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Değerli okurlarımız,
Manşet gazetemizin üçüncü sa-

yısını okuyucularımızla buluştur-
maktan büyük sevinç duyuyoruz.
Gazetemizin okuyucu sayısının art-
tığını görmek ve olumlu tepkiler al-
mak bize cesaret veriyor. Her ne ka-
dar hatalarımız olsa da gazetemiz
adına en iyisini yaparak, vatandaş-
larımızla ilgili önemli bulduğumuz
konuları ele almaya gayret gösteri-
yoruz. İkinci sayımızda çıkan mil-
letvekilleri ilgili habere bir kaç mil-

letvekillerinden tepki gelirken, oku-
yucularımızdan ise olumlu bildi-
rimler aldık. Bu haberimizde hiç bir
kişiye karşı rencide edici sözler
kullanmadığımızı tekrar hatırlat-
mak isteriz. Çalışmalarımız devam
ederek, her ay çıkan gazetemizin ka-
litesini giderek artırma hedefindeyiz.
Üçüncü sayımızı beğeneceğinizi
umut eder, dördüncü sayımızda
tekrar buluşmak dileğiyle tüm oku-
yucularımıza esenlikler temenni
ederiz.
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Özel Haber- Barış Gülay
Yurtdışında yaşayanTürk vatandaşlarımızın sorunlarıyla

yakındanilgilenenCHPAdanaMilletvekiliMüzeyyenŞev-
kin, gazetemiz HAMBURG Manşet’e özel açıklamalarda
bulundu.Geçtiğimiz yıl, giriş ve çıkışlarda uygulanan ko-
vid-19 testleri içinTürkiye’de yaşayan vatandaşlarımızdan
ücret alınmazken, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız-
dan ve mavi kartlı Türklerden para alınmasının “anaya-
sadakieşitlik ilkesiylebağdaşmadığı”nı ifadeederek Sağ-
lık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle
TBMM’ye bir takım soru önergelerinde bulunmuştu.Her
fırsatta, yurtdışındaki vatandaşlarımızın yalnız olmadığı-
nı ve yanlarında yer aldıklarını her türlü platformda dile

getiren Şevkin, HAMBURG Manşet’e
özel, yurt dışında yaşayan vatandaş-

larla ilgili ne tür çalışmalar yaptığı-
nı ve diğer sorularımızı cevaplan-
dırdı. Mv. Şevkin özellikle yurt
dışında yaşayan vatandaşların
güvenliklerinin sağlanmasının
da büyük önem taşıdığına dik-
kati çekti.

Milletvekili Müzeyyen Şevkin
HAMBURG Manşet’in soruları-

nı yanıtladı:
*Müzeyyen Şevkin
yurt dışında yaşa-

yan vatandaşlarla
ilgili nasıl bir ça-

lışma yaptı?
M.ŞEV-

KİN: Türki-
ye’de bazı

havalimanlarında uygulanan Covid-19 testlerinin
Türkiye dışında yaşayanTürk vatandaşları için üc-
retliolmasınedeniyleTBMM’yesoruönergesiver-
dik. Türkiye’den yurtdışına gidenlerden talep
edilen 110TL’lik test ücretininAnayasa’daki eşit-
lik ilkesiyle bağdaşmadığını vurguladık.

Özellikle Almanya’da yaşayan Türkler bu uygula-
ma nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmıştır. Test yaptır-
mayanlar örneğin Almanya’ya döndüklerinde, Türki-
ye’nin riskli ülkeler listesinde yer alması nedeniyle 14 gün
boyunca evlerinde karantinaya girmek zorunda kalmış-
tır.Yine pandemi sürecinde yurtdışındanTürkiye’ye gel-
mekte zorlanan ve izin verilmeyen ailelerin sorunlarıyla
ilgili gerek Dışişleri gerekse İçişleri Bakanlığı’na ve Sağ-
lıkBakanlığı’nakonuyla ilgiliolarakayrıayrı soruönergeleri
sunduk.

Üç bakana yönlendirilen önergemizde Türkiye ile
AlmanyaDışişleriBakanlarının ikiligörüşmelerini,TürkHa-
vaYolları (THY) başta olmak üzere hava yolu şirketlerinin
Almanya uçuşlarının zamanını,uçak bilet fiyatlarını,uçak
koltuklarındaki düzenlemeyi, yurtdışından günübirlik
ve uzun süreli tatil için gelenlere uygulanacak karantinayı,
yurtdışından karayolu ile gelecek insanların uyması ge-
reken kuralları sorguladık.Önergelerimize aldığımız ya-
nıtlardasorunlaraduyarlılıkgösterileceğiniveçözümeka-
vuşturulacağına dair yanıtlar aldık. Yurtdışındaki vatan-
daşlarımızın yalnız olmadığını ve yanlarındayer aldığımızı
her platformda dile getirdik.

Cezayir’inBecharveOuarglakentlerindeaskerihas-
tane yapımı gerçekleştiren bir Türk inşaat firmasının ça-
lışanlarınayaklaşık12aymaaşödememesinedeniyleşan-
tiyelerde çalışan 150Türk mühendis,mimar ve işçinin se-
si olduk.Mecliste yaptığımız konuşmayla çalışanları yal-

nız bırakmadık. Ayrıca Libya’da Hafter güç-
leri tarafından kaçırılanTürk vatandaşlarının aile-
lerininsesininduyulmasınısağladık.Dışişlerinever-
diğimiz önergelerde ve mecliste yaptığımız ko-
nuşmaların ardından bazı vatandaşlarımız aile-
lerine kavuştu.Konunun takipçisiyiz ve Hafter’in

elinde bulunan vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine ka-
vuşmaları için mücadelemiz sürüyor.Pandemi sürecinde
yurtdışında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cena-
zelerininTürkiye’ye getirilmesi için de girişimlerde
bulunduk.

*Yurt dışında yaşayan vatandaşların
en önemli üç sorunları ve çözümleri ne-
lerdir?

M.ŞEVKİN: Yurtdışında yaşayan va-
tandaşların en önemli sorununun başında
Türkiye özlemi gelmektedir.Vatandaş-
larımızın eğitim, aile ve sosyal po-
litikalar alanında sorunlarla karşı-
laştıkları bilinmektedir.Bazı ülke-
lerde bilindiği üzere terör ör-
gütlerinin hedefi ha-
line gelen vatan-
daşlarımızın gerek
bulundukları ül-
kelerin yöne-
timi, gerek-
se Türkiye
Cumhuri-
yetiHükü-
meti tara-
f ı n d a n
güvenlik-

lerinin sağlanması büyük önem taşıyor. Çalıştıkları ku-
rumlarda ve işyerlerinde ücret adaletsizliği yaşayan,
ötekileştirilen vatandaşlarımızın olduğunu da göz önü-
ne alarak uluslararası politikaların günün şartlarına göre
güncellenmesi ve tüm ülkelerle diplomatik ilişkilerin ge-
liştirilmesi gerekiyor.

*Yurtdışındayaşayanvatandaşlarınsorunlarınayö-
nelik gelecekte ne tür çalışma yapmayı düşünüyor-
sunuz?

M.ŞEVKİN: Türkiye’deki vatandaşlarımız gibi yurt-
dışındayaşayanvatandaşlarımızdabizimiçinbüyükönem
taşıyor.Her vatandaşımızın huzuru ve refahı için parti ça-
tımız altında gerekli özeni gösteriyor,gerekli mücadele-
yi her platformda vermeye gayret ediyoruz.Bize ulaşan
sorunlarla anında ilgileniyor ve yetkili kurumlarla iletişi-
megeçiyoruz.Mesafegözetmeksizindünyanınneresinde
olursa olsun tek bir vatandaşımızın zor durumda kal-
maması, burnunun dahi kanamaması için uğraş veriyo-
ruz.

*Sizce T.C. hükümeti yurt dışında yaşayan vatan-
daşlar için yeterli hizmet veriyor mu? Buradaki nok-
sanlıklar nelerdir?

M.ŞEVKİN: Özellikle seyahatlerde ve çalışma şart-
larındaki aksaklıklar gösteriyor ki hükümet yurtdışın-
da yaşayan vatandaşlarımız için yeterli hizmet ürete-
miyor. Hükümetin komşu ülkeler veAvrupa ülkeleriy-
le yaşadığı sorunlar öncelikle yurtdışında yaşayan va-

tandaşları olumsuz etkiliyor.Sıfır sorundan sı-
fır dost ülkeye evrilen birTürkiye yönetimiy-
le karşı karşıyayız.Gurbetçilerimizin yaşadığı
güvenlik sorunu ve işyerlerindeki adaletsiz,
güvencesiz çalışma şartlarını da göz önün

alırsak hükümetin bu konuda başa-
rısız olduğunu söylemek yanlış ol-
maz.

*Gazetemiz HAMBURG
Manşet’e yapmış ol-

duğunuz açıklama-
lardan dolayı teşek-
kür ederiz.

M.ŞEVKİN: İlginiz
içinbendeteşekküreder,
iyi çalışmalar dilerim.
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Mv. Müzeyyen Şevkin: “AKP hükümeti yurtdışında
yaşayan vatandaşlarımız için yeterli hizmet üretemiyor”
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili ne tür çalışmalar yaptığını ve diğer sorularımızı
cevaplandırdı. Mv. Şevkin yurt dışında yaşayan vatandaşların güvenliklerinin sağlanmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Özel Haber: Naciye Aslan
İYİ PartiYurt DışıTeşkilatınınAlmanya’da yü-

rütülen çalışmaları hakkında teşkilatlanmadan
sorumlu başkanı Selçuk Han HAMBURG Man-
şet gazetesini ziyaret ederek, gazetemize teş-
kilatlarının kuruluşundan, çalışmalarına ve va-
tandaşların sorunlarına kadar bir çok konular-
da açıklamalarda bulundu.Yurtdışında yaşayan
Türk vatandaşların arasına duvar ören uygula-
malarınacilkaldırılmasınıvurgulayanHan,ilkhe-
deflerinin anadillerinden koparılmamış eği-
timli bir gençlik olduğunu belirtirken,kendi di-
linden kopmamanın vatandaşlarımızın birlik ol-
masındaki önemini vurguladı.Amaçlarının yurt
dışında yaşayan Türkler’in giderek artan so-
runlarını gidermek olduğunu vurgularken,teş-
kilatın olayı yakından inceleyerek ele alaca-
ğından bahsetti. Ayrıca gelecekte Türkçe’yi
Avrupa’nın ortak iletişim dili yapmak hedefle-
ri olduğunda sözlerine ekledi.

*Neden İyi Parti?
‘’Türkiyebugüniçindebulunduğudurumiti-

barı ile insanlar arasında kutuplara ayrılmış bir
vaziyetteve insanlarımızötekileştirilmiş‘’ şeklinde
konuşanHan,Türkiye’deki mevcutsiyasi
iktidara oy vermeyen insanların nere-
deyse terörist diye lanse edildiğini söy-
ledi.Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada
bunu kaldıramayacağını, Türkiye’nin
birlik,beraberlikvebütünlüğeihtiyacıol-
duğunu vurgulayan Han,konuşmasına
şöyledevametti: ‘’Biz insanlarınetnikkö-
ken ve inançlarını ön plana getirerek onları ay-
rıştırma yerine,bunların hepsiniT.C.devletinin
kurucu üyeleri olarak kabul edip,T.C.’nin birer
parçası olarak görmek zorundayız.Çünkü için-
de bulunduğumuz coğrafyanın gerekliliği bu.
Eğer bu coğrafyada bölünür parçalanırsanız si-
zi dağıtırlar,yok ederler.Bu yüzden Türkiye bu
konuda düşmanlarına karşı çok uyanık olmalı,
içindeyaşadığı insanlararasındaoduvarlarıkal-
dırmalıdır’’. Avrupa ülkeleri arasında savaş ya-
şandığını, buna rağmen,bu ülkelerin duvarla-
rıkaldırdığınıvebirAvrupaBirliğioluşturduğunu
hatırlatan Han, bu ülkelerin dünya siyasetine ve
dünya ekonomisine yön verdiklerini dile getir-
di. ‘’Birbirleriyle yüzyıllardır savaşmış bir toplu-
luktan aralarında sınırlarını kaldırmış bir yapı or-
taya çıkıyorsa, neden bizim aynı topraklardan
gelmiş, aynı kültürü benimsemiş, aynı dili ko-
nuşan ve aynı inanca sahip olan insanlar ken-
di aralarında duvarlar örsün?” şeklinde konu-
şan başkan, bunun kabul edilebilir bir şey ol-
madığını belirtirken, bunların hepsinin ortadan
kaldırılmasıgerektiğinisöyledi.‘’İnsanlarımızıöte-
kileştirmeden, bir bütün halinde kabul etmek,
İyiParti’ninmeselesibudur.Türkiye’desosyalya-
pıyı yerine getirmek,adaleti tek adam rejiminin
elinden almak’’ şeklinde konuşan Han, Türki-
ye’de yargı ve adaletin bağımsız olmadığı sü-
rece bir hukuk devletinden bahsedilemeye-
ceğini ifade etti. Bir sosyal devletten bahsedi-
lebilmesi için de insanların sosyal refah düze-
yinin iyi olması gerektiğini söyleyen Han, ‘’Top-
lum bir sadaka topumu haline gelmemeli.

Devletin malı sosyal hukuk devleti içinde ihti-
yacı olan insanlara hizmet olarak gönderilme-
li. İyi Parti’nin prensipleri bu.Gençlerimizi üret-
ken bir hale getirebilmek önemlidir, gençliğe
de önem veriyor İYİ Parti.Biz de bu yüzden Al-
manya’da yaşayan Türkler olarak ülkenin için-
de bulunduğu bu sıkıntıda çıkış yolunun siya-
si partiler içinde ancak İYİ Parti aracılığıyla ola-

cağını inandığımız için, Meral hanımın
da cesur, dik duruşuna, siyasetteki üs-
lubuna güvendiğimiz için İYİ Parti saf-
larındayız ve Genel Başkanımızın çalış-
malarıyla gurur duyuyoruz.BugünTür-
kiye’yi karış karış dolaşıyor, vatandaşın
sorunlarıyla ilgileniyor.Sarayda oturup
vatandaş ekmek bulamıyorsa pasta

yesin anlayışının dışında,bizzat vatandaşın ya-
nında’’ dedi.

*Yurt Dışı Teşkilatı‘nın kuruluşu
İlk kuruluş toplantısının 20.10.2018 tarihin-

de Köln de gerçekleştiğini söyleyen Han, ‘’Al-
manya ve Avrupa’nın birçok şehirlerinden bir
araya gelerek toplanan İYİ Parti’ye gönül veren
arkadaşlarımızla Langenfeld/Köln’de Mondial
Hotelde ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bu
toplantıda bir divan heyeti oluşturularak çalış-
malarabaşlandı.DivanbaşkanlığınaSelçukHan
katipliğine Recep Çalışkan,üyeliklerine
de Ali Aker ve Tuncay Başoğlu seçildi’’
dedi. Divan Heyeti tarafından İYİ Parti
Genel Merkezine bir ziyaret gerçek-
leştirildiğini hatırlatan Han, o dönem
Türk dünyasından sorumlu İYİ Parti Ge-
nel BaşkanYrd.Ahmet Kamil Erozan’la
görüşmelerin ardından Genel Başkan
MeralAkşener’in ziyaret edildiğini be-
lirtti. Bursa Milletvekili Ahmet Kamil
Erozan ile teşkilatlanma çalışmalarının
başladığını ve ilk Nürnerg’de kuruldu-
ğunu ifade eden Han,teşkilatlanmanın
daha sonra Stutgart,Frankfurt ve Ham-
burg’da İYİ Toplum Gönüllüleri e.V
olarak resmi derneklerin kurulmasıyla
devam ettiğini söyledi. Berlin, Hanno-
ver, Köln,Dortmund ve Düsseldorf’da
derneklerin kuruluş aşamasında oldu-
ğunu, derneklerin kurulmaya başla-
masının ardından da İYİ Parti temsilci-
liği atamalarının yapıldığını belirtti.

*’Hangi görev verilirse verilsin
layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız’
2019 dan bu yana Almanya İYİ Parti Temsil-

ciliği İcraKurulubaşkanlığınısürdürdüğünü,Par-
tinin 3. Kurultayından sonra da Yırtdışı Türkler
Başkanlığı‘na İstanbul milletvekiliYavuz Ağıra-
lioğlu’nun atanması ileAlmanya’da yeni bir yö-
netimin oluşacağını söyleyen Başkan, ‘’Bu dö-
nemdehangigörevverilirseverilsin layıkıylaye-
rine getirmeye çalışacağız’’ diye konuştu.

Han,bugüne kadar Almanya’nın değişik
şehirlerinde aylık ve üç aylık süreler içinde top-
lantıların gerçekleştiğini, ancak Korona salgını
nedeniylebuçalışmalaraaraverildiğini,fakatzo-

om görüşmeleri ile internet ortamında görüş-
melerin ve toplantıların devam ettiğini bildirdi.

*Çalışma alanları
Selçuk Han çalışma alanlarını şöyle sıraladı;

Gençliğin meseleleri,eğitim ve meslek sorun-
ları, kadın ve aile yapımızın güçlenmesi ve ka-
dınların aktif çalışmalarını desteklemek, va-
tandaşlarımızın sorunlarını yetkili mercilere ta-
şımak,yurtdışındayaşayanvatandaşlarımızara-
sında iletişimisağlayıcı,ötekileştirmedenbirlikte
hareket etmelerini desteklemek. Asgari müş-
tereklerimizde birlikte hareket etmek.

TBMM’ne vatandaşların sorunlarını içeren bir
rapor da sunduklarını söyleyen Han konuş-
masınışöylesürdürdü: ‘’Enönemligördüğümüz
konu gençlere eğilmek, onları yarınlara hazır-
lamak. Sanatta, sporda, bilim ve teknikte, siya-
sette, iş alanında başarılı birer birey olmaları yö-
nünde tüm STK’larla ortak çalışmalar yapmak-
tır.AyrıcaTürkçe’miziyaşatmak,anadileğitimine
önem vermek, iki dilli okullarımızı desteklemek
önemli görevlerimiz arasındadır.Gençlerimizin
yeteneklerini ortaya koyacak çalışmaları hazır-
lamakvedesteklemektir.Yabancıdüşmanlığı ile
mücadelede birlik olmaktır. Bu hedeflerde
azimli ve kararlı olmaktır’’.

GeleceğinAvrupası’ndaTürkçenin iletişimdi-
li olacağını,Türkçeye sahip çıkılması gerektiği-
ni savunanHan,‘’AvrupaBirliğiüyesiülkelerden
Bulgaristan,Yunanistan,Romanya,Macaristan
ve diğer Balkan ülkelerinden gelen o ülke va-
tandaşlarının büyük çoğunluğuTürkçe konuş-
maktadır.Ayrıca Fransa’da birTürk genci Fran-
sızca, İngiltere’deki İngilizce,Almanya’daki Al-
mancakonuşuyor.BugençlerTürkçe’yiunutursa
birbirlerini nasıl anlayacak? Elbette ki anadille-
ri Türkçe, onların en iyi iletişim aracı olacaktır.
Türkçeyikorumaaltınaalmakhemdevletin,hem
de tüm STK’ın ortak görevidir. Bizlerde İYİ Par-
ti Almanya Dış Temsilciliği olarak bu sorumlu-
luğu üstleniyoruz’’ şeklinde konuştu. Şu an
Hamburg’da 60,Almanya genelinde ise 600’e

yakın üyenin olduğunu,bu üye sa-
yısının yeterli olmadığını, üye ka-
yıtlarının devam ettiğini belirten
Han, ‘’Pandemi süreci saha çalış-
malarımızı engelledi, ortam düzel-
diğinde vatandaşların arasında ola-
cağız. Vatandaşlarımızı ülkemizin
güzel ve güçlü geleceğini kurmak
için İYİParti saflarınadavetediyoruz.’’
dedi.

*’Bizlerin kendi aramıza du-
varlar örmemizin hiç bir mantık-
lı tarafı yoktur.’

Vatandaşların sorunlarında her
geçen gün artış görüldüğünü, çö-
züm konusunda yetersiz kalındığı-
nı ifade eden Han, ‘’Önemli sorun-
ların başında vatandaşlarımız tara-
fından kurulan STK arasındaki ko-
pukluktur. Çünkü örgütsüz bir top-
luluk hak arayışında başarılı olamaz.
Çoksayıdakurulmuşderneklerimiz,
vatandaşlarımızın haklarını ve T.C.

devletinin çıkarlarını savunamamakta ve gelmiş
geçmiş hükümetler de buradaki siyasi gücü-
müzün farkına varamamış, bu güç potansiye-
linihareketegeçirememiştir.OysabizAvrupa’da
yaşayanTürkler olarakTürkiye Cumhuriyeti’nin
güçlü elleri ve kolları olacakken, bunu değer-
lendiremedik. Siyasi görüş farklılıklarımız olsa
daherşeydenönceortakdeğerleretrafındatek
yürek, tek ses olmak mecburiyetindeyiz.Avru-
pa ülkeleri yıllarca birbirleri ile savaşlar yapsa-
lardabugünaralarındasınırlarıkaldırmış,birgüç
birliğioluşturmuşken bizlerinkendiaramızadu-
varlar örmemizin hiçbir mantıklı tarafı yoktur’’
şeklinde konuştu.

*’Vatandaşımız devletine küsüp darılmaz,sı-
rası geldiğinde de sandıkta hesabını sorar.’

Buradayaşayanvatandaşlarınsorunlarınade-
ğinen Han, şunları söyledi: ‘’Eğitim sorunları,
meslek yeri bulma, işsizlik, yabancı düşmanlı-
ğı,Türkdevletini suçlayıcıgirişimler (Ermenime-
selesi, PKKterörü)Türkçe’nin yaşatılması ve ko-
runmasıhepimizinortaksorunlarıdır.Bugibihal-
lerdebirlikteolmak,birliktesiyasi,sosyalveeko-
nomik bir güç oluşturmak bizi hem Türkiye’de
hem de Almanya’da sözü dinlenir bir hale ge-
tirecektir.Ayrıca ekonomik sıkıntıların arttığı bir
dönemdeuçakbiletlerindeanormalartışlar,pa-
saport,askerlikveharçlardaartanyüksekfiyatlar,
telefon ya da arabalarımızı Türkiye’ye şart ko-
şulmadan götüremememiz hak etmediğimiz
durumlardır.

Son zamanlarda ortaya çıkan otomatik bilgi
değişimi ile vatandaşımızın büyük zarar göre-
cek olması da kabul edilir değildir.Türkiye’de
emekli olanlar ek bir işte çalışmalarında sıkıntı
yokken,burada yaşayıpTürkiye’de emekli olan
vatandaşların çalışamıyor olmasını da anlamış
değiliz’’.

Şu anT.C.Devleti Hükümetlerinin yurt dı-
şında yaşayanTürklere yeteri kadar önem ver-
mediğini belirten Han, ‘’Buna rağmen vatan-
daşımız devletine küsüp darılmaz,sırası geldi-
ğinde de sandıkta hesabını sorar.’’ dedi.

“HAMBURG Manşet gazetesine, bizlere
zaman ayırdığı ve yer verdiği için teşekkür
ederiz.’’ şeklinde konuşan Selçuk Han’a,
gazetemize verdiği cesur açıklamalarından
dolayı biz de teşekkür ederiz.

*26.03.2021 tarihinde gerçekleşen İYİ Parti
Almanya Dış Temsilciliği görev değişimi:

Selçuk Han: Türkiye’nin birlik, beraberlik ve bütünlüğe ihtiyacı var

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin

Mv. Şevkin’den

Hamburg
Gazetesi’ne

demeç

Selçuk Han’dan

Hamburg
Gazetesi’ne

demeç

Selçuk Han Meral Akşener

Naciye Aslan
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Bu yeni sayımızda tüm okurlarımı-
za tekrar ‘Merhaba’ diyebilmenin guru-
ru ile Manşet Gazetesi ikinci sayısının,
birinci sayısından daha çok beğeniyle
karşılanmasının haklı sevinci içerisin-
deyiz. Gazetemiz Manşet, Hamburg’ta
okurların ilgi odağı olurken, neredeyse
her kesimden vatandaşa ulaşmayı ba-
şardı. Yeni açtığımız Facebook sayfası
kısa süre içerisinde 1000’e yakın beğe-
ni toplarken, paylaşımlarda erişim ve et-
kileşim ise 10 bin civarına erişti.
www.hamburgmanset.com (www.man-

set.de) günlük 600-1000 arası tıklanır-
ken, 5000 gazete baskısıyla birlikte kı-
sa sürede rekor seviyeye ulaştı. Goog-
le Analytics’teki hesabımızı incelediği-
mizde de internet sitemizin dünyanın bir-
çok yerinde okunduğunu gördük. Ga-
zetemiz Manşet’te Avrupa’daki vatan-
daşlarımızın gündemini yakalayarak,
sorunların üzerine gitmeye çalıştık. Ga-
zetemizin başarısında, izlediğimiz Al-
manya ve özelikle Hamburg’daki Türk
toplumunun ilgi duyduğu meseleleri
odağa alan yayın politikamız, büyük ve

belirleyici bir rol oynadı. 2. Sayımızda-
ki Türkçe ve Almanca manşetten verdi-
ğimiz haberde “Neredesiniz Hamburg
milletvekilleri?” haberimiz çok ses ge-
tirdi. Bir vekilin “Derdi olan beni arasın,
benim zamanım mı var, esnafları dola-
şayım?” gibi kendine oy veren kitleyi kü-
çümseyen EGO´lu bir tavırla tepeden
bakmış olmasının yanında, Ali Şimşek
gibi duyarlı vekiller de bizleri arayarak,
haklı bir eleştiri yaptığımızı dile getirip
gazetemizi tebrik ettiler. Ali Şimşek
ayrıca yaptıkları hizmetleri sözlü ve
yazılı olarak bize göndererek yaptığımız
duyarlı yayıncılık anlayışımızla, biz de

memnuniyetle gazetemizde kendilerine
yer verdik.

