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Hamburg Aylık Ekonomi, Kültür ve Reklam Gazetesi
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Seid
ihr?

Hamburg Milletvekilleri neredesiniz?

Devlet
yardimlari
neden gecikti?
Hamburg`un Maliye Bakani
Sayin Dr. Andreas DRESSEL, geciken yardimlarla ilgili sorularin cevaplarini MANSET gazetemize
verdi ve bas vurularinizi nereye yapabileceginizi acikladi.
SAYFA 5’TE

Senator Dr. Andreas Dressel,
Senator der Finanzbehörde
Bild: © Daniel Reinhardt / Senatskanzlei Hamburg

İlgi ve alakanızdan dolayı teşekkürler
İlgi ve alakanızdan
dolayı teşekkürler.
Manşet gazetesi ilk sayısı
hayli ilgiyle karşılandı,
beğenildi ve okundu.
Gazetemiz "yeni" ve
"farklı" söylemiyle kısa
sürede dikkatleri üzerine
SAYFA 4’TE
çekti.

ANALİZ
Ömer Polat
Genel Müdür
(Geschäftsführer)

Ölümden başka herşeyin çaresi vardır bu dünyada

Sizden biri MANŞET ABLA

Yusuf Uzundağ

Sina Aylin Demirhan

Deniz Çelik

Filiz Demirel

David Erkalp

Cansu Özdemir

Bugün ilk kez, Gazetemizin ikinci sayısından itibaren sizlere sunmak istediğimiz hizmet „MANŞET ABLA“ köşemiz olacaktır. Bu fikrimizin arkasındaki
konseptimizi sizlere biraz olsun tanıtmak
istiyoruz. Aslında fazla söze de gerek yok,
çünkü „MANŞET ABLA“ hitabını okuduğunuzda şüphesiz hemen aklınıza gelen „Güzin Abla“ çağrışımı olmuştur diye düşünüyoruz.
SAYFA 11’DE

MANŞET ABLA

Salgın günlerinde esnaf olmak

Metin Kaya

Mehmet Yıldız

Ali Şimşek

Kazım Abacı

Bei den in Hamburg am 23.Febuar 2020 durchgeführten Landtagswahlen, waren 23 Abgebordnete mit türkischen Wurzeln ins Parlament eingezogen. Um die
Unterstützung der Bürger*innen aus der Türkei zu erhalten, hatten diese Abgeordnetenanwärter vor den Wahlen an Versammlungen teilgenommen, verschiedene
Orte besucht und wurden mit der Unterstützung der Wähler zu ihrem Abgeordneten Mandat gewählt.

Güngör Yılmaz

Cem Berk

Barış Öneş

Hamburg Esnaflarina Bir Dokunduk Bin Ah İşittik. Hamburglu Türk esnaflari ile yaptığımız sohbette Siyasi Parti Temsilcileri milletvekili adayalari,
Seçimden Seçime Geliyor Vaatlerde Bulunuyorlar, Secimlerden sonra, Verdikleri Vaatler ve Sözler Havada Kalıyor. Hamburg'da 23 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen Eyalet Parlamento seçimlerinde Türkiye kökenli 13 milDEVAMI SAYFA 3’TE
letvekili seçilerek Parlamento'ya girmişlerdi.

Gürol GÜR

Pandemi
döneminde diğer
insanlar gibi biz de
etkilendik. 2020
yılını iyi kötü
atlattık. Biz plan
ve projelerimizi
2022’nin yazına
doğru yaptık.
Pandemi sebebiyle
kazanç değil zarar
ediyoruz.
SAYFA 8-9’DA

Gıda maddeleri İslami standartlara uygun mu?

Yediklerimiz İçtiklerimiz
Göçmen
kökenli polis
Derya Yıldırım’ın
başarısı
Almanya
başbakanı
Angela Merkel’e
kadar ulaştı

Döner sosu,
ile daha kıvamlı

SAYFA 4’TE

DİYOR Kİ
Değerli okuyucularımız,
Gazetemizin Ocak 2021'de çıkan
ilk sayısını siz değerli okuyucularımızla paylaşmaktan dolayı sevinç
duyuyoruz. Eksiklerimizle birlikte
çıkan gazetemizin dağtımı yapılarak
bir çok yerlere ulaştırmaya çalıştık.
Eksiklerimizin yanında böyle bir gazete çıkaracağımızı belki bir çok kişi bilmiyordu. Gazetemizi gören
ve okuyan kişilerden çok sayıda arayanlar, mesaj yazanlar oldu, tebrik
ve olumlu tepkilerini bize ilettiler.

Yoğurt Helâl mi? Haram mı?

Bu vesileyle bizi arayıp iyi dileklerde bulunan tüm okuyucularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Aldığımız olumlu tepkiler sevincimizi ve cesaretimizi daha da artırdı.
Gazetemiz aynı bu kalitede devam
edecek, vatandaşlarımızı ilgilendiren konular da her zaman gazetemizde yer alacak. Yeni sayımızın inşallah daha da hoşunuza gideceğini umuyoruz. Üçüncü sayımızda buluşmak üzere, şimdilik hoşçakalın.
Editör

Son yıllarda gıda sektöründe zirvenin en üst sırasında yer alarak
adından sıkça bahsettiren Bayerische Milchindustrie eG’nin Satış
Müdürü Hakan Elmalı, şirket faaliyetleri hakkında Hamburg Manset
Gazetesine önemli açıklamalarda
bulundu. Elmalı ürünlerine ve sektörün gidişatına ilişkin sorularımızı içtenlikle yanıtladı.
SAYFA 7’DE

Bayerische
Milchindustrie
eG’nin Satış
Müdürü Hakan
Elmalı

(EHZ) Genel Müdürü Burak Yılmaz

Ben Değişmedim, Değişen Ak Parti oldu.!
Yeneroğlu’ndan
Hamburg
Gazetesi’ne
demeç

Deva Partisi
Milletvekili
Mustafa
Yeneroğlu

Dünyada artan
Müslüman nüfusunu bağlı olarak helal gıdaya talep de
her geçen gün artıyor. Yıllık 600 milyar Euro’luk ciroya
sahip sektörde en
büyük sorun, Güvenilir ve tüm dünyada geçerli olan
ve tüketici tarafından bilinen bir sertifikalama standardı
olmaması.

SAYFA 13’DE

22 YILDIR KAYIP HİLAL İÇİN UMUTLU
BEKLEYİŞ HALA SÜRÜYOR SAYFA 4’TE
ALMANYA’YA “İŞ GÖÇ”ÜNÜN 60 YILI!
“Yaşlılarımızı-İlk Kuşağı Unutmayalım” SAYFA 4’TE

SAYFA 2’DE

Anneler hem Almanya’dan hem de
Türkiye’den Emekli Olabilir! SAYFA 12’DE

Hanau'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

SAYFA 10’DA
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Haber

Ben Değişmedim, Değişen Ak Parti oldu.!
Pandemiden dolayi telefonla görüştüğümüz
DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Almanya’da yaşayan vatandalarimiz için Hamburg
Manset Gazetesi aracılığıyla çok önemli mesajlar verdi.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa yurt dışındaki vatandaşlarımıza özel bir seçim beyannamesi hazırladık. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın doğrudan faydalandığı, yüzbinlerce gencimizin faydalandığı dövizle askerlik bedelini düşürttük. Ne yazık ki iktidar bu bedeli yeniden yükseltti.
Sayın Mustafa Yeneroğlu sizi şahsen biz tanıyoruz fakat okuyucularımız için yine kısaca
sormak isteriz. Sizin ağzınızdan sizin cümlelerinizle Mustafa Yeneroğlu kimdir?
1975 yılında Bayburt’ta doğdum. 1 yaşındayken Almanya’nın Köln şehrine geldim. Eğitim hayatım Köln’de geçti. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezunum. Evli ve üç çocuk babasıyım.
Yaklaşık 27 yıl boyunca yurt dışındaki sivil toplum çalışmalarına aktif olarak katıldım. Avrupa’daki Türklerin ve Müslümanların meseleleri,
din özgürlüğü, ayrımcılık, Türk vatandaşlarının yurt
dışındaki sorunları; azınlıklar, yabancılar ve vatandaşlık hukuku, göç ve diaspora politikaları, yurt
dışı kültür, eğitim ve din politikaları ile ilgili çalışmalar yaptım. Avrupa’da artan İslam düşmanlığı ile ilgili siyasi ve hukuki çalışmalarda aktif olarak yer aldım, yüzlerce davayı takip ve koordine
ettim.
30 Ekim 2019 tarihinde AK Parti’den istifa etmemin ardından da 9 Mart 2020 tarihinde kurulan DEVA Partisine kurucu üye olarak katıldım.
Şu anda DEVA Partisi’nin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı görevini yürütmekteyim.
2. Mustafa Yeneroğlu’nu buradaki seçmen
AKP adayı olarak seçti. Neden (daha sonra)
parti değiştirip başka partiye geçtiniz?
Ben AK Parti’nin yurt dışındaki vatandaşlarımızla da paylaştığım ve bizzat yazıp savunduğum
programı çerçevesinde adaylığı kabul ettim ve toplumun karşısına çıktım. Ayrıca Ak Parti’nin programı, toplumda herkesin huzurunu ve hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi esas alan bir program
idi. Maalesef Sn. Cumhurbaşkanı Ak Parti’yi köklerinden kopararak demokrasiyi ve hukuku ezen,
temel hakları ayaklar altına alan, kendisi gibi düşünmeyenleri düşmanlaştıran ve kriminalize eden
bir yolu partinin yazılı programına tercih etti. Bu
sürece karşı partinin içinde 3 yıl mücadele ettim,
kimsenin sesini çıkarmadığı bir ortamda ben
MKYK üyesi olarak bu olmazsa olmaz olan ilkeleri
savundum. Ümidim kaybolunca hayatı boyunca
Almanya’da da hukuksuzluklarla ve ayrımcılıkla mücadele eden bir insan olarak ilkelerimi partime tercih etmek zorunda kaldım. Dolayısıyla ben
değişmedim, değişen Ak Parti’yi kurucu kimliğinden koparan Cumhurbaşkanı. Ben ise dün hangi değerleri nasıl savunuyorsam, bugün de aynı şekilde savunuyorum. Unutulmamalı ki milletvekilleri Anayasa’ya göre sadece kendi seçmenini değil bütün milleti temsil eder ve demokrasi ve hu-
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demeç

Deva Partisi Milletvekili
Mustafa Yeneroğlu
kukun üstünlüğüne sadık kalacağına namusu ve
şerefi üzerine yemin eder. Yeminimin gereği
neyse o noktadayım.
Ama maalesef bugün AK Parti çok
farklı bir kulvara geçmiş durumda. Avrupa’da bilinen birçok aşırı milliyetçi ve
otoriter partinin dilini tercih eden, toplumun önemli bir kesimini ötekileştiren,
hukuku, anayasayı yok sayan ve tamamıyla bir kişinin ağzından çıkana bağlı bir gidişatın içerisinde. Bu gidişat, partinin tekil tercihi de değil, milyonlarca
insanın hayatını yerle bir ediyor. DEVA
Partisi bugün, Türkiye’yi tekrar demokrasi, hukukun üstünlüğü, aklı selim
rotasına çekme azmiyle kurulmuş herkesin huzur bulacağı özgürlükçü ve müreffeh Türkiye mücadelesi veriyor.
3. Mustafa Yeneroğlu geçmişte yurt dışında
yaşayan vatandaşlar için nasıl bir çalışma
yaptı?
Yurt dışındaki vatandaşlarımız için yaptığımız
önemli çalışmalar var. Bir kere her şeyden önce
AK Parti bünyesinde büyük oranda benim bireysel
inisiyatifimle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk
defa yurt dışındaki vatandaşlarımıza özel bir seçim beyannamesi hazırladık. Bu beyannameyle
maksadımız yurt dışındaki Türk toplumunu diaspora politikaları kapsamında bilinçlendirmek ve
aynı zamanda onların meselelerini Meclis’in

gündemine almaktı. Böylece diaspora politikalarını ilk kez Türkiye’de bir partinin gündemine alenen sokmuş olduk ve yurt dışı Türklerin meselelerini kuşatıcı bir biçimde ele aldık.
Yurt dışındaki vatandaşlarımızın
doğrudan faydalandığı, yüzbinlerce
gencimizin faydalandığı dövizle askerlik bedelini düşürttük. Ne yazık
ki iktidar bu bedeli yeniden yükseltti.
Bu çok büyük bir hataydı, çünkü dövizle askerlik bedelinin yüksekliği,
gençlerimizin vatandaşlıktan çıkmasını tetikleyen bir durum. Bütün
bunların haricinde pasaport harçlarının sıfırlanması, düşürülmesi, yurt
dışındaki STK temsilcileriyle düzenli
istişareler, izin zamanlarında sınır kapılarındaki
mağduriyetleri azaltmak adına ilgili mercilerle yapılan görüşmeler, yabancı mahkemelerin boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması gibi birçok
konuda münhasıran çalışmalarımız oldu. Yurtdışından getirilen araçların Türkiye’de kalış süresinin,
cep telefonlarının kullanım süresinin yükseltilmesi
ve vatandaşlık kanununda değişiklik de bu çabalarımızdan oldu. Bütün bunlar ne yazık ki Türkiye’nin türbülanslı gündemi içerisinde bir raddeden sonra “lüks gündemler” olarak görülse de yurt
dışındaki vatandaşlarımızın sorunları hâlâ çözüm
bekliyor. Her şeyden önce diaspora politikalarının popülizmden arındırılması ve kurumsallaştı-

rılması lazım.
4. Yurt dışında yaşayan vatandaşların en
önemli üç sorunu ve çözümleri nelerdir?
Irkçılık, kültürel kimlik ve anadilin muhafazası ve Türkiye’deki siyaset nezdinde diasporanın
elverişli bir siyasi aracı olarak görülmesi yurt dışındaki vatandaşlarımızın en büyük üç sorunu olarak sayılabilir. Irkçılıkla mücadele çok boyutlu bir
olgu. Bu mücadele, Türkiye olarak anayasal sorumluluğumuz olan kendi vatandaşlarımıza yönelik
etkin koruma mekanizmalarının devreye girmesinden, vatandaşlarımızın ırkçı saldırılar karşısında
maddi ve manevi olarak desteklenmesine kadar
uzanıyor. Kültürel kimlik ve anadilin muhafazası ile ilgili, mevcut durumda Türkiye’deki iktidar,
ne yazık ki yurt dışındaki ülkelerde olumsuz reflekslerle karşılaşacak derecede siyasileştirilmiş
adımlar atıyor. Bugün birçok Batı Avrupa ülkesinde
Türkiye’den gelen imamlar ya tepkiyle karşılanıyor
ya da engelleniyor. Türkiye’nin kamu diplomasisinin araçları olan kurumlar birçok ülkede “gizli ajandalara sahip” kurumlar olarak etiketlenmiş
ve tehdit olarak konumlandırılmış durumda. Devletin Türkiye’de toplumsal kutuplaşmayı ayrıştırıcı bir yol benimsemesi, yurt dışındaki vatandaşlarına yönelik tavırlarında da benzer şüphelerin doğmasına yol açıyor. Bu nedenle yurt dışındaki vatandaşlarımızın noktasal sorunlarını ele almanın yanında, bütüncül bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var.

5. Mustafa Yeneroğlu bir dahaki seçimde
aday olacak mı? Olacaksa hangi sebepten
aday olacak?
Bugün için bunu cevaplandırmak kolay değil.
Siyaset dışardan göründüğü gibi değil, çok zorlu
ve enerji tüketen bir mücadele gerektiriyor. Özellikle toplumsal kutuplaşmanın had safhada olduğu, siyasetin değerler üzerine bina edilmediği, uzlaşma kültürünün olmadığı bir ortamda siyasete
devam edip etmeme kararını almak hiç kolay değil. Bireysel olarak siyasi ikbal benim için hiçbir
zaman önemli olmadı. Benim hayatım hukuksuzluklarla mücadele içinde geçti. Bu mücadeleyi siyasi arenada gerçekleştirebildiğim müddetçe
buradayım. Türkiye uçuruma doğru sürükleniyor,
bu ortamda ülkemizi tekrar demokrasi ve hukukun üstünlüğü rotasına çekmek en öncelikli sorumluluğumuz. Siyasi arenada olmasam dahi
toplumda adalet ve hukukun tesisi için mücadeleye her şartta devam edeceğim.
Sayın Yeneroğlu sorularımıza içtenlikle cevap
verdiniz ve bize zaman ayırdığınız için teşekkür
ederız. Siyasi hayatınızda başarılarınızın devamını
dileriz.
Manşet Gazetesi ailesine ben teşekkür ederim.
Sizin vasıtanızla vatandaşlarımıza ulaştığımız
için ayrıca size teşekkür ederim Hamburg Manşet Gazetesine yayın hayatında başarılar dilerim
Hamburg şehrine geldiğimde çayınızı içmeye gelirim. iyi günler

Hamburg'da iki doktor
Koronavirüs ile mücadele ediyor
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Aile doktoru Mustafa Yoldaş

Hamburg İslam Şurası eski
Şura Başkanı Dr. Mustafa Yoldaş ve Dr. Mustafa Havuç
Koronavirüs ile mücadele ediyor. Dr. Yoldaş bu dönemi evde atlatırken, Dr. Havuç ise 4

haftadır hastanede yoğun bakımda mücadelesini sürdürüyor. Zaman zaman sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Dr Havuç, durumunun
iyiye doğru gittiğini belirtirken,

Muammer Yılmaz Koronavirüsü atlattı
Koronavirüsü atlatan Muammer
Yılmaz, koronavirüsten önceki ve
sonraki durumunu anlattı. Hastalığın
ilk üç gününde oldukça halsizlik
yaşadığını söyleyen Yılmaz, bu üç
içinde yemek dahi yiyemediğini belirtti. İlk etapta hafif bir kırgınlık hissetiğini anlatan Muammer Yılmaz,
ateş olmadığını, sadece boğaz yanması olduğunu söyledi. ''İlk üç gün
baya halsizlik, güçsüzlük yaşadım,
yemek dahi yiyemedim, su içemedim. Üç günden sonra kendimi toparlamaya başladım'' diye konuşan
Yılmaz, durumdan şüphelendiklerinden dolayı korona hattını aradıklarını , doktorların gelip muayene ve
test yaptıklarını ifade etti. Test sonucunun 1 gün
sonra geldiğini belirten Yılmaz, ''Sonucun pozitif çıktığını ve evde kalmamı söylediler'' dedi.
''Hastalık sürecinde daha önce hissetmediğim, bilmediğim şeyler vardı. Bir soğukalgınlığı gibi değil, değişik bir durumdu'' şeklinde konuşan Yıl-

maz, Korona'yı atlattıktan sonra sağlıkla ilgili bir
problemin olmadığını, ancak boğaz yanmasının
uzun sürdüğünü söyledi. Tekrar test yapmadığını, gerekte duymadığını hatırlatan Yılmaz, ''Eğer
semptomları varsa gerek duyuluyor'' diye konuştu.
HABER: Hamburg Manşet

yakında taburcu olabileceğini,
ailesine ve sevdiklerine kavuşacağını belirtiyor. Manşet gazetesi olarak kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. HABER: Hamburg Manşet

Aile doktoru Mustafa Havuç
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Hamburg vekilleri, Hamburger Abgeordnete
wo seid ihr?
Neredesiniz?
HABER: Hamburg Manşet

Hamburg Esnaflarına Bir Dokunduk Bin Ah
İşittik. Hamburglu Türk esnafları ile yaptığımız
sohbette Siyasi Parti Temsilcileri milletvekili adayaları, Seçimden Seçime Geliyor Vaatlerde Bulunuyorlar, Secimlerden sonra, Verdikleri Vaatler
ve Sözler Havada Kalıyor.
Hamburg'da 23 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen Eyalet Parlamento seçimlerinde Türkiye kökenli 13 milletvekili seçilerek Parlamento'ya girmişlerdi. Milletvekili adayları Hamburg'da yaşayan Türkiye'li vatandaşların desteğini almak için
seçim öncesi toplantılara katılmış, muhtelif yerlere ziyaret etmişler, vatandaşların desteğini alan
adaylar milletvekili seçilmişti. Bu çok sevindirici bir durum. Göçmen kökenli olup, burada yaşayan bir takım sıkıntıları atlattıktan sonra Almanya'da meclise girmek büyük bir başarı. Bu konuda bütün milletvekillerini tebrik ediyoruz.
Hamburg Esnafları , her seçim öncesinde günde birkaç adayı ağırladıklarını ve sorunlarını anlattıklarını belirterek, aynı adaylar tarafından seçimden sonra unutulduklarını söyledi, özelikle corona döneminde yanliz kaldik.

