu Uyum Sorumlusu Gül
Keskinler, Metropol FM Müdürü Tamer Akgün, DTF
Ba‚kanı Cihan Sendan, Münih Büyük‚ehir Belediye
Ba‚kanı Christian Ude, Íi‚li Belediye Ba‚kanı
Mustafa Sarıgül, Side Belediye Ba‚kanı Kadir Uçar,
Baden-Württemberg Eyaleti Uyum Bakanı Bilkay
Öney, Neukölln Protestan Kilisesi rahibi Elisabeth
Kruse, sivil toplum örgütü temsilcileri, Û‚ adamları
ve çok sayıda davetli katıldı.

Jüri onur ödülleri bu yıl Berlin Eyaleti Ba‚bakanı
Wowereit ile Belediye Ba‚kanı Ude'ye verildi.
Wowereit'a ödülünü Ude verirken, Ude de ödülünü
‚i‚li Belediye Ba‚kanı Sarıgül'ün elinden aldı.

Bu yılın politika dalındaki dostluk ödülü de Kuzey
Ren Vestfalya eyaletinin eski Uyum ve Aile Bakanı
Armin Laschet'e Bakan Öney tarafından takdim
edildi. 

E©itim dalındaki dostluk ödülü, uyum konusundaki
çalı‚malarından dolayı Heidelberg Üniversitesi
ö©retim görevlisi Prof. Dr. Havva Engin'e verildi.
Kültür dalındaki ödül ise tanınmı‚ Alman gazeteci-
yazar Günter Wallraff'a verilirken, spor dalındaki
dostluk ödülü de Bayern Münih takımının oldu.

Ekonomi dalında da ödül, ba‚arılı çalı‚malarından
dolayı "2 Design" adlı mimarlık ‚irketinin yönetici-
si Murat Kader'e verildi. Dayanı‚ma alanında har-
cadı©ı çabalardan dolayı bir dostluk ödülünü de
Diyanet Û‚leri Türk Ûslam Birli©i (DÛTÛB) Genel
Ba‚kanı Ali Dere alırken, medya dalındaki ödül de
Almanya Uyum Vakfı'ndan Ferry Pausch'un oldu.



48

Derya & Ufuk Dü©ün

Tiyatro 28`in kurucusu Ufuk Güldü
arkada‚lar⁄yla ve sevdikleriyle 
mutluluklar⁄n⁄ payla‚t⁄lar.

SES dergisi olarak ömür boyu 
mutluluklar diliyoruz...
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Aima Süpermarket´ten 6. Íube
2005 y⁄l⁄nnda Murat Çelik, Zeki Duran ve Ahmet Durucan taraf⁄ndan kurulan ve 4
‚ubesi ile Süpermarket sektöründe hizmet veren Aima Süpermarket 5. ‚ubelerini
Mariendorf ilçesinde Mariendorfer Damm 47 -49 numaral⁄ adreste mükemmel bir
aç⁄l⁄‚la hizmete sundular. 27 ve 28 Nisan 2012 iki günlük yap⁄lan aç⁄l⁄‚ organisayo-
nunda mü‚terilerine ücretsiz Döner Kebap, s⁄cak, so©uk içecek, meyva ve tatl⁄
ikram⁄n⁄n yan⁄ s⁄ra Neyzen I‚⁄ltan Turan, Gitarist Ergün Karata‚ ve 25 ki‚iden olu‚an
Berlin Mehter tak⁄m⁄ gelen mü‚teriye unutamayacaklar⁄ sunumlar yapt⁄lar. 

Ba‚ar⁄lar⁄n⁄n s⁄rr⁄n⁄ dile getiren Murat Çelik bey " Temizlik, disiplin ve her‚eyden
önemlisi dürüstlük dedi. Toplam 5 ‚ubesinde 100 yak⁄n elaman çal⁄‚t⁄ran ve her mar-
ketinde 6000 çe‚ite yak⁄n ürün sunan Aima Süpermarketlerin hedefi bu y⁄l içerisinde
çal⁄‚malar⁄ devam eden 6. ‚ubelerini açmak.