Hamburg’ta uzun yıllardır yayın ya-
pan meslektaşlarımızın da gazetemizi ör-
nek almaları bizleri sevindirdi. Haber-
leriyle yayın politikasıyla dizgi baskı ko-
nusunda örnek olmamız ise bizi ayrıca
sevindirdi ve yolumuzun doğru olduğunu
bize gösterdi.

Yine bize göstermiş olduğunuz ilgi-
ye teşekkürlerimizle birlikte, pozitif ya-
yıncılık anlayışımızla Manşet Gazetesi
ailesi adına bu yeni sayımızı da beğe-
nerek okumanız için çalıştık. Bir daha-
ki sayıya kadar hoşçakalın.

DERDİ OLAN BENİ ARASINANALİZ
Ömer Polat

Genel Müdür
(Geschäftsführer)
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HAMBURG’da 2009 yılından beri hizmet
verenArarat GmbH firması, 1000‘nin üzerinde
ürünüyle bir restoranda olması gereken her şe-
yi temin ediyor. Ürünlerinin yüzde 30’u içe-

cek, yüzde 30’u gıda ve kalanı da diğer
ürünlerden oluşuyor. “Bir restoranda olması
gereken tüm ürünleri satıyoruz” diyen firma
sahibi Ömer Polat “Toplamda 1000 kalemden

fazla ürün çeşidine sahibiz. Yoğurt, ayran gi-
bi ürünler de var. 2009 yılında sektörde içe-
cek, ambalaj ve gıda alanında hizmet vermek
için kurulan firmanın işletmecisi Ömer Polat,
“Firmamız ayrıca su sektöründe büyümeye
başladı ve kendi markamız olan (Ağrı Dağı)
adlı Suyu piyasaya sürdük. Kaynak suyu
olarakTürkiye’den gelenAğrı Dağı Suları şim-
dilik 0,5-1,5 ve 5 litrelik formlarda satılıyor.
Almanya genelinde Ağrı Dağı suları için
baylikler vereceğiz” dedi.

AĞRI DAĞI SULARINA
“ÜSÜTÜN KALİTE” ÖDÜLÜ

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid sal-
gınına rağmen, dünyanın dört bir yanından
800'den fazla yiyecek ve içecek üreticisi, tat
konusunda gösterdikleri önemi, International
Taste Institute’ün (Uluslararasi Lezzet Ensti-

tüsü) prestijli Şef ve Sömeliyeleri tarafından
yapılan 2020 kör tadım testlerine ürünlerini
göndererek gösterdi. 1510 ürün, tanınmış
Superor Taste Award’a (Üstün lezzet ödülü)
hak kazandı.

Ağrı Dağı Suları, Gıda ve içecek sektöründe
86,9 puanla en kaliteli sular arasında seçildi
ve üstün Lezzet ödülünü aldı. Dünyanın en
prestijli kuruluşları arasında yer alan Belçika
merkezli ITQI, 2005 yılından bu yana dün-
yanın dört bir yanından 15.000'den fazla gı-
da ve içecek ürününü değerlendirdi. Prestijli
Şef & Sömeliyelerden oluşan jüriler ve kesin
ve objektif tadım metodolojileri sayesinde Ku-
rum, “Üstün Kalite Ödülü”nü dünya çapında
tanınan ve yüzde 100 TAT odaklı tek sertifi-
kasyonu haline getirdi.

Bilgi Hattı: 040-319 77 347

Ağrı Dağı Su’larına “üstün kalite” ödülü verildi

Hamburg Tesdorpfstraße 18 adre-
sinde şu an vatandaşlara hizmet veren
T.C. Hamburg Başkonsolosluğu'ndan
yaklaşık 10 sene önce yeni binaya ta-
şınma konusunda ilk açıklama yapıl-
mıştı. O dönemden bu yana görevde bu-
lunan Başkonsolosların yaptığı açıkla-
mada, şimdiki başkonsolosluk binası-
nın küçük olduğu belirtilirken, yeni bi-
nanın teslim alındığı bildirilmişti. Barm-
bek semtinde bulunan bina için yapı iz-

ni verilmesinin beklenildiği, izin alın-
dığında projenin bir an önce başlayacağı
şeklinde açıklama gerçekleşmişti. Wei-
destrasse 6 adresinde bulunan yeni bi-
nanın 1700 metrekara civarında oldu-
ğu, bekleme salonunun daha büyük, en-
gelli ve çocuklu vatandaşlar için ise ay-
rı bir bölüm oluşturulacağı kaydedil-
mişti. Daha önce Polis karakolu olarak
kullanılan binada, Hamburg Başkon-
solosluğu bünyesinde hizmet veren

Çalışma, Ticaret, Eğitim ve Din Hiz-
metleri Ataşelerinin de aynı çatı altın-
da hizmet vermesiaçıklamalar dahilinde
yer almıştı.

Binanın küçük olması sebebiyle izin,
yılbaşı ve bayram dönemlerinde pasa-
port işlemleri yüzünden yığılmaların ol-
duğu, bekleme salonlarının yetersiz kal-
ması yüzünden dışarıda uzun kuyrukların
oluştuğu, vatandaşların yaz mevsimin-
de sıcaktan, kış mevsiminde soğuktan

dolayı duyulan rahatsızlık ve şikayetler
üzerine vatandaşa yeni binada daha ra-
hat hizmet sunulacağı belirtilmişti. Ya-
pılan açıklamalardan sonra uzun bir sü-
re geçti ve Başkonsolosluğun yeni bi-
naya taşınması konusunda şu ana ka-
dar net bir açıklama yapılmadı. Ham-
burg ve çevresinde yaşayan vatandaş-
lar tarafından merak edilen bu konu hak-
kında halkımızın en kısa zamanda bil-
gilendirlmesini temenni ediyoruz.

Hamburg Başkonsolosluğu yeni binaya taşınacak mı?

Almanyanın turistik, liman kenti ve ticareti ile
tanınan Hamburg'da Korona dönemindeki kısıtla-
malardan dolayı yaşam oldukça sınırlı şekilde de-
vam ediyor. Çok sayıda farklı sektörlerde faali-
yetlerini sürdüren işletmelerin kapanması hemen
hemen her alanı etkilerken, Hamburg'un ünlü eğ-
lence merkezi, St. Pauli semtindeki Reeperbahn cad-
desinde bulunan işletmelerin de kapanmasıyla da-
ha önceki canlılığını kaybetti.

Her ülkeden insanın Koronavirüs'ten önce
yerlilerle birlikte turistlerin de uğrak yeri olan semt-
te mekanlar ve cadde boyu kalabalık görülürken,
pandemi döneminde ise durgunluk ve tenhalık gö-
ze çarpıyor.

Reeperbahn, Hamburg'un eğlence ve kırmızı ışık
bölgesindeki merkezi caddedir.Yaklaşık 930 met-
re uzunluğundadır. Canlı müzik ve konserler, ışıl-
tılı gece kulüpleri, barları ile Hamburg gece haya-
tı denilince akla ilk gelen eğlence merkezi turistlerin
de uğrak yeridir.

Sıcak yaz gecelerinde günlük 50.000 ziyaretçi
burada dolaşır ve tiyatroları, restoranları, barları, dis-
koları ve sokakları doldurur. Her yıl yaklaşık 30 mil-
yon kişi de Reeperbahn ve çevresinde eğlenmek için
ziyaret etmektedir. Çok sayıda disko, bar ve gece
kulübü olması sebebiyle burası "Dünyanın en gü-
nahkar Mil'i" lakabını almıştır.
Haber/Foto: Naciye ASLAN

Pandemi döneminde ıssız Reeperbahn
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Manşet gazetesinin 2. sayı-
sında milletvekilleri ile ilgili ha-
ber hakkında düşüncelerini ak-
taran Şimşek, gündemin yo-
ğunluğundan dolayı çalışma-
larının büyük bir kısmının bası-
na yansımadığını, çalışmaların-
da görev bilinci ile hareket et-
tigini ve burada asıl amacın va-
tandaşlar ve işverenlere yar-
dım olduğunu belirtti. Aylık dü-
zenli e-postalarla vatandaşları
yardım paketleri hakkında bil-
gilendirdiğini, bir çok vatan-
daşın yardım başvurularında
yardımcı olduklarını ifade eden
Milletvekili, taksicilerin sorunu
hakkında bakanlıktan çözüm
sözü aldığını ve olayı yerinde ta-
kip ettiğini söyledi. Şimşek,
ayrıca Korona yardımları konu-
sunda Hamburg Maliye Bakanı
Andreas Dressel ile birlikte
Facebook’tan canlı yayın ger-
çekleştirildiğini, akabinde bazı

sorunların çözüldüğünü ifade
etti.
Verilen sözün tutulmuş ol-
ması sevindirici

80 yaş üstü, sağlık sorunla-
rından dolayı yardıma ihtiyacı
olduğu tespit edilen veya yü-
rüme engelli vatandaşların aşı-
lama merkezine seyahatleri
Hamburg’da Alman Kızılhaç
(Deutsches Rotes Kreuz/DRK )
tarafından organize edildiğini
söyleyen Şimşek, taşıma üc-
retlerinin Sosyal Bakanlık tara-
fından ödendiğini ifade etti ve
konuşmasını şöyle sürdürdü:
‘’Bu durumda taksiciler elle-
rindeki mühürlü taşıma bel-
gesi ile taksi merkezlerine
başvuruyorlar ve merkezler
ücretlerini Bakanlık’tan ta-
lep ediyorlar, veya DRK yön-
lendirmiş ise onlar ücreti ödü-
yor ve Sağlık Bakanlığı‘ndan
paralarını alıyorlar. Bu konu-

da gelen şikayetler üzerine
ayrımcı uygulamalara maruz
kalan taksi merkezleri ile ilgili
konuyu ilgili makamlara ta-
şımış ve ilgili bakanlıklardan
bu sorunun 1 Mart tarihinden
itibaren çözüleceği sözünü
almış ve tüm taksicilerin bu
taşımalardan yararlanacağı
bildirilmişti. Olayı yerinde ta-
kip için 1. Mart sabahı aşıla-
ma merkezindeydim ve bir
çok taksici vatandaşla sohbet
ettim ve sorunları yerinde
dinledim‘’.

Aşı merkezinde taksicilerle
görüştüğünde verilen sözün
yerine getirilmiş olmasından
dolayı tüm taksi şirketlerinin
orada bulunmasının sevindirici
olduğunu belirten Şimşek, ‘’Bu
bağlamda tüm yukarıda be-
lirtilen şartları yerine getiren
vatandaşların, (80 üstü, yü-
rüme engelli veya doktor ra-
poru ile yardıma ihtiyacı ol-
dugu tespit edilmiş) rande-
vularını aldıktan sonra çev-
relerindeki taksicilerle irti-
bata geçerek, onlarla seyahat
etmelerini rica ediyorum.Tak-
sicilerimizi bu konuda des-
tekleyelim. Yalnız aşılama çı-
kışında verilen seyahat tastik
belgelerini aşı merkezinde
mühürletmeyi unutmayalım!‘’
şeklinde konuştu.

Ali Şimşek ile Maliye Bakanı
Andreas Dressel’in yaptığı can-
lı yayında vatandaşların sorun-
larına çözüm arandı

Miletvekili Ali Şimşek Ham-
burg Maliye Bakanı Andreas
Dressel ile birlikte Facebo-
ok’tan canlı yayın yaparak, ak-
tüel Korona yardımları, yeni
planlanan yardım paketleri ve
vatandaşların sorunlarını din-
lediklerini belirtirken, canlı ya-
yını 950 kişinin dinlediğini söy-
ledi. Yayında 95 kişiden yorum
geldiğini, 30’a yakın sorunun

cevaplandığını hatırlatan Şim-
şek, 8 kişinin yardım başvuru-
su ile ilgili sorunun da Bakanlık
Müsteşarlığı tarafından vatan-
daşlarla irtibata geçilerek so-
runun çözüldüğünü ifade et-
ti.Korona önlemlerinin uzatıl-
masından dolayı mevcut yar-
dımların da uzatılması düşü-
nülüyor.

Esnafların, tek kişilik işverenle-
rin sorunlarını dinlemek, yardım-
lar hakkında bilgi vermek ve so-
rularını cevaplamak amacıyla can-
lı yayının gerçekleştiğini söyleyen
Milletvekili, ‘’Bir çok yardım pa-
keti olmasına rağmen, yardım
alamamış, yardımları veya ce-
vapları gecikmiş veya kapsam
dışı kalmış işverenlerin oldu-
ğunu biliyoruz ve bu sorunları
her fırsatta dile getiriyoruz.
Son gelen yardım paketlerinin
Berlin’de Federal Bakanlıklar
tarafından hazırlandığı için,
Hamburg’un buradaki yetkisi
tabii sınırlı, ama buna rağmen
sizden gelen öneriler Eyalet
Bakanları toplantısında Ham-
burg Eyalet Maliye Bakan’ı ta-
rafından gündeme getiriliyor.
Bu bağlamda gene Ham-
burg’un bir girişimi ile yeni ha-
zırlanan ve şu ana kadar yardım
kapsamı dışında kalmış ve zor
durumda olan esnaflara yeni
hazırlanan (Hilfspaket für Här-
tefälle) daha da genişletiliyor.
Bu yardım paketi gelecek gün-
lerde yürürlüğe girecek ve bir
çok işvereni kapsayacak. Mali-
ye Bakanı Dressel ile en son gö-
rüşmemde aldığım bilgiye gö-
re, Korona önlemlerinin 18 Ni-
san’a kadar uzatılmasından do-
layı mevcut yardımların uzatıl-
ması da düşünülüyor. Sorunla-
rınızı ve sorularınızı bize bildi-
rirseniz çok seviniriz ‘’ dedi.

ee--MMaaiill::  aallii..ssiimmsseekk@@mmddhhbb--hhaammbbuurrgg..ddee
HHaabbeerr::  NNaacciiyyee  AASSLLAANN

Hamburg Eyalet
Meclisi Milletvekili
Ali Şimşek

Maliye Bakanı 
Andreas Dressel

Mv. Ali Şimşek’ten vatandaşların
sorunları ile ilgili çözüm çalışmaları
Hamburg Eyalet Meclisi Milletvekili Ali Şimşek (SPD) Korona döneminde çıkan sorunlara ilişkin yaptığı çalışmaların bazıları hakkında Manşet gazetemize bilgi verdi.

Hamburg İtfaiye Müdürlüğü tara-
fından yapılan açıklamada, eyaletin
Anayasayı Koruma Teşkilatından
(iç istihbarat servisi) bir it-
faiye erinin sosyal med-
yada aşırı sağcıları
desteklediği ve bu-
rada defalarca ırk-
çı içerik paylaş-
tığı bilgisinin
alındığı belirtil-
di. Açıklamada,
bunun üzerine
bu kişi hakkında
disiplin soruştur-
ması başlatıldığı ve
hemen vazifesini sür-
dürmesinin yasaklan-
dığı aktarıldı.

"Ayrımcılığın herhangi bir
türünü kabul etmeyeceğiz"

İkinci bir olayda ise Hamburg İt-
faiye Müdürlüğüne bağlı çalışanlar ara-

sında anayasaya aykırı sembollerin
paylaşıldığı bilgisi üzerine olayın ay-

dınlatılması hedefiyle 5 kişi hak-
kında disiplin soruşturması

başlatıldığı ifade edilen
açıklamada, itfaiye

yönetiminin her iki
bilgiyi çok ciddiye
aldığı ve iddiala-
rın çok dikkatli
şekilde araştırıl-
dığı bilgisi pay-
laşıldı.

Açıklamada
görüşlerine yer ve-

rilen Hamburg İt-
faiye Şefi Christian

Schwarz, itfaiye teşki-
latında aşırı sağcılığın yeri

olmadığını belirterek "Ayrımcı-
lığın herhangi bir türünü kabul etme-
yeceğiz ve hoş görmeyeceğiz." de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Hamburg`ta ırkçı içerikler
paylaştıkları suçlamasıyla 

6 itfaiyeci hakkında disiplin
soruşturması başlatıldı
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PANDEMİ DÖNEMİNDE PSİKİYATRİK
VAKALARDA ARTIŞ

‘’Koronadan dolayı bir sene içinde bir
çok teoriler çıktı. Ben bunun bir virüs hastalığı
ve bulaşıcı hastalık olarak kabul edenlerden
birisiyim‘’ diye konuşan Erdoğan, bu dönem-
deki gözlemlerine göre korku bozukluklarının ço-
ğaldığını söyledi. Korku bozukluğu tedavisi
gören bazı hastaların korku yaşayanların sade-
ce kendileri olmadığını anladıklarından dolayı
korkularının azaldığını ifade eden Doktor,  ge-
nelde ise psikiyatrik vakaların arttığını belirtti.
Sağlık kasalarının verdiği bilgide de korku bo-
zukluğunun yüzde 15’e kadar yükseldiğini ha-
tırlatan Erdoğan, hiç psikiyatrik bozukluğu ol-
mayan normal kişilerin de bunalıma girdiğini, ne-
redeyse depresyon ve korkularının çoğaldığını
söyledi.

‘VİRÜSÜN POZİTİF BİR YÖNÜ, 
İNSANLARI KENDİSİ LE YÜZLEŞTİRDİ‘
Korona döneminden önce normal işe gidildi-

ğini, şimdi 24 saat evde olanlar arasında çatış-
manın  olabileceğini belirten Erdoğan, ‘’Ben di-
yorum ki bu dönemde insanlar gerçek yüz-
lerini tanımaya çalıştılar. Bu virüsün pozitif
bir yönü, insanları kendisi ile yüzleştirdi. Me-
sela karantinada kalmak, fazla çıkamamak,
sosyal ilişkilerin azalması, hatta izolasyon. Ai-
le içi şiddetin çoğaldığı, çocuklara karşı şid-
detin çoğaldığı biliniyor. Hatta ben dışarıdan
da duyuyorum, iyi ki okul varmış, okul na-
sıl baş ediyormuş, bütün gün nasıl bunlarla
uğraşacağız gibi izolasyon stresi çoğaldı‘’ di-
ye konuştu. 

Bu bir sene sonunda doğum patlaması ve ay-
rılıklarda artışın yaşanabileceğini söyleyen Er-
doğan, ‘’Eşler de bu bir sene içinde gerçek yüz-
lerini gördüler ve duyduklarıma göre biz böy-
le yaşayamayız diye ayrılma kararı alıyorlar.

Sonuç olarak ayrılıklar ve çocuk çoğalması
olabilir‘’ dedi.

İstatistik verilerine göre erkeklerin daha faz-
la sayıda bu virüsten öldüğünü ve daha fazla has-
ta olduklarını belirten Erdoğan. ‘’Nedenini bil-
miyorum ama, duyduklarıma göre böyle. Me-
sela ben de koronavirüs atlattım ama eşim ol-
madı‘’ şeklinde konuştu.

PANDEMİ DÖNEMİNİN 
ÇOCUKLARA ETKİSİ

Normal zamanlarda çocukların düzenli şekilde
okula gittiğini söyleyen Erdoğan, bu dönemde
ise  çocukların hangi ailede olduğu ve nasıl bir

ortamda zaman geçirdiğinin önemli olduğunu be-
lirtti. ‘’Bir önemli husus da anne, baba ve ço-
cuklar da bunun farkına vardılar‘’ diye ko-
nuşan Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:
‘’Okul olmayınca ne yapılabilir? Eskiden ço-
cuklar arkadaşlarıyla buluşuyordu, spora gi-
diyordu. Devamlı evde kalmalarından dola-
yı bilgisayar bağımlısı tehlikesi olabilir. Çün-
kü çocuk hiç odadan çıkmıyor, sadece bilgi-
sayar ve cep telefonu ile vakit geçiriyor. Aile
içinde çalışan yoksa, çocuğun ne zaman kal-
kacağı belirsiz. Günlük plan psikiyatride
çok önemlidir. Günlük klinikler vardır, bu-
ralarda insanlara bir günün nasıl değerlen-

dirildiği öğretilir. Korona döneminde günlük
düzenli hayat ve zamanın nasıl kullanacağı or-
tadan kalkmış gibi oldu. Bundan dolayı çok
etkilenenler olup, anne babayla çatışma ço-
ğalmış olabilir, çocuklar da en yakınlarından
şiddet görmüş olabilirler. Çocuk ve ergen psi-
kiyatrisi değilim, bana gelenler 18 yaşın üs-
tünde olanlar. Büyüklerde olan şikayetler kü-
çüklerde niye olmasın? Korku bozukluğu baş-
layabilir, hele ergenlerde ve gençlerde ba-
ğımlılık artabilir‘’. 

PANDEMİ KALKSA DA ETKİLERİ 
2-3 SENE DEVAM EDEBİLİR

Pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesiyle bir-
likte yaz mevsiminde biraz daha maskesiz de ge-
zilebileceğini ifade eden Uzman Doktor, ‘’Aşı-
lanma çoğaldığında veya pandemi kalktığında
bu senenin acısını 2-3 sene çekeceğiz gibi ge-
liyor. Çünkü kafamıza yerleşen korkuları, his-
leri  anında atamayız. Belki ilk 3 ay kendimizi
iyi hissederiz. Ama o korkularımız yeniden ge-
lebilir. Daha önceleri ellerimizi sık sık yıka-
mıyorduk, restorana gittiğimizde masa temiz
mi diye bakmıyorduk. Bunlar bize küçük bir
takıntı gibi ikide bir düşünmemize yol açabilir
diye düşünüyorum‘’ dedi. 

‘AŞI YAPILMASINI 
TAVSİYE EDİYORUM’

Koronayı bir bilerek, bir de bilmeyerek iki kez
atlattığını belirten Erdoğan, ‘’İlk önce Mart
2020’de, o zaman bilmiyordum, kanımda çık-
mıştı. En son Aralık ayında atlattığımda ilk
hafta çok kas ağrıları, ikinci haftada konu-
şurken nefes almada zorluk çektim. Derin ne-
fes alamama ve onunla birlikte korku, tad ve
koku yokluğu. İki hafta sonra her şey düze-
lir gibi oldu ama yine iki hafta daha biraz bu-
lantı, iştahsızlık devam etti. Dört hafta son-
ra her şey bitti, şu an normale döndüm‘’ di-
yerek şöyle devam etti: ‘’Aşı konusunda ise ya-

pılmasını tavsiye ediyorum.  Aşıda bulunan
mRNA geninden yapılmış bu aşının 10- 20
sonra ne yapacağını bilmiyoruz ama genetik
uzmanlar veya biyokimyacıların dediğine
göre herhangi bir zararı olmadığını, ve aşının
her zaman yararlı olduğunu söylüyorlar,
çünkü aşı koruyucu vazifesini görüyor‘’.

‘EN İYİSİ TÜRKÜ SÖYLESİNLER’
Uzman Dr. Ali Erdoğan’ın insanlara tavsiyesi

şöyle:
‘’Korku, stres, zamanla bir şey yapamamak

insanın öfkesini ve tahammüsüzlüğünü ortaya
çıkarıyor. Bunları karşılamak için meşgale ol-
ması lazım. İnsanlar bu dönemi atlatmak için
dışarıya temiz havaya çıksınlar. Doğada gez-
me, yürüyüş yapılabilir, hem de bedava, ay-
nı zamanda kalp ve şeker hastalığına da iyi-
dir. Hobileri varsa onları yapsınlar, strese so-
kacak yolları değil, stresi atacak yolları bul-
sunlar. Spor yapılabilir, kitap okunabilir,
ama türkü söylemek korkuya en iyi gelen me-
totdur, en iyisi türkü söylesinler. Bunu eski-
den köylerde de yapıyorlardı‘’. 

Psikiyatrik vakalarda ve aile içi şiddette artış
Hamburg’da psikiyatri ve nöroloji dallarında hizmet veren Dr. Ali Erdoğan Manşet gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Korona
döneminde insanlarda meydana gelebilecek şikayetlere değinen Erdoğan, türkü söylemenin korkuya en iyi gelen metot olduğunu söyledi.

DR. ALİ ERDOĞAN KİMDİR?
DDrr..  AAllii  EErrddooğğaann  anne- babası daha

önce Almanya’da yaşayan, 1980 se-
nesinde bir işçi ailesi olarak 14 yaşında
bir genç olarak getirilmiş ve burada 40
seneden beri yaşayan birisidir. Ortaokul
ve  lise diplomasından sonra Bilgisayar
Fakültesi’nde okuyup, kısa bir süre
sonra Tıp Fakültesi’ne geçiş yapmış. Tıp
Fakültesi’ni bitirdikten sonra önce nö-
roloji sonra psikiyatri, psikoterapi ve uy-
ku bozuklukları hastalıkları olmak üze-
re 4 uzmanlık dalında eğitim görmüş ve
halen uzmanlığı alanında kendi mua-
yenehanesinde çalışmaktadır. 

Dr. Ali Erdoğan

Biz dünya çapında, Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Belçika A + kaliteli patates kızartması'dan tatlılara kadar Tüm ûrûnler için bize ulaşabilirsiniz.