Bilindiği gibi Hamburg'da binlerce küçük, orta ve büyük ölçekli esnaflar var. Bu esnafların yanına bir veya iki Türkiye kökenli milletvekilin
tek gitmesi diger milletvekilinin gitmemesi, dert
ve durumlarının sorulmaması da çok vahim bir durum. Seçim zamanlarında Türkiye'deki atmosferde
olduğu gibi kapı kapı dolaşıp, oy toplamak amacıyla bir çok yere gidip, ama böyle sıkıntılı zamanlarda esnafın yanına gitmemek de çok acı bir
durum. Bu konuda kendilerini Hamburg Manset
Gazetesi olarakta eleştiriyoruz. İstiyoruz ki, şu an
sahalara çıksınlar, şu an zor şartlar yaşayan esnaflarımızın durumlarını kontrol etsinler. Yardımlar
ne şekilde geliyor, yeterli yardım geliyor mu? İşçilerinin durumu nasıl, ekonomik durumları genel manada ne durumda? Şu ana kadar kaç işletmeci işyerini kapattı? Bunları araştırıp mecilis gündemine getirilmesini istiyoruz. İstiyoruz ki, hiç bir
parti gözetmeksizin hepsi bir araya gelip, burada
yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını gerekirse
Hamburg meclis gündemine, gerekirse ülke gündemine, gerekirse dünya gündemine dahi getirsinler. Milletvekillerinin esnafların yanında olması,
onlara bu zor süreçte iyi bir moral olacaktır.

Bei den in Hamburg am 23.Febuar 2020 durchgeführten Landtagswahlen, waren 23 Abgebordnete
mit türkischen Wurzeln ins Parlament eingezogen.
Um die Unterstützung der Bürger*innen aus der
Türkei zu erhalten, hatten diese Abgeordnetenanwärter
vor den Wahlen an Versammlungen teilgenommen,
verschiedene Orte besucht und wurden mit der Unterstützung der Wähler zu ihrem Abgeordneten Mandat gewählt.
Das ist eine sehr erfreuliche Situation.
Migrantische Wurzeln zu haben, hier zu leben und
nachdem man viele Schwierigkeiten überwunden hat
in ein deutsches Parlament gewählt zu werden ist ein
großer Erfolg. An dieser Stelle möchten wir allen Abgeordneten hierzu gratulieren. Wie wohl bekannt, gibt
es in Hamburg Tausende von kleinen, mittleren und
großen Handelstreibende mit türkischen Wurzeln.
Dass von all diesen Abgeordneten mit Migrationshintergrund, außer Baris ÖNES, nicht ein einziger sich bisher hat bei den türkischen Unternehmern
hat blicken lassen und einmal nach ihren Sorgen und
Anliegen gefragt hat, dies ist eine sehr besorgniserregende Realität. Unmittelbar vor den Wahlen,
ähnlich der Türkeiatmosphäre zu Wahlzeiten, fleißig

Klinken zu putzen bei den Wählern und sich zu schweren Zeiten wie sie derzeit vorherrschen bei den türkischen Handeltreibenden nicht blicken zu lassen, das
ist eine sehr traurige Wahrheit. Dies bemängeln wir
an den Landtagsabgeordneten mit türkischen Wurzeln.
Wir wünschen uns, dass sie derzeit auf die Fläche gehen und die schwierige Situationen unserer Handelstreibenden kontrollieren. In welcher Weise strömen die Hilfen, kommen überhaupt ausreichend Hilfen? Wie sieht die Situation der Arbeiter aus, wie sieht ihre ökonomische Situation im allgemeinen Status aus? Wie viele Handelstreibende mussten bisher
ihre Unternehmen schließen? Wir fordern, dies zu recherchieren und diese Problematiken im Landesparlament aufzustellen. Wir wollen, dass diese Abgeordnete mit Migrationshintergrund Parteiübergreifend
zusammen kommen und die Probleme unserer
Landsleute die hier leben, sei es im Hamburger Parlament, sei es auf Bundesebene, sei es sogar auf internationaler Ebene zur Sprache bringen und auf die
Tagesordnung setzen. Wenn all diese Abgeordneten
an der Seite der türkischen Geschäftsleute stehen würden, wäre dies eine enorme psychologische UntersHABER: Hamburg Manşet
tützung.

Almanya’da Koronavirüs Pandemi ve Asi Sürecinde Son Durum!
Haber: Ali Akdemir
Robert-Koch Enstitüsü'nün verdigi
son rakamlara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı geliştiren ilk doz
aşı olanların sayısı 2 milyon 894 bin 128
kişi oldu.
Almanya'da 27 aralıkta başlayan Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı geliştiren her iki doz aşı olanların sayısı ise,
1 milyon 525 bin 943 olurken, böylece
toplamda kullanılan aşı miktarı 4, 5 milyona yaklaştı.
Almanya'da Aralık ayının sonunda
yaşlı bakım merkezlerinde kalanlar ile
sağlık personeline yapılmaya başlanan
aşı sürecinin ağır işlediğine dair toplumun değişik kesimlerinden gelen yoğun
tepkiler ise hala devam ediyor.
Almanya'da Pﬁzer/BioNTech aşısının dışında Moderna ve AstraZeneca aşıları da kullanılıyor. Özel isteğe bağlı
olan aşı konusunda, Astra Zeneca aşısının yan etkileri olduğu konusunda
eleştiri iddialarıda hızla yükseliyor.
Almanya'da ilk koronavirüs aşısı 101 yaşındaki bir kadına yapılmıştı.
Hamburg Eyaletinde aşılananların
sayısı 69 bin 666 kişi Hamburg'da aşı-

lama süreci ise hızla devam ediyor.
Hamburg'da dün (17 şubat çarşamba günü ) sağlık sektörüçalışanlardan olan Ali
Akdemir ve Nuri Özcan da ikinci doz
aşılarını oldu.
Uzun yıllardır Asklepios West Klinikum hastanesinde çalışan Akdemir ve
Özcan aşı ikinci doz aşı olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ali
Akdemir ve Nuri Özcan, hastahanede
çalıştıklarından dolayı risk altında olduklarını belirterek "Bu anlamda biz sağlıkçıların öncelikli aşı olması bir zo-

runluluktu. Yaşanan koronavirüs pandemi süreci insanlığı zor bir sürece
soktu. Bu baş belası virüsten bir an önce kurtulmalıyız" dediler.
ALMANYA'DA PANDEMİ
SÜRECİNDEKİ SON GELİŞMELER
- Almanya'da Kovid 19 salgın nedeniyle 16 Aralık'tan beri devam eden önlem ve yasaklar bazı istisnalar dışında 7
Mart tarihine kadar uzatıldı.
- Almanya’da , bazı vatandaşların
Moderna ya da Pfizer-BioNTech aşısı yerine AstraZeneca aşısını olma karşısın-

da isteksizlik sergilemesinin kaygı verici olduğu belirtildi.
Almanya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Onaylı AstraZeneca
aşısı ikinci sınıf bir aşı değildir. Bu aşı
iyi etkinlik gösteriyor ve aşıyı olanlar tarafından iyi tolere ediliyor” denildi.
Almanya’da sadece 65 yaş altındakilere yapılan AstraZeneca aşısına yönelik tereddüt, kimilerinde aşıyı olduktan sonra ateş ve baş ağrısı gibi yan etkiler oluştuğu haberlerinin çıkmasıyla
birlikte daha da güçlendi.

Yetkililer, bu gibi yan etkilerin aşı olduktan sonra normal olduğunu, bunların, insan bedeninin bağışıklık sisteminin aşıya yanıt verdiğinin göstergesi olduğunu ve belirtilerin birkaç gün içinde
geçmesi gerektiğini söylüyor. - Almanya'da son günlerde vaka sayisi hizla düsüyor. Robert-Koch Enstitüsü'nün verdigi son rakamlara göre, Almanya'da vaka sayısı 7.500, can kaybı 560.
- Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn,
ülkede mutasyona uğramış yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının ülkede hızla yayıldığı uyarısında bulundu.
- Avusturya Tirol sınır bölgesinde yapılan sıkı kontroller yüzünden 8.500 kişi geri çevrildi.
- BioNTech sirketinin kurucularından Özlem Türeci'nin eşi Uğur Şahin, "Virüsün gelecek 10 sene için bir
sorun oluşturacağı ve bizimle kalacağı açık" dedi.
PANDEMİDEN KURTULUŞUN
REÇETESİ AŞI
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinden kurtuluş için
aşının önemine vurgu yapan gazeteci ve
sağlıkçı kimliğiyle tanınan Hamburg

Türk Basın Birliği (HTBB) üyesi Ali
Akdemir, "Bende 2 doz aşımı dün oldum. Dünya genelinde milyonlarca insan yakında yeni tip koronavirüse karşı aşı olmayı umuyor. Ancak bir çok kişinin aşı konusunda çekinceleri de var.
İnsanlar bir yandan koronavirüsten korunmak isterken, diğer yandan aşının yan
etkilerinden çekiniyorlar. Bu kişiler aşı
adaylarının hızlı geliştirilmiş olmasından
dolayı güvenilir olup olmadığı ve yan
etkilerin yeterince araştırıp araştırılmadığı konusunda tereddütlüler ve kafalarında soru işaretleri var. Aşı insanları
ne kadar süre koruyacak? Aşının mutasyonlara karşı etkileri nasıl olacak? Bu
ve benzeri türden sorulara insanlar cevap arıyor. Bu tür soruları anlamak
mümkün? Ama Koronavirüsü salt komple teorileriyle açıklamaya çalışmak ve
aşıların içine çip koyarak, bizleri teslim
almak istiyorlar türünden tezleri doğrusu
anlamak mümkün değil! Bu tarz yaklaşımlar insanların bu koronavirüs'ten
kurtuluşları için çok önemli olan aşılama sürecinin önüne bariyer koyma olarak değerlendiriyorum." dedi.
HABER: Hamburg Manşet
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Haber
İlgi ve alakanızdan dolayı teşekkürler
İlgi ve alakanızdan dolayı teşekkürler.
Manşet gazetesi ilk sayısı hayli ilgiyle karşılandı, beğenildi ve okundu. Gazetemiz "yeni" ve "farklı" söylemiyle kısa
sürede dikkatleri üzerine çekti. Hamburg
kentinde, her kesiminden, gazetemize
hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
Gazetemizin ilk ziyaretçileri meslektaşlarımız oldu, Corondan dolayi gelemeyip telefonla bize ulasanlar oldu. Ilgi ve alakanizdan dolayi herkese teşekkür ederiz.
Manşet Gazetesi her bakımdan beğendiklerini belirterek övgülerini esirgemeyen

değişik çevrelerden okurlarımıza yürekten
teşekkür ediyoruz.
Manşet Gazetesini takdir edenlerin yanısıra tenkit edenler de oldu elbette. Bu anlamda Manşet Gazetesi yararlı ve verimli olacağına inandığımız yeni bir tartışmaya kapı
aralamış oldu. Manşet neden niçin çıkıyor?
Çıkış amacimizla ilgili olarak kullandığımız,
".. kaçınılmaz yeni bir oluşumun habercisi olarak çıkıyor. Doğrusu, bizim kasdettiğimiz,
zihni-düşünsel bir oluşumdu.Manşet yeni bir
kalkış noktası ve güçlü sağlam bir zemin oluşturmak için çıkıyor. Hamburgtaki yurttasla-

rimiz icin "yeni bir misyonun sözcüsü olacaktır. Manşet , hiç bir siyasi partinin sözcüsü olmak için çıkmıyor. Bunu çıkış yazımızda
da açıklıkla belirtmiştik. Ancak hemen ekleyelim ki, Manşet Gazetesi , kendi doğrularına başkalarının sahip çıkmasını sevinçle
karşılar; doğrularinı dile getiren şahıs ve çevrelerle aynı saftaymis gibi gözükmekten gocunmaz. Dahası var: Manşet , başkalarının
doğrularına da sahip çıkmayı gerekli gören
bir anlayışa sahiptir. Başkalarıyla o başkaları kim olursa olsun, ayni safa düşmemek endişesiyle doğrulara sırtını çevirmek yanlışlığına düşmeme kararlılığındadır. Manşet Tarafsız, doğru, dürüst, ilkelerinden ödün ver-

meden yayın hayatını sürdürecektir. Bunu yayın ilkelerimiz de netleştirdik. Manşet, başkalarının gerçeklerini de ileri sürmenin gerekli
olduğunu anlıyor. Manşet in bu baglamda
daha iyi anlaşılacağına inanıyoruz. Manşet
gezetesi ailesi olarak . Okurlarımız, dostlarımız ve gönüllülerimizle varız, onların katkıları ve eleştirileri ile güçleneceğimize inanıyoruz.
Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle.
Saygılarımızla. NOT : Dünya Özelikle Avrupa Türkiye ile ilgili tüm haberleri ve son
dakika gelişmelerini bu sayfamızdan takip
edebilirsiniz. www.manset.de
ve
www.hamburgmanset.com

Göçmen kökenli polis Derya Yıldırım’ın başarısı
Almanya başbakanı Angela Merkel’e kadar ulaştı
Komiser Derya Yıldırım Hamburg Polis Teşkilatı‘nda görevini başarıyla sürdürürken, uyuma katkı sağlamasından dolayı Almanya başbakanı Angela Merkel’in davetiyle
başbakanlığa çağrılmasıyla başarı çıtasını yükseltti. Hamburg’da da kadınlara ve gençlere örnek olması ile tanınan Yıldırım, sözünü hep tuttuğunu, bu sebeple insanların
güvenini kazandığını belirtiyor. Polis Teşkilatı ile göçmen toplumlar arasında köprü vazifesini gördüğünü söyleyen Yıldırım, kendisini İstanbul köprüsüne benzetiyor.
Röportaj: Naciye ASLAN
Derya Yıldırım’ı daha yakından tanımak için kendisiyle bir röportaj gerçekleştirdik. Manşet gazetesinin sorularını içten, samimi ve mütevazi kişiliği ile cevaplayan Yıldırım ile röportajımız şu şekilde:
*Derya Yıldırım kimdir? Sizi tanıyabilir miyiz?
Hamburg doğumlu, aslım Erzincan’lı, 41 yaşında, iki çocuk annesiyim. Bekar ve iki çocuğumla
birlikte yaşıyorum. 20 seneden beri polis mesleğinde
çalışıyorum. Okuldan sonra hemen iş hayatına atıldım.
*Göçmen kökenli biri olarak buradaki insanlar tarafından tanınmış birisiniz. Sizin tanınmanızdaki
faktörler nelerdir?

Ben her zaman sözümü tuttum, Polis demek yardımsever olmak demek. Sözümü tuttuğumdan dolayı insanların güvenini kazandım. Ben sadece bendim, sanıyorum insanlar bunu gördü. İnsanları aynı göz hizasında karşılıyorum, bence bu saygı, ve
sonra her zaman olumlu bir şekilde hatırlanırsın.
Elbette görevde iken pek iyi hatırlanmadığım insanlarla da karşılaştım, çünkü sorun çıktığında polis çağırılıyor. Ayrıca yıllarca devriye arabaları sürdüm. Hangi durumda olursa olsun, karşımdaki insana her zaman saygılı davrandığımı düşünüyorum. Bir kaç hafta önce sokakta göçmen kökenli
bir gençle karşılaştım. Durdu ve neden bana öyle
baktığını düşündüm. ‘Siz bayan Yıldırım’sınız değil mi? Beni hatırladınız mı?‘ dedi. ‘Hayır, nereden tanıyayım‘ deyince, ‘Altona’da motosiklet çal-

dığım için beni tutukladınız‘ dedi. ‘Şimdi seni hatırlayabildim, ama yanınızda iki genç daha vardı‘ dedim. ‘Evet‘ dedi. ‘Sizi tutukladığımı söylüyorsunuz ve bana merhaba diyorsunuz‘ deyince,
‘aç olduğum için zili çalmıştım, yemek çantanızı
oturduğum hücreye getirdiniz ve ekmek verdiniz‘
dedi. ‘Bunu hatırlayamadım, gerçekten yaptım
mı?‘ diye sordum, ‘evet‘ dedi. ‘O dönem beni tutuklamanıza rağmen, bu yüzden sizi çok iyi hatırlıyorum‘ dedi. Sanırım ne tür durumlar olursa
olsun, insanları eşit göz hizasında karşılamam çok
önemli. Bu benim için sadece çalışmak değil, aynı zamanda burada temsil ettiğim ekibin de arkasındayım. Karşımdakine her zaman durum müsait ediyorsa en yüksek derecede ve en iyi şekilde
görevimi yapmak istiyorum.
*Göçmen kökenli ve bayan olmanızdan dolayı zorluklar yaşadınız mı?
İnsanlarda önyargı her zaman var, ama bu önyargı her insanda, göçmenlerde de var. Milyarlarca
insanların her birinde bir önyargı bulunur. Önyargılarla karşılaştım ama problemlerle değil.
*Gençlere ve kadınlara örnek biri olmanızda neler
etkili oldu?
Kendi geçmişim ve idealizm. Benim idealist bir
tavrım var ve işimi iyi şekillendirmeye çalışıyorum.
İdealizm ve sözüme güven ikisi bir arada. Babam
beni meslek, okul diye büyüttü. Bunlar benim aklımda kaldı ve babamın söyledikleri doğruydu. Mesleğin olmadan bu memlekette bir şey yapamazsın,
başarılı bir yerlere gelemezsin. Bu yüzden özellikle
bayanlara bunu söylemek istiyorum. İki ayaklarınız üstünde durun. Meslekleri olursa kişilikleri
daha zengin olur. Son 8 yıl içinde benim yanıma çok
Türk bayanlar geldi. Özgür bir hayat sürdürmek
istiyoruz dediler. Ben de bu insanlara yardım edebilirim diye düşündüm. Daha sonra o kızları üniformada gördüğüm zaman, diplomalarını bana gösterdikleri zaman, ya da testleri kazandıklarını gördüğümde çok mutlu oluyordum ve çok gururlanıyordum. ‘Bunlar benim bebeklerim‘ diyordum. Bu meslekte maalesef bayanlarımız erkeklere göre daha az. Bu konuda daha çok duyuru yap-

mamız lazım. Polis Akademisi’nde farklı meslek
kolları yer alıyor. Bayanlar spor testini, şunu bunu yapamam diyorlar. Tabi yapabilirsin, çalışdıktan
sonra her şeyi yapabilirsin. Korkmayacaksın,
kendine güveneceksin. Bir de gönülden istemek,
çünkü polis mesleğinde gönül gerekiyor. Çünkü dışarıda öyle yerlerde, öyle insanlarla karşılaşıyorsun ki burada güçlü olmak lazım. İnsanlar Polisi
ne zaman çağırıyorlar? Genellikle yardıma muhtaç oldukları zaman veya problem olunca. Bazı insanlar araba kazasında eşlerini kaybetmiş, bazı çocuklar kazada ölüyor. Bazı insanlar intihar ediyor,
bu haberin aileye götürülüp annelere, babalara, eşlere bildirilmesi lazım. Çok empati gerekiyor. Bu
meslek sadece bir devlet memuru olayım diye meslek değil bence. Büyük bir sorumluluk sahibi olmak gerekiyor. Polis olarak bir yere geldiğinde, o

an karar vermen lazım ve senin o kararın büyük
ihtimalle insanların tüm hayatlarını değiştiriyor.
*Uyuma katkı sağladığınızdan dolayı Almanya başbakanı Angela Merkel’in davetlisi olarak Berline gidip, başbakan ile görüştünüz. Hatta Merkel’in hayran
olduğu polis Derya Yıldırım şeklinde bazı Alman haberlerinde yer aldınız. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?
Çok heyecanlıydım. Hiç ummadığım bir gün burada yine masamda çalışıyordum. Telefon çaldı, bir
arkadaşım telefon açtı. ‘Derya Berlin’den telefon
geldi, senin numaranı istiyorlar‘ dedi. ‘Hayırdır‘

dedim. Daha önce işimden dolayı Berlin’e gidip geliyordum. Çünkü Hamburg gençlere meslek öğrenimi konusunda örnek bir çalışma yapıyordu.
Ben yine bu konuda benden bir şey istiyorlar sandım. ‘Bu sefer başka, senin adını verebilir miyiz?’
dedi arkadaşım. ‘Ne istiyorlar‘ dedim. ‘Almanya
çapında 45 proje çerçevesinde örnek olan insanların adı veriliyor, başbakan Merkel bu projeyi 3
seneden beri yapıyor. Berlin’de seni bir toplantıda görmüşler, seni de bu projeye almak istiyorlar‘
dedi. Ver numaramı dedim, 5 dakika geçmedi Başbakanlık’tan telefon açtılar. Katılmak için izlenmesi
gereken yolu anlattılar, bazı belgeleri istediler. Hemen bilgisayardan daha önce nasıl çalıştıklarına
baktım. O kadar özel çalışmışlar ki, ‘neden ben?’
diye düşündüm. Ama 45 kişinin projesi arasında
olmam da benim için bir başarıydı. Bu 45 proje başbakan ve yardımcıları tarafından bakılıyor, daha
sonra seçilen 10 kişiyi başbakanlığa çağırıyorlar.
Dokuzuncu ayın ortalarında tekrar bir telefon geldi. ‘Tebrik ederiz 45 projeden ilk 10 arasında seçildiniz, Başbakan sizi davet ediyor‘ dediler. Telefonu kapattım, burada bir gözyaşı döktüm. Son seneler bir çok yerlerde olmuştum. ‘Bu kez Başbakan’a kadar başardın‘ dedim kendime. Demek ki
yaptığım işimle doğru yoldayım ve profosyonelliğe adım attım. İşim Hamburg ve çevresinde çok
kültürlü kim olursa olsun, göçmen organizatörler,
kurum ve kuruluşlarla kontağa geçiyorum, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ben de İstanbul köprüsü gibi Polis Teşkilatı ile göçmen kökenli toplumlar arasında bir köprüyüm. Problemleri olduğu zaman bana güvenip, bana telefon
açıyorlar. Polis Teşkilatı‘nın işini onların yakınına getiriyorum ve göçmenlerin değişiklilerini, kültürlerini Polis Teşkilatı‘nın yakınına götürüyorum.
*Kadınlara ve gençlere yönelik önerileriniz nelerdir?
Okul, bilgi ve meslek şart. Gençler karınlarını
doyuracak, kimseye muhtaç olmayacak gönüllerindeki mesleği yapsınlar.
*Son olarak neler söylemek istersiniz?
Benim için önemli konulardan biri çocuklara polis korkusunun verilmemesi. Son zamanlarda çok