Daha önceki aç⁄l⁄‚lar⁄da üstlenen Muhte‚em organize,etkinlik,menajerlik Süleyman
Uzun bu aç⁄l⁄‚⁄da ba‚ar⁄ ile yerine getirdi.

Ses Berlin dergisi olarak Aima Süpermarkete ba‚ar⁄lar⁄n⁄n devam⁄n⁄ dileriz.
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Berlin'deki "B.Z" gazetesi, dünyanın
en güzel tatil yerlerinden biri olarak
Antalya'yı gösterdi: "Bali? Miami?
Hayır, Antalya"

Berlin'de yayımlanan "B.Z" gazetesi, dünyanın en
güzel tatil yerlerinden biri olarak Antalya'yı tanıttı.

Gazetede, "Bali? Miami? Hayır, Antalya!" ba‚lı©ıyla

verilen haberde, Antalya'da hem Batı'nın, hem de
Uzak Do©u'nun havasını ya‚amanın mümkün
oldu©u belirtildi.

Haberde, Antalya'nın çevresinin antik yerlerle dolu
oldu©u ve Uzak Do©u'yu andıran ‚elale ve orman-
larla dolu yerlerde insanın tam bir meditasyon
yapabilece©i, meditasyondan koparan tek ‚eyin
güzel ızgara kokuları oldu©u ifade edildi.

Kaleiçi'nin yanı sıra lüks "Hillside Su" otelinin ve
Ulupınar'daki "‚elale" adlı restoranın da tanıtıldı©ı
haberde, Antalya'da Avrupa ülkelerine göre çok
daha ucuz ve taze balık yemenin de mümkün
oldu©u kaydedildi.

Antalya'nın çevresinde çok sayıda güzel ‚elale ve
nehir oldu©una i‚aret edilen haberde, avlanan balı-
kların do©rudan fırına girdi©i ve kiremitte
alabalı©ın fiyatının 3,50 avro oldu©u belirtildi.

Antalya'da en az Miami ya da Ûspanya'nın Ûbiza
adasında oldu©u kadar çok diskotek, bar ve lokalin
oldu©u da ifade edilen haberde, Londra ya da
Ûstanbul'dan farklı olarak Antalya'da hala kalite ve
dizaynın makul fiyatlarda oldu©u kaydedildi.

Lichterfelder FC A-Jugend
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Regionalliga`da kald⁄lar

Regionalliga Bayanlar Futbol liginde mücadele
veren Al-Dersimspor, zor ‚artlar⁄na ra©men küme-
de kalmay⁄ ba‚ard⁄.

Geçti©imiz sezon Verbandsliga`dan bir üst lige
ç⁄kma ba‚ar⁄s⁄ gösteren Al-Dersimspor Bayan
Futbol Tak⁄m⁄, al⁄‚⁄k olmad⁄©⁄ saha ve düzene
ra©men Regionalliga`da kalmay⁄ garantiledi.

Sezonun ilk yar⁄s⁄nda ald⁄©⁄ aç⁄k farkl⁄ ma©lubiyet-
lerle kümeden dü‚mesine kesin gözüyle bak⁄lan
tak⁄m, sezonun ikinci yar⁄s⁄nda toparland⁄ ve üst
üste ald⁄©⁄ seri galibiyetlerle gelecek sezon da bu
ligde oynamaya hak kazand⁄.

Biri Berlin Kupas⁄ olmak üzere son 6 maçta 5 gali-
biyet alan Al-Dersimspor Bayanlar⁄ kupada
Adlershofer BC`yi saf d⁄‚⁄ b⁄rakarak moral buldu ve
s⁄ras⁄ ile de Tennis Borussia`y⁄ 2-1, Chemnitzer
FC`yi 1-0, FC Union`u 3-2 ve lider B/W Hohen
Neuendorf`u  da 3-2 yenerek bütün istatistikleri alt
üst etti. Son maçta Erzgebirge Aue`ye 2-0 ma©lup
olan tak⁄m, oynad⁄©⁄ 20 maçta 7 galibiyet, 2 bera-
berlik ve 11 ma©lubiyet ald⁄ ve toplad⁄©⁄ 23 puanla
ligin bitimine iki hafta kala 9. s⁄rada bulunmakta. 