I.S. Ekin GmbH  Gerichtsstraße  20 47137  Duisburg   020394083914



Röportaj: Naciye ASLAN
Erdal Altuntaş ile yaptığımız röportaj şu

şekilde:
*Erdal Altuntaş kimdir, sizi tanıyabilir miyiz?
E. ALTUNTAŞ: Erdal Altuntaş 1972 İstanbul

doğumlu, asıl memlekti ise  Sinop. O zamanlar ba-
bam Akaşam gazetesinin matbaasında çalışıyordu,
yani bize mürekkep bulaşması oradan kaynaklan-
dı. Babam yaklaşık 3-4 sene gazetenin matbaasında
çalıştı, hem de o zaman Hürriyet ve  Akşam gaze-
tesini Cağaloğlu’ndan Eminönü feribotlarına ye-
tiştirip ‘’yazıyor yazıyor’ diye satışlar oluyordu, ba-
bam da dağıtımını yapıyordu, feribotla karşıya gön-
deriyorlardı. Gündüz matbaada akşamları da o bas-
kıları feribotlara yetiştiriyordu. Askerliğini yaptıktan
sonra babam işçi olarak Almanya’ya geldi. Gemi-
lerde çalıştı, denizciydi. Biz de memlekete gittik,
orada ilk okulu bitirdim. Devlet yatılı okulunu ka-
zandım, Kastamonu Öğretmen Lise’sinde ortaokul
ve liseyi Kastamonu’da yatılı olarak okudum. Li-
se bittikten sonra üniversiteye hazırlanıyordum. On-
dan sonra evlilik yaparak 20 yaşında, 30 Kasım
1991’de Almanya’ya geldim. 

*Basın camiasıyla nasıl tanıştınız? Buradan ön-
ce Türkiye’de böyle bir deneyiminiz var mıydı?

E. ALTUNTAŞ: Geldikten sonra Almancamız
olmadığı için her şeye sıfırdan başladık. Burada Açık
Öğretim Fakültesi’ne kayıt oldum. O sırada da iş
arıyordum, bir gün sigorta şirketiyle ilgili bir ilan
gördüm, onlarla görüşmeye gittim. Orada Hüsey-
in Murat Dörtyol’la tanıştım. O zaman ‘Pazar’ diye
bir dergi çıkartıyordu, ilk sayısının çalışmalarına
başlıyorlardı. Ben de Türkiye’den geldim, gazete-
ci olmak istiyorum diye bir sohbetimiz olmuştu.
Çünkü Türkiye’de gerçekten lise son sınıftan son-
ra gazeteciliğe bir hevesim oldu. Özellikle spor ko-
nusunda çok ilgim vardı. Fotomaça’a 1-2 makale
yazmıştım, yayınlamışlardı. Ondan dolayı böyle bir
ilgim vardı. Hüseyin Dörtyol’la tanıştıktan sonra o
da, ‘Biz böyle bir dergi çıkarıyoruz, bize spor ha-
berlerini  yapar mısın?’ dedi. Ben de ‘Yaparım’ de-
dim. Yeni yeni başlayacaktık, fakat iki sayı çıktık-
tan sonra Pazar dergisi çıkmadı. O çıkmayınca ara-
da süre koptu, o sırada aradan belki bir sene geçti.

*Basında ne zaman ve nerelerde çalıştınız?
E. ALTUNTAŞ: Bir sene geçtikten sonra beni

aradılar. ‘Pazar dergisi kapandı ama Pazar Posta-
sı çıkartacağız’ dediler. ‘Orada çalışmak ister mi-
sin?’ diye sordular ‘Olur’ dedim, gittik görüştük, son-
ra anlaştık. Ağırlıklı olarak yüzde 80 haber, yüzde
20 reklamlara baktım. Aşağı yukarı Pazar Posta-
sı‘nda 3 sene muhabir olarak  çalıştım. Burada ça-
lışırken  kendimizi  geliştirdik, bir de sevmeye başla-
dık , bazı haberlerde Kemal Doğan’la karşılaşıy-
orduk. Sonra 1995’in sonlarına doğru Hürriyet’te
de muhabir lazımmış, ‘’Bizimle çalışmak istersen
bize de muhabir lazım, senin de haberlerin güzel
çıkıyor bizimle çalışır mısın? Çalışmak istersen İbra-
him Gül ile görüşelim’ dedi. Ben de ‘Olur’ dedim,
çünkü o dönemde Hürriyet gazetesi gerçekten çok
büyük, tirajları da çok yüksek. Gittik görüştük, on-
lar da onayladılar. 6 Ocak 1996’da Hürriyet’te ça-
lışmaya başladım. Pazar Postası‘ndan Murat Dör-
tyol’la konuştum. ‘Böyle bir teklif var’ dedim, on-
lar da izin verdi, ‘Tamam gidebilirsin, kapımız her
zaman açık’ dedi. O şekilde Hürriyet’te çalışmaya
başladım. Aşağı yukarı 7 sene, 2002’ye kadar Hür-
riyet’te çalıştım. 

*Post camiasına nasıl girdiniz?
E. ALTUNTAŞ: 2001’in sonlarına doğru daha

o zamanlar Post gazetesi yeni kurulma aşamasın-
daydı. Abdullatif Gökçek Post gazetesinin temsi-
cisiydi, o bana telefon etti. ‘Bize hem haber hem
reklam alanında kadrolu bir eleman lazım’ dedi. Ben
de ticarette uğraştığım için, reklam da aldığım için
o yönümü de keşfetmiş. Kimisi haber yapıyor, re-
klam alamıyor,  reklam alan haber yapamıyor. O
iki özelliği bende gördüğü için bana teklif etti.  Ben
de o zaman Hürriyet’te çalışıyorum, diğer işim var,
iki işim birden, Post gazetesi yeni çıkıyor tutar mı
tutmaz mı bilmiyorsun, biraz endişeliydim. Yaklaşık
4-5 ay sürdü düşüncem. Bu sürede bir kaç kere gö-
rüştük. Frankfurt’tan müdür gelmişti , onunla tanıştık,
en sonunda ikna oldum. Çünkü kadrolu olarak ve
diğer işleri bırakıp sadece bu işi yapacaktım. ben-
de onu daha çok tercih ettim. Yan iş olarak yaptığın
zaman gündüz haber ve etkinliler oluyor her yere
gidemiyorsun. Sadece işten sonra akşamları veya
hafta sonları gidebiliyorsun. O açıdan deneyebili-
rim dedim, sonra Hürriyet’le görüştüm. Onlar da
‘Tavsiye etmeyiz, burada kalman iyi olur ama bi-
zim şu anda kadro verecek imkanımız yok, git  tut-
turamazsan kapımız açık’ dediler. O güvenceyi alın-
ca ben de rahatladım, ondan sonra başladım. Post
gazetesinin de kuruluşu güzel oldu, 40-44 sayfay-
la kuruldu, Almanca dersleri verildi. Eylül ayı
2002’de ilk sayısı çıktı, 14 Ekim’de ben ikinci sayı-
sıyla beraber Post gazetesine başlamış oldum.
Post gazetesi de gerçekten güzel tuttu. O zamanki
şartlarda 45 Bin tirajı vardı. Bir de posta ile evle-
re gönderilen tek gazeteydi. Bir çok adrese o
zamanlar 17-18 Bin posta ile gönderiyorduk.
İçerik olarak Hamburgluların, Kuzey Al-
manyalıların, Almanya’da yaşayan Türkle-
ri ilgilendiren, herkese hitap eden karma bir
gazete yapıyorduk, o açıdan gazete güzel
tuttu. Şu anda 19. seneye girdik. 2010 yı-
lına kadar Abdullatif abiyle çalıştık. 2010 yı-
lında o emekli olduktan sonra temsilci olarak
beni atadılar. 2010’dan beri Kuzey Almanya Post
temsilcisi olarak burada ekip arkadaşlarımız-
la beraber devam ettiriyoruz. Hamburg,
Hannover, Bremen Schleswig-Holstein
Post ekibimizde şu an benle
beraber 9 kişiyiz. 

*Size göre burada-
ki yerel basının en
önemli sorunu ne-
dir?

E. ALTUNTAŞ:
Yerel basının en
büyük sorunu mad-
di kaynak. Yani
burada gazetele-
rin ayakta dura-
bilmesi için
maddi des-
teğe ihtiya-
çları var, çün-
kü yerel ga-
zeteler, dergiler
tamamen ücretsiz
olduğu için bunların
tek geliri reklam gelirleri.
O açıdan ayakta durabil-
meleri, kalitelerini daha
çok artırabilmeleri için
daha çok reklamlara ih-
tiyacı var. Bu konuda
işverenlerimiz belki bir

kısmı o bilinçte ama bir kısmı da o bilinçte değil-
ler. Reklamın çok farklı amaçları var: 1- Prestij ama-
çlı reklam olur. 2- Vergiden gider göstermek ama-
çlı 3- Ürünlerin satışlarını daha çok artırmak, da-
ha geniş kitlelere ulaşmak, sürekli gündemde olmak.
Bunlar reklam veren firmalar için çok önemli. Dü-
nyaca ünlü markalar işte McDonald’sı örnek ver-
irsek, McDonald’sı 3 yaşındaki çocuk bile biliyor,
ama McDonald’s sürekli değişik yerlerde reklam-
lar veriyor. Hem gündemde kalıyor, çünkü piyasada
aynı branştan çok işyerleri var. Ne kadar çok gün-
demde kalırsan, ne kadar çok kendinden bahsetti-
rirsen insanlar o kadar seni hatırlarlar, oraya oda-
klanırlar. Onu unutturmamak lazım ve reklam gi-
derleri onlara müşteri olarak kar sağladığı gibi, bir
de devlete ödeyecekleri vergilerden muaf tutuluy-
orlar. Yani sene sonunda işleri güzel olan bir çok
işyerleri Vergi Dairesi’ne yüzde 40-50’ye varan ver-
gi ödüyorlar. Reklam, sponsorluk, veya değişik kur-
umlara yardımlar resmi olduğu zaman gider ola-
rak gösterdiğinizde işyerinin avantajı da olur ve bu-
rada Türkçe medyanın yaşamasına destek olmuş
olurlar. Almanya’da 80 Milyon Alman, 3 Milyon
Türk var. Biz 3 Milyon Türk’e hitap eden gazeteyiz,
ama onlar 80 Milyon Alman’a hitap ettikleri için
onların avantajları çok daha farklı ve daha çok pro-
fosyonel ekiple çalışıyorlar, reklam fiyatları yük-
sek ve Alman gazeteleri kendi kazançlarını bir şekil-
de temin ediyorlar. Biz burada Türkçe medyanın

yaşaması, Türkçe kültürünü, Türkçe ha-
berleri buradaki insanlara tanıtabil-
me amacındayız. Gelecek nesil
hep Almanca-Türkçe konuşmaya
başladılar. Çoğunun Almancası
daha güzel, Türkçeleri kötü. Bel-
ki Türkçe gazeteleri okumuyor-
lar ama bu gazeteler ne kadar çok

o evlere girerse en azından ço-
cuklar bir - iki haber okur, bir ma-

kale okur, ilgisini çeken bir spor ha-
beri okur, böyle böyle Türkçelerini

unutmazlar, geliştirirler, destekle-
miş olurlar. Bu da toplumu-

muzun gelişmesine
de fayda sağla-

mış olur. 
*Reklam

alabil iyor
musunuz?
Aldığınız
reklamların
p a r a s ı n ı

tahsil ede-
biliyor

musunuz?
E. ALTUNTAŞ: Post gazetesi 19 yıldan beri çık-

tığına göre reklam alabiliyor. Çünkü Post gazete-
sinin hem posta ile gitmesi, hem de elden dağıtıl-
ması, içerik olarak her kitleye hitap eden haberlerle
biz haberciliğe gerçekten önem veriyoruz. Özel ha-
ber, özel röportajlarımız oluyor iinsanları bilgilen-
diren haberlerimiz oluyor. Biz haberlerimizi Tür-
kiye’den, Fransa’dan şurdan burdan değil, sadece
bölgemizden haberler  veya bölgemizdeki insan-
ları ilgilendiren haberleri yapıyoruz.  Ne zaman Tür-
kiye’den haber yaparız, işte askerlik uzamıştır, kı-
salmıştır o buradaki her vatandaşı ilgilendirdiği için
haber yapıyoruz. Onun dışında bölgemizin dışını
kapsayacak haberleri yapmıyoruz. Bu açıdan ins-
anlar gazetemizi beğeniyor, takip ediyorlar. Al-
dığımız reklamla faydasını gördüğü için, insanla-
ra ulaştığı için şu ana kadar herhangi bir sıkıntı
yaşamadık. Tahsilat konusunda insanların ödem-
ekte zorlandığı bazen zor durumları oluyor, özel-
likle şu Korona zamanında geciktirenler oluyor ama
genel olarak yüzde 90-95 ödemelerde bir sıkıntı ol-
muyor. Bazı kişiler batıyor, iflas ediyor, işleri kö-
tü gidiyor, onlar da ödeyemedikleri için ödeye-
miyorlar.  

*Basın son zamanlarda dijitale daha çok yönle-
niyor. Yazılı basının geleceği sizce nasıl görünüy-
or?

E. ALTUNTAŞ: Yazılı basının geleceği zor. Şu
andaki şartlarda Almanya’daki yazılı basın kan kay-
betmeye başladı. Dünya genelinde bir dijitalleşme
başladı. Bir de sosyal medya dediğimiz tuhaf bir me-
dya çıktı. Herkes artık kendi kendinin habercisi ol-
du. İnsanlar orada kendi resimlerini paylaşıyorlar,

yalan yanlış, doğru bir şey yazıyorlar, çi-
ziyorlar, kendi takipçileri görüyor, on-
larla tatmin oluyorlar. Yazılı basın özel-
likle günlük gazetelerde çok daha fazla
kan kaybediyor, ama yerel basın azalır, sı-

kıntı olur belki, 2025’e kadar bir şekil-
de gider. Biz aynı zamanda dijital me-
dyaya çok önem veriyoruz. Post ga-
zetesinin günlük olarak internet sitesi

var. Günlük aktüel haberleri anında in-
ternet sitemize yüklüyoruz. Çünkü Post ga-

zetesi ayda bir çıktığı için o zamana kadar
değişikliler olabiliyor. Post gazetesi çıkacağı

zaman bütün hepsini özetliyoruz, en son hali-
ni gazetede basıyoruz. 80 Bin takipçisi olan Fa-
cebook sayfamızda, Instagram sayfamızda ve

Whatsapp gruplarımızdan insanlara gazeteyi bir
şekilde dijital olarak da ulaştırıyoruz. Her çıkan ga-
zeteyi dijital olarak da yayınlıyoruz, ama daha çok
insanlar, özellikle 40 yaş üstü hala o gazeteyi okuy-
up, sayfalarını çevirmekten, dijitalden daha çok zevk
alıyorlar. 20-30 yaşındakilere gazete artık onlara de-
mode geliyor, bedava da göndersen cep telefonundan
okumayı daha çok tercih ediyorlar. 

*Son olarak neler söylemek istersiniz?
E. ALTUNTAŞ: Ben bir çok yerlere de gi-

diyorum bir çok medya mensuplarıyla da
karşılaşıyoruz, bazılarıyla da tanışıyoruz. Alma-
nya’nın değişik yerlerinde de gazeteci derneği  var.
Hamburg’da 2010 yılında kurulan Hamburg Türk
Basın Birliği derneği de buradaki gazetecilerin as-
lında bir çatı altında örgütlenmesinde büyük bir kat-
kısı var. İki dönem, 4 sene orada da başkanlık yap-
tım. Başkanlık yapıp yapmamak da sorun değil, ben
ilk günden beri  hep içindeydim. Çoğu yönetimde
görev verdiler, aldım. Başkanlığı ben kendim çok
istemesem de arkadaşlar beni özellikle seçmek is-
tediler. Buradaki toplulukla ‘sürüden ayrılanı kurt
kapar’ misali, biz burada hepimiz rakip de olsak,
bir arada olup ortak sorunlarımızla bir araya gele-
bilmemiz aslında kalitemizi de artırır, daha verimli
çalışmalarımızı da artırabilir. Ben her zaman şuna
karşıyım. Rekabet hiç bir zaman insanlara fayda
sağlamaz. 

Rekabet olur ama kalitede rekabet olur, ama fiy-
at düşürerek birbirini karalayarak yapılan rekabet-
ler iki tarafa da zarar verir, iki taraf da kaybeder. Ama
haber atlatma, daha kaliteli haber yapma, özel rö-
portajlar yapma konularında yarışıp kalitemizi ar-
tırabilirsek okurlarımıza da daha güzel bilgiler, da-
ha farklı haberler verebiliriz. Yani şimdi internet-
te bir haber paylaşılıyor, herkes aynı haberi kullandığı
zaman vatandaş zaten onu on tane gazetede sitede
okuyor, bir anlamı olmuyor. Ama biz özel haber-
ler üretebilirsek, toplumsal haberler üretebilirsek,
insanların kanuni haklarında başına gelen olaylar-
da bilgilendirme yapıp onların haklarında yol gös-
terebilirsek, bunu avukata psikoloğa yönlendire-
bilirsek, hem Türk toplumunun gelişmesine daha
çok katkımız olur hem de yaptığımız işin kalitesi
artmış olur. Biz bunlara gerçekten önem veriyoruz.
Ben her zaman rekabette kalite ve birlikten yana
olunmasını istiyor, tavsiye ediyorum. 

*Açıklamalarınızdan dolayı teşekkür ederiz. 
E. ALTUNTAŞ: Biz de Manşet gazetesine

teşekkür ediyoruz.
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Kasım Baydilli: 'Urfa yöresinin
müziğini yaşatmaya çalıştık'
Hamburg'da müzik alan�nda bir çok

etkinlik ve programlara kat�lm�� olan Ka-
s�m Baydilli, uzun seneler müzi�i hobi
olarak yapt���n�, �imdi ise gastronomi
alan�nda açt��� i�letmede çal��malar�n�
sürdürdü�ünü söyledi. 

Urfa P�narba�� köyünde dün-
yaya geldi�ini belirten Baydilli,
''Askerli�i yapt�ktan sonra yurt
d���na Almanya'ya geldik, 18
senedir burada ya��yoruz. Çok
say�da sosyal faaliyetlere ka-
t�ld�m, kültürel derneklere üye
oldum. Elimizden geldi�ince
Urfa yöresinin müzi�ini ya�at-
maya çal��t�k. Urfa TV'nin
Avrupa genelinde
temsilcili�ini yap-
t�m. Urfa kültü-
rümüzün 'S�ra
Geceleri'ni ta-
n�tmaya ve
ya�atmaya
çal��t�k. Mü-
zi�i ben
sevdi�im

için hobi olarak yap�yordum. Y�llarca mü-
zik alan�nda televizyon programlar�nda,
kültürel etkinliklerde yer ald�m'' diye
konu�tu.  �u anda gastronomi sektörüne
yöneldiklerini ifade eden Baydilli, ''Yak-

la��k 8 ay önce Altona'da mekan�-
m�z� açt�k. �leride durumlar neyi
gösterecek, nas�l olacak bunu
�imdi bilemeyiz, ileride duruma
göre bakaca��z'' dedi. Koro-
na'n�n bütün dünyay� etkisi al-
t�na ald���n� söyleyen Baydilli,
''Her sektörü, her dalda her in-

san�n bütün ya�am alanlar�n� k�-
s�tlad�. Temennimiz bir an ön-

ce bu salg�n ortadan kalks�n,
insanlar tekrar normal

hayat�na dönsün.
Hepimizin bek-
lentisi bu, bizim
de beklentimiz
budur'' �eklin-
de konu�tu. 

Haber / Foto:
Naciye ASLANKasım Baydilli

Baba matbaada çalıştı, Erdal Altuntaş‘a mürekkep bulaştırdı
Kuzey Almanya Post temsilcisi Erdal Altuntaş ile gerçekleştirdiğimiz röportajda Altuntaş, Manşet gazetemize önemli konularda açıklamalarda
bulunurken, yerel basının ayakta kalmasının önemine dikkat çekti ve rekabette kalite ve birlikten yana olunmasını tavsiye ettiğini söyledi.

Kuzey Almanya Post temsilcisi Erdal Altuntaş 

Hamburg Manşet 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin İs-

tanbul Sözleşmesi'nden ayrılması ile ilgili gelişmeler üzerine HTKKD
bir basın açıklaması hazırladı.

Hamburg Türk Kadınları
Kültür Derneği'nden

(HTKKD) İstanbul
Sözleşmesi ile ilgili

basın açıklaması

Naciye Aslan
Erdal 

Altuntaş
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‘Daha iyisini nasıl sunabiliriz
diye yeni konseptler arayışı

içindeyiz’
Bingöl”lü olan ve 21 yıldır burada

yaşayan Erdal Gülaç 2013 senesinden
itibaren ticarete atıldığını söyledi. Or-
tağı Özkan Bulut‘la birlikte market
sektöründe Gülaç Market ile çalışma-
ya başladıklarını, marketi devraldıktan
sonra komple yenilediklerini belirten
genç işletmeci, ‘’3 yıl sonra 2016 yı-
lında Gülaç Bäckerei işletilmeye
başlandı, burası da 3 ay önce tadi-
lat yapıldı. Her zaman daha iyisini
nasıl yaparız gayretleri içindeyiz‘’ di-
ye konuştu. 

2019 senesinde de Kısmet  Bäcke-
rei’ın hizmete girdiğini, geniş çapta ma-
mül çeşitlerinin üretildiğini söyleyen
Gülaç,  mamüller arasında simit, bö-
rek, lahmacun, gözleme, tatlı çeşitle-
ri, kuru pasta, ekmek ve somunun bu-
lunduğunu ifade etti. Türk toplumunun
tükettiği gıdalardan A’dan Z’ye hep-
sinin olduğunu, tüm işletmelerde hij-
yen konusuna dikkat edildiğini vur-
gulayan Gülaç, konuşmasını şöyle
sürdürdü: ‘’Daha iyisini nasıl suna-
biliriz diye yeni konseptler arayışı
içindeyiz, yani ilerleme devam edi-
yor. Elimizden geldiği kadar kalite
ve hijyene önem veriyoruz. İnsanın
hedefine ulaşması için de azimli ol-
ması lazım‘’. 

Üç işletme, üç ortak
Üç işletmede ortaklarıyla birlikte

çalıştıklarını belirten işadamı, ‘’Öz-
kan Bulut ve Nihat Gülaç’la bir-
likte bir ekip olarak çalışmaları-
mıza devam ediyoruz. Özkan mar-
kete bakıyor, Nihat ise Gülaç Bäc-
kerei’da, ben de Kısmet Bäckerei’a
bakıyorum. Her birimiz bir dük-
kanda, kendi aramızda düzenli şe-
kilde toplantılar yaparak fikir alış-
verişinde bulunuyoruz‘’ dedi. Bu
son bir yılda Korona’dan dolayı Gü-
laç Bäckerei’da kahvaltı ve oturma
yeri olduğundan düşüş olduğunu,
daha önce 10 kişinin çalıştığını,  şim-
di ise 5 kişiye düşürdüklerini söyle-
yen Gülaç, ‘’Esnaf olarak zor dö-
nemler yaşıyoruz ama yapacak
bir şey yok. Kısmet Bäckerei’da ise
durum farklı. Orada imalat ve sa-
dece ‘al git’ sistemi var. Bu yüzden
aşırı düşüş yok. 

Markette de düşüş olmadı, aksi-
ne çıta yükseldi. Çünkü gıda mad-
deleri insanların olmazsa olmazı.
Marketten dışarıya mal servisi-
miz de var. Hayatta en önemlisi sağ-
lık. Sağlık olduktan sonra gerisi
önemli değil, iş kurulur, başarı ge-
lir gider‘’ şeklinde konuştu. Gaze-
temiz hakkında düşüncesini de açık-
lamak istediğini ifade eden Gülaç,
‘’Ömer bey bir kaç aydır gazete çı-

karıyor ve gerçekten böyle bir ga-
zeteye Hamburg’da ihtiyaç vardı.
Böyle bir imkanı bize sunduğu

için ona ayrıca teşekkür ederim‘’
dedi. 

Haber/Foto Naciye ASLAN

Erdal Gülaç: ‘İnsanın hedefine 
ulaşması için azimli olması lazım’

Görüştüğümüz işletmecilerin verdiği bilgiler şu şekilde:

Lindensaloon / Alev TAN 
Kuaför ustası olan Alev Tan şu anda kuaför salonunun

işletmeciliğini yaparak iş kadını olarak çalışmalarına de-
vam ediyor. Yaklaşık 20 seneden beri serbest meslekte ça-
lışan Tan, daha önce de çocukluğundan beri ailesinin dük-
kanında çalışmış birisi. Korona döneminde büyük zarar gör-
düğünü belirten Tan şunları söyledi: Hergün yaptığımız ka-
saları devletten alamadık, sırf bir miktarını verdi, ondan son-
ra vermedi. Bu zamana kadar  birinci dalgada bir kere yar-
dım alabildik, ikinci dalgada henüz alamadık, daha bek-
liyoruz. herkes biriktirdiği paralar ile giderleri karşılamak
zorunda kaldı. 

Üçüncü kapanma olursa kimse kaldıramaz
Devlet tarafından sırf kendimi değil, insanların yalnız

bırakıldığını düşünüyorum. Almanya  hep düzenli, kural-
lara uyan, insan haklarını düşünen bir ülke olarak lanse edi-
liyordu. Fakat bu zor dönemde Alman politikası maalesef
insanlarla doğru düzgün ilgilenmeyerek, insanları üzerek
kendisini gösterdi.

Beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Problem durumun-
da Almanya'nın doğru hareket ettiğini düşünmüyorum, bu
yüzden güvencini insan otomatikman yitiriyor. Misal, aşı-
da bir türlü hızlanamıyorlar. Hep bu plansızlık, kötü or-
ganizasyonlar sebebiyle problemler yaşanıyor. Almanya'nın
bürokratik işlemleri çok zor olduğu için bu bürokrati ile ken-
dilerine engel koyuyorlar. Kuaförler 2,5 ay kapandıktan son-
ra açıldı. Üçüncü kapanma olursa kimse kaldıramaz, bu ka-
dar kapanma yeter!