çok duyuyorum, şimdi bunu yapmazsan polis gelecek, seni alacak diyorlar. Polis çocukların gönüllerine arkadaş, yardımsever olarak girsin. Her
seferinde polis gelecek seni alacak denildiğinde o
çocukların beyinlerinde polis nasıl algılanacak?
Önyargı, kimseye gerekli olmayan bir durum.
Herkes herkes üzerinde konuşursa bir faydası olmaz, bir bağlantı kurmak istiyorsak o zaman bir
araya gelip birlikte konuşmamız lazım.
Herkes kendi açısından özgürce, farklı farklı kendi gözlükleriye durumlara bakabilir. Benim gönlüm ister ki, adımlarımızı atarken belki biraz daha düşünebiliriz. Hep beraber konuşursak, çaba
göstererek daha iyi neticeler alırız. İnsanlar arasında çok daha fazla konuşmamız lazım ki, önyargı,
mesafe artık olmasın, artık birlik, beraberlik olsun.
Burada doğup büyüyen 3.- 4. nesiller artık buranın bir vatandaşı ve buraya ait olduklarını hissetsinler. Çünkü bizim göçmen kökenli gençlerimizin
ifade edilecek çok güzel yönleri var. Başarılı göçmenlerimiz var, onları öne getirmemiz lazım. Aslında onlarla biz buraya aitiz dememiz lazım. Bu
da birlikte konuşarak, birbirine güvenerek ve el ele
vererek yapılabilir. Biz bize bakalım. Tüm dünyayı
değiştiremeyiz. Küçük adımlarla beraberliği biraz
daha huzurlu yapabilirsek ne mutlu bana, o zaman
mesleğimi güzel yapıyorum demektir.
İletişim: Derya Yildirim
Institut für Transkulturelle Kompetenz
(ITK) an der Akademie der Polizei Hamburg
Carl - Cohn- STR. 39 D - 22297 Hamburg
+49 (040) 428668355

derya.yildirim@polizei.hamburg.de

22 YILDIR KAYIP HİLAL İÇİN UMUTLU BEKLEYİŞ HALA SÜRÜYOR
Ailenin gözlerinde tam 22 yıldır çocukları Hilal'den gelebilecek umutlu bir haber bekleyişinin ışığı hiç sönmedi.
Bundan 22 yıl önce, Almanya’nın Hamburg kentinde 27
Ocak 1999 tarihinde 10 yaşındayken evinden “bakkaldan şeker almaya gidiyorum” diyerek ayrılan ve 20 yıldır hiçbir
yerde izine rastlanamayan Türk kızı Hilal Ercan umutlar hiç
tükenmedi. Balıkesir'li Ayla ve Kamil Ercan çiftinin kızı Hilal, 1999 yılında kaçırıldığında 10 yaşındaydı.
TOPRAĞIN ALTI KARIŞ KARIŞ ARANMIŞTI
1999 yılında Hamburg'ta kaybolan Hilal Ercan'ın dosyası
yeniden açılmıstı. Polis elde edilen ipuçların tekrar değerlendirip olayın faalini aramıştı.
Hamburg Emniyeti Sözcüsü
Ulf Wundrack yaptığı basın açıklamasında, Hilal davasının ip
uçlarını değerlendirmek üzere
toplam 671 dosya açıldığını, ancak bugüne kadar bir sonuca
ulaşamadıklarını söyleyip, olayın aydınlanması için 5 bin Euro para ödülü koyduklarını belirtmişti. Hamburg Eyalet Kriminal Dairesi ( LKA ) Hilal Ercan'ın arama çalışmalarının hala sürdüğünü ve görgü tanıklarına çağrıda bulunarak olayın aydınlanmasına katkı sunmaya çağırmıştı.
UMUTLAR HİÇ TÜKENMEDİ
22 yıldır kızlarının ölüsü ve dirisine ulaşamayan anne Ayla ve baba Kamil Ercan’ı ise en çok da belirsizlik mahvediyor. Aile 22 yıldır Hilal’den gelecek olumlu bir haberi bir
umutla hala bekliyorlar.
Almanya’nın Hamburg kentinin Lurup semtinde 27 Ocak
1999 tarihinde evine yakın Elbgau alış veriş merkezine şe-

ker almak için gidip bir daha evine
dönmeyen Hilal Ercan’dan 20 yıldır
haber alınamıyor. Öldüğü ve yaşadığı dahi belli olmayan Hilal Ercan’ın ailesinin ‘Kızımız nerede?’sorusuna ise
bugün hala cevap bulunamadı. Kızkardeşi Hilal kaybolduğunda 12 yaşında olan ağabeyi Abbas Ercan ise, kızkardeşinin hasretiyle tutuştuğunu ve olayda ihmali bulunanları kınadığını belirtti.
Hilal’i bulabilmek için oluşturulan “Cold Case” adlı araştırma ekibi, o tarihten beri en ufak detay ve ipuçlarını değerlendirerek talihsiz kızın akıbetiyle ilgili somut bilgilere ulaşmaya çalışmıştı. Hilal'in ailesi ise, sosyal medya üzerinden

kurdukları "Die Suche nach Hilal" gurubu üzerinden kızlarıyla ilgili gelebilecek bilgilere ulaşmaya çalışıyorlar.
TÜRK KÖKENLİ AİLELERİN TEDİRGİNLİĞİ HALA DEVAM
EDİYOR
Bugüne kadar Hilal'in bulunamamasından kaynaklanan
tedirginlik ve korku Hamburg'ta yaşıyan Türk kökenli aileler arasında, olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala devam etmektedir. Hamburg'ta yaşayan Türk kökenli aileler Ercan ailesinin çocuklarıyla ilgili bu belirsiz durumdan
olumsuz etkilenip, kendi çocukları adına da kaygı duymakta ve yetkililerden bir an önce bu olayın aydınlatılmasını ivedilikle talep etmektedirler.
Haber / Foto Ali Akdemir
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Warum haben sich die Devlet yardimlari neden gecikti?
Staatshilfen verspätet?
Hamburger Finanzminister Dr. Andreas
Dressel beantwortete die Fragen der Zeitung Manşet zu verspäteten staatlichen Beihilfen und wo sie in dieser Situation zu beantragen sind.
Warum haben sich die Staatshilfen
verspätet?
Bei der Auszahlung der außerordentlichen Wirtschaftshilfen kam es zu Verspätungen, da das technische System des
Wirtschaftsministerium des Bundes verzögert zur Verfügung gestellt wurde.
An welche Stelle muss man sich für die
Hilfen wenden?
Siehe Anlage. Ausführlicher Brief an betroffene Unternehmerinnen und Unternehmer mit einer Linksammlung und Informationen zu den verschiedenen Hilfsangeboten.
Einige Unternehmer sagen, dass die
Hilfen zurückgezahlt werden müssen.

Stimmt das?
Unter bestimmten Voraussetzungen kann
es zu Rückzahlungen kommen. Die FAQs
zu jeder staatlichen Hilfe informieren vorab darüber. Dort heißt es:
Die tatsächlich aufgetretenen und berücksichtigungsfähigen Umsatzverluste,
Fixkosten und ungedeckten Fixkosten im
Sinne des Beihilferechts werden dann im
Rahmen der Schlussabrechnung zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Sollte
sich zu einem späteren Zeitpunkt nach der
Antragstellung herausstellen, dass die bewilligte Überbrückungshilfe den zulässigen Höchstbetrag bzw. Fördersatz überschreitet (z.B. auf Grundlage geprüfter Abschlüsse), erfolgt eine Korrektur im Rahmen
der Schlussabrechnung und der gegebenenfalls zu viel gezahlte Betrag ist im Rahmen der Schlussabrechnung entsprechend
zurückzuzahlen.

Senator Dr. Andreas Dressel,
Senator der Finanzbehörde
Bild: © Daniel Reinhardt / Senatskanzlei Hamburg

Hamburg`un Maliye Bakani Sayin Dr. Andreas DRESSEL,
geciken yardimlarla ilgili sorularin cevaplarini MANSET gazetemize verdi ve bas vurularinizi nereye
yapabileceginizi acikladi.
Devlet yardimlari
neden gecikti?
Federal Maliye bakanligin konu
ile ilgili teknik sistemi bize gecikmeli aktarildigi icin, vatandasa olagan üstü mali yardimlarin ödenmesinde gecikmeler meydana geldi.
Bu yardimlar ile ilgili hangi
merciye bas vurulmasi gerekmektedir?
Sizlere MANSET Gazetesi olarak
sundugumuz detayli mektup dahilinde cesitli yardim imkanlari hakkinda bilgi ve internet-linkler ekte
vermekteyiz.
Bazi esnaflar, yardimlarin geri ödenmesi gerektigini söylemektedir. Bu dogru mudur?
Belirli sartlar altinda geri öde-

meler olusabilir. Her devlet yardimin
sayfasinda, FAQ (Frequently Asked
Questions) basligi altinda acikladigi „en cok sorulan sorular ve cevaplari“ bölümlerinden pesin bilgi
almak mümkündür.
Örnegin orda söyle demektedir:
Yardim yasasi cercevesinde,
gercekten meydana gelen ve hesaba
katmaya mümkün ciro/satis miktar
kayiplar, sabit giderler ve karsilanamamis sabit giderler, son hesap
görme isleminde belirlenilip bildirilcektir.
Bas vuru tarihinden sonraki bir
tarihte, bastan verilen gecici yardim
miktari gecerli yardim limitin üst
siniri gecmis ise veya destek limitini astigi görüldügü taktirde (örnegin kapanis bakiye hesaplamalari sayesinde), kapanis bakiye hesaplamalara dayanarak bunun düzeltmesi yapilir ve bastan fazla
ödenmis miktarlar varsa geri ödenmesi talep edilir. Hamburg Manşet

Hamburg’ta 16 ton kokain ele geçirildi
Almanya’da bulunan Hamburg Limanı’nda 16 ton kokain ele geçirildiği açıklandı. Almanya’nın Hamburg kentindeki Elbe
nehri üzerinde bulunan Hamburg Limanı’nda
16 ton kokain ele geçirildi. Gümrük Soruşturma ekipleri, Güney Amerika ülkesi Paraguay’dan Hamburg Limanı’na getirilen 5
konteynerde toplam 16 ton kokain bulunduğunu belirterek, kokainin Hollanda’ya gönderilmesinin planlandığını açıkladı. Gümrük yetkilileri, söz konusu miktarın şu ana kadar Hollanda’ya taşınırken yakalanan en bü-

yük kokain miktarı olduğunu bildirdi. Kokainlerin her biri 9 kilodan oluşan bin 700 paket şeklinde teneke kutulara yerleştirildiğini
söyleyen Gümrük yetkilileri, ele geçirilen kokainin piyasa değerinin birkaç milyar euro olduğunu açıkladı. Soruşturma kapsamında
geçtiğimiz pazar günü Belçika’nın Antwerp
kentinde bulunan 7 tonla birlikte toplam 23 ton
kokain ele geçirilmiş oldu. Hollanda’da güvenlik yetkilileri, olayla ilgisi olduğu düşünülen
28 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Hamburg Manşet

Fevzi Kızıl'dan yeni bir TV programı müjdesi
Hamburg'da müzik alanında faaliyetlerde bulunan yerel sanatçılardan Fevzi
Kızıl çalışmaları ve hedefleri hakkında
konuştu. Kızıl, ileride Türkiye'ye yerleşmeyi düşündüğünü söyledi. 1974 Şanlıurfa doğumlu olan Fevzi Kızıl, 2002 yılından beri Almanya'nın Hamburg kentinde yaşıyor. Evli ve 3 çocuk babası olduğunu belirten Kızıl, müziğe olan tutkusunun çocukluğundan beri başladığını söyledi. ''Özelikle Hamburg ve çevresinde yüzlerce gece ve düğün programı gerçekleştirdik. 1 yıl boyunca da
Kanal Urfa için Almanya'dan program
yaptım'' diye konuşan Kızıl, zor, meşak-

katli ve bir o kadarda heyecanlı TV programı sürdürdüğünü ifade etti. Kızıl, geleceğe yönelik bu tür projenin olduğunu,
ancak pandemi sebebiyle henüz çalışmaların yapılamadığını hatırlatırken,
Pandemi sona erdiğinde çalışmaların
büyük ihtimal başlayacağı müjdesini
verdi. Korona döneminde herkes gibi kendisinin de mağdur olduğunu ifade eden
Kızıl, ''İleride Türkiye'ye yerleşmeyi düşünüyorum. Bunu tabi zaman gösterecek.
Umarım en kısa zamanda herşey normale
döner. Öncelikle Manşet gazetesine ve
bütün sevenlerime sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım'' dedi. Hamburg Manşet

Engellilerin "Engel
tanımayan" İsmail Abisi
Yaşam'a Veda Etti!

Haber ve Fotoğraflar:
Ali Akdemir - Hamburg Manşet
Engelsiz Diyalog Kültür
ve Sanat Derneği Baskanı İsmail Bıçkıcı tedavi gördüğü hastanede yaşama
tutunamayarak bu sabaha
karşi vefat etti. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi doğumlu 67 yaşındaki İsmail Bıçkıcı'nın ani ölümü çevresinde kendisini
tanıyanları üzüntüye boğdu. Almanya'da 17 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını tekerlekli sandalyeye bağ-

lı olarak sürdüren Bıçkıcı hayatının bundan sonraki aşamasını engellilere
yardım faaliyetlerine adayarak sürdürdü.
Hamburg'da 2004 yılında kurulan "Hamburg El
Ele Engelliler Derneği" kurucuları arasında da yer
alan Bıçkıcı daha sonra
ise,''Dialog Ohne Hindernisse'' derneğini kurarak
engellilerin sanat ve kültürel çalışmalarıyla sosyal
hayata uyumu konusunda
yıllarca başarılı aktif çalışmalara öncülük etmişti.
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City-Dialog: Mit konstruktiven
Tagesablauf während
Ideen zur Innenstadt-Umgestaltung
des Lockdowns
Handel und Gewerbe unterstützen
Zum jetzt gestarteten „Corona-City-Dialog“ zwischen Senat, Wirtschaft und Interessengemeinschaften erklärt Volker Tschirch , Vorsitzender des Verbandes der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels Nord
(VMG):
„Wir begrüßen sehr, dass unsere Forderung nach mehr Investitionen
zur Aufwertung der Innenstadt jetzt aktiv aufgegriffen wird und der Senat mindestens 50 Millionen Euro fest zugesagt hat. Damit kann mit der
dringend benötigten Attraktivitätssteigerung von Plätzen und Wegeverbindungen in der Kerncity begonnen werden. Nachdem in den vergangenen beiden Jahrzehnten die Aufmerksamkeit vor allem auf der HafenCity
lag, ist dies dringend erforderlich. Es stimmt uns zudem positiv, dass auch
unsere Forderung nach internationalen Architekturwettbewerben für zentrale Orte der Innenstadt umgesetzt wird. Hier müssen wir im internationalen Maßstab denken und handeln. Wir hätten uns gewünscht, dass
dies den Jungfernstieg einschließt. Dort ist die Situation für die angrenzenden Händler und Kunden bislang unzureichend, die provisorische Möblierung bleibt eine Zumutung. Insgesamt zeigt sich, dass wir mit unse-

ren konstruktiven Ideen durchdringen und die Politik diese positiv aufgreift. Zusammen mit unseren Partnern im Bündnis für die Innenstadt werden wir auch künftig engagiert und tatkräftig an der Seite aller Akteure
stehen, um Hamburgs City attraktiver zu gestalten. Das ist der erfolgversprechendste Weg, damit der Einzelhandel und alle weiteren Gewerbetreibenden im Stadtzentrum einer positiven Zukunft entgegenblicken
können.“

Verkehrsunfall mit Funkstreifenwagen in Hamburg-Barmbek-Süd - zwei
Polizeibeamte und ein weiter Unfallbeteiligter leicht verletzt
Bei einem Verkehrsunfall sind gestern
Abend zwei Polizeibeamte der Landesbereitschaftspolizei und ein 61-jähriger Fahrer eines Daimler Kombi leicht verletzt worden.
Der Verkehrsunfalldienst Ost übernahm die
Ermittlungen.
Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr der 61-Jährige mit seinem Pkw
Daimler Kombi die Adolph-SchönfelderStraße in Richtung Wagnerstraße und fuhr bei
Grünlicht in den Kreuzungsbereich der Hamburger Straße ein.
Zeitgleich befuhr der Funkstreifenwagen
Peter 2/22 mit Sonder- und Wegerechten
(Blaulicht und Martinshorn) die Hamburger

Straße in Richtung Mundsburger Damm
und fuhr bei für ihn Rotlicht anzeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein, um die Hamburger Straße weiter geradeaus zu befahren.
Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge, wodurch sich der Streifenwagen
mehrmals überschlug und auf dem Dach zum

Liegen kam.
Der 27-jährige Fahrer des Streifenwagens
und sein 28-jähriger Beifahrer wurden leicht
verletzt in Krankenhäuser eingeliefert und dort
ambulant behandelt.
Der 61-Jährige erlitt einen Schock und
verblieb auf eigenen Wunsch am Unfallort.
Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und
mussten abgeschleppt werden.
Für die Dauer der Unfallaufnahme und der
Aufräumarbeiten wurden Teile der Kreuzung
teilweise gesperrt. Die Ermittlungen dauern
an.