Centilmenlik`te lider, Kupa`da finaldeler

12 tak⁄m⁄n mücadele verdi©i ligde oynad⁄©⁄ 20
kar‚⁄la‚mada sadece 9 sar⁄ kart görerek
Centilmenlik tabelas⁄nda lider olan Al-Dersimspor
Bayan Futbol tak⁄m⁄, Berlin Kupas⁄nda da final
oynayacak. Yar⁄ final kar‚⁄la‚mas⁄nda Adlershofer
BC`yi saf d⁄‚⁄ b⁄rakan tak⁄m, 28 May⁄s 2012
Pazartesi günü ikinci li©e ç⁄kmas⁄na kesin gözü ile
bak⁄lan lig lideri B/W Hohen Neuendorf  ile
Berlin`in en büyük kupas⁄ için kar‚⁄la‚acak.

Al-Dersimspor Bayanlar: Paraskevi, Safiye, Katja,
El-Agha, Sophie, Caroline, Stefanie, Armina,
Zeynep, Nele-Victoria, Ninja, Lindona, Mehtap,
Burcu, Miriam

Türkiyemspor Meister 

Zwei Wochen vor Ende der
Bezirksliga Berlin feiert
Türkiyemspors Frauenteam
mit einem 3:0 über die
Reinickendorfer Füchse die
vorzeitige Meister schaft. 

Der erste Aufstieg in der
Geschichte des Frauen -
fußballs bei Türkiyemspor ist
somit perfekt. Dazu noch
überzeugend: 73 Punkte in 22 Spielen und das
alles ohne Niederlage. Somit kann das mehrfach-
ausgezeichnete Projekt von Frauen- und Mädchen -
fußball nun auch einen weiteren sportlichen Erfolg
vorweisen. 

Die Ausgangsposition am Sonnabendnachmittag
war klar, ein Sieg auswärts in Reinickendorf würde
die vorzeitige Meisterschaft an den Kreuzberg brin-
gen. Dementsprechend war die Vorfreude groß im
Team und das konnte auch auf dem Platz umge-
setzt werden.

Dominant und spielfreudig präsentierten sich die
in blau-weiß angetretenen Frauen, heute sollten
der Meisterschaft und dem Aufstieg die Füchse
nichtsentgegenbringen können. 3:0 hieß es am
Ende. Die Tore steuerten Annika (per Elfmeter),
Mandana und Toya bei. 

„Man kann den Spielerinnen nur gratulieren. Sie
haben eine fabelhafte Saison gespielt. Dieser
sportliche Erfolg bringt auch in den Verein einen
Funken Hoffnung, in der schweren Zeit des
Insolvenzverfahrens“ freute sich Trainer Murat
Do�an. 

Türkiyemspor: Jessy, Zeynep, Sinem, Lara, Hanna,
Annika, Duygu, Katti, Elvan (Karla), Mandana
(Toya), Anna (Anisa). 

Temren ELMASOÌLU
SES Spor sorumlusu
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MÜSÛAD CUP Spor, Gençlik ve Aile Íöleni

Müstakil Sanayici ve Û‚adamları Derne©i'nin (MÜSÛAD) gençlik kolu olan
Genç MÜSÛAD tarafından Almanya'nın ba‚kenti Berlin'de 6. kez "MÜSÛAD
CUP Spor, Gençlik ve Aile Íöleni" düzenlendi.

Poststadion adlı statta gerçekle‚tirilen ve 90 futbol takımıyla 10 voleybol
takımının katıldı©ı ‚öleni binlerce vatanda‚ izledi.
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Berlin'de 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor
Bayramı, düzenlenen
bir ‚enlikle kutlandı.



61



62

SSC SÜDWEST

HÛLALSPOR

Berlin Hilalsporun göz bebe©i  D- Genç tak⁄m⁄  sezonu ‚ampiyon olarak kapad⁄.
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