Hansa Taxi / Güngör SUBAY
Korona dönemi taksicileri çok etkiledi. Hamburg'da-

ki yaklaşık 3 Bin taksiden geriye Bin 300 taksi kaldı, ço-
ğu kapattı. İşçilerin yarısı da ya işsiz kaldı, ya da kısa sü-
reli çalışma sistemine geçti. 

Benim yanımda çalışan işçiyi de çıkarmak zorunda kal-
dım. Şu an cirolar eskiye göre sadece yüzde 50, yani ya-

rı yarıya gelirde düşüş oldu. Devlet zaruri giderleri kar-
şılamada yardım ediyor. Birinci ve ikinci dalgada devlet
yardımı aldım, Üçüncü dalgada 'Yeni Başlangıç Yardımı'
(Neustarthilfe) için başvurdum. Bu başvuru 2019 sene-
sinden önce iş kuruluşu olanlar için geçerli. Yalnız veya
az işçisi olanlar için bu daha iyi, eğer çalışan kişi fazla ise

köprü ödeneği (Überbrückungshilfe III)daha iyi. Ha-
vaalanında veya merkezden görev almayan taksiciler için
durum daha kötü diyebiliriz. Onlar şu an 14 saate kadar
çalışmak zorunda kalıyorlar. Devletin insanlara yardımını
iyi buluyorum ama, bu durumu kötüye kullananların ol-
ması hiç hoşuma gitmiyor. 

Korona yardımları çoğu işletmeciye ulaşmıyor
Hamburg'daki işletmelerin salgın hastalık dönemindeki durumları hakkında görüştüğümüz işletmecilerden bazı konularda bil-
gi almaya devam ediyoruz. Aldığımız bilgilere göre de çoğu yerde zorlukların yaşandığı ve devlet yardımın geciktiği belirtiliyor. 

Meydan MARKET / 
Hakan ÇAKAR

Yozgat'lıyım, 2006 dan beri Meydan
marketi işletiyorum. Marketimizde 2 se-
ne önce sebze reyonumuzu yenilemiştik.
En son da meyve - sebze dolabı ve so-
ğutucu yaptık. Malımızı zaten günlük hal-
den alıp getiriyoruz. İşimizi iyi ve doğru
yapmaya çalışıyoruz. Örnek bir market
olalım ve dükkan düzenli olsun diye faz-
la eleman bulunduruyorum. Bir de hela-
linden para kazanmak istiyoruz.  Tek şi-
kayetimiz kalifiye elemanımız yok. Şu an
mesleki eğitim yapanlarla birlikte 15 iş-
çimiz var. Mekan'da 3 kişi mesleki eğiti-
mi görüyor, Hamburg'da mesleki eğitimi
yaptıran ilk kişiyim. Hedefim sadece pa-

ra odaklı değil, illk önce bir işyerinde se-
verek yapmamız lazım. Her şey düzenli,
disiplinli, güzel olması ve insanların tak-
dir etmeleri, bunlar güzel şeyler. Burada
bir aşçımız var, çalışanların sabah kahv-
altısını ve öğle yemeğini yapıyor. Müş-
terimiz de bizden çok memnun, Allah on-
lardan razı olsun. Karşılıklı güvenden do-
layı müşteriler ve çalışanlarımızla da ai-
leleştik. 

İşletmelerin ortağı Vergi Dairesi
İlk pandemi zamanında paniğe girilmiş

gibi oldu, bu yüzden bazı mallardaki
aşırı alışverişlerden dolayı  sıkıntıya gir-
dik, mal tedarikinde zorluk yaşadık, müş-
teriye de yeterli hizmet veremedik. Pan-
demi döneminde ciro artmış olabilir ama
benim işlerim iyi deyipte başkalarını dü-

şünmezsem o egoistliğe kaçar. Yarın bir-
gün insanların işleri kötü olduğunda alma
gücü azaldığı zaman bu bize yansırsa çok
kötü yansır. Pandemi döneminde fırsatçılık
da yapmadık. 

Bunu müşterilerimiz de biliyordu.
Marketimizde A'dan Z'ye her ürün bulu-

nuyor ve  yan tarafında park yerimiz de
var. Bu da müşterilerimiz için kolaylık sağ-
lıyor. 

İşletmelere bir ortakçıya gerek yok di-
ye düşünüyorum, firmanın yarı ortağı za-
ten Vergi Dairesi (Finanzamt). Bir çok ver-
gilemeden payını alıyor, onlar alıcı ortak. 

Oskar Friseur / Ali BULANIK
1 Ağustos 2013 senesinden beri burayı işletiyorum.

Bu tarihin benim için bir önemi var, aynı gün kızım doğ-
du ve çok sevinmiştik. Korona dönemi herkesi etkile-
diği gibi bizi de etkiledi. İşi olan olmayan herkes etki-
lendi. Benim felsefem vardır, zamana uyarım. Değişti-
rebileceğimiz bir şey olmadığından üzülmenin bir an-
lamı yok. Sadece tedbirlerimizi alıyoruz. Devlet yardı-
mını birinci seferde aldık, ikinci seferde başvurduk fa-
kat daha gelmedi. İşçilerimizin hiç biri çıkmadı. 

Kendimizi üzüp hasta etmeyelim
Bence berberler kapanmadan hijyenik kurallar  çer-

çevesinde az eleman ve randevulu devam edebilirlerdi.
Berberlik hijyen sektörüdür ve bize gelenlerin saçları-
nı yıkamadan yapmıyoruz. Pandemi döneminden her-
kes kendine göre ders çıkardı, ben de kendime bir ders
çıkardım diye düşünüyorum. Biz artık evde sıkılmıştık,
kendi işimize dönmek istiyorduk. Tekrar açıldıktan son-

ra biraz stres oldu ama yine yerine oturdu. Sadece ran-
devu ile hizmet veriyoruz. Zaten kontrole geliyorlar, bir
taraftan baskı var, ceza vermek için arayış içine giriyorlar.
Biz zaten tüm kurallara uyuyoruz. Kendimizi üzüp has-
ta etmeyelim. Herkese sağlık huzur diliyorum.

Ortakları ile birlikte 3 işletmeyi çalıştıran Erdal Gülaç Manşat gazetesine işletmeler hakkında bilgi verirken, her zaman
kalite ve hijyene önem verdiklerini ve daha iyisinin nasıl yapılması konusunda gayretler içinde olduklarını söyledi.
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Haber ve Fotoğraflar: Ali Akdemir -
Hamburg Manşet
Tüm Dünyayı olumsuz şekilde etkisi altı-

na alan Kovid 19 pandemi sürecinde Al-
manya’nın liman şehri Hamburg’da faali-
yetlerini  kurulduğu 1991 yılından beri ara-
lıksız sürdüren Eidelstedt Camii (Islamisc-
he Gemeinde Schnelsen-Eidelstedt e.v. )
başkanı İbrahim Orhan projelerini anlattı.
Yaşanan sürecin zorluğuna değinen Orhan,
“Pandemi sürecinde insan üstü gayret
gösteren bütün idarecilerimize, gençleri-
mize, büyüklerimize, eğitim gönüllüleri-
mize, hocalarımıza, velilerimize, üyeleri-

mize, cemaatimize, öğrencilerimize; özel-
likle de sağlık çalışanlarımıza şükran ve te-
şekkürlerimizi  sunuyoruz. Çalışmalarımız
tamamen inanç gönüllülüğü temeline da-
yanmaktadır“ dedi. 

İNSANLIK ÖLMEDİ DEDİRTEN 
ÖRNEK DAYANIŞMA!

Bundan bir süre öncede vefat eden, kimsesi
olmadığı belirtilen Said Balcı‘nın ortada
kalan cenazesinin defnedilmesi için, Eidels-
tedt Camii  kadın kolları tarafından bir çağ-
rı yapılmış ve toplanan yardımla birlikte, ce-
naze Ojendorf müslüman mezarlığında top-

rağa verilmişti. 
Bu örnek insani davranış toplumda büyük

sempatiyle karşlanmış ve Eidelstedt Ca-
mii’nin  başarılı çalışmalar hanesine yazılmıştı.

Konuyla ilgili Kadın kollarının yanı sıra,  ca-
mii derneğinin eski başkanlarından Mehmet
Ünver, Bekir Tanrıkulu ve camii ikinci baş-
kanı Memiş Şakrak yoğun bir çaba sarfet-
mişlerdi.

1991’DEN BUGÜNE UZANAN 
İNANÇ KÖPRÜSÜ

İlk dernek çalışmalarına Schnelsen, Ei-
delstedt, Lurup  ve çevresinde 1991 yılında
kurucu başkan olan Bekir Tanrıkulu’nun gi-
rişimleriyle başlıyan Camii cemaatinde, 2002
yılında bayrağı bu kez derneğin kurucuları ara-
sında yer alan Mehmet Ünver alır. 2002 yı-
lında Gençlik kolları başkanlığına seçilen İb-
rahim Orhan çalışmalarını başkanlık görevi-
ne getirildiği 2015 yılına kadar büyük bir azim,
özveri ve fedakarlıkla sürdürür.

2016 yılında inşaatına başlanan  1270
metrekare üzerine 3 kat olarak inşaa edilmiş
olan, modern görünümü  ve dizaynı ile,
Elbgaustraße 62, 22523 Hamburg  (Telefon:
040/55505662) adresindeki yeni binalarına
2017 sonlarında  taşınan camii topluluğu ça-
lışmalarını o günden  itibaren mülkü kendi-
lerine ait olan bu adresten sürdürmektedirler.

Eidelstedt Camii’nin imamlığını Burha-
nettin Arslan‘ın yaptığını belirten başkan İb-
rahim Orhan, “Koronavirüs Kovid 19 sü-
recinde yaklaşık 500 yakın öğrenci digital
eğitim almaktadır.  Ayrıca 6’sı kadın, 17’si
erkek olmak üzere toplam 23 fahri stajer

hocamızda canla başla çalışmalarımıza
destek vermektedir.

“573 ÜYEMİZ MEVCUT“
Derneğimizde değişik uluslara mensup ol-

mak üzere (Türk- Kürt- Alman-Mısır-
Tunus- Afrika- Arjantin- Afgan-Irak-) şu an
573 üyeye sahibiz. Hedefimiz bir yıl içersin-
de bu sayıyı bine çıkartmak. Camii binamızda
gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza yö-
nelik değişik katagorilerde eğitim verilen 12
derslik odamız mevcuttur.  Camii’mizin iba-

det salonundaki çiniler  Türkiye’den özel ola-
rak getirilmiş Kütahya Seramik’e aittir.   Ca-
mii’mizin ibadet salonu 300 kişilik kapasite-
dedir.  

Koronavirüs sürecinde önlemler nedeniy-
le en fazla yüz kişiye kadar birlikte ibadete mü-
sade ediyoruz.  Son söz olarak ta, Camii ça-
lışmalarımıza bugüne kadar maddi ve man-
evi olarak destek veren herkese emek ve kat-
kılarından dolayı  teşekkür etmek istiyo-
rum“ dedi. 

Bu yazı Diyanet Dergisinden alıntıdır.

PANDEMİ DÖNEMİNDE CAMİİ FAALİYETLERİ

Proje Danışmanı Celal
Cengiz Yeni “Avrupa

Birliği Projesi”ni Tanıttı!
Hamburg Manşet
Haber ve Fotoğraflar: Ali Akdemir
Almanya’nın liman kenti Hamburg’da “Sı-

nır Tanımayan Göçmen Esnaf Girişimciler
Derneği“ proje danışmanı Celal Cengiz,  ye-
ni “Avrupa Birliği Projesi“yle ilgili açıkla-
malarda bulundu. 

Konuyla ilgili Cengiz, Hamburg’u kapsayan
3 yıl sürecek olan Avrupa Birliği projesinin  ama-
cının,  Göçmen kökenli  orta ve küçük ölçekli
işletmeleri bilgilendirerek, işveren ve çalışan-
larını eğitmeyi hedeflediklerini belirtti. 

Söz konusu projeyle ilgili olarak İsabel Dev-
let Şanlıer ve Celal Cengiz  birlikte proje da-
nışmanlığını üstlenecekler.  
PROJE YETERLİLİK  FIRSATI TANIYOR

Konuşmasının devamında Projenin Ham-
burg’da Lurup, Osdorf ve Elbgau Pasajı çev-
resini kapsadığını söyleyen Cengiz,” Qualifi-
cationChance projesi, Hamburg’un küçük
ve mikro işletmelerini (KMU) ve çalışanla-
rını, özellikle göç geçmişi olanlar için ihtiyaca
dayalı ve kişiye özel yeterlilik ve ileri eğitim
önlemleri sunuyor. Teklifler öncelikle ko-
naklama, hizmet ve perakende sektörle-
rindeki şirketler için tasarlanmıştır. Proje-
nin amacı, ileri eğitim önlemlerine katılımı
artırmak ve şirketlerde daha ileri bir eğitim
kültürünü yerleştirmektir. Ağa bağlı ileri eği-
tim yapıları oluşturularak, şirket içi ileri eği-
tim için çerçeve koşulları iyileştirilir.

Nitelikli işçilerin güvence altına alınmasına
ve şirketler için yenilik ve rekabet güçlerinin
güçlendirilmesine önemli katkı sağlamayı
amaçlayan proje, çalışanların istihdam edi-
lebilirliklerinin korunmasına katkıda bu-
lunmayı amaçlamaktadır“ dedi. Göçmen Es-
naf Girişimciler Derneği Kimdir?

Geçen yıl kuruluşunun 20 yılını kutlayan,
Göçmen Esnaf Girişimciler Derneği,  bünye-
sinde 13  kişiye değişik projelerde iş istihdam
sunmaktadır. Altona, Harburg ve St. Pauli
semtinlerinde üç danışmanlık a ofisi bulunan der-
nek küçük işletmelerin digitalleşmesinden Ai-
le ve Çocukların eğitimine kadar bir çok pro-
jeye destek sunmaktadır . 

Hamburg Manşet
Hamburg’da unlu mamüllerin

imalatı ve satışı yapıldığı SİMİT Bäc-
kerei 1 Nisan’da müşterilere kapısını
açtı. Olcay Aksungar, Özkan Bulut
ve Serkan Dizibüyük’ün ortaklı-
ğında yeni açılışı yapılan mekanın iş-
letmecileri arasındaki en kilit nokta
ise saygı.  Korona kısıtlamaları se-
bebiyle açılışa geniş katılımın sağ-
lanamadığı işletmenin ortakların-
dan Olcay Aksungar SMITT Bäc-
kerei hakkında Manşet gazetesine
açıklamalarda bulundu.  Esasında
marketçi olduğunu söyleyen İz-
mir’li iş adamı 1 Nisanda açılan
SMITT Bäckerei’ı ortakları Özkan
Bulut ve Serkan Dizibüyük ile bir-
likte yürüttüklerini belirtti. Buxte-
hude’deki ilk market As Market’i
devrettiğini, şimdi buranın dışında
Norderstedt’te Serkan Dizibüyük
ile beraber çok yakında bir market
açılacağını  söyleyen Aksungar,
‘’Serkan’la ortak noktamız, Ser-
kan ve Özkan’la burayı açıyoruz.
Aynı zamanda biz iyi de arka-
daşlarız. Kafa olarak da yakınız.
Aslında ortak arttıkça sıkıntılar ar-
tar ama anlaşırsanız da iyi olur,
arada bir uçurum var yani. Şu ana
kadar iyi gidiyoruz, iyi sonuç çı-
kacağına inanıyorum. İlk önce
Bäckerei’ı açıp, kısa zaman zar-
fında  Norderstedt’teki Ala Mar-
ket’i açacağız. Burası ve Ala Mar-
ket Simit gmbh’nın altındadır‘’ di-
ye konuştu. 

‘Bizde cehalet olduğuna 
inanmıyorum’

‘’Herkesin Koronavirüs’ten
korktuğu bir dönemde biz iki ta-
ne firma açıyoruz‘’ diye konuşan
Aksungar, cesaret ve cehaletin bir-
birine çok yakın kavramlar olduğu-
nu hatırlatırken, ‘’Ama bizde cehalet
olduğuna inanmıyorum ben. Çün-
kü herkes neyin ne olduğunun çok
iyi farkında ve herkes elinden ge-
leni yapıyor. Bu anlamda karışım
tutarsa, ki tuttuğuna inanıyorum
ben , iyi yol kat edeceğimizi dü-
şünüyorum‘’ şeklinde konuştu.

Türk ürünleri ve Alman ürünleri-
nin bulunduğunu, pide, börek, po-
haça grupları, lahmacun ve pizza gi-
bi ürünlerin imalatının hem SMITT
Bäckerei, hem de Norderstedt’teki
markettte de olduğunu belirten Ak-
sungar,  ‘’Hem Alman grubu, hem
Türk gubuna hitap ediyoruz. Biz-
de demlikte çay da bulunur, kah-
ve de. Simit hem bize ait, hem de
ululararası bir isimdir bizim için‘’
dedi. Elemanlar hakkında bigi ve-
ren Aksungar şunları söyledi: ‘’Bu-

rası için 3 kişi imalat, 3 kişi tezgah
ve servis, tedarik zincirindeki 1 ki-
şiyi de katarsak, şu an koronadan
dolayı masa sandalyelerimizi kul-
lanamadığımızdan minumum 7
elemanla başlamız gerekiyor. Ko-
rona bitmiş olsa biz burada om-
let de menemen de satmak istiyo-
ruz, şu anda onu yapamıyoruz.
Şimdi vitesimizi ufalttık, sayı ile-
ride artacaktır‘’. 

Korona döneminde 
fırsatların değerlendirilmesi
Genç işletmeci Korona dönemi ve

mekanın açılışı ile ilgili düşüncele-
rini de şu şekilde aktardı: ‘’Herke-
sin korktuğu bir dönemken, bizim
daha korkusuzlaştığımız bir dö-
nem aslında. Çünkü Almanya’nın
kronik problemlerinden biri ev ki-
ralamak, aynı zamanda dükkan
kiralamak. Bugün inşaatlarda
dükkan bulabilmek zor, çünkü
baktığınızda çok çok uzun soluk-
lu kiralar yapıyorsunuz. 5 yılın al-
tında zaten imza atmı-
yorsunuz, neredeyse 20
senelik imzalar atıyo-
ruz. Koronanın olduğu
bir dönem aslında bize
çok artı olduğu bir dö-
nem, çünkü ev sahipleri
veya dükkan sahipleri-
nin daha sakinleştiği, re-
kabetin daha azaldığı
bir döneme denk gel-
dik. İnsanlar tabiri caiz-
se dükkan kapatıyorlar,
bir çok sektör can çeki-
şiyor, bunun gerçekten
farkındayız. İnsanların
gelirlerinin azaldığı bir

dönemdeyiz, bunun da farkın-
dayız, ama bugün güzel bir kira
sözleşmesi bulabilmek kolay bir
şey değil. Doğru noktada, doğru
şekilde işletebilmek için tabii ki fır-
satları değerlendirmek zorunda-
yız ve bizim önümüze de her iki ta-
rafta iyi fırsatlar çıktı ve bu fır-
satları değerlendirdik.

‘Bütün mantığımız, var olan üç ta-
ne beyni kullanabilmek’

Bu işin birinci kuralı eğer ki gü-
cünüz çok çok büyük değilse, ku-
rumsal bir firma değilseniz, bizim
gibi sıradan bir Bäckerei ya da
market açıyorsanız iyi bir anlaş-
ma ile başlamalısınız. Kural bu-
radan başlıyor ve biz burada her
ikisi için iyi bir sözleşmeyle baş-
ladık. Bu anlamda 3 kişinin ver-
diği gücü de kullanıyoruz, hem
ekonomik, hem de enerji gücü-
müz, ki bence daha da önemli bu.
Bir şey bakarken 3 açıdan bak-
maya çalışıyoruz, benim bakış

şeklimle ortakların bakış şekli
farklı olabiliyor, ama bir noktada
orta noktayı bulup saygınlık içe-
risinde onu buluyoruz. Bütün
mantığımız, var olan üç tane bey-
ni kullanabilmek, eğer onu kulla-
nabilirsek biz varız zaten. Akıllı in-
sanlar akıllı düşünen insanlar de-
ğil, akıllı düşünen insanları bulan
insanlardır. Ticarette kar ile zarar
hep bir kardeştir, batabilirsiniz de
çıkabilirsiniz de, ama şartlarınızı
doğru kurarsanız eğer, böyle bir
şey aslında yoktur. Bir insan ba-
tabilir ama doğru şekilde çıkma-
yı bilirse her zaman çıkar, onu bil-
miyorsa çok zengin de olsanız bir
şey ifade etmiyor batarsınız bir
noktada . 

İllaki yolda taşlar olacaktır, ol-
maz diye bir şey yok, olmazsa za-
ten bir sıkıntı vardır. Ama bizim
aramızdaki sevgi saygı bu an-
lamda kilit noktadır’’. 

Haber/Foto Naciye ASLAN

SMITT Bäckerei güçlü ekiple hizmete başladı

Celal Cengiz
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"Şifa Ayı Ramazan"  "Müminler için
rahmet, bereket, sıhhat ve şifa membaı
olan ramazan, hayata istikamet kazandı-
ran anlamı ve insanı Allah’ın rızasına
ulaştıran ibadetleriyle bizler için eşsiz bir
imkândır." dedi. Ramazan; nuru ile Hira’yı,
rahmeti ile âlemi, şifası ile gönülleri, ayetleri
ile zihinleri aydınlatan ve varoluşunun anla-
mını unutan insanlığı, bilgi, hikmet ve iffe-
te davet eden yüce kitabımızın nazil olduğu
müstesna bir aydır. Peygamberimizin mü-
barek ve bereketli bir ay olarak tavsif ettiği
ramazan, çoraklaşmış yüreklere ab-ı hayat-
tır. Bu ayda “cennet kapılarının açıldığını, ce-
hennem kapılarının kapatıldığını ve şeytan-
ların zincire vurulduğunu” (Nesai, Sıyam,5.)
bildiren Peygamber Efendimiz; “Kim ina-
narak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ra-
mazan orucunu tutarsa geçmiş günahları
bağışlanır.” (Buhari, İman,28.) buyurmak su-
retiyle ramazanın ve orucun manen dirilten,
arındıran ve dönüştüren gücüne vurgu yap-
mıştır.Sahuru ile seherlerimizi ihya ettiğimiz,
orucu ile ruhlarımızı olgunlaştırdığımız ve te-
ravihi ile gönüllerimizi dinlendirdiğimiz ra-
mazan, iftarlarımızla fıtratımıza, sadakaları-
mızla kardeşlerimize, mukabelelerimizle ki-
tabımıza, itikâfımızla kendimize yaklaştığı-
mız bir vahdet ayıdır. Ramazan, bireysel an-
lamda arınma ve yenilenme bilincimizi,
sosyal boyutta ise yardımlaşma ve dayanış-
ma duyarlılığımızı gözden geçirdiğimiz bir
muhasebe mevsimidir. Nitekim Rabbimiz,
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten
sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz
kılındığı gibi size de farz kılındı.” (Bakara,
2/183.) buyurarak orucun, bizlere sorumlu-
luklarımızı hatırlatan ve bizi takvaya erişti-
ren bir ibadet olduğuna dikkatimizi çek-
mektedir. Bu bağlamda yüce bir ahlakı ifa-
de eden takva, müminler için “salih amel bi-
lincine” ve “hesap verme şuuruna” sahip ol-
mayı ifade etmektedir. Kur’an’ın ifadesiyle
takva, dünyadan ahirete uzanan yolculukta
“akıl sahiplerinin en hayırlı azığıdır.” (Bakara,
2/197.) Oruç ibadetinin özünden bir parça

olan takva, her boyutuyla dünyevi ve uhrevi
hayatı kuşatan bir hak bilinci ve bu bilincin
davranışa dönüşmüş hâlidir. Zira dünyada kâ-
mil insan olmanın ve erdemli bir toplum in-
şa etmenin, ukbada ise cehennemden kur-
tulmanın ve ebedi huzura ulaşmanın ön şar-
tı bu bilinci kuşanmaktır. Ramazan, tevhidin
kadim ibadetlerinden biri olan oruç ibadetiyle
arzu ve ihtiraslarımızı teskin ve ruhumuzu ter-
biye ettiğimiz, bereketli bir şifa mevsimidir.
Oruç, bir şifa vasıtasıdır. Nitekim “Oruç tu-
tun, sıhhat bulun.” buyrularak orucun bu yö-
nüne işaret edilmiştir. Ayrıca Peygamber
Efendimiz, bir taraftan “Oruç, sabrın yarısı-
dır.” (Tirmizi, Deavat, 86.) hadis-i şerifiyle
orucun arzularımıza karşı bir irade eğitimi ol-
duğuna ve nefsimizin dünyevi isteklerine kar-
şı koyma hususunda mukavemet sağladığı-
na işaret etmiştir. Diğer taraftan “Her şeyin
bir zekâtı vardır; bedenin zekâtı da oruçtur.”
(Ebu Davut, Zekât, 32.) hadis-i şerifiyle de
orucun bedenimiz için bir arınma vesilesi ol-
duğunu belirtmiştir. Zira nasıl ki zekât, ma-
lın temizlenmesini, bereketlenmesini ve ko-
runmasını sağlıyorsa aynı şekilde oruç da be-
denin hastalıklardan arınmasına, sıhhate ve
selamete erişmesine bir vesiledir. Bugün, oru-
cun sindirim sistemi üzerindeki olumlu ve hat-
ta iyileştirici etkisiyle beden ve ruh sağlığı ba-
kımından insana sağladığı faydalar, hekim-
lerimizce müsellem bir hakikattir.  Esasen
oruç, sadece midemiz ve yeme içme arzula-
rımız üzerinde bir kontrol sağlamayı değil bü-
tün azalarımıza sahip olmayı öğretir. Pey-
gamber Efendimiz, orucu, olumsuzluklardan
ve kötülüklerden koruyan bir kalkana benzetir.
Bu yönüyle oruç yalan, gıybet, kötü söz ve
kavga gibi fıtratı tahrip eden şeylere karşı in-
sanın imanını ve istikametini muhafaza eder.
Nitekim Allah Resulü (s.a.s.), oruçluyu bu tür
kötülüklere karşı uyanık olmaya davet eder.
Hatta kendisine çirkin bir söz söylenmesi ya
da sataşılması durumunda “Ben oruçlu-
yum.” diyerek cevap verilmesini emreder. Bu
hassasiyeti taşımayanlar için de Allah Resulü
(s.a.s.) şu uyarıyı yapar: “Nice oruç tutanlar

vardır ki orucundan kendisine kuru bir aç-
lıktan başka bir şey kalmaz. Geceleri nice na-
maz kılanlar vardır ki namazlarından kendi-
lerine kalan yalnız uykusuzluktur.” (İbn
Mace, Sıyam, 21.) 