Etwa
700 neue
Wohnungen
sollen in
Langenhorn
entstehen

Ich heiße Ilkay und bin 17 Jahre alt. Derzeit besuche die die 11. Klasse der Stadtteilschule Lessing.
Mein Tag beginnt damit, dass ich knapp
vor Unterrichtsbeginn geweckt werde von
meinem Wecker. Wenn ich es dann auch mal
schaffe aufzustehen, aber meistens nicht im
wahrsten Sinne des Wortes, dann ich bleibe im Bett liegen und betrete lustlos die Videokonferenz. Das erste was ich tue in der
Konferenz ist mich auf stumm zu schalten.
Der Tagesablauf ist genau derselbe wie
in der Schule, es gibt eine Änderung am
Stundenplan, der Unterschied hier ist, dass
ich zuhause Unterricht habe und in meinen
Pausen schlafe und manchmal gehe ich auch
in den Pausen duschen.
Wenn Schulschluss ist fängt der Spaß erst
richtig an, denn wir bekommen täglich
Hausaufgaben in jedem Unterrichtsfach. Diese Hausaufgaben beanspruchen nicht 5-10
Min. sondern oft mehrere Stunden und da
sie oftmals am nächsten Tag abgegeben werden sollen spart man da keine Zeit.
Wenn man die Hausaufgaben erledigt hat
für den nächsten Morgen hat man eine große Erleichterung, diese Erleichterung hält
nicht lange an denn am nächsten Tag gibt natürlich wieder neue. Einfach entspannen und
auf Pause drücken kann man nicht nach
Schulschluss, sondern erst spät abends,
wenn die Hausaufgaben erledigt sind was erst
oft spät ist. Auf den Freitag freue ich mich
immer ganz besonders, denn da kann ich 1
Tag einfach abschalten. Online unterrichtet
zu werden hört sich ganz toll an, aber im Gegenteil, es ist viel anspruchsvoller.
Ein sehr großes Problem ist es z.B.
wenn man die Hausaufgaben nicht versteht
und man auch trotz Recherche sie nicht hinbekommt, denn man kann dann nichts abgeben was sich natürlich auf die Note auswirkt. Unterricht online zu haben wirkt sich

Für rund 700 neue Wohnungen im
nördlichen Langenhorn hat der Senat
heute die ersten Weichen gestellt. Dazu
hat er das Bezirksamt Hamburg-Nord angewiesen, ein Rahmenplanungs- und
anschließendes Bebauungsplanverfahren
für das Gebiet Diekmoor durchzuführen.
Rund 16 Hektar östlich des Bornbachs
bilden dort die letzte große, zusammenhängende Wohnungsbaupotenzialfläche in Hamburg-Nord. Diese ist bereits seit 2012 im bezirklichen Wohnungsbauprogramm enthalten.
Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin
für Stadtentwicklung und Wohnen: „Diekmoor soll sein schon lange erkanntes
Potenzial für den Wohnungsbau endlich entfalten, darin sind wir uns mit
dem Bezirksamt einig. Vor allem die große Chance auf dringend benötigten öffentlich geförderten Wohnungsbau wollen wir mit dem jetzt angestoßenen
Verfahren möglichst bald ergreifen. In
Hamburg gibt es nicht mehr viele ausgewiesene Potenzialflächen, auf denen
so viele Wohneinheiten neu entstehen
können. Der künftige Bebauungsplan Diekmoor ist deshalb von Bedeutung für
die ganze Stadt.“
Michael Werner-Boelz, Bezirksamtsleiter Hamburg-Nord: „In Diekmoor sollen etwa 700 neue Wohnungen
entstehen. Die Fläche ist die letzte zusammenhängende in Hamburg-Nord,
auf der wir ein Wohnprojekt in dieser
Größenordnung umsetzen können. Unser Ziel ist es, ein städtebaulich, landschaftsplanerisch und architektonisch vorbildliches Quartier zu entwickeln, das aktuelle und zukünftige Anforderungen an
Klimaschutz, Klimaanpassung und
Nachhaltigkeit erfüllt. Ein Großteil der
dort entstehenden Wohnungen werden
öffentlich gefördert sein, damit wollen

auf uns Negativ aus denn dadurch verlieren
wir Schüler unseren Tagesablauf, wir stehen
nicht mehr auf und gehen zum Bus sondern
liegen im Bett. Wir sind schon eine ganze
Weile im Homeschooling und haben auch
Fortschritte im Vergleich zum ersten Lockdown. Jedoch gibt es trotzdem Schwierigkeiten. Diese ganzen Hausaufgaben machen
einem sehr viel Druck und bereiten einem
sehr viel Stress. Durch diesen Ablauf, den
man meiner Meinung nach nicht Tagesablauf nennen kann, bekomme ich z.b schlechte Laune und bin lustlos.

Den ganzen Tag zu Hause zu sein und seine Aufgaben zu erledigen, ist sehr belastend.
Mir fehlt zum Beispiel die Bewegung, obwohl ich zuhause auch Sport mache.
Um online am Unterricht teilnehmen zu
können oder um Hausaufgaben zu bekommen, benutzen wir die App/Seite Iserv.
Dort finden Videokonferenzen statt und
dort bekommen wir auch Hausaufgaben.
Iserv ist eine gute Hilfe um online Unterricht
zu haben aber manchmal ist selbst Iserv belastet. Wir können den Lehrern auf Iserv eine Mail schreiben und Fragen stellen, die wir
dann auch beantwortet bekommen, aber es
ist trotzdem was anderes persönlich mit einem Lehrer zu reden als über eine Mail über
etwas was man nicht versteht aufgeklärt zu
werden. Auf Iserv bekommen wir unsere
Hausaufgaben und dort geben wir sie auch
ab.Das war ein kleiner Einblick in meinen
Schulalltag während des Lockdowns.
İlkay - Hamburg Manşet

wir preisgünstigen und attraktiven Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen
schaffen. Auf Grund der gesamtstädtischen Bedeutung dieses Wohnungsbauvorhabens habe ich den Senat um eine Weisung gebeten. Mir ist es wichtig,
dass alle Beteiligten zu Verfahrensbeginn
die Rahmenbedingungen kennen.“
Im Schwerpunkt soll die künftige Bebauung aus öffentlich gefördertem

Für die Zukunft der Kleingärten des
KGV Diekmoor e. V. 401 und des KGV
Diekmoor II e. V. 459, deren Anlagen
derzeit auf dem städtischen Grund liegen, steht das Bezirksamt bereits im intensiven Dialog mit den Vereinen und
dem Landesbund der Gartenfreunde in
Hamburg. Das neue Baugebiet soll sensibel in die Umgebung eingebunden werden und auch einen Teil der bisherigen

Wohnraum bestehen – angestrebt ist ein
Anteil von mindestens 60 Prozent der etwa 700 Wohneinheiten. Für die SAGA
wird dabei ein Potenzial von 300 Wohnungen geprüft, einen weiteren Teil soll
auch Fördern & Wohnen bauen. Diese
Potenziale für die städtischen Gesellschaften sind neben der reinen Anzahl der
möglichen Wohneinheiten ein weiterer
Grund dafür, dass der Senat dem Verfahren gesamtstädtische Bedeutung beimisst.

Kleingärten integrieren. Für die anderen
Kleingärten wird das Bezirksamt im Austausch mit den Vereinen tragfähige Lösungen erarbeiten.
Im ersten Schritt wird das Bezirksamt
nun die Rahmenplanung durchführen, zu
der eine intensive Bürgerbeteiligung
gehört. Diese bildet dann die Basis für
einen städtebaulich-landschaftsplanerischen Wettbewerb, dessen Ergebnis
wiederum Grundlage für das eigentliche Bebauungsplanverfahren wird.
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Döner sosu,
Yoğurt
ile daha kıvamlı
Son yıllarda gıda sektöründe zirvenin en üst sırasında yer alarak adından sıkça bahsettiren Bayerische Milchindustrie eG’nin Satış
Müdürü Hakan Elmalı, şirket faaliyetleri hakkında Hamburg Manset
Gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Elmalı ürünlerine ve
sektörün gidişatına ilişkin sorularımızı içtenlikle yanıtladı.

Şirketiniz bilindiği üzere Alman süt
sanayisinde büyük bir dev. Bu konuda
neler söylemek istersiniz?
BMI olarak yıllık yaklaşık 700 milyon
cirosu, 1100 çalışanı ve 9 fabrikası olan büyük bir şirket olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız 2700 çiftçimiz var. 140 bin ton yoğurt, ayran, krem
santi (schlagsahne) vs. süt ürünleri üretiyoruz. Sektörde birçok ürünlerle Almanya`da 1 numarayız.
Özellikle yoğurt ve ayran çeşitlerimizle piyasada oldukça önemli bir yer sahibiyiz
ve büyümemiz devam ediyor“ dedi.
Haydi markamız ile Avrupa’da satışlarımızı 5 yıl içinde yüzde 130 büyütmeyi başardık. Böylelikle Avrupa`da 20‘den fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. Tüketicilerimizi yakın zamanda sürpriz yeniliklerle
buluşturacağız.
Pandemi süreci sizi nasil etkiledi.
Koronavirüs, öncelikle ev dışı tüketim

sektörünü çok ciddi anlamda etkiledi, diyebilirim. Özellikle catering, yemekhane
ve restoranlar bildiğiniz gibi uzun süre kapalı kalmak zorundaydı. İtalya ve Fransa
gibi bazı yurt dışı pazarları adeta aylarca
durdu. Diğer taraftan perakende işimiz bu
süreçte çok hızlandı, bazı ürünlerde üretimi 7/24 sürdürmek durumundaydık. Market zincirlerinin talebine yetişmek ise oldukça zordu.
Bu zorlu süreçte ne gibi
tedbirler aldınız?
Fabrikalarımızda çalışan arkadaşlarımıza
sosyal mesafe kuralı uyguladık, dışarıdan
da ziyaretçi kabul etmedik. En büyük
korkumuz, insanların marketlerde süt bulamadığı dönemde üretimin aksamasıydı.
Ancak biz müşterilerimize daha yakındık
diyebilirim. Telefonlarımız gece-gündüz ve
hafta sonu dâhil açık olup müşterilerimizin muhtemel problemlerine çözüm bulabildiğimiz için çok mutluyuz. Kullanan res-

Bayerische Milchindustrie eG
Satış Müdürü Hakan Elmalı

LÜBECK'te Türk ailenin
evinde yangin çıktı

Öte yandan yangının çıktığı gün
Kücknitz'deki Türklere ait berber, market, firın ve bazı işyerlerine gamalı
haç çizilmesi büyük dikkat çekti.
LÜBECK'in Kücknitz semtindeki
Ostpreussen Ring caddesinde oturan
Türk ailenin evinde yangin çıktı. Gündüz 15: 20'de çıkan yangında 3 çocuğuyla dışarı atan aile yara suda yan-

gından kurtuldu. Aynı zamanda alt katındaki Semerkand İrfan Kültür Merkezi
de yangından nasibini alınarak kullanılmaz hale geldi.
İtfayenin söndürmede yavaş davranması, olay yerine geldiği halde su
sıkmaya çok geç başlaması çevrede
oturanların ve olayı çekenlerin büyük
tepkisine neden oldu.

toran ve dönerci müşterilerimiz bilir, bizim
yoğurdumuz ile döner sosu yaparken daha kıvamlı bir sos elde etmek mümkündür.
Ayrıca yoğurdumuzun dengeli ekşiliği ve
tadı geleneksel yoğurt niteliğindedir. Buna ilaveten tabakta su bırakmaz ve bazı yoğurtlar gibi jelatin veya bitkisel yağ içermediği için müşterilerimiz tarafından fazlasıyla tercih edilmektedir. Tecrübeli bir iş-

letmeciyseniz, piyasa şartlarını iyi okuyorsunuz.
Bu konuda Ar-Ge çalışmalarımız
tamamlanmak üzere. Tüketicilere ne
gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
Ayran AB gıda mevzuatında standardı
tanımlanmaması sebebiyle Ayran ismini
hak etmeyen birtakım marka ve üreticiler
var. Ayran gibi bünyemize faydalı olan

ürünlerin tüketiminde Haydi’nin ayrıcalığını aktarmak isterim. Haydi ayranımızı
gerçek yoğurttan ürettiğimiz için her bir
bardak, yaklaşık 200 milyon faydalı ve canlı bakteri içermektedir. Bu özellik Avrupa’da başka bir ayranda bulunmuyor. Lezzetli ve serinletici bir ayranı içerken aynı
zamanda bünyemize de fayda sağlamak
Haydi ayran ile mümkün oluyor.
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Salgın günlerinde esnaf olmak
Aylardır iş yapamayan esnafın, borçları birikti. Devlet büyüklerinden yardım isteyen esnaflar, borçlarının ertelenmesi, kiralarının alınmaması talebinde bulundu. Özellikle kafe ve kıraathane işletmecileri, işlerinin düştüğünü söyledi. Hamburg Manşet sokağa indi ve esnafın dertlerini dinledi. Marketlerin toplam cirosu, yılın ilk altı ayında, ortalama bir önceki yıla göre % 30 artışla yükseldi. Buna karşı gastronomi esnafı ise iflasın eşiğinde. Vatandaslar, evlerinden dışarı çıkamama riskine karşı, Türk marketleri basta olmak üzere ayrıca Aldi ve Lidl marketlere hücum etti. Özellikle kuru gıda, sebze-meyve reyonları ile temizlik ve hijyen malzemeleri bölümleri çok çabuk bir şekilde boşaldı. Görüştüğümüz iş insanlarının pandemi döneminde nasıl etkilendikleri hakkındaki düşünceleri şu şekilde:
Haber / Fotoğraf: Naciye ASLAN

ye uğraşıyor. Zor dönemden geçiyoruz, ama ben başaracağımıza inanıyorum. Önce sağlığımıza dikkat etmemiz lazım, parayı yine kazanırız. Zaman zaman cirolarda düşüş oldu. Ay ay
düşüşler değişiyor. Birinci dalgada yüzde 70 gibi düşüş yaşadık. İkinci dalgada da düşüşlerimiz oldu. Hiç bir işçimizi çıkarmadık. İlk dalgada işçilerimizle 5’er-10’ar kişiyle grup grup
toplantı yaptık. Biz işçi çıkarmayacağız dedik, 3-5 kişi bazı arkadaşlar kendi istekleriyle bizden ayrıldılar. Şu anda 70 kişi
kısa süreli çalışma sistemiyle devam ediyorlar. Herkese adaletli bir şekilde davranarak çalışmalar devam ediyor. Hepimiz
çok zor dönemlerden geçiyoruz. Eski günlere inşallah tekrar
döneriz. Pandemi döneminde kendi açımdan çok şey öğrendim, elimizden neler kaybettiğimizi anladım. Ne güzel şeyler
varmış da kıymeti bilinmedi, şu an her şey elimizden alındı.
İnsanlar sağlığına çok dikkat etsin, bugünler geçecek, hayat tekrar güzel olur. Umutlarımızı yitirirsek zaten kayboluruz.
Umutları yitirmemek lazım.

çekten ayakta durmak için çalışıyoruz.

‘Geleceğe yönelik küçük bir ışık görüyoruz’
Benim en büyük şansım buranın bir aile yeri olması. Çocuklarımla birlikte bu işi yapıyorum. Eğer bir kaç elemanım
olsaydı daha da zorluk çekebilirdim. Bu kadar ayakta kalabilmemi sağlayan da sabit firmalarımın, iki benzinlik ve iki kioskun olması, onlara çiçek vermeye devam ediyoruz. Bunlar
mecburi giderlerime destek oluyor. Artık sabrı zorlayan bir devreye girdik. Tabi ki sabırla aşalım diyoruz ama, maddi manevi çok çok zor durumda olan insanlar var. Çok kişilerden tamamen iflas ettiklerini, ya da tamamen işletmelerini kapattıklarını duyuyorum. Bu nereye kadar gidecek, nasıl olacak bilmiyoruz. Hepimiz zor durumdayız. İnsanların bir araya gelememesi, ailesiyle görüşememesi, eşiyle dostuyla bir vakit geçirememesi de manevi kayıplar arasında yer alıyor. Yani moraller hem maddi, hem manevi artık sıfırın altında. Geleceğe
yönelik küçük bir ışık görüyoruz, bu ışığın giderek büyümesini ve hepimizin feraha kavuşmasını umut ediyoruz.

seye de motivasyon verecek gücüm yok, enerjim düşük olduğunu hissediyorum ve çabuk hastalanıyorum. Bir kaç sıkıntılar
sebebiyle sağlığımı da kaybettim. Bunlar gelecek korkusu. Gelecek korkusundan dolayı gereksiz rahatsızlıklar meydana geliyor. İnsanların da korkuları çoğaldı. İlk seferdeki gibi değil.
Şimdi daha da tedirginler, çekiniyorlar. İhtiyaçları çok var ama
herkes maddi bir sıkıntı içinde. Gelecek korkusu da insanları eve kapadı. Geleceğe yönelik hiç bir plan yapılamıyor. Terapi merkezinde düzgün, başarılı, verimli bir çalışma içinde olan
da yok. Kendim, hastalarım ve iş arkadaşlarım için en kısa zamanda normal hayata dönecek bir ışık umut ediyorum.

fark var. İlk dönem yardım aldık ama, ikinci dönemde hiç bir
yardım almadık. Vergi danışmanım ikinci dönem gelen yardımların Vergi Dairesi’ne geriye ödeneceğini söyledi, başvuru da yapmadık.
İşçilerimizden 3 kişi çıktı, şu an 5 kişi çalışıyoruz. Bir elemanım tam gün çalışıyor, diğerleri yarım gün çalışıyor. Bu dönemde evde kalan da, çalışan da etkilendi, etkilenmeyen yok.
Allah’tan dileğim bu kaosun bir an önce bitmesi, hayatın eskisi gibi normale dönmesi, insanların yüzünün gülmesi ve çocuklarımızın rahatça okula gitmesi. Umarım en kısa zamanda bunlar gerçekleşir.

SCHANZENBÄCKEREİ / Gürol GÜR:
Başarının anahtarı: Çalışmak,
dürüstlük ve hayallerin peşinde koşmak
1964 yılında Konya Beyşehir’in bir kasabasında dünyaya
geldim. 1982 senesinde Almanya’ya geldikten sonra 1991 senesinde iş hayatına atıldım ve 5 çocuk babasıyım. 350’ye yakın çalışanımız olan Schanzenbäckerei’ın sahibiyim ve 35 şubemiz var. Bu şubelerden 25’ini kendim işletiyorum, diğer 10
tanesini de eş, dost akrabalar yapıyorlar. Bildiğimiz işi yaparak, çalışarak, en başta dürüst olarak ve hayallerin peşinde koşarak başarılı olduk. Şimdiki gençlere eğitimlerini yapmalarını öneriyorum, çünkü eğitim çok önemli. Kendi hayallerinin
peşlerinde koşmaları da önemli. Hangi işten, hangi meslek dalından zevk alıyorlarsa, bir nevi hobileriyle mesleklerini birleştirmeleri lazım ve eğitimlerini bu yönde yapmalarını tavsiye ediyorum.

Hamburg’un doğa dostu tek fırını
Wansbek’te bulunan merkezimizin arsasını 2017 yılında aldık. Eylül 2018’de inşaata başladık, Mayıs 2019’da buraya taşındık. Burası 3200 metrekare büyüklüğünde ve 8 Milyon’un
üzerinde yatırım yaptık. Şu anda Hamburg’un doğa dostu tek
fırını. Bu fırını, şu an Almanya ve dünyada doğa ile ilgili konu olan, konuların hepsini işleyerek yaptık. Mesela burada sıcak suyumuzu, kalorifer suyumuzu kendimiz üretiyoruz.
Doğaya herhangi bir zararlı gaz atmıyoruz. Tesisimiz doğa dostu olduğundan, devlet de bize bu konuda yarım Milyon destek verdi. Fırında iki vardiye şeklinde çalışıyoruz. 30 fırıncı,
7 aşçı, 6 kişi de yönetimdeyiz. 8-9 kişi de meslek eğitimi alıyor. Şoförlerle birlikte burada 60’a yakın çalışanımız var.