Maddi yönümüz kadar mana dünyamız
için de şifa kaynağı olan ramazan ayı, haya-
tı anlam ve amacından uzaklaştıran anlayış-
lara karşı güçlü bir varoluş bilinci inşa eder.
Müminin anlam dünyasını adalet, merhamet,
muhabbet, tefekkür, ihsan, ikram, sabır, me-
tanet, şükür ve tövbe gibi ulvi değerlerle do-
natır. Ruhsal iyilik ve esenliğin, en az bedensel
sağlık kadar önemli olduğunu hatırlatır.
Oruçla birlikte inananların gönül dünyasın-
da kibir, enaniyet, hırs gibi menfi duygula-
rın yerini tevazu, samimiyet ve kanaat gibi
erdemler alır. İyi olmayı ve iyilik yapmayı
müminin karakterine nakşeder. Müminin
hayır ve hasenatla mahzun ve mahrum gö-
nüllere yaklaşma çabası, hakikatte onu kal-
bindeki güzelliklere ve Rabbine yaklaştırır. 

Hayatımıza ve hanelerimize insani değer,
erdem ve güzelliklerle gelen ramazan, tam an-
lamıyla bir irfan okuludur. İmsak ile sabret-
meyi, iftar ile şükretmeyi öğreniriz. Bizlere
sabır ve şükür bilinci ihsan ettiği için de her
daim Rabbimize hamdederiz. Bununla bir-
likte ramazan, dünyevi meşgaleler sebebiy-
le çoğu kez unuttuğumuz veya ihmal ettiği-
miz değerlerimizi yeniden hatırlatır. Ailemiz,
akrabalarımız, dostlarımız ve komşuları-
mızla aynı sofra etrafında birlik, beraberlik
ve kardeşlik duyguları içerisinde ibadet bi-
linciyle buluşturur bizleri. Hüzünleri dindi-
ren ve sevinçleri çoğaltan paylaşmanın ve da-
yanışmanın lezzet ve sevabını ibadet sofra-
sında tattırır inananlara. Rahmet ve mağfi-
retiyle gönül dünyamızı imar eden ramazan,
bereketiyle de toplumun huzur, güven ve mut-
luluğunu tesis eder. Meydana getirdiği vah-
det bilinciyle müminleri sevgi, kardeşlik, di-
ğerkâmlık ve isar duygularıyla kuşatır. Ha-
yırda ve takvada yarışma şuuru kazandırır. 

Tüm bu yönleriyle müminler için rahmet,
bereket, sıhhat ve şifa membaı olan ramazan,
hayata istikamet kazandıran anlamı ve insa-
nı Allah’ın rızasına ulaştıran ibadetleriyle biz-
ler için eşsiz bir imkândır. İbadetlerle bugü-
nün imarı ve takva ile istikbalin inşası için
bahşedilmiş bir fırsattır. Özünde barındırdı-
ğı anlam, değer ve ibadetlerle bizleri maddi
ve manevi hastalıklarımızdan arındırarak
sıhhat ve istikamet üzere yaşamamızı ve Rab-
bimizin rızasını kazanmamızı sağlayan bir be-
reketli bir zamandır. Şimdi ramazan ayının
getirdiği bereket ve dirilişi yüreklerimizden
başlamak üzere hayatın bütün alanlarına ta-
şıma vaktidir.

(Bu yazı diyanet dergisinden alıntıdır.)

Şifa Ayı
Ramazan

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

Koronavirüs aşısı orucu bozar mı.?
Koronavirüs hastaları oruç

tutabilir mi?  Diyanet açıkladı!
Koronavirüsle mücadele kapsamın-
da hızlı bir şekilde aşılama sürecin-
de olduğumu bugünlerde aşı orucu
bozar mı sorusu gündem oldu. Peki,
oruç tutarken aşı yaptırılır mı? İşte Ra-
mazan ayına sayılı günler kala sor-
gulanan sorunun cevabı
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri
Yüksek Kurulu “Aşı orucu bozar
mı” sorusuna şu yanıtı veriyor: “Be-
sin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Te-
davisi devam eden hastalar, sağlıklarına ka-
vuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçla-
rını erteleyebilirler. Bununla birlikte, oruç tut-
malarına başka bir engel bulunmuyorsa, iğ-
nelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde
olur.”
Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kap-
samına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin
değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.-Tedavisi
devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup te-
davileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleye-
bilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında her-
kesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyor-
lar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bu-
lunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırma-
ları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar,
tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak,
oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranla-
rın, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan
verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç
kaza edilir.
Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüs salgını
nedeniyle Ramazan ayı ve oruç ibadetiyle il-
gili vatandaşlardan gelen sorular üzerine, kim-
lerin oruç tutup kimlerin tutamayacağına da-
ir bir açıklama yaptı. Koronavirüs hastaları
oruç tutabilir mi?
Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüs salgını ne-
deniyle Ramazan ayında, kimlerin oruç tutup kim-
lerin tutamayacağına dair bir açıklama yaptı.
“Rahmet ayı Ramazan-ı Şerif’in gölgesinin
üzerimize düştüğü şu mübarek günlerde içinden
geçtiğimiz koronavirüs  küresel salgını sebebiyle
vatandaşlarımız tarafından oruç ve Ramazan’la
ilgili Din İşleri Yüksek Kurulu’na pek çok soru
yöneltilmesi üzerine aşağıdaki hususların va-
tandaşlarımızla paylaşılması uygun görülmüştür.”
denildi
Oruç tutmak koronavirüs açısından risk
oluşturuyor mu?
“Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağ-
lıklı bireylerin oruç tutmaları, hastalığın yayılması
bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır. Ay-
rıca oruç tutmanın bağışıklık sistemini olumsuz
etkilediğine dair kanıta dayalı tıbbi bir tespit bu-

lunmazken aksine oruç tutmanın bağışıklık sis-
temi üzerinde olumlu etkiler meydana getirdiğine
ilişkin bilimsel yayınlar mevcuttur.”
Oruç ne zaman kazaya bırakılabilir?
“İslam dini, emir ve yasakların ifasında kişileri
güçleri nispetinde sorumlu tutmuş, güçlerini aşan
veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı
hükümler koymuştur. Bu genel ilke uyarınca farz
olan Ramazan orucunu, belli şartlara bağlı ola-
rak kazaya bırakma konusunda bazı ruhsatlar ta-
nınmıştır. Kur’an-ı Kerim’de Ramazan orucu-
nu tutmamayı mubah kılan temel mazeretlerden
biri olan hastalık halinde, orucun daha sonra ka-
za edilmesine izin verilmiştir (el-Bakara 2/185).
İslam âlimleri, oruç tutulması halinde hasta
olunması, hastalığın uzaması veya artması ihti-
malini de bu kapsamda değerlendirmişlerdir.”
Oruç ertelenebilir mi? Kimler oruç tutmalı?
“Yüce dinimizin ilkelerine göre her ibadetin ifa
edileceği zaman, mekân ve şartlar vahiyle be-
lirlenmiştir. Ramazan ayında sağlıklı olan her mü-
minin oruç tutması Allah Teâla’nın emriyle (el-
Bakara, 2/183-185) farz kılınmıştır. Bu ibadetin
topyekûn ertelenmesi mümkün değildir.
Kimler orucu kazaya bırakabilir?
-Koronavirüs teşhisi konulmuş olup doktoru ta-
rafından oruç tutması sakıncalı görülenler
-Oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçi-
receği doktorlarca belirtilenler
-Oruç tutamayacak derecede yaşlı olanlar
-Oruç tutmaya engel kronik hastalığı bulunan-
lar
-Oruç tutmaları hâlinde hem sağlıklarının bo-
zulmasından hem de sağlık hizmetlerinin aksa-
masından endişe eden sağlık çalışanları
-Hamile veya emziren kadınlar
-Ağır ve meşakkatli işlerde çalışıp sağlıklarının
bozulacağından endişe edenler, mazeretleri de-
vam ettiği sürece daha sonra kaza etmek
üzere oruç tutmayabilirler.
Sağlık durumudan dolayı oruçlarını tutma-
yacaklar ne yapmalı?
Sağlık durumları hiçbir şekilde kaza oruçlarını
tutmaya el vermeyenlerin tutamadıkları her bir
gün için fakirlere bir oruç fidyesi ödemeleri ge-
rekir.

Haber: Ali Akdemir
Balıkesir Kozpınar

köyü doğumlu ve
uzun yıllardır Ham-
burg'da yaşayan 52
yaşındaki 4 çocuk ba-
bası Ertan Yıldız,
kansere yenik düşe-
rek vefat  eti.

2,5 ay önce kanser
teşhisi konan ve bir
süredir Albertinen
hastanesinde Kemo-
terapi tedavisi de gö-
ren Ertan Yıldız,  27
şubat cumartesi günü
sabaha karşı evinde
yaşama veda  etti. 

Ölümüyle  kendisi-
ni tanıyanları ve aile

yakınlarını  üzüntüye boğan Yıl-
dız'ın cenazesi 3 mart çarşamba
günü,  sosyal mesafe ve maske
kuralına uyan kalabalık bir insan
topluluğu tarafından  Ojendorf'ta
bulunan müslüman mezarlığınde
toprağa verildi. Çevresinde efen-
di kimliğiyle  tanınıp, sevilen sa-
yılan bir kişiliğe sahip olan Ertan
Yıldız'ın  mezarlıkta son yolculu-
ğuna uğurlanmasının ardından,
eşi Sevgi, annesi Meryem, babası
Şahin kardeşleri Nesrin, Sevgi,
Vedat ve çocukları Fevzi, Hakan,
Sıla, Atilla gelen taziyeleri kabul
ettiler.Çok  erken gelen ölüm
karşısında son derece üzgün gö-
rünen aile bireylerini teskin etmek
güç oldu.    

Ertan Yıldız Son
Yolculuğuna Uğurlandı!

Ertan Yıldız

Hamburg Manşet 
Türkiye’nin 2019’da Cumhurbaşkanı Er-

doğan’ın imzasıyla yürürlüğe koyduğu, ‘Fi-
nansal bilgilerin otomatik paylaşımı’, bazı ül-
keler için başladı ve bu yılın eylül ayında bil-
giler verilecek

TÜRKLERİN yoğun olarak yaşadığı beş ül-
kede yaşayanların, Türkiye'de açtıkları fi-
nans hesaplarının bilgisi, 31 Aralık 2020 gü-
nünden 2021 Eylül ayı sonuna kadar aktarı-
lacak. Paylaşım anlaşması daha evvel devre-
ye giren İngiltere, İsveç, Çekya, İspanya, İr-
landa, Lüxemburg, gibi ülkelerde yaşayanla-
rın bilgileri pandemi nedeniyle eylül sonunda
değil yılsonunda paylaşılacak.

İSVİÇRE MALİYESİ: TÜRKİYE VAR
İsviçre Federal Vergi Dairesi (FTA), 2020

yılında hesap bilgisi talebinde patlama oldu-
ğunu duyurdu. Blick gazetesine açıklama ya-
pan FTA, “Bunda otomatik bilgi değişimi an-
laşmasının etkisi olabilir. 

Otomatik bilgi alışverişinden elde edilen bul-
gular, idari yardım talebinde kullanılabilir. Bu-
nun yasal dayanağı 2017’den beri mevcuttur
ve şu anda 100’den fazla ülkeyle örneğin Ar-
navutluk, Nijerya ve Türkiye ile yılın başından
bu yana anlaşmalar yürürlüktedir” ifadelerini
kullandı.

Daha önce, Türkiye’nin Suriye operasyo-
nunu bahane ederek, karşılıklı bilgi verilme-

si anlaşmasını donduran İsviçre bunu yeniden
açtı. Bildirim ikamete göre yapılacak. Türki-
ye’de yaşayıp da İsviçre’de hesabı, yatırımı,
geliri ya da ortaklığı olanların bilgileri Türki-
ye’ye; İsviçre’de yaşayıp da Türkiye’de hesabı
ya da finansal bilgisi olanların bu bilgileri de
İsviçre’ye verilecek.

HANGİ BİLGİLER PAYLAŞILACAK
ANLAŞMA kapsamında mevduat hesap-

ları, saklama hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi
menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri, dü-
zenli ödeme sözleşmeleri gibi finansal bilgi-
ler paylaşılacak. Hesaba yıl içinde yatan faiz,
kar payı, temettü, finansal varlıkların satışın-
dan elde edilen gelir aktarılacak.

Gurbetçiye kötü haber : Türkiye gurbetçilerin
finansal bilgilerini paylaşmaya başlıyor
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Aysun K. : 
Merhabalar Manşet abla. burdan yazmak is-
tedim. ismin aysun Hamburgta oturuyorum.
burdan yazmamın sebebi soru benim, ama so-
run genel. Yazınızı Manşet gazestinde okudum.
Kendi kioskumuz var Manşet gazetesi ordan
elime geçti. ilk defa sorunlarımızı yer veren bir
gazete olduğundan, çok sevindirici manşet
ekibine başarılar dilerim. Kısaca sorum . Ço-
cuklarımız cok internet ve oyun bağımlısı : özel-
likle çocuklar? ve gençleri etkisi altına alan oyun
bağımlılığını karşısında ne yapmalıyız. bu ko-
nuda bizi aydınlatırsanız seviniriz. Saygılar
Merhaba Aysun K,
ne güzel demişsiniz „soru benim, ama sorun ge-
nel“; size teşekkür ediyorum bu güzel yazınız ve
sorunuz için. Genel olarakta cevap vereyim mü-
saadenizle. Hakikaten teknoloji çağındayız ve ço-
cuklarımızın teknolojiye, internet ve oyun bağımlığı
cok ciddi, hatta daha genelleme olarak Alman-
yadaki çoğu Türk aileleri çapında TEKNO-
LOJİ BAĞIMLILIĞI vahim bir sorun! (Kay-
nak olarak hangi birini vereyim bu acı gerçek için,
„Mediennutzung von Migrant*innen in Deutsch-
land“ diye yazarsanız Google‘e, son 20-30 yıldır
bu konu ile ilgilenen sayısız bilimsel araştırma ve
istatistikler bulabilirsiniz.) Çoğu insanımızın öne-
mini dahi anlayamadığı kadar ciddi bir konu bu.
Niçin anlayamıyorlar? Bir yandan kendileri tek-
nolojiye tam tefferuat ayak uyduramadıkları ve ye-
terince hakim olamadıkları için, diğer yandan ço-
cuk pedagojisi/eğitimi ve psikolojisini yeterince
önemsemedikleri için!!! Sözde „aman nolcakmış
çocuk işte, birşey yapmıyor yavrucak, sadece us-
lu uslu çizgi film bakıyor ve oyunlar oynuyor“,
„Hay maşallah, ufacık boyu ile neler beceriyor“,
„ya bu cocuklar efsane, bizim anlamadıklarımızı
anlıyorlar“, gibi söylemlerle baştan hayran kalırız
„bacak kadar çocukların“ becerilerine, fakat aslında
tehlike de tam orda gizli. Kontrolsüz teknoloji kul-
lanımı çocukların psikolojisine ciddi zararlar ve-
rir, büyüdükçe o insanın hayatını çok kötü etkile-

yebilir. TEKNOLOJİYE HAKİM OLMAK
ZEKA İŞİ DEĞİLDİR! Bizler yetişkin insan ola-
rak bile birşey ile yeterince uğraşırsak öğreniriz.
Örneğin akıllı telefonlara 1000 Euro ve fazla ve-
ren insanlar, çoğu kez ellerindeki telefonun tek-
nolojik imkanlarına kesinlikle hakim değiller,
halbuki biraz merak edip uğraşsalar çözerler sa-
hip oldukları teknolojinin engin ve zengin fayda-
larını. Çocuklarımız sadece bizden farklı bir çağ-
da doğup büyüyorlar, örneğin atalarımızın ve de-
demizin zamanındaki at arabalarını bizler modern
arabalara değiştiğimiz gibi dünya teknolojik akı-
şına devam etmektedir. Her gün yeni cihazlar, her
gün yeni teknolojiler hızla birbirini kovalıyor. „Han-
gi birine hakim olacağız“ derseniz aslında haklı-
sınız, fakat önemli olan çocuklarımız küçükken
ebeveynlik sorumluluğumuzu yerine getir-
mek. O çocuklar büyüyüp yetişkin birey olunca
zaten önüne geçemezsiniz bazı şeylerin. Yeter ki
çocuklarımız büyüyünce „boynuz kulağı geçsin“,
fakat işte bu sağlıklı şekilde olması ideal, tek ama-
cımız çocuklarımız küçük yaşta zarar görmesin.
Soruyorum size, bile bile çocuğuna zarar vermek
istermi anne baba? Sorsak herkes bir ağızdan hay-
kırır ve kesinlikle „HAYIR“ der. Fakat bilinçsiz-
likten ebeveynler öyle bir zarar veriyor ki cocuk-
larına , ah keşke bir bilseler, biraz konu ile ilgi-
lenseler yaparlarmı acaba? Televizyon, tablet, bil-
gisayar, cep telefonu yoğun şekilde kullanımı 0-
3 yaş grubu çocuk için ne zararlar getirebilir
biliyormusunuz? Dil konuşma becerisinde geri-
lik meydana gelir (çocuk geç konuşur, kekeler ve-
ya başka konuşma bozuklulukları gösterebilir), Ço-
cuk her seslendiğinizde dönüp bakmayabilir (çün-
kü dikkati dağılmış, konsantre problemi yaşıyor-
dur bu çocuk), böylece çocuk büyüdükçe dikkat
eksikliği çeker ve öfke kontrolüne hakim olma-
yabilir (yani agresif ve şiddete meyilli hareketler
sergileyebilir). Derslerinde başarızlık, sosyal iliş-
kilerinde kopukluk, ödev yapmak istemez, yazı yaz-
maktan sıkılır, gibi belirtilerin nedeni ve sorum-
lusu BIZLERIZ, cünkü ebeveyn olarak çocuk-

larımıza haddinden fazla teknoloji kullandırıryo-
ruz. Çocukların eline teknolojiyi verirken bunla-
rın sorumluluğunu taşıdığımızı, vebali bizde ol-
duğunu bilin lütfen! Eğri oturup doğru konuşalım
şimdi: Çoğu ailenin kolayına da geliyor „ama ço-
cuk ısrarla istiyooor, napabilirim, başımın etini yi-
yiyor, ağlıyor, bağrıyor“, demelerin arkasında ra-
hatlık ve ilgisizlik yatıyor, hiç kimse kusura bak-
masın! Çocuklarına „al tableti, al cep telefonunu
git odanda Televizyon bak“ (işten gelmişim yor-
gunum, Pazar sabahı bari uyumak istiyorum vs.)
diyen ve ASLINDA  çocuğuna „BENI RAHAT BI-
RAK“ diyen ANNE-BABA maalesef ÇOK VAR!
Yanlız şunu unutmayın: ÇOCUKLARINIZLA
(vaktinde) İLGİLENMEZSENİZ, (vakti ge-
çince) MUTLAKA ONLARLA İLGİLENEN
BULUNUR (fakat bu sizin işinize gelirmi, orası
malum değil. Neticede „çocuklarımızı yoldan çı-
karan o meşhur kötü arkadaşlar“ gökten yağmı-
yor). İLGİ İLGİ İLGİ - Sonuçta çocuklarımızı BA-
ĞIMLILIKLAR konusunda mağdur edip, başka
bağımlılıklara hazır ediyoruz. Otomatik bağımlı-
lığı, Bahis bağımlılığı, uyuşturucu madde ba-
ğımlılıgına kadar yolu var bu BAĞIMLILIK
HASTALIKLARIN. Anne baba olmak kolay
değil, özveri ister sabır ister. -Çocuklarımıza her

alanda örnek olmak da zor, fakat o çocukları dün-
yaya getirdiysek, anne babalığın hakkını vermek
lazım. Ne yapmaliyiz peki? “Ağaca çıkan ke-
çinin, dağa bakan oğlağı olur“ diyen atalarımız
boşuna dememiş. Öncelikle ailedeki genel teknoloji
kullanımını gözden geçirmemiz gerek. Kendimiz
ne ölçüde teknoloji bağımlısıyız ki çocuklarımız
kimi kopyalıyor, önce bunun tespitini yapalım lüt-
fen. Sürekli elinde Telefon veya TV karşısında otu-
ran anne-babanın çocukları teknoloji bağımlısı ol-
maya çok müsait, cünkü ilk örnek aldığı anne-ba-
badır çocuklarımızın. Teknoloji kullanımı süre-
sini belirleyip gerekirse kısaltmanız gerek
(günde yarım saat, bir saatten fazlasını hiç bir mer-
ci tavsiye etmez). Örneğin oturup bu konuyu ço-
cuklarınızla aile konferansı şeklinde konuşabilir ve
birlikte karar alabilirsiniz yaşları müsaitse. Örnek:
„Pazartesi-Cuma arası çocuklara her gün 30 da-
kika teknoloji kullanma hakkınız doğuyor, fakat
bunu sadece hafta sonunda, Cuma saat 18 ile Pa-
zar saat 18 arası kullanabilirsiniz.“ diyebilirsiniz.
Hatta buna çocuklarınıza cazip gelebilecek teklifler
katabilirsiniz - mesela „Ve kullanmamaya karar ver-
diğiniz her yarım saat için size 50 Cent/1 Euro haf-
talık harçlığınızla nakit verebilirim“ diye çocu-
ğunuzun düşünmesini sağlarsınız. Çocuk böyle-
ce azim geliştirebilir, boşu boşuna TV bakmak ye-
rine bir kitap okuyabilirim ve daha fazla para bi-
riktirebilirim“ gibi düsünceler çocuğunuzu olum-
lu düşünmeye teşfik edebilir, (biriktirip neler ala-
bileceği hakkında) hayal gücünü geliştirir ve (ta-
şın üstüne taş koyarak) azim geliştirmesine mü-
saade edin çocuğunuza böyle olumlu doğaçla-
malarla. Bu sadece örnek tabiki, siz kendi aileni-
ze uygun „kontrol sistemi“ veya aile içi anlaşma-
lar diyelim, geliştirebilirsiniz ailece bu konuları ko-
nuşarak. 0-12 yaş grubu çocuklar için Tekno-
loji Bağımlılığın Tehlikeleri: Çocuklarımız 12 yaş
altı ise kesinlikle yanlarından ayrılmayın teknoloji
kullanımları süresince, hatta çocuklarınızla ortak
yönleriniz olsun, paylaşımlarınız olsun, birlikte ya-
pın yapılanları, örneğin seyredilen Çizgi Film hak-
kında konuşun çocuklarınızla, oynadığı oyundan
neden bu kadar zevk aldığını size anlatmasını ri-
ca edin ondan. Çocuk hangi sanal ortamlarda bu-
lunduğunu, seyrettiği içeriğin yaşına uygun mu de-

ğil mi, bunların sorumlusu olan ebeveynler mut-
laka kontrol altında tutması çok önemlidir. Sade-
ce çocuğunuzun „cocuk aklı ile“ korku-kurgu, yan-
lış ve ona uygun olmayan içeriklerle karşılaşma teh-
likesi bir yana – cok açık olalım, günümüzde art
niyetli Pedofiller (çocuk istismarcılar) internette yo-
ğun şekilde çocuk avındalar ve ailelerin haberi yok
teknolojinin perde arkası korkunç yüzünden. Bu
tür gelişmeler ve dolayısıyla büyük tehlikeler de
maalesef mevcut günümüz Teknolojisinde! „Ava
gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz“. Bu
atasözümüz neyi anlatıyor? Kuşlar gökyüzünde uç-
suz bucaksız diledikleri gibi uçarken avlanmak teh-
likesinden kurtulamadıkları gibi, insanoğlu da hiç
ummadığı şekilde dert sıkıntı, bela ve felaketler-
le karşılaşabilir. Fakat bazı dertleri kendimiz ya-
ratırız ama bundan haberimiz yok! Çocuklarımı-
zın 12-14 yaşlarına dek Teknoloji Kullanımlarını
yeterince kontrol altına almazsak, bunun kötü so-
nuçları çocuklarımızda 12-20 yaş arasında büyük
olasılıkla çıkabileceklerini biliyormuydunuz?
Depresyon, Dikkat eksikliği, Kaygı bozukluğu, Ta-
kıntılar gibi rahatsızlıkların varlığı, Sosyal uyum-
suzluklar ve arkadaşları ile sorun yaşadıkça da-
ha fazla teknolojik oyun oynamaya yönelmeler
oluşabilir. 
Kendi ellerinizle çocuklarınıza bunlardan hangi-
sini uygulamak istersiniz? Hiç birini degil mi, onun
için bu konu ile yakından ilgilenmeye devam ede-
lim, hatta çevremizde sohbet konusu olarak gün-
deme getirelim ki, insanlarımızın bilinci artsın in-
şallah bu konuda. „Kar zararın kardeşidir ve za-
rarın neresinden dönersen kardır“ demiş yine
Atalarımız. Hiç bir şey için geç kalınmış değildir.
Çocuklarımız Teknoloji ile çok fazla vakit geçi-
riyorsa, teknoloji olmadığında kendi başına ne ya-
pacağını ve nasıl vakit geçireceğini bilmiyorsa, Tek-
nolojisini elinden almak istediğinizde çocuğun ver-
diği tepkiler aileyi zor durumda bırakıyorsa, en sağ-
lıklısı bir Çocuk-Ergen Psikatri Uzmanı/Psikolog
(Kinder- und Jugend-Psychiatrie/Psychologie)
yardımına baş vurmaktır. İlerde çocuklarımızın yu-
karda sıraladığım rahatsızlıklara (depresyon vs.)
maruz kalmamaları için bu durumda Aileler pro-
fesyonel yardım almalarını tavsiye ederim.

Selam ve Sevgilerimle

MANŞET ABLA

Çocukların internet bağımlılığı

Huzur
Gun̈ümüz dünyasında yoğun etkilere

mağruz kalmış hayatımızda huhurlu olmak,
yada huzura kavuşmak çoğu zaman zor ola-
biliyor. Sevinebilmek, mutlu olmak ve hu-
zur bulmak, herkezin istediği ve çoğumu-
zun ulaşamadığı bir durum.

Huzur ve mutluluğa ulaşmak için çıktı-
ğımız bu hayat yolculuğunda, en önemli ola-
nı, kendimizi unutup, hayatımızda eksik di-
ye gördüğum̈üz daha doğrusu zannettiğimiz,
asıl başkalarının beklentilerini yerine getir-
mek için çabalarken, gerçek hedeften uzak-
laştığımız için, huzur ve mutluluk yerine hu-
zursuz ve mutsuz oluyoruz.

Başkalarının beklentilerine değilde asıl
ihtiyacımız olan kendimize ve ihtiyaclarımıza
kulak verdiğimizde, huzura ulaşmamız da-
ha kolay olacaktır.

Huzurlu olabilmek için güvenmek ve
güvende olmak kadar endişe, kaygı ve kor-
ku sahibi olmamakta gereklidir. Hayatta in-
sanlara ve başta kendine güvenmek kaygı ve
endişeyinin azalıp zamanla yok olmasını sağ-
lar. Sağlıklı bir güven ortamında bulunup bu-
nun farkında olduğmuzda, huzur ve mutlu-
luk içimizi saracaktır.

Mutlu ve huzurlu olabilmek için sevi-
nebilmek gerekir, mesela yaşadığın için se-
vinebilmek. Sevinebilmek için önce nega-
tiv duygu ve düşun̈ceden arınabilmek ge-

rektirir. Hırs, kıskançlık, nefret ve sürekli bir
us̈tün olma isteği, egoist olmak huzurlu bir
kalbe sahip olmamızı engelleyebilir.

Kendimizi unutmadan başkalarının mut-
luluğu için çalışıyor ve topluma faydalı ola-
biliyorsak, başkalarını sevebiliyor ve mut-
lu olmalarına sevinebiliyorsak buda bize hu-
zur verir. Negativ düşüncelerden arınmak,
dengede olmak ve düzen sağlıklı bir hayat
yaşamamızı sağlar. Hayatımızın önemli
suẗunları olan yemek, doymak ve tehlikede
olmamak huzurlu olmamız için bir sebeb da-
hi olabilir. Mutluluk ve huzur asıl kendi içi-
mizde ve ona erişmemiz ve yaşayabilmemiz
kendi elimizde. Mutlu ve huzurlu hayatla-
rınız olsun...

Hazırlayan: Hatice Altunova

Almanya Başbakanı Angela
Merkel ve eyalet başkanları ile  al-
dıkları karar doğrultusunda belirli
kurallara riayet etmek şartıyla
kuaför ve berber salonları  yeni-
den hizmete başladı.

Berber ve Kuaför salonlarin-
da  bu nedenle ilk hafta yoğunluk
yaşandığı gözlendi.

Wilhelmsburg`ta uzun yıllar-
dır hizmet veren   Berber Yusuf,
açılma kararının çok iyi karşıla-
dıklarını belirterek, "2,5 ay ka-
palıydık. Zor zamandı.

Ilk hafta cok  yoğunluk vardi,
şuan bu yogunluk bitti". insanla-
rın dışarı çıkmaktan korktugunu
dile getirdi.

Berber Yusuf , kapandıkları
dönemden bu yana kendilerine
söz verilen devlet yardımlarının
hala ulaşmadığını vurgulayarak,
"Kendi imkanlarimla  ayakta ka-
labildim. Birkaç arkadaşım dük-
kanlarını kapatmak zorunda kal-
dı. Bundan sonra ne kadar açık
kalacağız, ne zaman kapanacağız
diye endişeli bir bekleyişimiz de
var." diye konuştu.

Berber ve Kuaför salonlarina
gelenler önce hazırlanan kişisel
bilgiler formunu doldurmak zo-
runda kalıyorlar.

Maske ve mesafe kuralına
uymayanları kabul etmiyoruz.
dedi.

Berber Yusuf : 
Maske ve mesafe
kuralına
uymayanları
kabul etmiyoruz
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Bir kimse vefat ettiğinde
eğer yeterli şartlar oluşmuş ise
geride kalanlara emekli aylı-
ğı bağlanabilir. Eşe bağlanan
aylığa dul aylığı, çocuklara
bağlanan aylığa ise yetim ay-
lığı denir. Ölüm anında şartları
tutan kişiler otomatik olarak
aylığa hak kazanır.
Erkekler vefat eden eşinin

aylığını alabilir mi?
Vefat tarihinde yasal olarak

evli olan her eş dul aylığına
hak kazanabilir. Bu konuda
herhangi bir cinsiyet ayrımı
söz konusu değildir. Yani ka-
dın erkeğin maaşını; erkek de
kadının maaşını alabilir. Tabiî
ki aylığa hak kazanmak için
ölen kişinin yeterli çalışması-
nın ya da borçlanma süresinin
olması gerekir. Dul kalan eş, yeniden evlendiği ta-
rihe kadar bu aylığı alabilir.  
Başka gelirleri olan kişiler dul aylığı alabilir mi?

Başka bir aylığı ya da geliri olan kişiler de dul
aylığına hak kazanabilir. Gelir düzeyinin çok yük-
sek olması ya da çok zengin bir kişi olması dul ay-
lığı almasına engel değildir. Sadece şu fark vardır ki
geliri olan kişiler vefat eden eşinin aylığının % 50’
sini, geliri olmayan eşler ise % 75’ini alabilir. Bir eşin
hem Almanya’dan hem Türkiye’den vefat eden eşi
üzerinden aylık almasında herhangi bir yasal engel
bulunmamaktadır.  Bir kişi Almanya ve Türkiye’den
hem kendi maaşlarını hem de vefat eden eşlerinin
maaşlarını aynı anda alabilir. Bizim bu şekilde dört
aylık birden bağladığımız örnek dosyalar olmuştur.

Ne kadar süre içerisinde başvurulabilir?
Dul aylığına başvuru için bir zamanaşımı süre-

si söz konusu değildir. İstenildiği zaman müracaat
yapılabilir. Ancak geçmişe yönelik aylıkların eksiksiz
alınabilmesi için 5 yıl içerisinde başvurulmasında aza-
mi fayda bulunmaktadır.

Yetim aylığı hangi şartlarda alınır?
Vefat eden kişinin geride kalan kız ve erkek ço-

cukları da yetim aylığına hak kazanabilir. Erkek ço-
cukları öğrencilikleri devam ediyorsa 25 yaşına ka-
dar kız çocukları ise bekar ya da dul oldukları sü-
rece ömür boyu yetim aylığı alabilir. Genel olarak
yukarıdaki dul aylığına ilişkin açıklamalar yetim ay-
lığı için de geçerlidir. Dul aylığından farklı olarak
yetim aylığı almak için kişinin muhtaç durumda ol-
ması gerekmektedir. Yani başka bir yerden aylığı ya

da geliri olan kişiler bu aylığı
alamaz. Bunun bazı istisnala-
rı da mevcuttur. 
Vefat tarihi itibariyle Türki-
ye’de hiç çalışması olma-
yan ya da yeterli çalışması
olmayanlar üzerinden dul

aylığı bağlanabilir mi?
Yurtdışında yaşayan ve ça-

lışan bazı kişiler Türkiye’de
yeterince çalışması olmadan
vefat etmiş olabilirler. Bu du-
rumda yakınlarının yine de
ölüm aylığına bağlanabilme
şansları vardır. Bu kişilerin
ölmesi dosyalarının tamamen
kapanması anlamına gelme-
mektedir. Sürelerin ihya edil-
mesi ya da borçlanılması yo-
luyla sağ kalan eş ya da çocuk
az bir para ödeyerek iyi bir

maaşa bağlanabilir.  Sağ kalan eş ya da çocuk ma-
vi kartlı ise bu kişilerin ölen eş adına yurtdışı borç-
lanma talepleri SGK tarafından reddedilmektedir. Bu
durumda dava yolu ile haklarını kazanma imkanları
söz konusudur.   

Emekliliğinizi riske atmayın !!
Emeklilik hayatınız boyunca alacağınız bir ge-

lirdir. Bazı tecrübesiz memurlarca veya bu alanda her-
hangi bir eğitimi olmayan kişiler aracılığıyla yan-
lış borçlanmalar yapıldığına şahit oluyoruz. Hatayı
yapan memur ya da kişiler bu konuda ne bir so-
rumluluk üstlenmekte ne de size bir çözüm ürete-
bilmektedir. Yapılan hata sizin ömür boyu düşük ay-
lık almanıza sebebiyet vermektedir.  Daha sonra ya-
pılan işlemi düzeltmek çok zor olmakta bazen de da-
va açmanıza yol açmaktadır. Emeklilik uzmanı ya
da SGK uzmanı olarak kendini tanımlayan insan-
lardan da vatandaşlarımızın uzak durması gerek-
mektedir. Zira öyle bir unvan bulunmamaktadır.
Emeklilik işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaş-
lar alanında uzman avukatlara başvurduğu takdir-
de mağduriyetlerini asgariye indirebileceklerdir.
Unutmayın emeklilik ömür boyu sürecek bir hak-
tır. Emekliliğinizi riske atmak istemiyorsanız işle-
minizi yaptıracağınız memur ya da kişinin sosyal gü-
venlik hukuku eğitimi alıp almadığını araştırınız. Şa-
yet önceden işlemlerinizi bu tür kişilere yaptırmış ve
sadece yaşınızı bekliyorsanız dosyanızı tekrar kont-
rol ettiriniz.  Paylaştığımız diğer yazılarımızı ve gün-
cel bilgileri Facebook adresimizden ve YouTube ka-
nalımızdan takip edebilirsiniz.

ÖLÜM AYLIĞI HANGİ HALLERDE BAĞLANIR?

Av. Talha Barut
Facebook: @avukatimiz

YouTube: @Avukat Talha Barut
www.talhabarut.com - 040 636 93 310

GENÇ FOTOĞRAF SANATÇISINDAN SERGİ!

Haber: Ali Akdemir
Hamburg Manşet
Denizlili fotoğraf sanatçısı Altay

Tuz, Almanya'nın dünyaya açılan liman
kenti Hamburg'da   kişisel fotoğraf ser-
gisini açtı.Mimar Sinan Üniversitesinin
fotoğraf bülümünden 2019 yılında me-
zun olan fotoğraf sanatçısı Altay Tuz
"Sadece Üyelere" konulu fotoğraf ser-
gisini ,  Batı Atölye'si (Westwerk) sa-
lonunda sergiledi.

Sergi hakkında bilgi veren Tuz, "Pan-
demi döneminde Kültür Alışverişi  ne-
deniyle Hamburg belediyesinin  davetli-
si olarak  2021 yılının ocak ayı başından,
mart ayının sonuna kadar burada olmak
ve dünya kültür  şehri olan Hamburg'da
kişisel sergimi açmanın mutluluğunu ya-

şıyorum" dedi.
Daha öncede  bugüne kadar çekmiş ol-

duğu doğa ve hayvan fotoğraflarından olu-
şan sergisini Türkiye'de açtığını ifade
eden Altay Tuz,"Sergimin açılışına gelen
herkese çok teşekkür ediyorum" ifadele-
rini kullandı.

Altay Tuz Hamburg Sanat Üniversitesi
kayıt başvurusu yaptığını, tekrar bu kül-
türel dünya şehrine  geri gelmekten mut-
luluk duyacağını belirtti.  

60 YILLIK GÖÇ HİKAYESİ 
SERGİDE ELE ALINMIŞ

Altay Tuz'un "Sadece Üyelere" sanat
eseri Türk kökenli işçilerin boş zamanla-
rını geçirdikleri kahvelerde çekilen fo-
toğraflardan oluşmakta. 60 yıl sonra bile
bu işçiler yeni yurta ait olma konusunda

gündelik zorluklarla ve mücadelelerle
karşı karşıya kalıyorlar.  Bir düşünce
"Rüya Vatanı" günlük hayal kırıklıkları-
nı hafifletir ve ihtiyaç sahiplerine ruhsal
ve psikolojik bir barınak sunar. Rahatlık
ve güvenlik duygusu taşıyan adeta  "ko-
rumalı adalar" oluşturulur. 

Altay Tuz'un fotoğrafları göçmen ve
mültecilerin hayat biçimlerini nasıl yaşa-
dıklarını sorguluyor. Tek bir resimde hem
batılı bir yaşam tarzı,  hem de resim be-
lirtileri ile Türk kökenli göçmenlerin  ge-
lenekleri, işaretleri ve asılları görülebili-
yor. Tuz, "Sadece Üyelere" adlı projesi-
ni Alman ve Türk toplulukları arasında di-
yalogları başlatmak için iyi bir fırsat ola-
rak görüyor. Bu proje Almanya'da  sade-
ce belirli yerlerde üretilmiş olsa bile, re-
simlerin bize "evrensel vatan" fikrini
gösterdiğine inanıyor.  Tuz'un sanatsal  ça-
lışmaları, küreselleşme ve kentleşmeyle
ortaya çıkan sorunları bize gösteriyor. Eser-
lerde hayal gücü fikirleri ile görselleşti-
rilmiş özel alanlar, sınırlar, çitler ve böl-
me çizgileri hakim gözüküyor. 

"FOTOĞRAF ÇEKMEK
BENİM  YAŞAM TARZIM" 

"Fotoğraf ve Edebiyat benim her za-
man  ilgimi çekmiştir"diyen genç fotoğ-
raf sanatçısı Altay Tuz İstanbul´da  sanat
eğitimini bitirdikten sonra, ileriye dönük
değisik fotoğraf kavramları ile  ilgilenmeya
başlar.  Örneğin mekan, zaman, çağdaş
kimlik siyaseti. Tuz bu kavramlarla  ilgi-
li çektiği fotoğraf eserlerini ise, zaman za-
man sergilerde sanatseverlerin beğenisi-
ne sunmak istiyor.

Altay Tuz

Kökeni yüzyıllar öncesine dayanan ve mutfak
kültürümüzün dünyaca tanınmasına ve sevilmesine
özellikle öncülük eden lezzetimiz kebaplar bu se-
fer kafaları karıştırdı. Nasıl mı? Hamburg'da adım
başı rastladığımız ve hem Türk hem yabancı va-
tandaşların oldukça ilgi gösterdiği, neredeyse tıka
basa dolu Urfalı kebapçılarımızın isim benzerli-
ğinden çıkan ve mahkemeye yansıyan tartışması
gündeme bomba gibi düştü. Mevcut logo veya isim
ile benzerlik bulunmadığı taktirde her işletmenin
marka olarak tescil edilebilmesi, dünyada birçok
ülkede olduğu gibi Türk vatandaşlarımızın yoğun
olarak yaşadığı Almanya'da da popülasyonları hız-
la artan, her birinin isminde Urfa ve kebap kelimesi
geçen onlarca işletme artık kendilerine yeni isim
bulmakta zorlanıyor. 

MARKA SORUNU HAKKINDA NE DEDİLER?
Biz de sorumlu gazetecilik anlayışımız gereği,

konuya aydınlık getirerek vatandaşlarımızın
sorunlarına çözüm sürecinde yardımcı olabilmek
adına mikrofonlarımızı hem konunun taraf ve ta-
nıklarına hem de çevre işletmecilerle uzman avu-
katımıza yönelttik.

AS URFA - SALİH İNCE 
Geçtiğimiz günlerde, 48 yıldır burada yaşa-

dığını belirten ve kendisi de bir Urfalı olan As
Urfa'nın sahibi Salih İnce, "Bizim

ismimiz As Urfa. Daha önce
Öz Urfa'ydı fakat ortakları-
mızla anlaşamayarak ayrılma
yoluna gidince, 'Öz' kelime-
sini onlara bırakarak, kendi
ismimizin başına 'As' ekledik.
Bütün bu işletmelerin sahip-

leri Urfalı, işletme adla-
rı da Urfaspor'un

renkleri olan sa-
rı ve yeşildir.
Zaten bu bay-
rak yetiyor, so-
nuçta herkes
kendine ait kıs-
metini yiyor."
şeklinde konu-

şurken, Urfa'ya ait sulu yemek dışındaki yemek
kültürlerini burada sürdürmeye çalıştıklarını
belirtti. 

ÖZ URFA - ABDULLAH ÖKÜZBOĞAN 
Aynı konu hakkında mikrofonlarımıza konu-

şan Öz Urfa işletmecisi Ab-
dullah Öküzboğan ise
1994'te Hannover, 2001 yı-
lında da Hamburg'ta işlet-
melerini hizmete sundu-
ğunu belirterek bahsi geçen

tarihten itibaren isimlerinin
patent haklarını aldıklarını

açıkladı. "Gastronomi ala-
nında ilk açılan Öz

Urfa biziz ve Öz
Urfa ismi pa-
tenti ile bize
aittir. Bizim
logoyu kul-
lananlar ka-

patılabilir. Bizden başka kimse logomuzu kulla-
namaz." şeklinde açıklamada bulundu. Kendile-
rinden sonra açılan işletmelerin Öz Urfa'ya baka-
rak taklit ettiklerini iddia eden Öküzboğan, "Kimi
Urfa'nın yanına başka kelime ekliyor ama hepsi bi-
zim konseptimizi kullanıyorlar. Urfa'nın yemek-
lerini Almanya'ya meşhur eden biziz. Bizim usta-
larımızı aldılar. Öz Urfa sahibi kendisi de ustadır,
özellikle et ve ürünleri üzerine çalıştık. 2-3 sene bo-
yunca ustalara bırakmaz kendim çalışırdım. Daha
sonra yeğenim Doğan ustayı yetiştirdim. Şimdi o
benim görevimi yapıyor, ben de yönetimdeyim."
şeklinde konuştu.  Urfa ismini herkesin kullana-
bileceğini hatırlatan işletmeci Öküzboğan, "Bizim
logomuz ayrıdır ve kimse Öz Urfa olarak işletme
açamaz. Almanya'da birkaç kişi Öz Urfa ismini kul-
landı. Hemen müdahale ettik ve kaldırttık. Kebap
olarak da herkes bizi tanıyor, yaklaşık 27 senedir
Öz Urfa'yı yürütüyoruz. Yaptığımız kebapları ne
Türkiye'de ne de Almanya'da kimse bizim gibi ya-
pamaz. Bu konuda özellikle iddialıyım." dedi.  Öz
Urfa'nın ilk açıldığında künefeyi kimsenin bilme-
diğini söyleyen Abdullah Öküzboğan, "Garsona,
buraya gelen her müşteriye künefe bizden ikram
olarak verilecek dedim. Bir ay boyunca sürekli kü-
nefe ikram ettik. Sonra çok beğenildi. O konuda
da iddialıyım künefeyi de kimse bizim gibi yapa-
maz." şeklinde konuştu. Şimdi lezzetler damak zev-
kine göre değişse de herkesin gözü isimler hakkında
uzlaşma sağlanacak bu mahkemede. 

KÖZ LEZZET URFAM - ADİL BESLENMİŞ  
Köz Lezzet Urfam'ın sahibi Adil Beslenmiş

konu ile ilgili olarak gaze-
temize yaptığı açıklamada
"Urfa Türkiye'ye ve dün-
yaya mal olmuş bir şeh-
rimizdir. Çünkü tarihi ile
Hz. İbrahim'in mekanıdır.
Hz. İbrahim'in Nemrut
tarafından ateşe atıldığı bir

şehirdir. Bu nedenle
bir şahsa mal

edilemez.
Kısacası
Urfa kim-
s e n i n
Babası-
nın ma-

lı değildir, kimseye ait şehri değildir. Dünyaya
mal olmuş bir kültür mirasıdır. Bu sebeple 'Ur-
fa' kelimesinin bir marka olarak tescil edilmesi
pek hukuki değildir. Konuşmasına "Bizim res-
toranımız Köz lezzet Urfam`dır” Renklerimiz de
Urfaspor̀ un renkleridir. Biz Urfalı hemşeriler ola-
rak birbirimizi mahkemeye verip, tabelalarımı-
zı indirmektense Hamburg ‘ta kardeşçe yaşa-
malıyız. Benim ismimi ve tabelamı eğer kon-
septimize uygun bir şekilde kullanmak isteyen
bir hemşerimiz olursa, kesinlikle hak veya üc-
ret talep etmeyeceğim." şeklinde devam eden res-
toran sahibi, bu yüzden çıkan tartışmalara,
hemşeriler olarak artık bir son verilmeliyiz. 
M.EMİN SÜZEN – İŞ ADAMI KANAAT ÖNDERİ 

Görüştüğümüz Urfalı iş
adamı ve kanaat önderi
Mehmet Emin süzen
konu hakkında şu şe-
kilde açıklamada bu-
lundu. “Geçmişte bazı
hemşerilerimiz arasın-
da böyle bazı sorunlar

çıkmıştı. Ama hepsi gü-
zel bir şekilde anlaşarak çö-

züldü. Kendilerine tav-
siyem herkes kendi
ismini kendi logo-
sunu kullansın kim-
se kimsenin huku-

kuna tecavüz etmesin hepsinin restoranları gü-
zel, yemekleri de lezzetlidir.”

İSİM BENZERLİKLERİ MANŞET 
GAZETESİNİ DE ETKİLEDİ 

KÖZ URFA - DOĞAN ÖZTÜRK VE URFAM
RESTAURANT - MAHMUT BOZKURT 

Manşet gazetemizin 1. sayısında çıkan es-
naflarla ilgili haberimizde, Urfa adını taşıyan res-

toran isimleri sebebiyle Köz
Urfa işletmecisi Doğan Öz-

türk bu isim konu-
suna tepki göster-

miş Haberimizde
restoran ismi “Urfam

Restaurant”  şeklinde ya-
zılması gerekirken “Ur-

fam Köz” olarak ge-
çince işletme sa-
hibi Öztürk,
Mahmut Boz-
kurt'u araya-
rak kendisini

uyarmıştı. Bölgede içinde “Urfa” ismi geçen
10’dan fazla  restoran olması kafaları karıştırdı.
Bu kafa karışıklığı yüzünden
ufak çapta bir tartışma
yaşanmış oldu. “Köz
Urfa” isminin kendisi-
ne ait olduğunu ve ken-
disinin Marka olarak
tescil ettiğini belirten
Doğan Öztürk, bunun
dışında her hangi bir ki-
şi yada şirket bu ismi
kullandığı taktirde
mahkemeye
verileceği-
ni söyledi.
Ş i m d i y e
kadar 9 ta-
ne isim tes-
pit edip ta-
belalarını hukuki yolla indirdiklerini dile getir-
di. Aldığımız bilgilere göre özellikle “Köz Ur-
fam Lezzet” ve “Urfam Köz Restaurant” ile geç-
mişte konunun birçok kez mahkemeye taşınmış
sonra  Urfa şehri Kanaat önderleri ve iş adam-
larının araya girmesiyle sulh ile çözülmüştür.