‘Umutlarımızı yitirirsek zaten kayboluruz,
umutları yitirmemek lazım’
Pandemi döneminde diğer insanlar gibi biz de etkilendik. 2020
yılını iyi kötü atlattık. Biz plan ve projelerimizi 2022’nin yazına doğru yaptık. Pandemi sebebiyle kazanç değil zarar ediyoruz. Devletin de bazı destekleri var, kimse iflas etmesin di-

yük olmasını bekliyoruz. Baktığınızda 1100 öğrenciden kaç
kişi gelir bunu tahmin etmek zor olsa da, karşımızda olduğu
için baya bir umutla bakıyoruz.

‘En büyük zenginlik sağlıktır’
Devlet yardımında ilk dönemde daha çabuk verdiler. İkinci dönemde bir önceki aylara bakıldığından biraz zorluk yaşadık. Aralıktan itibaren başvurumuzu yaptık, beklemekteyiz.
İlk dönemde çok fazla ince eleyip sık dokumadan insanlara yardım ettiler. İkinci dönemde ise maalesef böyle olmadı. Ki duyduklarıma göre baya sahte başvurudan dolayı bu tür şeyler oldu. Hiç işyeri açmayanlar o dönemden faydalanmaya çalıştılar. Bazı yerleri gösterip para aldılar.
Bu yüzden ikinci yardım başvurusunu baya ince eleyip sık
dokuyorlar. Herkese değil de hak edene vermek istiyorlar. Herkese başta sağlık diliyoruz, çünkü sağlık herşeyin başı. ‘’En
büyük zenginlik sağlıktır‘’ diye Peygamber efendimizin bir
sözü de var. Sağlık yerinde olduktan sonra gerisi mühim değil. Mal gelip geçici. Zaman zaman elde edilir, zaman zaman
kaybedilir.İnsanın elinde sağlığı olduğu müddetçe bir şekilde
kazanabilir, hayatını idame edebilir, hayatını rahatlıkla sürdürebilir.
Hele hele Avrupa şartlarında daha iyi sürdürebilir. Herkese
başta sağlık, mutluluk sonra bol kazançlar diliyorum.

SELAMİ KFZ WERKSTATT / Selami ÇAKI:

SEVDA’S BLUMEN / Sevda YIRTICI:
İlk dalgada aşırı etkilenmedik, çünkü bahara doğru gidişat
vardı. İnsanlar balkon, bahçe ve teraslarda biraz çiçeklerle uğraştılar. Bu bizi iyi yönde etkilemişti, büyük bir sıkıntı yaşamamıştık. Fakat ikinci dalga bizi baya etkiledi. Kış dönemiyle
birlikte insanların psikolojisi de çok etkilendi.

‘Çiçek fiyatları çok yükseldi,
bunu da müşteriye yansıtamıyoruz’
Çiçek sektörünü etkileyen en büyük olaylardan biri düğünlerin
olmaması, nişanların ve bu tür toplu etkinliklerin kısıtlı olması.
Özellikle hastane ve huzur evlerine ziyaretlerin yapılamaması ya da kısıtlanması ve bu son dalgada ev ziyaretlerinin de yasaklanmasından dolayı olumsuz yönde daha çok etkilendik. Çiçek fiyatları çok yükseldi, bunu da müşteriye yansıtamıyoruz.
Sipariş verilerek kapıdan alma, evlere servis şeklinde çalışıyoruz. İnsanlar çiçekleri görmediklerinden sipariş alımında da
zorluk yaşanıyor. Buna da şükrediyoruz, hiç olmazsa bu imkanlarımız var, tümden de kapanabilirdik. Devletten hiç bir şekilde destek de almadım.
Artık devlet yardımına başvurmayı düşünüyorum, çünkü ger-

NATURHEİLVERFAHREN / Nazmiye USTA:
Pandeminin ilk dalgası beni pek etkilemedi, veya o dönemde
durumun ciddiyetini o kadar anlayamadık. Fakat ikinci dalgada
kuaför salonu içindeki ilk yerimi kapatmak zorunda kaldım.
Bir umut diye Rahlstedt Terapi Merkezinde ayak bakım ve masaj hizmeti sunan yeni yerimi Eylül’de açtım, ama daha orada bir gün çalışmadım. Mecburi kira ödemeleri ise devam ediyor. Birinci dalgada devlet yardımı almıştım, ikincisinde ise
yardım almadım. Bu konuyla vergi danışmanım ilgileniyor.

Pandemi döneminde müşterilerimizde bir azalma olmadı,
çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu bizim için
sevindirici bir durum. Genelde düzenli gelen müşterilerimiz
var. Burada kaporta ve boya hariç arabayla ilgili akla ne gelirse yapılıyor. Örneğin araba muayenesi, Tüv, yazlık-kışlık araba lastikleri değişimi gibi daha bir çok hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz Kasım ayının başında arabanın kış lastiklerini, Nisan’ın başında da yazlık lastikleri değiştiriyorlar, devamlı da
zamanında yapıyorlar. Bütün herkese sağlıklı olmalarını diliyorum. Tedbirlerini alsınlar, maskelerini taksınlar. Bu süreci
hep beraber atlatalım.

‘Gelecek korkusundan dolayı gereksiz
rahatsızlıklar meydana geliyor’
Nereden nasıl başlayacaksınız? Beni neler bekliyor? Tekrar yeni bir sıfırdan başlama olacak. Gelen olacak mı? İnsanları nasıl tekrar bulacaksın? Bu soruları düşünüyorum. En önemlisi ben bir terapist olarak moralim, motivasyonum sıfır. O gücü toparlamak için nereden bulacağım? Uzun zamandır insanlara
motivasyon veren, onları hayata bağlayacak terapi bölümünde ilerlerken, şimdi kendim nasıl gideceğini bilemiyorum. Kim-

NİDA BÄCKEREI / Murat BÜRLUKKARA
Pandemi döneminde en çok çocuklar etkilendi. Çocukların
okula gitmemesi, bir de her tarafın kapalı olması psikolojik etkiler meydana getirdi. İş konusunda ise zaten yarı yarıya bir

MİMOSA KEBAPİZZA / Mücahit BİLGİÇ
9 Aralık 2020 tarihinde burayı açtık. Mart ayına kadar iyiydik. Büyük bir hevesle girdik, sonradan Mart ayında görülen
pandemi sebebiyle düşüşler oldu. Bu durumdan tabii ki herkes etkilendi. Dolayısıyla nasip, kısmet, kader deyip yolumuza
devam ediyoruz. İlk dönemde kısıtlamalardan daha az etkilendik, çünkü bahar mevsimi başlangıcı, devamında yaz olmasından dolayı havalar güzeldi, insanlar pandemi olmasına
rağmen yine de ortalıkta dolaşıyorlardı.

‘Tamamen kapatanlar da oldu,
biz yine de şükrediyoruz’
İkinci dönemde maalesef öyle olmadı. Hem havalar soğuktu,
hem de tam kışa denk geldi. Dolayısıyla dışarıda daha az insan var. En yoğun yer olan Steindamm’da dahi durumlar böyle. Tabii ki bu durumdan çok etkilenenler oldu, hatta tamamen
kapatanlar da oldu, biz yine de şükrediyoruz, en azından bir
şekilde kendimizi çevirebiliyoruz. Bu yüzden de açık kaldık,
dışarıya servis de yapıyoruz. Biz şu an burada üç kişi çalışıyoruz. İlk açtığımızda sağlam bir kadro ile girdik. El değiştirmiş
bir dükkan olarak devralmıştık. Fazla bir isim yapmış bir hali yoktu. İsmi olsun, çehresi olsun dükkanı baya bir değiştirdik. Yeni bir başlangıçla iyi bir kadro ile girdik aslında. Pandemiden dolayı çıkışlar oldu. Burada aynı anda 5 kişinin çalıştığı günler de oldu. Şu an karşımıza oldukça büyük, 1100
öğrencisi olan bir okul geliyor. Hepsi de büyük, yoğunlukla
hasta bakım ünitesi öğrencileri gelecek. Tabii bize etkisinin bü-

SÖNMEZ MARKT / Mehmet ERDOĞAN
30 senedir burada yaşıyorum. Diğer esnaflara göre pandemi bizi o kadar olumsuz etkilemedi. Bizim sıkıntımız, buraya fazla müşteri alamıyoruz, belirli bir sayıda müşteriyi içeriye almamız gerekiyor.
Dışarıdan buranın hafif kalabalık olduğunu gören diğer müşteriler de içeriye girmiyorlar.
Pandemi sebebiyle bizim cirolarımızda da düşüş oldu. İşçilerimizden çıkan olmadı, çalışmalarına devam ediyorlar. Bu
gidişle biraz zor ama, inşallah en kısa zamanda her şey düzelir, eski günlerimize döneriz.
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Hanau'daki ırkçı terör saldırısında
hayatını kaybedenler anıldı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Aydınlatmak ve açıklığa kavuşturmak hiç kimsenin takdirine kalmış değildir, devletimizin kamuoyuna ve özellikle ailelere karşı yükümlülüğüdür." dedi.
Almanya Cumhurbaşkanı
Frank Walter Steinmeier

Hamburg Manşet

Almanya Cumhurbaşkanı Frank
Walter Steinmeier, 19 Şubat 2020'de
Hanau'da 9 kişinin ölümüne neden
olan ırkçı terör saldırısındaki tüm soruların açıklığa kavuşturulmasını istedi. Steinmeier, Hanau'daki ırkçı terör saldırısının 1'inci yılı nedeniyle düzenlenen anma töreninde konuştu.
Devletin yanıtsız kalan soruları aydınlatma görevi olduğuna dikkati çeken Steinmeier, "Aydınlatmak ve
açıklığa kavuşturmak hiç kimsenin
takdirine kalmış değildir, devletimizin kamuoyuna ve özellikle ailelere

karşı yükümlülüğüdür. Sadece bu
yükümlülük yerine getirildiği ve yanıtlanmamış sorular yanıtlandığı ölçüde kaybedilen güven, yeniden kazanılabilir. Bunun için bu konuda bu
kadar çok çaba harcamalıyız. Burada
devletin olduğu kadar hepimizin sorumluluğu vardır." ifadesini kullandı.
Steinmeier, 19 Şubat 2020'de Hanau’da yaşanan saldırının hafızalara kazındığını belirterek, bu acıyı herkesin
kendi başına taşımak zorunda olduğunu, ne kadar destek ve teselli verilirse
verilsin bu yükü kimsenin başkasının
yerine taşıyamayacağını vurguladı.

Atılan bütün olumlu adımlara rağmen devletin önlemlerinin eleştirilerin
ve sorgulanmaların hedefi olduğunu ve
olmaya devam edeceğini bildiğini kaydeden Steinmeier, şunları söyledi:
"Ben Cumhurbaşkanı olarak, bütün
bu sorulara yanıtları bulduğum için burada değilim. Beni buraya getiren,
devletimizin burada barış içinde bir arada yaşayan herkese verdiği koruma, güvenlik ve özgürlük sözünü sizin yakınlarınıza karşı yerine getiremediği için
duyduğum derin üzüntü duygusudur.
Bu, sizin bu devlete, bizim devletimize, sizin devletinize duyduğunuz

güveni etkiliyor. Biz buna kayıtsız kalmamalıyız, zira devletin güvene ihtiyacı
var. Yargının ve polisin güvene ihtiyacı var. Polislerin özellikle uç durumlarda
tahammül etmeleri ve altından kalkmaları gerekenler genelde fark edilmiyor ve takdir edilmiyor."
"Hiç kimse 'bizler' ve 'onlar' olarak
bölünme istemiyor"
Steinmeier, Almanya'da sağduyulu,
mantıklı ve vicdanlı kişilerin barış
içinde bir arada yaşamak istediklerinin
altını çizerek, "Hiç kimse 'bizler' ve 'onlar' olarak bölünmek istemiyor. 'Biz' olmak istiyorlar ve bütün ülkede nefre-

tin, şiddetin, saygısızlığın olmaması için
mücadele ediyorlar. Korkusuzca farklı olabilmemiz ve birbirimizden korkmadan bir arada yaşayabilmemizi savunuyorlar." diye konuştu.
Hanau’daki cinayetlerin de tesadüf
olmadığına işaret eden Steinmeier,
şunları kaydetti:
"Keder geçti mi? Acı azaldı mı, öfke yok oldu mu? Tüm sorular yanıtlandı
mı? Kesinlikle hayır. Ancak Cumhurbaşkanı olarak buradayım ve bir ricam
var; bu kötü eylemin bizi bölmesine izin
vermeyin. Aramızdaki kötü ruhları,
nefreti, aşağılamayı, umursamazlığı

görmezden gelmeyelim. Ülkemizin
iyi ruhuna ve ortak birliğimizi gerçekleştirecek güce inanalım."
Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti
Almanya'nın Hanau kentinde 19
Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında
4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Özel harekat timinin düzenlediği
operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43
yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen
ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

İki gurbetçinin ‘yanlış’ yere
defnedilen cenazeleri bu kez
memleketlerinde toprağa verildi

Yusuf Doğan Son
Yolculuğuna Uğurlandı!
Almanya'da vefat ettikten sonra
önceki gün Trabzon'da defnedilen
kişinin cenazesi, Türkiye'ye gönderilirken diğer bir kişinin cenazesi ile karıştırıldığının anlaşılması
üzerine mezardan çıkarılarak gönderildiği memleketi Elazığ'da toprağa verildi.
Almanya'da safra kesesi ameliyatı olduktan sonra geçirdiği enfeksiyon sonucu hayatını kaybeden
Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım (63)
ile yeni tip koronavirüsten (Kovid19) hayatını kaybeden Trabzonlu
Mustafa Özdemir'in (70) cenazeleri
Türkiye'ye gönderilirken karıştırıldı.
Yanlışlıkla Trabzon'a gönderilen
Yıldırım'ın cenazesi yine Almanya'da hayatını kaybeden Özdemir'in yakınları tarafından önceki
gün Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Trabzon nüfusuna kayıtlı Mustafa Özdemir'in cenazesi ise yanlışlıkla gönderildiği Elazığ'da definden önce tabutu açan Yıldırım'ın yakınları, gönderilen cenazenin ken-

di yakınlarına ait olmadığını tespit
ederek iletişime geçtikleri cenaze firmasından cenazelerinin bulunmasını istedi.Cenazelerin karıştırıldığının anlaşılması üzerine yanlışlıkla Trabzon'da defnedilen Yıldırım'ın
cenazesi mezardan çıkarılarak gönderildiği Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yukarı Demirci köyünde
saat 22.30 sıralarında kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.
Elazığ'dan Trabzon'a gönderilen
Özdemir'in cenazesi ise koronavirüs tedbirleri kapsamında Akçaköy
Mahallesi'nde toprağa verildi.
Elazığ'da defnedilen Yıldırım'ın
dayısı Mehmet Emin Adıgüzel,
yaptığı açıklamada, Almanya'nın
Hamburg kentinde yaşayan yeğeninin safra kesesi ameliyatı olduktan sonra kaptığı enfeksiyon sonucu
yaşamını yitirdiğini belirtti.
Cenazelerinin Almanya'dan Türkiye'ye gönderilirken başka bir kişinin cenazesi ile karıştırılarak yanlışlıkla Trabzon'a gönderildiğini ve
orada defnedildiğini tespit ettikle-

rinde büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden Adıgüzel, şunları
söyledi: "Cenazeler karıştırılınca
bizim cenaze Trabzon'a gitti, onların cenazesi de buraya geldi. Durumu cenaze firmasına bildirdik, cenaze firmasının devreye girmesiyle tekrar cenazeler teşhis edildi. Önce Trabzon'un cenazesi gönderildi, sonra aynı firma bizim cenazemizi de teşhis ederek buraya getirdi.
Cenazemizi geç saatte köy mezarlıkta defnettik.
Merhuma Allahtan rahmet diliyorum, ailesine, akrabalarına, bizlere de Rabbim sabırlar nasip etsin
inşallah." Adıgüzel, yakınlarını kaybetmenin acısını yaşarken karşılaştıkları bu durumun kendilerini ayrıca üzdüğünü, cenaze işleriyle ilgili firmaların bu gibi durumlarda daha da dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi. Vefat eden Trabzonlu Özdemir'e de Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Adıgüzel, bu tür yanlışlıklarının bir daha olmaması temennisinde bulunHamburg Manşet
du.

Haber: Ali Akdemir/
Hamburg Manşet
Bundan bir süre önce kansere yenik düşerek hayata veda
eden Tunceli'nin Hozat ilçesi
Atadoğdu köyü doğumlu Yusuf
Doğan, Hamburg'da Ohlsdorf
mezarlıg
̆ında toprağa verilerek
sonsuzluğa uğurlandı.
KOVĬD 19 pandemi kos̆ullarına go
̆re sosyal mesafe, hijyen ve
maske kuralına uygun bir s̆ekilde
düzenlenen cenaze defin is̆leminin, ritüel boyutunu alevi dedesi
Mustafa Mısır yönetti.
Bir "Yusuf Doğan" Geldi Göçtü Bu Dünyadan!
"Bu dünyadan göçer olduk,
kalanlara selam olsun!
Hasta iken, halimize soranlara selam olsun."
63 yaşında kansere yenik düşen Tunceli'nin Hozat ilçesi Atadoğdu köyü doğumlu Yusuf Doğan'ı son yolculuğunda ailesi ve
dostları yanlız bırakmadı.
Evli ve iki çocuk sahibi olan
Hamburg'un sevilen. renkli kişili-

Kalbimizdesin
ğinin ölümü başta ailesi, yakınları olmak üzere sevenlerini üzüntüye boğmuştu.
HAMBURG ONSUZ
ÖKSÜZ KALACAK!
Ohlsdorf mezarlığında toprağa
verilen Yusuf Doğan için gelen taziyeleri merhumun kardeşleri Ahmet, Doğan, musahibi Aydın Ars-

lan, yeğeni Umut ve oğlu Mert kabul ettiler. Cenaze töreninde Yusuf
Doğan'ın halasının oğlu Kenan Yıldırım'da, yakın akrabasının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek," Acımız büyük. Kendisiyle
hayatta çok şey paylaşmıştık. Güzel yürekli, paylaşımcı bir insandı.
Bana adeta bir kardeş gibiydi. Bir
yanım onsuz hep eksik kalacak.
Hamburg onsuz öksüz kalacak"dedi. kalsın diyerek veda etmişsin bizlere. Erken terkettin yaşamın saflarını. Munzurun suyunu içme şansına sahip olan, güzel yürekli delikanlı, mert, asil kişilik seni hep o
dik duruşunlave yüzündeki gülümseyişinle anımsayacağız. Yüreğinde kabaran sevda dalgalarıyla bu dünyadan sessizce göçüp gittin. Artık yaşamıyorsun asi çocuk.
Ama sen o hep samimi, mert göğsünü kabarta kabarta dik yürüyüşünle anılarımızda yaşamaya devam edeceksin.
GÜLE GÜLE MUNZURUN
ASİ ÇOCUĞU SENi
UNUTMAYACAĞIZ!
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Haber
Ölümden başka herşeyin çaresi vardır bu dünyada