MARKA UZMANI - İLYAS GÜÇLÜ
*Gazetemiz Manşet’e özel açıklamalarda bu-

lunan Goldcliff Stark Avukat bürosunun genel
müdürü ve patent ve marka uzmanı Av. İlyas Güç-
lü marka konusu ile ilgili tartışmayı değerlendirdi.
Güçlü, “Alman Marka Kanunun
8. inci maddesine göre ayırt
edici niteliğe sahip olmayan
ve yalnız coğrafi kaynak
belirten işaretler marka ola-
rak tescil edilemez. Bu ne-
denle hiç kimse, sadece Şan-
lıurfa, kısa adıyla da Urfa
olarak tanınan ‘Urfa’ şehir is-
mini marka olarak tescil ede-
mez. Lakin ayırt edici öze-
liğe sahip olan bir logo
veya harfler/kelimeler
ile beraber bir kom-
binasyon oluştura-
rak koruma altına
alınabilir. Alman Patent Kurumu, ÖZ ve KÖZ ke-
limeleri restoran hizmeti alanında genel bir ibare ol-
madığına karar vermiş ve bu nedenle ÖZ URFA ve-
ya KÖZ URFA marka olarak kabul etmiştir.“ şek-
linde konuştu.“Her ne kadar KÖZ kelimesi halk ta-
rafından ızgara yapılan bir lokanta olarak algılan-
sa da sonuçta restoran hizmetin özünü belirtmez.“
diyen Av. Güçlü, Alman Patent Mahkemesi‘nin 2016
yılında verdiği “Mangal“ markası ile ilgili karara işa-
ret etti. Patent Mahkemesi, ‘Mangal‘ kelimesinin yal-
nızca bir yardımcı alet olduğunu veya sadece lo-
kantada sunulan yiyecek türünü belirttiğini ama ız-
gara lokanta hizmetinin kendisini belirtmediğini tes-
pit etti.“ Av. Güçlü, “Restoran alanında bu iki tes-
cilli marka, yani Öz Urfa ve Köz Urfa ile aynı ve-
ya benzer olan yeni işletmeler dikkat etmesi lazım.
Genel görünüş açısından tescilli marka ve yeni iş-
letmenin ünvanı arasında bir benzerlik varsa ve halk
tarafından bu iki restoran arasında bir bağlantı kur-
ma, yani çağrıştırma dahi karıştırma ihtimali varsa,
Alman Marka Kanunun 14. maddesine göre bir mar-
ka hakkının ihlali söz konusu olur. Marka ihlali da-
vaları masraflı olduğu gibi aynı zamanda tazmina-
tı da yüksektir.“ sözlerini aktardı. Almanya’nın her
yerinde yeni kurulan işletmelere Marka ve Patent
konularında destek verdiğini belirten Av. İlyas
Güçlü, kendisine info@goldcliff-stark.de mail ad-
resinden kolayca ulaşabileceğini bildirdi. 

Urfa’lı Ünlü Kebapçıların Marka Kavgası

Abdullah
Öküzboğan

Marka Uzmanı Av. İlyas Güçlü

Mehmet 
Emin Süzen 
Urfa Şehri 
Kanaat Önderi

Salih İnce

Doğan 
Öztürk

Mahmut
Bozkur

Adil 
Beslenmiş



Zwei Freunde legen als Startkapital ein paar
Tausend Euro zusammen und beschliessen
2002 in Hamburg in einem Studenten-
wohnheim das fritz-kola-Projekt zu starten. Ins-
besondere in ethnischen Kreisen stieß die
fritz-kola auf große Begeisterung und en-
twickelte sich in den nächsten Jahren durch

ein schnelles Anwachsen zum “besten Grün-
dungsunternehmen des Jahres 2010”. Diese
Auszeichnung motivierte. Genau im Jahr
2010 fing man auch an ins Ausland nach
Dänemark zu exportieren.  

Auch auf dem türkischen Markt hat fritz-ko-
la seinen festen Platz eingenommen und
man kann es in türkischen Restaurants, Im-
bissläden und am Kiosk in jeglicher Vielfalt
finden und auch sehr oft auf unseren Es-
stischen sehen.

Unser heutiges Interview führen wir Ham-
burg Manset gazetesi (Zeitung)  deshalb mit

Dominik, dem Verkaufsberater von fritz-ko-
la für Hamburg und Umgebung.. Seine

türkischen Kunden sind sehr zahlreich
und lieben ihn alle sehr. 

Interview : Yasemin Duman /
Hamburg Manset Gazetesi
(Zeitung) www.manset.de

Merhaba Dominik, unsere
Firma Ararat GmbH ist seit
Jahren fritz-kola´s Getränke-
fachgroßhändler (GFGH) und
wir arbeiten eng zusammen.
Damit unsere Leser Dich auch
kennenlernen,  würdest du uns
ein wenig von Dir erzählen?

Ich bin Dominik, 32 Jahre alt und
wohne in Hamburg. Ich spiele gerne
Fussball und fahre viel Rennrad.

Welche Berufserfahrungen 
hast Du?
Ich habe schon viele Dinge im

Leben gemacht und immer mit Men-
schen zusammengearbeitet. Ur-
sprünglich habe ich eine Ausbildung

bei einer Bank gemacht und habe bis 2017
bei der HASPA gearbeitet. Das war mir
aber irgendwann zu langweilig.  Dann lebte
ich für ein Jahr in der Türkei und arbeitete für
den Reiseveranstalter TUI. Seit Ende 2018 ar-
beite ich mittlerweile im Bereich Conven-
ience. Zuerst für die E.Zigarette JUUL und seit
Anfang 2020 für fritzkola.

Wie ist Dein  Verhältnis mit den Kunden
auf dem ethnischen Markt?

Sehr gut. Schon als kleines Kind hatte ich
viele ausländische Freunde und kenne die
Kulturen daher  schon viele Jahre. Seit
meiner Zeit in der Türkei, kann ich die Kul-
tur allerdings noch viel besser verstehen.
Für mich ist jeder Mensch gleich. Egal ob
schwarz oder weiß, dick oder dünn, Mann
oder Frau und das merken auch meine
Kunden. Mittlerweile kann ich sehr gut ein-
schätzen, was meinen Kunden auf dem
ethnischen Markt wichtig ist.

Welche Unterschiede gibt es Deiner
Meinung nach zwischen deutschen und
ausländischen Kunden?

Die ausländischen Kunden sind oft zu spät. 
Spaß beiseite..
Meiner Meinung nach, sind ausländische

Kunden die besseren Unternehmer. Sie wis-
sen einfach, wie man Geld verdient. Sie sind
sehr fleißig und bodenständig. Geschäftlich
betrachtet, sind ausländische Kunden auch
sehr starke Verhandlungspartner, die immer
ein klares Ziel vor Augen haben. Das mag ich
sehr. Kann aber manchmal etwas anstren-
gend sein.  Wenn man sich gegenseitig mag,
entstehen aber auch sehr schnell herzliche
Beziehungen. Hier gilt noch der Hand-

schlag und das gesagte Wort. 
Was könnte man noch besser machen?
Weniger CocaCola und noch mehr fritzko-

la verkaufen.  Ich wünsche mir noch viel mehr
Kunden aus den BereichenShishaBars, Dön-
er-Imbissen und ausländischen Supermärkte.
Hier steckt nämlich sehr großes Potenzial für
alle dahinter. 

Wie hat sich die Covid Pandemie auf
fritz-kola und Deinen Arbeitsalltag aus-
gewirkt?

Sehr. Wir sind kein großer Konzern wie z.B.
CocaCola. Daher hat uns die Pandemie stark
getroffen. -Um auch künftig alle Arbeit-
splätze zu erhalten, hat fritzkola von Dezem-
ber – März alle Mitarbeiter*innen in Kurzarbeit
geschickt. Das war natürlich für alle sehr
schmerzlich. Ich bin aber sehr dankbar, dass
ich meinen Job behalten durfte und weiter
mit Euch Tee trinken und  fritzkola verkaufen
darf.  Ich merke aber auch, dass alle Men-

schen etwas näher zusammenrücken und
zusammenhalten, als vor der Pandemie. In
dieser schwierigen Zeit, haben wir nämlich
alle mit denselben Problemen zu kämpfen.
Im Rahmen unserer Möglichkeiten bei fritzko-
la, versuchen wir jeden Kunden mit Wer-
beartikeln und Aktionen zu unterstützen.

Zum Schluss möchte ich mich bei der Fir-
ma Ararat und der Hamburg Manset gazete-
si (Zeitung) für das Interview bedanken.
Ohne die Firma Ararat sowie alle anderen
Getränkegroßhändler hier in Hamburg wäre
es nicht vorstellbar, dass unsere Kunden je-
den Tag eine gekühlte fritz-kola kaufen kön-
nen. Danke!

Hamburg Manset Gazetesi (Zeitung)
dankt Dominik für dieses aufschlussreiche
und  informative Interview und wünscht
fritz-kola weiterhin viel Erfolg.
Wir müssen einfach nur miteinander sprechen.
Also ruft mich gerne an..015128295616

13Haber

Hamburg,Lübeck, Kiel ve çevre şehirde günlük et ve Tuna ürünlerinin servisini yapıyoruz
Kuzey Almanya’daki Tüm Büyük ve Seçkin Marketlerde “TUNA” Markasının Ürünlerini İsteyebilirsiniz.

Günülük Restorant ve Gastronomi Servisimiz Mevcuttur.
Dratelnstrasse 24 21109 Hamburg  Tel: 01793407712   info@yeter-flaischerei.de - www.yeter-flaischerei.de

fritz-kola’s erfolgreicher Verkaufsberater

Saarland Modeli ile Korona kısıtlamalarından normal hayata dönüş
Hamburg Manşet 

Saarland, Korona Lockdown kısıtlamarından çı-
kan ilk federal eyalettir. Açık hava yemeğinin ya-
nı sıra sinemalar, tiyatrolar ve spor salonlarının tek-
rar açılmasına izin verildi. Model proje bilimden ve
siyasetten eleştirilerle karşılaştı. Çünkü enfeksiyon
sayısı artıyor. Artan enfeksiyon sayısına rağmen, Sa-
arland bugün korona kısıtlamalarını bitiriyor. Açık
hava restoranları, çay bahçeleri, sinemalar, tiyatrolar,
konser salonları, spor salonları ve tenis salonları-

nın yanı sıra bir dizi tesislerin yeniden açılmasına
izin verildi. Aynı masada 10 kişi birlikte oturabile-
cek. İlk defa, bir federal eyalet korona model pro-
jesi başlatıyor. "Saarland Modeli" ile eyalet hükü-
meti vatandaşlara yeniden daha fazla özgürlük ver-
mek istiyor. Saarland'ın CDU'dan Başbakanı Tobias
Hans, "Bir yıllık pandemiden sonra, kapatmak ve
kısıtlamaktan daha fazlasını düşünmeliyiz" dedi.

Ve: "Saarland modeli ile hiç bir korona en-
feksiyonu tespit edilmemeli."

Çünkü ne kadar çok test edilirse, o kadar çok keş-

fedilir. "Deney" yok: Hükümetin kararına göre, bu
formdaki açılışlara yalnızca yedi günlük olay, ya-
ni bir hafta içinde 100.000 kişi başına yeni enfek-
siyon sayısı 100'ün altında sabit olduğu sürece izin
verilmektedir. Üç günde görülme sıklığı 100'ün üze-
rine çıkarsa, diğer şeylerin yanı sıra perakendeci-
ler için genişletilmiş bir test zorunluluğu (sarı) olan
bir trafik ışığı sistemi devreye girer. Sağlık sisteminde
aşırı yüklenme tehdidi varsa, acil durum freni (kır-
mızı) çekilmelidir: Tekrar kısıtlamalar yürürlüğe gi-
rer. Ama şimdi trafik ışığı şu an için yeşil: Kafe ve

restoranlarda, iki haneden beş kişiye kadar, bilgi-
lerini verirlerse ve önceden randevu alırlarsa teraslara
oturabilirler. Bunun için test gerekli değildir. Daha
fazla insan birlikte oturduğunda, hepsinin negatif
bir teste ihtiyacı var. Sporda ve futbol gibi temas
sporlarına artık test kuponu ile tekrar izin veril-
mektedir. Saarland'daki sorumlu eyalet yetkilisi Pa-
zartesi günü için 91,3'lük enzidenz oranı bildirdi.
İki hafta önce (23 Mart) 65.6 idi. Robert Koch Ens-
titüsü'nde (RKI) bu rakam şu anda 85,7 olarak ve-
rilmektedir.

Tobias
Hans

Hamburg Manşet 
Das in der vergangenen Woche

vorgestellte Saarland-Modell starte-
te am 6. April 2021. Der Ministerrat
hat dazu die neue Verordnung zur
Eindämmung der Corona-Pande-
mie mit einem Drei-Stufen-Plan be-
schlossen, dieser enthält ein strin-
gentes Management, das abhängig
vom Infektionsgeschehen und der Si-
tuation der Krankenhausversorgung
auch eine Notbremse beinhaltet. 

Ministerpräsident Tobias Hans:
„Mehr impfen, mehr testen, mehr
Achtsamkeit, mehr Möglichkeiten:
Das ist die Formel, mit der wir

als Saarland in der Bekämpfung
der Corona-Pandemie neue Wege ge-
hen wollen. Mit dem Saarland-Mo-
dell soll keine Corona-Infektion un-
entdeckt bleiben. An die Stelle der rei-
nen Kontaktbeschränkungen werden
Testauflagen treten. Hinter diesem

Systemwechsel steckt das Ziel, die
Pandemie mit weniger Grund-
rechtseinschränkungen ebenso wir-
kungsvoll einzudämmen, ohne das
Risiko einer gefährlichen COVID-
19-Infektion einzugehen. Je mehr wir
testen, desto mehr Infektionen decken
wir auf – das wird uns in Kombina-
tion mit der digitalen Kontaktnach-
verfolgung helfen, die Infektions-
ketten schnell zu durchbrechen und
so die Verbreitung des Virus zu ver-
hindern. Klar ist aber auch: wir ma-
chen keine Experimente.

Wenn das Infektionsgeschehen
nicht unter Kontrolle bleibt und dem
Gesundheitssystem eine Überla-
stung droht, werden wir, ohne zu zö-
gern auf Stufe Rot stellen und die
Notbremse ziehen. Schon bei Stufe
gelb – einer Inzidenz von über 100
– werden wir gegensteuern:

Mit einer weitreichenden Test-

pflicht auch in bisher ohne Tests ge-
öffneten Bereichen setzen wir ein kla-
res Zeichen. Wir gehen auch wei-
terhin kein Risiko ein, sondern han-
deln umsichtig und

mit Bedacht. Es kommt jetzt auf
die Mitwirkung aller Menschen im
Saarland an: Ob dieser Weg zum Er-
folgsrezept in der Pandemie- Be-
kämpfung wird, haben wir selbst in
der Hand.“

Das Saarland-Modell im 
Überblick
Zusätzlich zu den bereits in Kraft

getretenen Öffnungsschritten werden
weitere Öffnungen – gebunden an die
Vorlage eines negativen Tests sowie
Maßnahmen zu Hygiene und Kon-
taktnachverfolgung – möglich:

- Private Zusammenkünfte und
Veranstaltungen im Außenbereich:

maximal 10 Personen, wenn alle
Gäste einen negativen Test vorlegen

können, Veranstaltungen mit Kon-
taktnachverfolgung und nach vor-
heriger Anmeldung bei der zustän-
digen Ortspolizeibehörde.

- Öffnung Außengastronomie: mit
Kontaktnachverfolgung und vorhe-
riger Terminbuchung. Im Rahmen
der aktuellen Kontaktbeschränkun-
gen ohne Test; darüberhinausge-
hend maximal 10 Personen pro
Tisch, wenn alle Gäste einen nega-
tiven Test vorlegen können.

- Sport: Kontaktsport im Außen-
bereich (z.B. Fußball) und kontakt-
frei im Innenbereich (z.B. Tennis in
der Halle oder Training im Fitness-
studio) mit negativem Test.

- Theater, Konzerthäuser, Opern-
häuser und Kinos: mit Kontakt-
nachverfolgung und negativem Test.

Der Drei-Stufen-Plan
Stufe 1 (grün): stabiles Infekti-

onsgeschehen (Inzidenz unter 100)
- Für die bereits vor dem 6. April

2021 in Kraft getretenen Öffnungs-
schritte ergeben sich keine Ände-
rungen.

- Für die zusätzlichen Öffnungs-
schritte des Saarland-Modells gelten
die oben genannten Regelungen
(Testpflicht, Kontaktnachverfolgung
etc.).

Stufe 2 (gelb): gesteigertes In-
fektionsgeschehen

- Bei einer Inzidenz von über 100
für drei Tage wird die Testpflicht auf
alle geöffneten Bereiche ausgewei-
tet (Einzelhandel, alle körpernahen
Dienstleistungen, etc.) Ausnahmen
davon wird es lediglich für Bedarfe
der Grundversorgung geben, wie
Lebensmittel oder Bankdienstlei-
stungen oder medizinische Behand-
lungen.

Stufe 3 (rot): drohende Überla-
stung des Gesundheitswesens - Rück-
nahme aller Öffnungsschritte und
konsequenter Lockdown Staats-
kanzlei Saarland ausgegeben am
02.04.2021

SAARLAND-MODELL

Dominik

Yasemin
Duman Dominik
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HABER: HAMBURG MANŞET
Tüketicilerin sürekli değişen tercih-

lerini yakalayarak, her türlü tüketici ih-
tiyacına yanıt vermek için,  ürün port-

föyünü sürekli genişletmeyi amaçlayan
Coca Cola firmasi, Tüm imkanlardan ya-
rarlanarak tüketicilere uygun fiyat, ko-
lay bulunabilir, sevilen, yenilikçi ürün-
leri en iyi şekilde sunmaya özen göste-
riyor. Tüketicilerin yaşam tarzına ve du-
ruma uygun geniş bir ürün yelpazesi su-
narken, tüketici sağlığını garanti et-
mek için, ürün güvenliği ve kalitesine her
zaman öncelik gösteriyor. 

Coca-Cola Deutschland Firması Tü-
keticilerin sürekli değişen tercihlerinden
dolayı,  Ürün Yelpazesini genişleterek
iki yeni ürünü piyasaya sürmeye hazır-
lanıyor. Almanya’da bu yaz  piyasaya
sürülen ürünler FANTA strawberry & 

Kivi ve FANTA 

Lemon&Elderflower  
Peki bu ürünlerin içeriklerinde neler

var?
FANTA strawberry & Kivi ve

FANTA Lemon&Elderflower  
Mürver çiçeği ve çilek 

özlü yeni ürünler
Yeni ürünlerde sağlıklı aromalar var.
Örneğin FANTA Lemon&Elderf-

lower   içinde limon ve mürver çiçe-
ği aroması bulunuyor. Mürver çiçe-
ği; müshil özelliği taşıdığı için kabızlı-
ğa karşı iyi geliyor, aynı zamanda ter-
letici olması nedeniyle grip, üşütme, nez-
le ve soğuk algınlığı hastalıklarının te-
davisinde yardımcı oluyor. C vitamini
kaynağı Limon ise solunum bozuk-

lukları ile başa çıkmada yardımcı olur. 
FANTA strawberry & Kivi içeri-

sinde ise çilek ve kivi meyvelerinin
aroması var. Kanı temizleyen, sakin-
leştirici etkiye sahip ve stresi azaltan çi-
lek aynı zamanda etkili bir antioksidan
olması sebebiyle bağışıklık sistemini
güçlendiriyor. 

Kivi ise A, E ve K vitaminlerinin ya-
nı sıra kalsiyum, potasyum, çinko ve
magnezyum gibi önemli mineralleri de
barındırıyor.

Covid-19 yasaklarından dolayı dışa-
rı çıkmayanlar, bu yaz bu iki ürünle hem
bağışıklık sistemleri güçlenecek hem de
stres atacaklar.  Covid-19 hastalığının
yaygın olduğu dönemde böyle ürünle-
rin piyasaya sürülmesi bilinçli mi bile-
miyoruz. Bu ürünleri nerede bulabiliriz
diye sorarsanız, HAMBURG COCA
COLA BAYİ Ararat  GmbH firmasın-
dan temin edebilirsiniz.  

Telefon: 040-31977347

Coca-Cola Deutschland, alkolsüz içecek 
pazar hedeflerini  genişletiyor

Haber ve Fotoğraflar: Hamburg Manşet
Almanya’nın liman kenti Hamburg’da 2 yıl ön-

ce kurulan Halk İnisiyatifi üyeleri, Hamburg li-

manında silah ticaretinin yasaklanması için Rathaus
önünde düzenledikleri etkinlikle start aldılar.

Sol Parti Federal Parlemento milletvekili Jack-
lin Nastik‘in konuşmacı olarak  katıldığı etkinli-
ğe,  çok sayıda sivil-toplum örgütü temsilcisi kişi
katılarak Halk İnisiyatifine destek verdiler.. 

Hamburg Eyalet Meclis binası Rathaus’un
önünde sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak
gerçeklesen mitinge göçmen kökenli Hamburg Eya-
let Meclisi Sol parti  miletvekillerinden  Mehmet
Yıldız, Deniz Çelik ve Metin Kaya da katılarak
Hamburg’dan silah, mühimmat ve mermi ihraca-
tını durdurmak için açılan imza kampanyasına des-
tek verdiler.

BARIŞ ÇOK ÖNEMLİ!
Almanya’da barışın çok önemli olduğuna dik-

kat çekenHalk İnisiyatifi barış gönüllüleri yaptıkları
yazılı açıklamada, Hamburg limanından her gün
3 konteyner silah, mühimmat’ın savaş bölgesindeki
ülkelere gönderildiğini belirterek, “Biz insanlara
ölüm ve yoksulluktan başka bir şey getirmeyen

bu silah ticaretine karşı çıkan yaklaşık 30 de-
ğişik dernek, kurum ve kuruluş bir araya ge-
lerek halk inisiyatifini oluşturduk. Bugün bu-
rada ilk iş olarak başlatacağımız imza kam-
panyamızla çalışmalarımızı başlatıyoruz. Gü-
zel şehrimiz Hamburg’un  ölümün kapısı ol-
masını istemiyoruz. Barışın olmadığı yerde
yaşamak çok zor.  Amacımız silah ticaretinin
Hamburg limanından  yasaklanmasını sağla-
mak istiyoruz“ dediler.

HAMBURG’DA 617 BİN GÖÇMEN 
KÖKENLİ İNSAN YAŞAMAKTA
Düzenlenen etkinliğe Demokratik İşçi Der-

nekleri Federasyonu (DİDF)  Hamburg üyeleri
ve Hamburg Alevi Kültür Merkezi üyelerinin-
de  katılarak destek verdiği görüldü.  Hamburg
AKM yönetim kurulu üyesi Musa Keleş‘de miting
alanında bir konuşma yaparak, “Dünya barışı için
bizler ne gerekiyorsa onu yapmaya ve sorum-
luluklarımızı yerine getirmeye hazırız“ dedi.

Konuyla ilgili 4. dönemdir Hamburg Eyalet

Meclisine seçilerek halkın vekili olarak görevini ba-
şarıyla yerine getiren  Sol Parti Milletvekili Meh-
met Yıldız‘da, “Hamburg’ta 617 bin göçmen kö-
kenli insan yaşamakta. Hamburg’da her üç ki-
şiden birisi savaş veya yoksulluk bölgesinden ka-
çıp buraya gelmiştir.  Almanya dünyada en faz-

la silah ve mühimmat satan dördüncü ülkedir.
93 şirket Hamburg’da savaş malzemesi üreti-
mi yapmaktadır. 

Değişimin olması için insanlar sorunlarına bir
an önce sahip çıkmalıdır“ dedi.

HAMBURG HALK İNİSİYATİFİ BARIŞ İÇİN START ALDI!

Hamburg Manşet
Um allen Arten von Verbraucherbe-

dürfnissen gerecht zu werden, erweitert Co-
ca Cola kontinuierlich Ihren Produktport-
folio. Berücksichtigt werden die trendigen
Vorlieben der Verbraucher um die innova-
tiven Softgetränke in Bestform anzubieten. 

Sie legen stets Wert auf Produktsicher-
heit und Produktqualität, um die Gesund-
heit der Verbraucher zu gewährleisten,
und bieten gleichzeitig eine breite Palette
von Produkten, die für die Ernährungsvi-

elfalt eines jeden geeignet ist.
Die Coca-Cola Deutschland Company

bereitet sich auf die Einführung von zwei
neuen Produkten vor. Die Produktpalette
wird aufgrund der sich ständig ändernden
Vorlieben der Verbraucher erweitert und ak-
tualisiert.

Produkte, die diesen Sommer in De-
utschland eingeführt werden sind FANTA
Strawberry & Kiwi und FANTA Lemon &
Elderflower

Was sind die Inhaltsstoffe dieser Pro-

dukte?
FANTA Strawberry & Kiwi FANTA Le-

mon & Elderflower
Neue Produkte mit Holunder- und Erd-

beerextrakt
Die neuen Produkte enthalten gesunde

Aromen.
FANTA Lemon & Elderflower hat ein

Zitronen- und Holunderblütenaroma. Ho-
lunderblüten sind gut gegen Darmproble-
me, da sie abführende Eigenschaften haben
und gleichzeitig bei der Behandlung von

Grippe und Erkältungskrankheiten helfen.
Zitrone, eine Vitamin C-Quelle, hilft bei
Atemwegserkrankungen .

FANTA Strawberry & Kiwi hat das Aro-
ma von Erdbeer- und Kiwis. Erdbeeren die
das Blut reinigen, wirken beruhigend und
Stress reduzierend, stärkt auch das Im-
munsystem, da es ein wirksames Antioxi-
dans ist. Kiwi enthält die Vitamine A, E und
K sowie wichtige Mineralien wie Kalzium,
Kalium, Zink und Magnesium.

In diesem Sommer werden die Softget-

ränkeliebhaber Ihr Immunsystem mit die-
sen beiden Sorten von Fanta schmackhaft
stabilisieren und vielleicht sogar Stress
abbauen.

In Zeiten von Corona hat sich Coca Co-
la scheinbar Gedanken gemacht und diese
beiden Sorten auf den Markt gebracht.

Gerne können Sie beide Produkte in
HAMBURG´s COCA COLA Getränke-
fachgroßhandel Ararat GmbH erwerben.