Sizden biri MANŞET ABLA
Bugün ilk kez, Gazetemizin ikinci sayısından itibaren sizlere sunmak istediğimiz hizmet „MANŞET
ABLA“ köşemiz olacaktır.
Bu fikrimizin arkasındaki konseptimizi sizlere biraz olsun tanıtmak istiyoruz. Aslında fazla söze de
gerek yok, çünkü „MANŞET ABLA“ hitabını
okuduğunuzda şüphesiz hemen aklınıza gelen „Güzin Abla“ çağrışımı olmuştur diye düşünüyoruz.
Evet, Türk basınından toplumuna mal olmuş, yıllar boyunca 7’den 70`e, bir çok ınsanı bir çok konuda bilgilendirmiş ve cevaplarını seve seve okuduğumuz namı değer „Güzin Ablamızın“ (Güzin Sayar) çizgisini ancak kendisinden „el alan“ kızı Feyza Algan sürdürebilir tabiki. Kendisini rahmetle anıyoruz, kızına başarıların devamını diliyoruz.
Kopya tabiki kesinlikle söz konusu olamaz ve namümkün, fakat Soru-Cevap tarzın arkasındaki insan
yaşatır köşenin içeriklerini diye düşünüyoruz.
Bizler artık 50 yıldan fazla Almanyada kök salmış, uzun yıllardır ve 3-4 nesildir yurdumuzdan uzak
yaşayan Türk bayrağından gelen insanlarımızın
soru ve sorunlarının tüm boyutları ile anlayabilecek,
kendisi de Almanyadaki insanlarının arasında büyümüş, „sizden bizden biri“ olduğu için halden anlayan ve bir çok alanda profesyonel uzmanlığı olan
biridir bizim MANŞET ABLA.
Sizlere vereceği cevapları, gösterebileceği çözüm
tavsiyeleri, yazacağı konularda alacağınız cevaplar
ile belki kendinizi daha yakın, daha özleşmiş ve daha çok empati kurabilmiş, size ciddi ciddi hitap ediyor ve Almanyadaki hayatınıza dair pratik çözüm yolları sunuyor olabilir diye umut ediyoruz.
Peki, MANŞET ABLA kimdir ve sorularınıza cevap verebilecek, size kalifiye bilgi verebilecek kadar vasıfları nedir?
„Kime soru soruyorum ben burda“ diye bilmek
ister elbet her derdini açacak insan, bunu bilmek kesinlikle hakkınızdır! Neticede fiilen görmediğiniz biri, hakkında hiç birşey bilmediğiniz bir insan. Manşet Abla açık kimliğini tabiki açıklamadan, sizler icin
kendisi hakkında bir mecazi resim çizmek icin verebileceği şahsi bilgileri sunlar: 56 yaşında bir Türk
bayanı, 2 çocuk annesi, 54 yıldır Almanyada yaşayan, Ana okuldan Üniversiteye dek tüm Eğitimini
Almanyada tamamlamış (Alman edebiyatı, Pedagoji
ve Psikoloji alanında bir Alman Üniversitesinde Master yapmış, daha sonra Hagen şehrindeki açık öğretim

Üniversitesinden „Mediator“ ünvanını almış), yaklaşık 30 yıldır ve halen bir devlet dairesinde süren
meslek hayatında herdaim „insan ilişkileri“ konularında çalışan bir bayan bizim Manşet Ablamız.
Peki, MANŞET ABLA`ya ne gibi sorular sorabilirsiniz?
7’den 70`e , size ait ve Almanyadaki hayatınız ile
ilgili her konuda sorabilirsiniz. Örnek konular:
ÇOCUKLARIMIZIN (OKUL) EĞİTİMİ,
GENÇLERİMİZ, KADINLARIMIZ, AİLE
İÇİ ŞİDDET, AİLE YAPILARIMIZ VE DEĞERLERİMİZ, PSİKOLOJİK SORUNLAR,
SAĞLIK SORULARI, ALMANYADAKİ YASALARLA ve MAKAMLARLA ALAKALI
SORULARIMIZ, KÖTÜ BAĞIMLILIKLAR
(Madde, Bahis vs.), İNSAN İLİSKİLERİMİZ, İŞ
HAYATIMIZ vs.vs. O kadar çok konu var ki hayatlarımızın içinden. Sizi Almanyada hangi konu ilgilendiriyorsa, hangi sorun sizi şu an acıtıyorsa buyrun yazın. Tüm bu konu başlıklarına sığdırabileceğiniz konular olabileceği gibi sizlerde konu ekleyebilirsiniz. Şahsi olarak tek başınıza içinden çıkamayacağınızı sandığınız soru ve sorunlara muhakkak bir yol gösterici cevabı veya profesyonel yardım
alabileceğiniz merci tavsiyesi alabilirsiniz diyoruz.
Ölümden başka herşeyin çaresi vardır bu dünyada. Amma velakin, en olumlu şekilde veya beklediğimiz gibi olmasada bazen çözümler, var işte bir
çaresi! Yeterki biz ekip olarak aldığımız pozitif enerjiyi sizde almak isteyin Manşet Ablamızdan.
Peki, MANŞET ABLA`ya hangi yoldan, nasıl
soru sorabiliriz?
E-Mail adresi: mansetabla@manset.de
Bu kadar basit! Buraya E-Mail atabilir ve lütfen
sadece yazılı olarak soru sorabilir ve sorunlarınızı anlatabilirsiniz. Gelen E-Maillerin arasından gazetemizin gelecek baskılarında seçme bir buket soru-cevaplar bulabileceksiniz MANŞET ABLA köşemizde.
Tabiki MANŞET ABLA`ya yazan şahısların asla açık isim, şahsi bilgiler vs. gazetemizde yayınlanmıyacaktır ve herdaim koruma altında kalacaktır. Gazetede yayınlanan yazıların ve sahipleri anonimize edilmiş şekilde tanımlanacaktır. Bunu okurlarımıza güven çerçevesinde kesinlikle temin ediyoruz. „Yok, benim sorumun cevabı gazetede yayınlanmasın, sadece E-Mail olarak cevap almak istiyorum“ diyorsanız halen, bunu özel olarak belir-

Hazırlayan: Hatice Altunova

Duygu
Iyi duygular edinmek ve kötü duygulardan kurtulmak Duygular
lisan gibidir, mesela hiç bilmediğimiz, öğrenmediğimiz bir lisanı konuşamazsınız, aynı hiç yaşamadağınız ve hissetmediğiniz bir duyguyu
hissedemediğiniz gibi.

MANŞET ABLA
tiniz lütfen.
Daha henüz yayına girmeden bile yakın çevremizden bir soru geldi. Sizlere sunuyorum:
Soru - (Hamburgtan A. Y.):
Benim 3, 7, 10 ve 12 yaşında dört çocuğum var.
Hepsi okula ve Kindergartene gidiyorlar. Eşim çalısıyor, çocuk parasıda alsak kıra masrafları falan derken ancak kendi yağında kavrulan bir aileyiz, halimize 1001 şükür. Benim sorunum çocuklarım,
özellikle en büyüğü sürekli arkadaşlarına bakarak para harcamak istiyor, onu bunu çok şey istiyor. Büyük istekler (Handy, Elektronik şeyler), günlük harçlıklar, istekleri hiç bitmiyor hatta gün be gün artiyor
vallahi, sürekli evde kavga başladı. Hele ki Corona
zamanında bol bol internetten siparişe başladı büyüğüm. Çocuklarımın kimseden geri kalmasını istemem ama dardayım, ne kadar kendimden kıssamda
para yetiştiremiyorum onların isteklerine. Büyüğüne versem öbürleri hak talep ediyor sürekli ona verdin bizde isteriz diye. Evimizde huzur kalmadı, çünkü eşimden gizlemeye çalisiyorum ama başımızda
Corona var malumunuz, nereye kadar. Eşimin haberi olunca çaresizlikten kavganın sonu hep dayak,
içim yanıyor kocam çocukları dövünce ama bisey
yapamıyorum. Nasıl çıkcam ben bu işin içinden?
Cevap MANŞET ABLA:
Herşeyden önce üzüldüğüm eşinizin çocukları dövmesidir. Bu cok ama cok yanlış ve sadece eşinizin
çaresizlik belirtisidir. Çocukları ile nasıl baş edeceğini bilmediği için son çaresi bağırıp çağırıp çocukları
dövmek. Lütfen eşinizle konuşun ve şiddetin asla doğru olmadığını ve çözüm getirmiyeceğini anlatmaya
çalışın kendisine, hatta daha kötü sonuçlara yol aça-

Duyguyu yaşayabilmek için etrafımızdaki insanlara ihtiyacı vardır, aile, arkadaş, çevre ve toplum kişiye bu duyguları verir.
Hayat şartları, eğitim ve ekonomi düzeyi insanlarda duyguların oluşumu, gelişim ve duygu ifadesini etkiler. Böylelikle bazı duygulardan yoksun büyüyebiliyoruz.
Hiç değerli olduğunu hissedirilmeyen bir çocuk, yetişkin olduğunda
hayatı boyunca değerli olduğunu düşünmez. Böylelikle bazı duygulardan yoksun büyüyebiliyoruz. Önemli olan tür eksikliklerimizin farkına varmamızdır.
Nasılki istediğimizde yeni bir lisan öğrenebiliyorsak, aynen bu şekil duygularımızıda geliştirebiliriz.
Hayatımızdan, yaşadıklarımızdan bizzat kendimizin sorumlu olduğunun farkına varıp, kendi hayatımızı, kendimize ve çevremize zarar vermeden şekillendirebiliriz. Ruhhali ve kişiliğimize kötü etki olan,
enerjimizi düşüren ve kendimizi değersiz hissetmemizi sağlayan, kişi ve kişilere bağlı kalmayarak, onların etkisinden soyutlanıp kurtarmalıyız.
Başta olmak üzere kendimize değer vermeyi öğrenmeliyiz, yeni
bir lisan öğrenir gibi, yeni duyguları kabullenip öğrenebiliriz.
Bu süreçte gerekli olan ilk adım, kendisini değiştirmek istemektiir, gerçekten kendini değiştirmek isteyen, yeterince gücü ve sabrı,
kendisinde bulacaktır. Kolay olmayan bu yolda, kendimize kulak verip, yaşadığımız hayatı iyice gözlemlememiz gerekir.
Merhamet, empati ve saygı içinde davranın kendinize ve değer verin, size iyi gelen kişilerle irtibata geçin.

cağı barizdir! Gelelim asıl sorununuza: Görebildiğim kadar sözü geçen şiddet, Çocukların para ile ilişkisi ile alakalı problemlerin devamında ortaya çıkıyor. „Çocuklar büyüdükçe sorunlarda büyürmüş“ diyen atalarımız boşuna dememiş.
Insanlarımıza çocuk yaşta bile para ile baş etmelerini öğretmek gibi bir kavramımız YOK Türk toplumu olarak. Hepimiz kendimizden biliriz, dondurma
şeker gibi ufak şeyleri anneden bisiklet teyp falan gibi büyük şeyleri hep babadan isterdik „anne alsana,
baba alsana bana“ diye ne kadar ısrar gücümüz varsa artık. Seri harçlık diye bir kavram yoktur bizde,
parayı bulan bakkal dükkanda soluğu alırdı. 3 kuruşta bulsak ayni, 50 kuruşta bulsak ayni. Eh normal
tabiki, çünkü bizlere para ile nasıl baş edilir öğretmediler. Bayram harçlıkları ile bayram eden çocukluklar yaşadık türk kültüründe. Oysa yaşadığımız Alman toplumuna veya başka avrupa kültürlerine baktığımızda, çocuk ufak yaştan itibaren para
ile baş etmesini öğretiliyor çocuklara. Sistemli ve seri bir harçlık, TASCHENGELD, veriliyor aileleri tarafınca bu cocuklara. Hatta Alman devleti ve sosyal
kurum ve kuruluşlar tarafınca her yıl açıklanan TASCHENGELDTABELLE 2021 gibi kilit sözcüklerle
Google`den tavsiye edilen miktarlara bir göz atabilirsiniz. Orda önerilen miktarlar ne kadar bizim insanımızın kültürel bolluğu ve cömertliği ile adapte
olabilir, orası başka bir soru tabiki. Neticede Anne
ve baba belirler çocuğuna vereceği harçlığın miktarını,
buna siz karar vereceksiniz! Bu tabiki ailenin bütçesine, çocuk sayısına vs. gibi etkenlere endekslidir
ve her ebeveynin özel kararıdır.
Hepsini birer öneri olarak alabilir ve anne baba aralarında konuşarak bu miktarı belirliyebilir. Haftalık
harçlık verilmesi neden tavsiye ediliyor? Çünkü çocuk daha olayın başındadır, 30 gün boyunca maddi dengeyi hemen başaramıyabilir, ki bunu başaramayan nice yetişken insan bile var. Bu yüzden 7 gün
belirli bir miktar para ile idare etmek çocuk için daha makul bir zamandır.
Şahsen size verebilecegim öneri formülü şudur.
Çocuğunuzun yaşının yarısını haftalık verebilirsiniz.
Örneğin 7 yaşındaki bir çocuğa 3.5 Euro gayet uygun miktardır. Ve en önemlisi çocuk doğum gününden
doğüm gününe 50 Cent artış/zam görür, hem parada hem değer kaydesinde. 12 yaşında bir çocuk bile, haftalık 6 Euro, eder aylık 24 Euro ile eminim alman sınıf arkadaşlarından öndedir.
Çocuklarınıza söyleyin arkadaşlarına tek tek sorsunlar, veya kendiniz diğer annelere sorun: sınıfta
kimler kaç para harçlık alıyor diye bir araştırma tabelası yapın çocuklarınızla birlikte. Hem çocuklarınıza araştırmayı öğretiyorsunuz bunu yaparak, hem

cocuklarınız ıle sohbetiniz artiyor, birde „harcliğin
piyasa degerini“ görüryor çocuklar aynı anda.
Çocuğunuz sizden alacaği harçlığı ona hediye edeceğiniz kumbarada biriktirebileceğini ve daha yüksek hedeflere ulaşabileceğini anlatın çocuğunuza hesaplarla süsleyerek. Mesela otursun hesaplasın çocuk veya birlikte hesaplayın 18 yaşına dek böylece
kaç para biriktirebileceğini, araba motor ehliyet vs.
kendi kendine alabileceği hayalleri kurarken çocuğunuz ile birlikte, çocuğunuzun hayalgücünü geliştirmekle birlikte onun AZİM dürtüsünü tetiklemiş
oluyorsunuz. Çocuklarınıza ÖZ GÜVEN gelir, fakat yinede ona açıklamanız gereken şudur: „Tabiki
SEN hükmediyorsun kendi parana, fakat benden izinsiz, kimseye sormadan bu parayı harcma hakkın yok,
çünkü çocuksun neticede. Her almak istediğini konuşarak birlikte karar vereceğiz. Sen büyüdükçe bu
olay kalkacak.“ diye anlatmalısınız çocuk dilinde usulcana evladınıza. Akabinde çocuk size ‚Anne/Baba
ben şunu bunu almak istiyorum diye gelince, her seferinde sabırla çocuğunuz ile konuşup, neden o almak istediği şeye gerek duyduğunu size anlatmasını isterken çocuğunuza düşünerek BİLİNÇLİ ŞEKİLDE harcama yapmasını teşvik etmis olursunuz.
Müsaade verip vermemek çocuğunuzla uzlaşarak size kalmış. Ufacik çocuk deyip geçmeyin, siz ona
gösterdiğiniz kadar saygı ve sevgi görürsünüz o
çocuktan ilerde.
Çocuklarımıza para ile nasıl baş edilir diye öğretmeye çalışırken tabiki bunu matematik fizik vs.
gibi öğrenilebilincek bir vasıf olduğunu farkına vardınız umarım. Internette (youtube`de) o kadar cok
videolar var ki, para biriktirme teknikleri, parayı az
harcama konusunda, ister çocuk yetişkin veya reşit
insanlar için, şaşarsınız neler var.
Sadece harçlık vermekle bitmiyor olay fikrimce.
Çocuğunuz ile onun dilinde konuşup ona yakın olmaya çalışın. Büyük insanlara gülünç gelen şeyler,
çocuk için hayati mesele olabilir. Mesela büyük çocuğunuz neden arkadasları ile sürekli kaşık atmaya
ugrasıyor? Bunun altında neler yatıyor? Hem 12 yaşındaki bir çocuğun elinde ne geziyor sizin banka kartınız ve nasıl olurda sizden habersiz adınıza internette
alışveriş yapabilir? Bu sizin eğitim yularlarını baya
zamandır elinizden kaçırdığınızın belirtisidir. Çocuk
eğitimi hakkında biraz desteğe ihtıyacınız olabilir. İllaki maddiyat ile mi okulda arkadaş grubuna dahil
olunur? Bence bu çocuk sevgi eksikliğini telafi etmeye uğraşıyor bir şekilde ve şuur altı. Konuşarak
çocuklarınıza çok daha yakın olmayı deneyin. Dilerim başarılı olursunuz inşallah.
Sağlıcakla kalın, dostca kalın, pozitif enerjilerle
kalın ve Allaha emanet olun.

Aşağıdaki tabloyu inceleyerek yazılan kelime
veya isimleri 5 dakkikada bulmaya çalışınız.
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ALMANYA’YA “İŞ GÖÇ”ÜNÜN 60 YILI!
“Yaşlılarımızı-İlk Kuşağı Unutmayalım”
Hamburg Manşet
Şu günlerde dünyayı olumsuz bir şekilde etkisi altına alan Kovid 19 pandemi koşullarında sessiz sedasız bir şekilde Almanya’ya göçün 60 yılına girdik.
Bugünlerde iki ülkenin yükünü omuzlarında taşımış olan ilk kuşak zor günler geçiriyor. Pandemi sürecinde ayrımcılığa tabi bırakılan yaşlılarımız yaşananları anlamakta, kavramakta bir hayli zorlanıyorlar. Zaman zaman bozuk almancalarıyla “Biz ne
yaptık ki? Bu ülkenin ekonomisini bizler düzlüğe çıkarttık. Bugün bizlere niye bu ayrımcılık reva görülüyor ve niye toplumsal hayatın dışına atılıyoruz. Bize hakettiğimız değeri verin. Bizi bir
kenara atmayın“ diyerek serzenişte bulunuyorlar.
Ama nafile çığlıklarını duyan olmuyor. Hatta onları, yaşamlarını feda ettikleri, çok şeylere, onlar için
katlandıkları evlatları dahi anlamakta güçlük çekiyorlar.Almanya’ya 1960 yılının başlarında gelen şu
an bir kısmı aramızda dahi olmayan, kaderine küsmüş vaziyette yaşamlarını yaşlılar bakım yurtlarında sürdüren „Unutulan Kuşak Emekliler“bugünlerde zor günler geçiriyorlar .
BU ÖYKÜ ONLARIN HiKAYESi
“Yüzbinler için bir “IŞIK“, bir “UMUT’DU”
el kapısı“
Ama kolayına değil elbet....
Bedeli ülkede bırakılan eş, çocuklar, ayrılık, hasret, bekleyiş demekti.
Bazıları içinde umut kapısı, onca yaşanan olumsuzluktan sonra, “zulüm kapısına” dönüştü!
El kapılarına ilk gelenler, bavullarıyla birlikte hayallerinide taşımışlardı!!!
KAPANSIN EL KAPILARI BİR DAHA AÇILMASIN!
„ Ekmek kapısıydı, el kapısı... Ülkede verilmeyen ekmeğin kapısı. Yüzbinler için bir
ışık, bir umuttu el kapısı... Ama kolayına değil elbet!!! Bedeli ayrılık, yoksunluk, hasret,
bekleyiş, özlemdi.“
İlk geldiklerinde bandolarla, güllerle karşılandılar. Kafalarında bir kaç yıl çalışır döneriz düşüncesi vardı. Geriye dönüş tarihlerini sürekli ertelediler.
Daha sonra yıllar yılları kovaladı. Almanya’da çocuk sahibi, torun sahibi oldular. Artık sadece Türkiye’de mülk edinme yerine, burada da ev-dükkan
satın almaya başladılar. Bir türlü dönemediler. Burada „dönemeyenler ordusunu“ oluşturdular. Türkiye’ye karşı özlemleri her zaman sıcak olmasına rağmen, ayakları Almanya’da, yürekleri Türkiye’de atar oldu. Bu arada geçen yıllarda çok şey yitirdiler. Sağlıkları bozuldu. İnsan yerine konulmamaya, horlanmaya başlandılar. Ölümlerle sonuçlanan saldırılara maruz kaldılar.
Onlarla ilgili çok şey yazıldı, çizildi. Yaşamları
üzerine filmler çevrildi, öyküler, şiirler yazıldı, türküler söylendi. Yaşadıkları acı olaylar üzerine ağıtlar yazıldı, maniler düzüldü. Almanya’yı sevemedikleri, bu ülkeye zorunlu geldikleri içinde almancayı
bir türlü sökemediler. Yarım yamalak almancalarıyla
kendilerini ifade etmekte, duygu ve düşüncelerini söylemekte zorlandılar
EKMEK KAPISIYDI EL KAPISI...
Geçen zamanda neler yaşanmıştı da bu noktaya
gelinmişti... Bir dönem yüzbinler için bir ışık, bir
umuttu el kapısı... Bir dönemlerin umut kapısı an geldi zulüm kapısına dönüştü…
60 yıl önce önce dişlerine kadar kontrol edilip kısa bir süreliğine gelmişlerdi...Bir kaç yılda döneriz
düşüncesi vardı. Ama dönüş tarihlerini sürekli ertelediler...Daha sonra yıllar yılları kovaladı, Almanya’da
çocuk sahibi, torun sahibi oldular. Artık Türkiye’de

mal mülk sahibi olmak yerine, Almanya’da da yatırım yapmaya başladılar. Bir türlü dönemediler.
Avrupada yaşayan 5 Milyona yakın Türk kökenli
insan, “dönemeyenler” ordusunu oluşturdular.
Ayakları Almanya’da ama yürekleri Türkiye’de
atıyordu. Bu arada geçen yıllarda çok şey yitirdiler..
Sağlıkları bozuldu, insan yerine konulmamaya,

Son yıllarda yaşananlar ciddi olarak insanlarda
endişelere neden olmakta. Almanya’nın geleceğinden kaygı, endişe duyup başka ülkelere göç edenlerin sayısı hiçte azınmayacak rakamlara ulaşmıştır.
Sosyal hakların kısıtlanması, kamu kuruluşlarının
özelliştirilmesi, ırkçılık sapkamızı önümüze koyup
ciddi olarak bizleri düşünmeye itmektedir. Geçmişte

horlanmaya, ölümlere varan saldırılara maruz kalmaya başladılar. NSU cinayetleri, Möln, Solingen,
Hanau da yaşananlar kara bir leke olarak tarihin sayfalarına geçti.
Yıllarca bu ülkenin kalkınmasına katkı sunanlar,
vergisini ödeyen, her Alman vatandaşının sorumluluklarını yerine getirenler adeta olumsuzlukların
hedefi haline getirilmeye çalışıldılar..
1 Ocak 1991’de yürürlüğe giren Yeni Yabancılar yasasının 85-86 maddeleri Alman vatandaşlığına geçişi düzenleyerek „Kartallı Pasaportu“ seçenek
olarak insanlarımızın önüne konuldu. Almanya’da
yasalar önünde sosyal ve politik alanda Almanlarla aynı eşit haklara sahip olmak için bu yasadan yararlanılarak Alman vatandaşlığına geçişler başladı.
Alman vatandaşlığına geçişin en temel haklarından birisi olan seçme ve seçme hakkı insanlarımıza önemli avantajlar sağlamıştı. Ardından var olan
siyasi partiler bu durumu dikkate alarak, partilerinden Türkiye kökenlileri seçimlerde aday olarak göstermeye başladı... Almanya’da insanlarımız artık gerek yerel, gereksede federal düzeyde vekil olarak meclise girmeyi başardılar..
Almanya Sosyal Devlet Anlayışından Uzaklaşıyor Mu?

sendikalar toplu iş sözleşmelerinde yeni haklar için
talepler öne sürmekteydiler. Şimdilerde ise, eski hakların korunması başlıca ana hedef haline geldi.
Fazla uzağa değil, şöyle yakın bir çevremize
göz attığımızda, çöplerden yiyecek toplayanların
ve sokaklarda, köprü altlarında barınmaya çalışan insanların sayısının her geçen gün hızla arttığına tanık olmaktayız.
Almanya’nın gidişatı gelinen aşamada hiç’te iç açıcı gözükmüyor. Burada yaşayan ve toplumun bir parçası olarak bizlerde, bu olumsuzluklardan daha fazla etkilenmekteyiz.
Bu durumda gelişmeleri yakından takip etme, tavır geliştirme sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Yaşanan gerçeklere gözümüzü kapatamayız. Artık
Almanya’yı, Türkiye’nin bir ili gibi görme anlayışından hızla uzaklaşmamız gerekmektedir. Almanya’nın kaderini, geleceğini bizlerde bu ülkenin
emekçileriyle beraber değiştirebiliriz. Birlikte yaşama
kültürünü sahip çıkıp, hayata geçirebiliriz. Bunu
böyle görüp ona uygun örgütlenmelerde yer alma zamanı gelmiştir..
Bakalım göçün 60 yılında yaşam bize daha neleri gösterecek!!!
Özel Haber/Yorum: Ali Akdemir

Anneler hem Almanya’dan hem de
Türkiye’den Emekli Olabilir!
Almanya`da çocuk doğuran ve yetiştiren annelerin başka hiçbir çalışmaları olmasa bile emekli olma hakları bulunmaktadır. Bu konuda 01.01.1992 öncesi ve sonrası doğan çocuklar için bir ayrıma gitmek
gerekiyor:
Buna göre 01.01.1992 tarihinden önce
doğan her bir çocuk için doğumunu takip
eden aydan itibaren 24 ay çocuk yetiştirme süreleri (Kindererziehungszeit) olarak
kabul edilmektedir. Aynı çalışma süreleri
gibi zorunlu sosyal sigorta süresi (Pflichtbeitragzeit) sayılan bu süreler sayesinde 5
yıldan fazla sigortalılık süresini sağlayan anneler hiç çalışması olmasa dahi Almanya`dan emekli olabilmektedir. 01.01.1992
yılından önce Almanya`da yasal oturuma
sahip bir kadının Almanya`da 3 çocuk doğurmuş ve çocuklarına bakmış olması durumunda yaşı geldiğinde emekli aylığı alma hakkı bulunmaktadır.
01.01.1992 tarihinden sonra doğan her
bir çocuk için ise 3 yıl sigorta yatırılmaktadır. Çocuk doğumunu takip eden aydan
itibaren 36 ay süreyle sigorta yatırılmaktadır.
Bu da yasal bir oturum ile 01.01.1992 tarihinden sonra 2 çocuk doğurmuş bir anneye Almanya`dan emekli olma hakkını
vermektedir.
Çocuklardan biri 01.01.1992 tarihi öncesi diğeri de sonrası doğmuş ise bu durumda 2 çocuk ile de emekli olmak için yeterli sigorta süresi elde edilebilmektedir.
Almanya`da emeklilik için asgari 60 ay
sigortalılık sürelerinin bulunması gerekiyor.
Tek çocuk doğumu yaptığı için bu süreyi
tamamlayamamış, herhangi bir çalışması
da olmayan anneler isteğe bağlı prim ödeyerek bu sürelerini 60 aya tamamlayabilir
ve emekli olmak için gerekli sigortalılık süresini sağlayabilirler.
Almanya`da yasal bir oturumla bulunmamış annelerin bu haktan yararlanma imkânı bulunmamaktadır. Çocuğunu kendi yetiştirmemiş anneler de bu haktan yararlanamamaktadır.
Birçok insan Almanya`da bu sürelerin
otomatik olarak işlendiğini düşünüyor.
Maalesef genel bir kural olan “Hak verilmez, alınır!” ilkesi burada da geçerlidir. Siz
müracaat ederek gerekli işlemleri yapmadıkça çocuklarınız için sigorta yatırılmıyor
ve bu imkanlardan yararlanamıyorsunuz.

Avukat Talha Barut
Almanya`da işletilen çocuk doğumları
Türkiye`de de çalışma kabul edilmektedir.
Özellikle ilk çocuk doğumunu takip eden
ay başı, o tarihte henüz çalışmaya başlamamış kadınlar için sigorta başlangıcı sayılıyor. Türkiye`de ilk sigorta başlangıcına göre emekli olacağınız yaş ve gün sayısı hesaplanıyor. Bu açıdan bakacak olursak Türkiye açısından da çocukların işletilmiş olması büyük önem taşıyor.
Her ne kadar Türkiye`de 2019 yılında
emeklilik sistemi köklü değişikliğe uğrayarak zorlaştırılmış olsa da hala daha az
ödeyerek yüksek emekli maaşı almanın yolları bulunuyor. Maalesef SGK`ya müracaat
edenlere sadece Bağ-Kur`dan emekli olmanın yolları anlatılıyor. SSK`dan borçlanma imkânlarından hiç bahsedilmiyor.
Bundan dolayı da insanlar ya emekli olmaktan vazgeçiyor ya da çok ödeyerek az
maaş alıyor. Halbuki hala insanların hakkettiği kadar az ödeyerek hakkettiği kadar
yüksek maaş almasının birçok yolu bulunuyor. Ama bu imkan ve yollar insanlara
gösterilmiyor. Bundan dolayı maalesef insanlar kendilerine çıkarılan borçlanma tutarlarını ödeyemiyor ve Türkiye`nin sağladığı sosyal güvenlik şemsiyesinden yararlanamıyorlar.
Daha ayrıntılı bilgi için YouTube kanalımızı ve Facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki yazımızda görüşmek
üzere…
Avukat Talha Barut
Gänsemarkt 44, 20354 Hamburg
: Avukat Talha Barut
: @avukatimiz
Tel: 040 636 93 310

HAMBURG'A İLK KAR DÜŞTÜ!
Haber: Ali akdemir
Uzun yıllardır kış döneminde kar'a hasret kalan
Kuzey Almanya'nın liman
şehri Hamburg’a "ilk
kar"yağdı. Ögle saatlerinde başlayan ve her tarafın beyaza büründüğü kar

yağışı, bazı bölgelerde hayatı olumsuz yönde etkilese de, bu duruma en çok
sevinenler, her zamanki
gibi çocuklar oldu. Kar yağışının ardından bölgede
güzel manzaralar oluştu.
Kar yağışının olacağı

hava tahmini meteoroloji
uzmanları tarafından günler öncesinden duyurulmustu. Dün (29.Ocak
2021 cuma günü) saat
13:00 sularında başlayan
ve Hamburglu larla buluşan kar, sabahın erken
saatlerine kadar aralıksiz
sürdü. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentte,
belediye ekipleri yollarda
buz ve kar temizleme çalışması yürüttü.
Dün meydana gelen
kar yağışı sokakları beyaza bürürken, korona virüs
nedeniyle sokağa çıkamayan bazı kent sakinleri evlerinin pencerelerinden kar manzarasını izlemekle yetindi.
Önümüzdeki hafta
Hamburg'da hava sıcaklığının eksi 10 derece olacağını belirten hava uzmanları bölge sakinlerine
gerekli uyarılarda bulunmayı ihmal etmediler.
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Gıda maddeleri İslami standartlara uygun mu?

Yediklerimiz İçtiklerimiz

Helâl mi? Haram mı?
Haber ve Foto: Naciye Aslan - Hamburg Manşet
Dünyada artan Müslüman nüfusunu bağlı
olarak helal gıdaya talep de her geçen gün artıyor. Yıllık 600 milyar Euro’luk ciroya sahip
sektörde en büyük sorun, Güvenilir ve tüm dünyada geçerli olan ve tüketici tarafından bilinen
bir sertifikalama standardı olmaması.
AB üyesi 27 ülkenin toplam nüfusu 2020’de
447,7 milyona sahip. Nüfusun yüzde 6 kadarı Müslüman. Bu yaklaşık 30 milyon ediyor. Dünyanın
önde gelen kamuoyu araştırma şirketi Pew Research Center’a göre, hiç göç olmasa dahi Avrupa’daki Müslüman nüfusu gelecek 30 yılda %4,6
ila %7,4 arasında artış artış gösterecektir. Araştırmanın ikinci senaryosuna göre Avrupa’ya orta
seviyede göç devam ederse kıtadaki Müslüman nüfusu gelecek 30 yılda %11,2 artacaktır. Araştırmanın üçüncü senaryosuna göre ise, 2014-2016
yılları arasındaki gibi yoğun bir göç gerçekleşirse Avrupa’da Müslüman nüfusu 2050 yılına kadar %14 artacaktır. Globalleşen dünyada dinsel homojen ülkelerde de kayda değer Müslüman azınlıkların oluşmasını beraberinde getirdi. 2010 yılında dönemin Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff’un büyük yankı uyandıran “İslam da
Almanya’ya aittir” şeklindeki sözleri bu gelişmenin
en net ifadesi olarak tarihe geçti. Müslümanlar için
dini vecibelere uygun şekilde beslenmede önem

tanıyabilmeli ve içeriğine bakarak haram madde
içerip içermediğini kontrol etme ihtiyacı duymadan gönül rahatlığı ile tüketebilmelidir.
*Helal sertifikasına neden gerek duyulmuştur?
Müslümanların azınlık olarak yaşadıkları ve birçok farklı dinin bir arada bulunduğu Avrupa’da gıda maddelerinin sağlıklı olması bu gıdaların yenebilmesi için yeterli bir sebep değildir. Gıdaların ayrıca İslami standartlara uygun, yani helal olması Allah’ın emridir. Toplu üretim ve otomatikleşme devrinde büyük miktarlarda ve farklı türlerde gıda maddeleri üretilmekte olup bu durum
gıdalara helal garantisi vermeyi zorlaştırmaktadır.
Bu ise tüketicinin satın almaktan vazgeçmesine ya
da satın alma anında tereddüt etmesine, şüpheye
düşmesine sebep olmaktadır.
Müslüman tüketici için haram olan gıda katkı
maddeleri ve yardımcı maddeler birçok üründe bulunmaktadır. Örneğin bazı meyve sularının üretiminde domuz jelatini kullanılabilmektedir. Bir ürünü almadan önce ürünün haram maddeler içerip
içermediğini kontrol çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Günümüzde paketli gıdalarda E-Numaraları olarak adlandırılan ve içerikleri tam anlamıyla bilinmeyen katkı maddeleri mevcuttur. Bu
E-Numaraları bitkisel olabileceği gibi hayvansal
da olabilmektedir.

taşıyan dolayısıyla sadece Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde değil, Batı Avrupa ülkelerinde gıda branşının önemli bir kolu haline geldi.Bu konuda Avrupa Helal Sertifikalama Enstitüsü (EHZ) Müslüman tüketicinin alışverişlerini
kolaylaştırmak, toplumu helal tüketim konusunda bilinçlendirmek ve Avrupa’da helal kavramının doğru anlaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Avrupa Helal Sertifikalama Enstitüsü (EHZ) Genel Müdürü Burak Yılmaz
helal gıda ve Helal Seritifika konularında gazetemize açıklamalarda bulundu. Hamburg
Manşet gazetesinin sorularını cevaplayan Yılmaz’ın açıklamaları şöyle:
*EHZ nedir?
Avrupa Helal Sertifikalama Enstitüsü (EHZ), bir
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) kuruluşudur.
2001 yılında faaliyet göstermeye başlayan “Europäisches Halal Zertifizierungsinstitut” (EHZ)
kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Enstitü, bünyesindeki denetimciler ve IGMG Din İstişare Kurulu tarafından belirlenen helal kriterleri çerçevesinde ürün ve üretim sistemlerini gözden geçirerek, danışmanlık hizmeti verir. Sertifikaların geçerli olması için raporları inceleyen EHZ Bilirkişi Heyetinin onayı şarttır.
Enstitümüzün hedefi Müslüman tüketicinin
alışverişlerini kolaylaştırmak, toplumu helal tüketim
konusunda bilinçlendirmek ve Avrupa’da helal kavramının doğru anlaşılmasına katkıda bulunmaktır. Bunları gerçekleştirmek için farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere helal konusunda danışmanlık hizmeti sunarak, helal piyasasına mümkün olduğunca çok sayıda üretici kazandırmayı
amaçlamaktayız.
Dolayısıyla Müslüman tüketiciler EHZ mührünü

Tüketimi ve kullanımı haram olan domuz ve ona
ait yan ürünler Avrupa’da birçok üründe bulunmaktadır. Yani Avrupa’da helal gıda hususu sadece
etin kesim süreci ile kısıtlı kalmamıştır. Üretilen
diğer gıda ürünlerinin Müslüman ülkelere ihracatında helal sertifikası talep edilmeye başlanmış
ve Avrupa’da Müslüman nüfusun çoğalması ile cami yönetimlerine ve imamlara olan helal belgelendirme talebi artmıştır. Bu talebi karşılamak için
bazı İslami cemaatler dinî otorite olarak kendi kontrolleri altında helal sertifikalandırma acenteleri kurdukları gibi, herhangi bir kısıtlama olmadığından
helal belgelendirmeyi bir kazanç kapısı olarak gören özel şahıslar da bu çalışmalara başlamışlardır.
Günümüzde Avrupa’da helal belgelendirme çalışması yapan helal sertifika acentelerinin yarısı organize olmuş cemaatlere, diğer yarısı da özel şahıslara aittir. Biz de bu minvalde EHZ olarak bu
yolda ilerlemek için titizlikle çalışıyor, dolayısıyla
Müslüman tüketicinin helal ürün tüketebilmesi için
çaba sarf ediyoruz.
*Helal sertifikası hangi ürünler için geçerlidir?
Gıda maddeleri için verilen sertifikaların sadece
küçük bir kısmı et üretimi ile ilgilidir. Sertifikalama hizmetleri günümüzde gıda ürünlerinin yanında tekstil, kimyasal maddeler, eczacılık ürünleri, kozmetik, turizm ve finans sektörü gibi çok
geniş bir alana hitap etmektedir. Mesela Malezya ve Endonezya’nın talebi üzerine artık maden
suları da sertifikalandırılacak. “Bunun sebebi ne,
sonuçta su sudur?” diye düşünebilirsiniz. Ama maalesef durum öyle değil. Su dolum tesislerinde filtreleme amacıyla domuz kemikleri kullanılıyor. Bu
yöntemin oldukça etkili olduğu söyleniyor. Kuşkusuz hiçbir Müslüman, domuz kemiklerinden süzülmüş olan sudan içmek istemez. Dolayısıyla he-

lal sertifikalandırma çalışmaları et dışında birçok
ürünü de kapsamaktadır.
*Tüketici ürün alırken neye dikkat etmeli?
Helal gıda sektörünün geniş olması ve bu
alanda tek ve ortak bir İslami otoritenin bulunmamasının sebep olduğu boşluk sektörün yeni bir

kazanç kapısı olarak görülmesine yol açmış ve bu
durum Müslüman olmayan şahıs ve kurumların
da dikkatini çekmiştir. Daha düne kadar helal olmayan et ticareti yapan gayrimüslimler helal
sertifikalandırma acentesi kurmuş, entegrasyon ve
dinler arası çalışmalar yapan ve aralarında ilahiyatçı bulunmayan dernekler de helal sertifikalandırma acenteleri kurarak sertifika vermişlerdir.
Ayrıca birçok farklı İslami cemaatin de birer helal sertifikalandırma acentesi vardır. Zikredilen kurumların helal sertifikalandırma acentelerinin ne
kadar güvenilir olduğu ise Müslüman tüketicinin
inisiyatifine kalmıştır.
Önemli bir diğer nokta ise helal üretim ve belgelendirmenin ulusal tüketici koruma derneklerinin
dikkatini çekmemesidir. Helal kavramı bu dernekler için yabancı bir kavram olduğundan ürünlerin üzerinde helal damgasının olup olmaması bu
kurumları ilgilendirmemektedir. Durum böyle
olunca, örneğin bir Türk marketinin et ürünleri reyonunda bulunan 25 değişik ürün ve bu ürünlerin üzerinde 25 değişik helal logosu bulunabilmektedir. Ürünlerin üzerindeki bu “basit” helal logolarının ortak özellikleri arasında cami ve hilal
gibi motifleri kullanmaları ve motiflerinde yeşil
rengi tercih etmeleri yer almaktadır. Ayrıca logoların üzerinde hangi güvenilir İslami otoriteye ait
olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmaması da
bu “basit” helal logolarının ortak özelliklerindendir.
“Basit” helal logosu dememizin sebebi de budur.
Çünkü bu logoların hiçbiri bir İslami otoriteye ait
olup, onlar tarafından kontrol edildikten sonra kullanımına izin verilmiş logolar değillerdir. Bu sebeple Müslüman tüketicilerin her gördükleri helal logosuna itimat etmemeleri ve bu logoların hangi güvenilir İslami otoriteye ait olduğunu araştırmaları önemlidir.
*Tüketicilere helal konusunda neler önerirsiniz?
Son yıllarda helal gıda piyasası çeşitlenmiş ve
Müslüman tüketicinin helal olduğu iddia edilen bu
ürünler arasında tercih yapması zorlaştırmıştır. Peki bir ürünün ambalajında “helal” yazması o ürünün gerçekten helal olduğu anlamına gelir mi?
Maalesef günümüzde rekabet ortamının meydana getirdiği baskılar altında kalan pek çok şirket
helallik konusuna gereken önemi vermemekte, hatta ürününün helal olduğunu iddia etmesine rağmen
gerekli şartları yerine getirmemektedir. Bu durum
Müslüman tüketicileri belirsizliğe sevk etmektedir. Bunun çözümü, güvenilir kurumlar tarafından
kontrol edilen helal ürünlere güvenilir helal damgalarının vurulmasıdır. EHZ olarak bizler bunu yapmaktayız. Az önce de bahsettiğimiz üzere, Avrupa’da sadece et ve et ürünlerinin helal olup olmadığını araştırmak yeterli değildir. Et dışında alınan diğer gıda ürünlerinin de içeriklerine dikkat
edilmesi gerekmektedir. Bu hususta sadece içeriklerin listelerinin oluşturulması yeterli değildir.
Köken itibarıyla bitkisel, yani helal olan bir gıda,
bir başka üreticide aynı katkı maddeleriyle (aynı
E-numara ile) hayvansal olabilmektedir. Belirli bir
miktarı geçmediği takdirde bazı katkı maddelerinin
Ulusal Gıda Kodekslerine göre belirtilmesi bile gerekmemektedir. Domuz jelatini ile filtrelenen
meyve suları bu duruma iyi bir örnek teşkil etmektedir.
Helal sertifikalandırma acenteleri tarafından
kontrol edilmiş ve İslami, güvenilir otoritelere ait
helal logolarının gıdaların ambalajında bulunması
hâlihazırda helal yeme hususunda dayanılabilecek
tek çıkış noktası olarak görülmektedir. Tüketici her
alışverişinde ürün üzerindeki helal logosunu incelemeli ve alışverişini ona göre gerçekleştirmelidir. Tavsiye ettiğimiz bu metot tüketici için en basit ve en güvenli yoldur. *Helal konusu yaşadığımız ülkede yeterince dikkate alınıyor mu?
Burada Almanya’yı ele alalım. Şüphesiz ki günümüzde helal gıda temini için Alman gıda marketleri Müslümanlar için ilk sıradaki alışveriş yeri değil. Birkaç istisna dışında marketlerin rafla-