Telefon: 040-31977347

Coca-Cola Deutschland erweitert ihre Sorten  an Erfrischungsgetränken

Die Bundesregierung blickt mit großer Be-
sorgnis auf die Einleitung eines Verbotsver-
fahrens gegen die Demokratische Partei der Völ-
ker (HDP) durch die türkische Generalstaat-
sanwaltschaft. Ein Parteiverbot kann in einer De-
mokratie nur das allerletzte Mittel sein. Der Fall
der HDP wirft erhebliche Zweifel an der Ver-
hältnismäßigkeit auf. Denn demokratische Wil-
lensbildung braucht eine legitime Vertretung der
Meinungen und Interessen aller Staatsbürge-
rinnen und Staatsbürger. Dazu gehört vor allem
auch eine lebendige Opposition. Wir werden das
weitere Verfahren deshalb sehr aufmerksam beo-
bachten. Auch der gestrige Entzug des Abge-

ordnetenmandats von Ömer Faruk Gergerlioğlu
und das strafrechtliche Vorgehen gegen zahl-
reiche weitere Abgeordnete und Mitglieder
der HDP reihen sich in eine Entwicklung ein,
die die rechtsstaatlichen Abläufe in der Türkei
in Frage stellt. Die Bundesregierung erwartet von
der Türkei die Einhaltung höchster demokra-
tischer und rechtsstaatlicher Standards, zu de-
nen sich auch die Türkei als Mitglied des Eu-
roparats und EU-Beitrittskandidat verpflichtet
hat. Von der HDP erwarten wir eine klare Abg-
renzung gegenüber der PKK, die auch in der EU
als terroristische Organisation gelistet ist.

Auswärtiges Amt

Auswärtiges Amt zur Situation in der Türkei (HDP) Zum Verbotsverfahren gegen die
Oppositionspartei HDP in der Türkei erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amts
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Die Corona-Pandemie trifft die Luftfahrt-
branche hart, auch in Hamburg: Der Airport
Hamburg hat das vergangene Jahr mit einem
Defizit in Höhe von 113 Millionen Euro ab-
geschlossen. Demnach brach das Passagier-
aufkommen am Hamburger Flughafen ge-
genüber dem Vorjahr um rund 74 Prozent auf
etwa 4,6 Millionen Passagiere ein. Ein derart
starker Rückgang der Passagierzahlen sei
beispiellos in der Geschichte des Flughafens.
Parallel sank mit rund 66.300 Starts und Lan-

dungen die Gesamtzahl der Flugbewegungen
um rund 57 Prozent (2019: 155.200 Flüge).
„Die Luftfahrt befindet sich faktisch seit ei-
nem Jahr im Lockdown", erklärt Michael Eg-
genschwiler, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung am Hamburg Airport. Die Hoffnung lie-
ge nun auf dem Sommergeschäft 2021.

Flughafen hat bereits im März 2020
„Notbremse gezogen“

Seit mindestens 25 Jahren hätte der Flug-

hafen stets Gewinne verzeichnet, so Eggen-
schwiler. „Zum ersten Mal müssen wir nun
ein negatives Ergebnis vorlegen. Das ist ein
herber Schlag. Wir haben die Notbremse ge-
zogen und alle Kosten auf ein absolutes Mi-
nimum gesenkt“. Der Airport hatte bereits im
März 2020 Kurzarbeit angemeldet. Zudem
waren Investitionsprojekte, wie die Rückseite
des Pier Süd oder die Fertigstellung der Shutt-
le Gates, zum großen Teil gestoppt oder ver-
schoben worden. An einem ambitionierten

Ziel hält der Flughafen jedoch weiterhin fest:
Bereits ab Ende 2021 will das Unternehmen
CO2-neutral wirtschaften. 

Korrigierte Prognose für 2021 und
Lichtblick Sommergeschäft

Für 2021 stelle sich der Airport auf ein er-
neutes Defizit von etwa 90 Millionen Euro
ein. Die aktuelle Pandemie-Lage macht we-
nig Hoffnung: Eine Prognose, die Ende
2020 getroffen wurde und von 8,5 Millionen

Fluggästen für das Jahr 2021 ausging, kor-
rigierte der Flughafen nun auf 7,5 Millionen
Passagiere. Eggenschwiler blickt zumin-
dest dem Sommergeschäft weiterhin opti-
mistisch entgegen: „Durch die Kombination
aus Tests und Impfungen bin ich mir sicher,
dass eine Sommerreise mit dem Flugzeug
wieder möglich sein wird. Für den Passagier
muss es aber noch deutlich einfacher werden,
ein digitaler EU-Impfpass ist hier der rich-
tige Ansatz.“

Hamburg Airport zieht nach Corona-Jahr 2020 Bilanz
Erstes negatives Ergebnis
seit 25 Jahren. Hoffnungen
liegen auf Sommergeschäft.
Flughafen will ab Ende
2021 CO2-neutral
wirtschaften

Schwerpunkteinsatz zur Einhaltung der
Vorschriften der Eindämmungsverordnung in

Hamburg-Harburg
Gestern Abend haben Beamte des Poli-

zeikommissariats (PK) 46 mit Unterstützung
der Landesbereitschaftspolizei (LBP 22) und
dem Bezirksamt Harburg in einem gemein-
samen Schwerpunkteinsatz mehrere Objekte
in Bezug auf die Vorschriften der Eindäm-
mungsverordnung (EVO) überprüft. In einem
albanischen Kulturverein in der Neue Straße
stellten die Beamten unter anderem Verstö-
ße gegen die EVO fest und stellten zudem ma-
nipulierte Glücksspielgeräte sicher. Im Rah-
men des Schwerpunkteinsatzes fiel Zivil-
fahndern in der Neue Straße
ein ihnen bekannter alba-
nischer Kulturverein auf. Sie
beobachteten an der Adresse,
dass Personen das Lokal bet-
raten und andere es wieder
verließen. Aufgrund dieser
Erkenntnisse wurde das Ob-
jekt durch die Polizisten bet-
reten. In dem Raum des Kul-
turvereins trafen die Beamten
auf insgesamt zehn Personen,
die gegen die Vorschriften der EVO verstießen.
Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeiten-
verfahren ein, die mit Geldbußen geahndet
werden. Der Betreiber des Kulturvereins war
seinerseits nicht anwesend. Auch gegen die-
sen wurde ein Odnungswidrigkeitenverfahren
eingeleitet. Ihn erwartet eine Geldbuße in Hö-
he von 5.000 Euro.

Bei zwei Frauen (25, 46) albanischer Sta-

atsangehörigkeiten bestand nach Überprüfung
der Personalien der Verdacht, dass sie sich
illegal in Deutschland aufhielten. Sie wurden
vorläufig festgenommen und zum PK 46 geb-
racht. Der Kriminaldauerdienst wurde vers-
tändigt und übernahm die weiteren Ermitt-
lungen. Nach einer erkennungsdienstlichen Be-
handlung wurden sie der Zentralen Erstauf-
nahmeeinrichtung (ZEA) zugeführt. In dem Ra-
um befanden sich darüber hinaus insgesamt
zehn Glückspielgeräte. Bei sieben bestand
nach erster Überprüfung ein Manipulations-

verdacht. Die 250kg schweren Automaten wur-
den sichergestellt und in Amtshilfe durch die
Feuerwehr zunächst zum PK 46 gebracht. Das
für Spezielle Kriminalität zuständigen Lan-
deskriminalamts der Region Harburg (LKA
181) führt wie weiteren Ermittlungen.

Der Kulturverein wurde durch die Mitar-
beiter des Bezirksamt Harburg verschlossen
und versiegelt. 

Hamburg Manşet Gazetemiz ve  Haber sitemizde güncel haberler yazabilecek, 
ayrıca  köşe yazısı yazmak isteyen ekip arkadaşları arıyoruz. 

*Enerjik, dinamik ve eğlenceli çalışma ortamında çalışabilecek,
*Hırslı, özgüven sahibi, *Diksiyonu düzgün, kendini iyi ifade eden,

*İnisiyatif kullanabilen, gelişime açık, *Şehir içi ve şehir dışı seyahat engeli olmayan,
*Planlı çalışma disiplinine ve sorumluluk duygusuna sahip olan kişiler,

BİZİ ÇEKİNMEDEN  ARAYIN.
Hamburg Manşet Gazetesi: 017630703950

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Son Verilere Göre Almanya’da
Hayatını Kaybeden Türklerin Sa-
yısı 1900`e yükseldiği açıklandı

Yetkililer Kovid-19 yeni tip ko-
ronavirüs salgını sebebi ile Al-
manya’da hayatını kaybedenlerin
sayısının 78 bini geçtiğini açıkla-
dı. Robert Koch Enstitüsünden
yapılan açıklamayla birlikte yeni ra-
kamlara ulaşıldığı belirlendi. Bu ra-
kamlara göre Almanya’da son 24
saatte, 25 bin 464 kişi daha salgı-
na yakalandı. Bu rakamlarla birlikte
toplam vaka sayısının 2 milyon956
bin 356’ya yükseldiği açıklandı. 

Son 24 saate gelince, sadece sal-
gın sebebi ile hayatını kaybeden-

lerin sayısı 296 olarak belirlenirken,
toplamda can kaybı 78 bin 3’e yük-
selmiş oldu. Haftalık 100 bin kişi-
de görülen vaka sayısı bugün 110
kişi şeklinde açıklandı. Bu tabloya
göre; koronavirüs salgını nedeni ile
4 bin 474 hastanın tedavi gördü,
bunlardan 2 bin 530’unun entübe
edildi. 

Salgının başladığı günden bu-
güne koronavirüs sebebiyle haya-
tını kaybeden Türklerin sayısı
1900’e yükselmiş oldu. Almanya
Başbakanı Angela Merkel ile eya-
let başbakanları, 22 Martta ger-
çekleştirdikleri toplantıda, özel-
likle virüsün mutasyonların ülke-

deki vaka sayılarının artışına salık
verdiğinden 28 Mart’a kadar geçerli

olan tedbirlerin geçerliliğini 18
Nisan’a kadar uzatmıştı.

Korona virüsün Acı Tablosu : 1900 gurbetçi hayatını kaybetti

Dünyayı etkileyen  yeni
tip koronavirüs Kovid-19
salgını ile birlikte sahteciler
de kendine yeni yöntemler
buldu. Seyahatlerin baş ko-
şulu olan negatif korona test
belgesi düzenleyen sahte-
cilerin sayısında inanılmaz
bir patlama gözlenirken, sah-
tecilerin bu belgeleri internet
üzerinden pazarladıkları bil-
dirildi. Herşeyin farkında
olan ve daha sıkı kontrol ka-
rarı alan Alman polisinden
“Sınır kontrollerinde birçok
kez bu belgeye denk gel-
dik. Belgelerde tam olarak
daha çok neye dikkat et-
memiz gerektiğini ve han-
gi kısımların sahte evrak
göstergesi olduğunu tespit
ettik ve iyi biliyoruz.” şek-
linde açıklama geldi. Söz
konusu sahte negatif bel-

geleri incelendiğinde test
sonuçlarının hepsinin bir la-

boratuvarın adres ve mührü
ile tertip edildiği, Polisin

bunun farkına vara-
rak önümüzdeki dö-
nemler için bu tarz
belgeleri daha sıkı
denetime alacağı ve
söz konusu satışı ya-
pan sahtecileri so-
rumlu tutacağı açık-
laması da yapıldı.

Sahte korona testi skandalında
Alman polisi harekete geçti
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Beşiktaş Başkanı Çebi lig ve kupa
şampiyonluğu yolunda ilerliyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş der-
gisinin nisan sayısında yer alan yazısında, camia olarak bir-
lik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini belirterek, "Hem ba-
şarılı olmak hem de değerlerimizi korumak ve geliştirmek için
çalışacağız. Bu sabır gerektiren, inanç gerektiren, disiplin ve
konsantrasyon gerektiren süreçte camia olarak birlik ve be-
raberlik içinde hareket etmeliyiz. Her Beşiktaşlının birbirine özen-
le, sevgiyle ve inançla yaklaşması gerekmektedir. Emin
adımlarla ilerlememizin bir diğer şartı da budur." değerlendir-
mesinde bulundu.

"Mali disiplinimizi 
elden bırakmayacağız"

Bankalarla revize edilen anlaşmanın önemine dikkati çeken
Çebi şunları aktardı:

"Beşiktaş'ın geleceğini düşünerek hareket etmeye devam
ediyoruz. Her adımımızı da 'Beşiktaş'ın geleceğini nasıl etki-
ler?' diye düşünerek atıyoruz. Günlük, anlık, popülist tutum-
larla asla hareket etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu kapsamda özen-
le, dikkatle, sabırla çalışarak Bankalar Konsorsiyumu ile im-
zaladığımız yapılandırma anlaşması kulübümüz için büyük
önem arz ediyor. 5+2 yıl olan eski anlaşmayı 2+7 yıl olarak re-

vize ettik. Bu anlaşma bugünümüzü finansal olarak yönetile-
bilir hale getirmiştir. Ancak geleceğimiz için asla rehavete ka-
pılmamamız gerektiğinin de altını bir kez daha önemle çizmek
isterim. Bankaların verdiği ciddi emeklerle imzalanan bu an-
laşma biz kulüp yöneticilerinin sorumluluğunu bir kez daha ar-
tırmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir yıl
evvel bu durumun yürümeyeceğini bizzat gidip arz etmiştim.
Kendisinin de talimatıyla bugün bu krediyi bankalar bize tah-
sis etti. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımıza, eski Hazine ve Ma-
liye Bakanımız Berat Albayrak'a, Hazine ve Maliye Bakanımız
Lütfi Elvan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem
Kasapoğlu'na teşekkür ederim. 

Şimdi kendimize çekidüzen verme zamanıdır. Sorumlulu-
ğumuzun bilincinde olarak bu görevlere geldik. Akıl dışı, po-
pülist tutumlar içinde olmadan, elbette yarışmacı karakteri-
mizden taviz vermeden ekonomik yapımızı düzelterek gele-
ceğe ilerleyeceğiz. 

Aldığımız emanetin bilincindeyiz. Mali disiplinimizi elden bı-
rakmayacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte da-
ha çok çalışmaya devam edeceğiz."

HTB'nin Oberliga oyun-
cusu Serhat Saraç, Beşiktaş 'ın
deneme antrenmanına katıldı.

Hamburg- HTB Oberliga
U18 takımındaki başarılı oyu-
nuyla keşfedilen Serhat Saraç
isimli genç futbolcu, Beşik-
taş'ın U19 takımı ile deneme

antrenmanlarına çıkma fırsa-
tı buldu. 6 gün antremanlara
çıkan genç futbolcu, hazırlık
maçında Umraniyespor'a kar-
şı da oynama fırsatı buldu.
2003 doğumlu olan 1,93 bo-
yundaki süper yetenek, oy-
nadığı hazırlık maçında göz
doldurarak siyah-beyazlı eki-
bin dikkatini çekti. Konuyla il-
gili açıklama yapan genç fut-

bolcunun babası Yüksel Saraç,
yaz döneminde Beşiktaş ile
ikinci kez deneme antrema-
nına çıkacağını ifade etti. BJK
Altyapısı ile antremana katıl-
manın ayrı bir duygu oldu-
ğunu ifade eden genç futbol-
cu Serhat ise, antrenmanda ha-
fif koşu ve topla çalışmanın ar-
dından futbolcular ile maç
yaptığını da belirtti 

Serhat Saraç, Beşiktaş
ile ilk antremanına çıktı

HTB'nin Oberliga oyuncusu
Serhat Saraç, Beşiktaş’ın 

deneme antrenmanına katıldı.

Dünyanın en önemli güreş ligleri arasında
yer alan Deutsche Bundesliga’nın hakları, Lud-
wigsburg’ta Murr kasabasında yapılan tören-
le Türk iş adamı Cihat Karaman tarafından dört
yıllığına satın alındı. Alman-
ya 1. Güreş Ligi, Türk işada-
mı Cihat Karaman’ın firma-
sının adı olan ’Birtat’ ile bir-
likte anılacak. Törende Al-
manya Güreş Federasyonu
Başkanı Manfred Werner,
verdikleri bu büyük destek
nedeni ile Cihat Karaman’a
teşekkür ederken Cihat Ka-
raman ise, "Dünyanın en
güçlü güreş ligine destek ol-
mak şahsım, firmam ve Al-
manya’da yaşayan Türkler
için son derece önemli bir iş-
birliği oluşturacaktır. Bu bizim için gurur kay-
nağı. İçinde pek çok dünya şampiyonu bulu-
nan bu lig sporcularını Olimpiyatlara taşıya-
cağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
İşbirliğine aracılık eden güreş antrenörü Ham-
dan İflazoğlu da bu olayın güreş tarihinde bir
ilk, devrim ve milat olduğunu belirterek,
"Almanlar güreşi sahiplerine teslim etti" de-
di. Federasyon Başkanı Manfred Werner’e, fe-
derasyon yetkililerine ve Cihat Karaman’a,
Dünya Uluslararası Aba Güreşi ve Gelenek-
sel Sporlar Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İb-
rahim Öztek’in Aba Güreşi kitabı hediye

edildi. Konuyla ilgili Dünya Uluslararası
Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyon
Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek ve Hatay Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Sa-

vaş, bu olayın Türk ve Alman güreşi ortak ça-
lışmaları, birlikte başarıları ve Almanya’daki
Türk çocukları için de bir fırsat olduğunu be-
lirterek, Almanya Güreş Federasyonu Başkanı
Manfred Werner, Cihat Karaman ve Hamdan
İflazoğlu’nu bu başarılarından dolayı kutladı.
Başkan Lütfü Savaş, bu yıl Hatay’da yapıla-
cak 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şam-
piyonası’nda Almanya Güreş Federasyonu
Başkanı Werner, lig başkanı Karaman ve
Avrupa Aba Güreşi Federasyon Başkanı İf-
lazoğlu’nu Hatay’da ağırlamaktan mutlu ola-
caklarını belirtti.

Almanya Güreş Federasyonu
1. Güreş Ligi’ni Türk iş adamı

Cihat Karaman aldı

Dünya çapında büyük başarı-
lara imza atan Türk Boks Kulü-
bü EC BOXİNG Yönetim Ku-
rulu Başkanı Erol Ceylan, Al-
manya’nın en iyi boks medyası
olarak kabul edilen Boxen1 ta-
rafından yılın en iyi promotörü se-
çildi.Dört yıl üst üste Almanya
Boks Federasyonu tarafından ül-
kenin en iyi promotörü seçilen
Erol Ceylan, geçtiğimiz yıl da
Dünya Boks Organizasyonu ta-
rafından dünyanın en iyi promo-
törü ödülünü layık görülürken, Ja-
ponya’da yapılan törenle fede-
rasyon başkanının elinden al-
mıştı. Dünya boksuna katkıla-
rından dolayı ödülün sahibi olan
Erol Ceylan, yaptığı konuşmada
bu ödülü Türkiye ve dünya bok-
sörleri adına aldığını belirterek,
"Pandemi dolayısıyla zor günler
geçiren sporumuzun ayakta ka-
labilmesi için büyük mücadele-
ler verdik. Umuyoruz ki, önü-
müzdeki dönemlerde yeniden
dev salonlarda maçlarımızı ya-
pabiliriz" dedi.Boxen1 dergisi
Türk promotörün başarılarından
övgüyle söz ederken, özellikle
pandemi dolayısıyla Alman-
ya’daki kulüplerin boks faali-

yetlerini durdurmasına rağmen
Erol Ceylan’ın tüm bu zorluklar
karşısında boksörlerini başta
Amerika olmak üzere, İngiltere,
Fransa ve dünyanın birçok ülke-
sindeki organizasyonlara çıkara-
rak faaliyetlerini sürdürmelerini
sağladığını vurguladı. Dergi, EC
BOXİNG’de bulunan boksörle-
rin önümüzdeki dönemlerde dün-
yanın zirvesine çıkacaklarını da
yazısına ekledi.
Vedat Alyaz: "Dünyaya 
boks dersi veriyoruz"

EC BOXİNG Boks Kulübü
Basın Danışmanı Vedat Alyaz,
önümüzdeki dönemlerde dün-
yanın zirvesinde yeniden yer ala-

caklarını vurgulayarak, "Her şe-
ye rağmen boksörlerimiz çalış-
malarını sürdürüyorlar. Covid-
19 tedbirleri nedeniyle durma
noktasına gelen salon sporları
bu hastalığın bitmesinden sonra
büyük bir patlama yaşayacaktır.
İnsanlar spor faaliyetlerini çok öz-
lediler. Biz de bu arayı fırsat bi-
lerek yeni yapısal değişikliklere
gidiyoruz. 

EC BOXİNG olarak antre-
nörümüz Bülent Başer’in de gay-
retleriyle daha kaliteli maçlarla se-
yircilerimizin karşısına çıkarak,
ülkemizin adını dünyaya duyur-
mak için elimizden geleni yapı-
yoruz" şeklinde konuştu.

Türk Boks Kulübü EC BOXİNG
Yönetim Kurulu Başkanı Erol

Ceylan, ödüle doymuyor

Galatasaray’a 400 yeni üye
Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda

gerçekleştirilen berat törenine, Galatasaray Spor
Kulübü’nün Başkanı Mustafa Cengiz, ikin-
ci başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan
Yardımcısı Yusuf Günay, Yönetim Kurulu
Üyeleri Dilek Kutlu, Ömer Cansever, Mah-
mut Recevik, Yönetim Kurulu Muhasip
Üyesi Dorukhan Acar ile Yönetim Kurulu
Genel Sekreteri İlber Aydemir’in yanı sıra Di-
van Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Sicil Ku-
rulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş, 1905 GSYİ-
AD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Divan Ku-
rulu ve birçok kulüp üyesi katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal marşının
okunmasıyla başladı. Ardından barkovizyona
yansıtılan kulübün kuruluş filmi izlendi. 

GERÇEKTEN GALATASARAYLI 
OLMAK BİR AYRICALIKTIR

Berat töreninin açılış konuşmasını Galata-
saray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
gerçekleştirdi.  Başkan Mustafa Cengiz, ko-
nuşmasında görüşlerini  özetle şu cümlelerle
anlattı.

“Değerli Galatasaraylılar. Salona  girdi-
ğimde biraz şaşırdım. Gerçekten Galata-
saraylı olmak bir ayrıcalık. Bunu gör-
düm. Bu kadar zor, riskli, virüsün takla ata-
rak şekil değiştirdiği bir ortamda bu kadar
insanın Galatasaraylı olmanın verdiği he-
yecan ve cüretle burada olması beni müt-
hiş mutlu etti. Galatasaray’a en gerekli şey-
lerden birisi o cüret ve yürektir.  

Burada olmanız beni çok mutlu etti. Ba-
zı şeyler ifade edilemez. Bazı şeylerin duy-
guları tam olarak sergilenemez. Galatasa-
ray’a üye olmak ekstra bir ayrıcalıktır. Ve-
fat eden üyelerimizle birlikte yaklaşık 15 bin
küsür üyemiz var. Şu anda 9 bin 800’ü ak-

tif, aidatını ödemiş üye durumunda. Tür-
kiye’de bu kadar çok taraftarı olup bu kadar
az üyesi olan kulüplerden biriyiz. Bunun
hem olumlu hem de olumsuz tarafları var. Ta-
raftarlar üye olmak istiyor. Tüzüğümüz bu-
na izin vermediği gibi üyelik aidatlarımız
da biraz yüksek. 20 bin TL. Bunun bize ca-
mia olarak maddi anlamda çok büyük katkı-
sı var. O kartın size getireceği çok avantaj yok;
fakat şunu bilin ki siz Türkiye’de futbolla
ilgilenen yüzde 91 civarında bir kitlenin yüz-
de 45’ine aitsiniz. Galatasaray’da aidiyet
duygusu, sadakat, vefa ve teşekkür duygusu
çok önemli değerlerdir. Biz kendimizi sade-
ce ait hissetmeyiz. Aynı zamanda sadığız ve
kim ne yapmışsa, milimetrik bir şey yapmış
olsa da teşekkür ederiz.” 

“Sevgili Galatasaraylılar. Sizleri ve biz-
leri bir araya getiren bu değerli armaya, bu-
nu tesis eden sevgili Ali Sami Yen’e ve cum-
huriyetimizin banisi Mustafa Kemal Ata-
türk’e teşekkür eder, bir defa daha saygıyla
anarım. Dünyada hiçbir takıma, hiçbir si-
vil toplum örgütüne nasip olmamış bir ta-
kımın, inanışın temsilcileriyiz. İlelebet, kı-
yamete kadar sürsün diyoruz. Hoş geldiniz.
İyi ki varsınız…”

400 YENi ÜYE 
BERATLARINI ALDI

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Musta-
fa Cengiz’in konuşmasının ardından yeni
üyelere beratları takdim edildi. İlk berat tak-
dimini Başkan Mustafa Cengiz, kulübün en
yaşlı  üyesi  (1918 Doğumlu) olan Fuat Diri-
ker ile birlikte yaptı. Tören boyunca 400 ye-
ni üye beratlarını alarak Galatasaray Ailesi’ne
resmen katılmış oldu. Hamburg Muhtarı ola-
rak kamuoyunda bilinen Almanya SPD par-
tisi üyesi Behçet Algan’ın Beratını torunu Eli-
sa Algan yöneticilerden aldı.  

Konuyla ilgili 4.dönem Altona Belediye
meclis üyeliği yapmış olan ve aynı zamanda
2001 yılında Hamburg’da ilk kurulan taraftar
derneği olan “Hamburg Galatasaray Derne-
ğinin” kurucu başkanı olan  Behçet Algan, Ge-
nel Kongre Üyeliğine kabül edilmiş olmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “18708
nolu üyelik beratımı ve kartımı başvuru-
mun üzerinden yaklaşık 10 yıl sonra almış
bulunmaktayım. Çok sevinçliyim. Çok zor
süren bir süreçten sonra üyeliğimin  ka-
bulünden dolayı emek ve çaba gösteren yö-
neticilerime sonsuz   teşekkürlerimi sunu-
yorum“ dedi.