rında çok az sayıda helal sertifikalı ürün bulunuyor. Dolayısıyla market zincirlerinin helal ürün satışı ile gerçekleştirdiği ciro da küçük kalıyor. Çoğu
Alman gibi Müslümanlar da genellikle ucuz gıda marketlerini tercih ediyor. Ancak discount marketler satış stratejilerinden dolayı sadece en çok
satılan ürünleri sundukları için helal ürünlere her
zaman yer ayıramıyorlar. Örneğin Aldi Süd durumu
“Şu anda ürün yelpazemizde helal sertifikalı
ürün bulunmamaktadır.” şeklinde ifade ediyor. Yine de Netto gibi bazı indirimli satış mağazaları helal ürünler ile kazanç elde etmenin bir yolunu buluyor. Esasında kapsamlı bir helal stratejisi uygulamak en çok süpermarketlerde mümkün. Çünkü onlar gerekli satış alanına sahip. Ancak uygun
pazarlama stratejileriyle Müslümanları buraya çekmeleri gerekiyor. Sonuç olarak, şirketleri ilgilendiren yapılan cirodur. Eğer şirketler para kazanacakları yeni pazarlar görürlerse burada yer alırlar. Bu anlamda faaliyet alanının organik, yerel, vegan, helal ve koşer ürün olması hiç fark etmez. Nihayetinde Alman perakende sektörü de para kazanmak zorundadır. Müslümanların helal gıdaya
yönelik talebi artarsa sunulan ürünlerin sayısı da
artacaktır. Son yıllarda Almanya’nın nüfus yapısı ve satın alma tutumu hızlı bir değişim göstermiştir. Diğer bir ifade ile sadece müşterilerinin bireysel ihtiyaçlarına odaklanan market zincirleri piyasada varlıklarını sürdürebilecektir.
*Helal sertifikası hangi ülkelerde kullanılıyor? Kriterler arasında farklılık var mı?
Çin ihracat şampiyonluğu unvanını elde etmeden önce, ihracat alanında şampiyonluğu elinde
bulunduran Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin, halkının büyük bir kısmı Müslüman olan ülkeler ile uzun zamanlı ticari ilişkileri bulunuyordu. Avrupa’da helal belgelendirme
çalışmalarının tarihi ise Avrupa ülkelerinden sığır
ve koyun eti ithal eden Arap ülkelerinin, helal kriterlerine uygun kesimi güvence altına almak için
Avrupa’da ikamet eden ve güvenilir bulunan
Arap imamlarının kesim anında şehadetlerini talep etmesine dayanıyor. Almanya’da 6; Hollanda, Fransa ve Polonya’da 5; Avusturya, İngiltere
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ve Türkiye’de 4; İtalya ve İrlanda’da 3; Belçika’da
2; Danimarka, İspanya, İsviçre, Norveç̧ ve Portekiz’de 1 adet olmak üzere Avrupa’da 40’tan fazla helal sertifikalandırma acentesi bulunuyor.
Avrupa’da bulunan helal sertifikalandırma acentelerinin çoğunluğu Arap kökenli Müslümanlara
ait. Bu durum Türkiye kökenli Müslümanların yoğunlukta olduğu Almanya’da da benzerlik gösteriyor. Almanya’daki Müslümanların çoğunluğu Türkiye kökenli. Fransa’daki Müslümanların
çoğunluğunun kökeni Arap ülkeleri. İngiltere’deki Müslümanların çoğunluğunu ise Pakistan
ve Hindistan kökenli Müslümanlar oluşturmaktadır. Ülkelerde bulunan hukuki farklılıklar, edinilen tecrübeler ve Müslümanlar arasındaki mezhepsel farklılıklar Avrupa’da takip edilen helal kriterlerinde farklılaşmaya yol açmıştır. Fakat helal
ve haram kriterleri ana hatlarıyla aynıdır.
Ortak kriterlere göre besinleri haram yapan şeyler şöyle sıralanabilir: Domuz ve domuzdan gelen her unsur, kesici dişi veya pençesi olan yırtıcı hayvanlar, leş, yenmesine izin verilen ama kesimi İslami usule göre gerçekleşmemiş hayvanlar, kan ve her türlü hamr (uyuşturucu ve alkollü
içecekler gibi aklı örten, sarhoşluk veren her şey).
Mezhepsel ve yöresel olarak küçük farklılıklar da
görülebilmektedir. Helal sertifikalandırma acentelerinin kriterlerindeki farklılıkların sebebi ise bulunulan ülkede edinilen tecrübeler ve o ülkelerde
kazanılan hukuki hakların farklılığından kaynaklanmaktadır. Bu durum en iyi hayvan kesimi
ile açıklanabilir. Hayvan kesiminde ülkeler bazında
ortaya çıkan tartışmalar kesimin şoklu mu şoksuz
mu yapılacağı yönünde olmaktadır. Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde şoksuz kesim
için kolaylıkla özel izinler alınabilmektedir. Bu ülkelerde bulunan helal sertifikalandırma acenteleri şoklu kesimi helal olarak kabul etmemektedir.
Almanya başta olmak üzere Avusturya, İsviçre, Danimarka ve İskandinav ülkeleri gibi şoksuz kesimin yasak olduğu ve özel izin almanın neredeyse imkânsız olduğu ülkelerde bulunan helal sertifikalandırma acentelerinin şoklu kesime yaklaşımları ise farklılaşmaktadır.

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
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İstikbal Mobilya müşteri memnuniyeti
ile yoluna devam ediyor
Hamburg Manşet
İstikbal Mobilya'nın Hamburg mağazası müşterilerine
en iyi hizmeti vermeye devam
ediyor. Mobilya sektöründe
başarılı 25 yıllık tecrübesi ile
çalışmalarını sürdüren İstikbal
Mobilya Kuzey Almanya Bölge Sorumlusu Seyyid Arı, 60
yılı aşkın satışlarda müşterilerin ilgisine cevap vermek
için yola devam edildiğini
söyledi. Müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu
mağazanın çalışmaları kapsamında ürünlerin Türkiye'den
Almanya'ya ulaşımı ve teslimatı konularında bilgi aldık.
Hamburg mağazasında satış
danışmanı Zeliha Akarsu ve
teslimat bölümü sorumlusu
Gamze Argüden ilgili konular
hakkında bilgi verdiler.
'İSTİKBAL BÜYÜK
BİR KALİTEDİR'
Mağazanın açılış tarihi 31
Mayıs 2014'ten beri satış danışmanı olan Zeliha Akarsu,
Kuzey Almanya'da Hamburg
ve Bremen kentlerinde İstikbal mağazalarının hizmete devam ettiğini söyledi. İleride 3.
ve 4. mağazalarının da açılışının düşünüldüğünü dile getiren Akarsu, '' İstikbal ürünleri

Zeliha Akarsu

Gamze Argüden

Kayseri'de üretiliyor,tüm ürünler oradan geliyor. İstikbal'in
60 yılı aşkın bir geçmişi var ve
büyük bir kalitedir. Bunu Türkiye'de ve burada yaşayan
vatandaşlarımız bilir'' dedi.
Müşterilere internet ortamında Instagram hesabından ve
Whatsapp numaralarından
canlı yayınlarla ulaşıldığını
ifade eden Akarsu, yıl içinde
kampanyaların da olduğunu
belirtti. Teslimat bölümü sorumlusu Gamze Argüden de
Türkiye'deki üretimin giderek
hızlandığını söyledi. Ürün ula-

şımının konteynerlerle gerçekleştiğini, acil durumlarda
ise ürünü müşteriye daha çabuk ulaştırmak için tırlarla
yapıldığını belirten Argüden
''Müşterilerimiz mağdur olmasın diye böyle çözüm getirdik, ekstra fedakarlıkta bulunduk.
Aralık ayında verilen siparişler üretilmeye başlamış.
Şu an ürünleri her an teslim
edecek durumdayız. Yolda
gelen ürünlerimiz var, müşterilerimize daha hızlı ulaşabiliriz'' şeklinde konuştu.

Pandemi gıda fiyatlarını artırdı
Dünyada bir yılı geçen pandemi dönemi yalnız insanların
sağlığını değil, piyasada bir çok
sektörün ve konunun değişmesine de neden oldu. Kononavirüsden dolayı tekstil, mobilya gibi
birçok işyeri kapatmak zorunda
kalırken, insanların sağlığı için yiyecek içecek gibi gıda maddeleri satan işyerleri hizmete devam
ediyor. Dolayısıyla sebze ve meyve gibi gıda satışı yapan işyerleri normal işleyişlerine devam
ederken ürün fiyatlarında belirli
bir artış olduğu görülüyor.Kentin
oldukça hareketli ve kalabalık
Altona semti Große Bergstr. 183
adresinde bulunan Halk Pazarı adı
altında et, sebze ve meyve ağırlıklı
gıda ürünleri işyeri işletmecileri
Hatice (44) ve Rıza Şekerdağ
(43) çifti, koronavirüsten dolayı
bazı ürünlerin fiyatının arttığını ve
satışlarda yüzde 30’lara varan
artış olduğunu kaydettiler.
Yaklaşık bir yıl önce işletmeyi devraldıklarını belirtin Şekerdağ çifti, „Biz önceden Wilhelmsburg semtinde yine böyle
bir işletmeyi yıllarca yönettik ve
burayı yeni devraldık. Burada
dört çocuk sahibiyiz ve damadımız, dünürümüzle birlikte toplam
dokuz kişi çalışıyoruz. Dolayısıyla
mümkün olduğu kadar gıda ile ilgili çok çeşit ürünleri müşterile-

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail
Yetişkin, "Sel felaketi mağduru
sokak patilerini unutmadı!”
Haber: Akdemir - Hamburg Manşet
Payamlı balıkçıları ve sahili koruma derneği başkanı Metin Akdemir, İzmir ve çevresini vuran sel afetinde evleri, işyerleri zarar gören bölge sakinlerine ve sokak patilerine destek veren
Seferihisar belediye başkanı İsmail
Yetişkin'e, yardımlarından dolayı teşekkür etti.
SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI!
Sel felaketinde ciddi hasar meydana gelen Doğanbey, Ürkmez, Orhanlı
ve Payamlı bölgelerinde belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar tüm
hızıyla devam ederken, belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı.
Sel dolayısıyla oldukları yerlerde
mahsur kalan sokak hayvanları da
Fen İşleri ekiplerince kurtarılıyor. Bölgede başarıyla yürüttükleri
çevreyi ve doğayı koruma
çalışmalarıyla tanınan
Seferihisar Payamlı
balıkçıları ve sahili
koruma derneği,
sokak hayvanlarının değişik ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik vermiş
oldukları destekden
dolayı seferihisar belediyesine teşekkür etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan dernek başkanı Metin Akdemir,"
Sel felaketinde mağdur olan patili
dostlarımıza yardımcı olan belediye
başkanımız İsmail Yetişkin'e ve mama dağıtımında emeği geçen pirit büfe sahibi Necla Tanyıldız'a, payamlı balıkçıları ve sahili koruma derneği yònetim kurulu adına teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Yetişkin’den sel mağdurlarına
destek açıklaması!
İzmir ve çevresi son 100 yılın en
şiddetli yağış sel ve su baskınlarına uğramıştı. Seferihisar’da da ciddi zarara

yol açan sel ve su baskınlarına karşı Seferihisar Kaymakamlığı, Seferihisar Belediyesi ve İzmir
Büyükşehir Belediyesi
ekipleri tüm imkanlarını seferber ederek
oluşan olumsuz durumlara anında
müdahalede bulunmuştu. Şu an
İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı
olan Tunç Soyer'den
daha önce Seferihisar belediye başkanlık bayrağını
devralan başarılı belediyecilik çalışmalarıyla bölge halkının güven ve
desteğini kazanan İsmail Yetişkin, sel
afetinde evleri ve işyerleri zarar görenler
için hasar tespit çalışmalarına hemen
başladıklarını belirtti. Başkan İsmail
Yetişkin, “Belediyemize bağlı meskende oturan mağdur hemşehrilerimiz
nakit veya eşya desteğinden faydalanabilecek. Ekiplerimiz görev başında
ve nöbette olacak” dedi.
“Yanlarında Olacağız”
Konuşmasının devamında Seferihisar’da sel felaketine karşı seferberlik

ilan ettiklerini anlatan başkan Yetişkin,
Seferihisar Belediyesi olarak afetzedelere konaklama ve sıcak yemek hizmeti açtıklarını belirterek, Ürkmez
bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşların barınma ve sıcak yemek ihtiyaçlarının karşılanması için de Ürkmez
Gençlik Merkezi’ni hizmete açtıklarını belirtti. Başkan Yetişkin, gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve
fırtına sebebiyle ev ve işyerlerini su basan vatandaşlar için çalışan ekiplerinide
yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin mesai saati gözetmeksizin çalışan tüm ekiplere teşekkür ettiğini belirtirken “Hiçbir vatandaşın
mağdur olmaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Kaymakamlığı ve belediyemizin ekipleri özveriyle çalışıyor. 1 ayda yağması beklenen yağmur neredeyse bir gecede
yağdı. Ürkmez, Doğanbey, Payamlı ve
Orhanlı bölgelerimiz ciddi derecede hasar gördü. Tüm olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için sahadayız.
Bize ulaşmak isteyen tüm vatandaşlarımız için Acil Durum İletişim numaralarımız 7/24 açık. Hepimize geçmiş
olsun. Bu felaketi de hep birlikte atlatacağız” dedi.

rimize sunuyoruz. Elbette yemek ve içmek için etinden ekmeğine, meyvesindan sebzesine ve taze mevsimlik gerekli tüm ürünlerimiz mevcut“
dediler.
Pandemi başladığında bazı
insanların makarna, un, şeker
gibi bazı ürünleri alıp depoladıklarına da değinen Şekerdağ çifti, „Durum böyle olunca ısmarladığımız mallar zamanında gelmedi, bir nevi sınırların kapanması gibi bazı ülkelerin ve koronavirüs kurallarına ihlal etmemek için gecikmeler oldu. Elbette bazı sıkıntılar yoğun bir şekilde yaşandı. Bundan dolayı da ürünlerin bazıları pahalandı ve bu tüketiciye
yansıdı. Fakat şu anda kademeli

Rıza ve Hatice Şekerdağ
olarak fiyatlar tekrar normal hale geldi“ açıklamasında bulundular. Mevsimlik ürünlerin fiyatları değişik olduğunu belirten
Şekerdağ çifti, „Şu anda nar, ay-

va, portakal gibi meyvelerin fiyatları aşırı pahalı değil. Örneğin
geçen hafta beklediğimiz Türkiye’den gelecek bir kamyon dolusu
ürün, Bulgaristan gümrüğünde
pandemiden dolayı uzun süre
beklemek zorunda kalmış. Bu
durumda ürünler belirli zamandan
sonra bozuluyor ve satışı olmuyor.
Bu durumda buradaki maddi kaybı başka ürünlerden çıkartıyorlar.
Bu kez fiyat artışı oluyor“ ifadesini kullandılar.
Restoranların ve kafelerin kapalı olmasından dolayı evde yemek yapanların sayısının muhtemelen arttığını belirten çift,
„Aşırı bir alışveriş yapılmıyor,
yalnızca zamanlama değişti.
Hafta içi günlük ihtiyaçları
alıyorlar ama haftasonu haftalık alışveriş yapılıyor; dolayısıyla bazen çok yoğun oluyor, yetiştirmekte güçlük çekiyoruz, bazen de çok sakin
oluyor. Genel olarak pandemiden dolayı fiyatlar yaklaşık
yüzde 30’lara kadar arttı.
Ürünler farklı ülkelerden geldiği için fiyatlar değişiyor.
Fakat sağlık çok önemli ve
sağlıklı olmamız için taze, mevsimlik ve sağlıklı yiyeceklerden
vazgeçmemeliyiz“ dediler.
Emine SONUGÜR /
Almanyalılar - HAMBURG

Ruhi Özer: 'İnsanların bir
araya gelmesi çok önemli'
Hamburg'da faaliyetlerini sürdüren Hamburg Sivaslılar ve Sivasspor Taraftarlar Derneği başkanı
Ruhi Özer dernek çalışmaları hakkında Hamburg Manset Gazetesine bilgi verdi. Pandemi dönemindeki kısıtlamalardan dolayı çok az
çalışmalar gerçekleştiğini anlatan
Özer, kısa bir süre önce kurucu üye
ve başkan yardımcısı Nusret Çetin
ve 20'ye yakın dostlarının vefatından dolayı 2020'nin acı dolu bir
sene olduğunu söyledi.
Ruhi Özer kimdir?
Dernek başkanı Ruhi ÖZER
1962, Sivas Şarkışla doğumlu. Altı kardeşten biri olan Özer, askerliğini Türkiye'de yaptıktan sonra 23
yaşında Almanya'ya gelmiş. 1985
Kasım ayından bu güne kadar
Hamburg'da yaşayan, iki kız babası
olan Özer, derneğin kurucu üyesi
ve kuruluşundan beri başkanlığını
yapıyor. Özellikle dernek çatısı
altında yapılan kültürel faaliyetlere çok önem veriyor.
HH Sivaslılar ve Sivasspor
Taraftarlar Derneği
4 Eylül 2012 tarihinde derneğin
kurulduğunu belirten Özer, ''O tarihte kurulan derneklerin çoğu kapandı. Kişisel çabalarımızla ayakta kalanlardan biri biziz. İnsanların bir araya gelmesi çok önemli.
Dernek çalışmalarıyla insanları
bir araya getirmeye çalışıyoruz'' diye konuştu. Sosyal, kültürel ve tarihi konularda faaliyetlerin yapıldığını ifade eden Başkan, Hamburg'da yaşayan herkesin üye olabileceğini hatırlatırken, her üyenin
de seçme ve seçilme hakkına sahip
olduğunu söyledi. ''Kadın ve Gençlik kotası gibi her hangi bir sınırlama olmaz, isteyen istediği göreve seçilerek gelir'' diye konuşan
Özer, diğer derneklerle diyaloğa
açık çalışıldığını dile getirdi.
Çalışma alanları: Dernek başkanı Özer yapılan faaliyetleri şöyle
anlattı:
Anma Günleri, Bayramlaşma,
İftar, Tarihi Günler çerçevesinde;
18 Mart Çanakkale Zaferi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Hamburg Sivaslılar ve
Sivasspor Taraftarlar
Derneği başkanı Ruhi Özer

Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 30
Ağustos Zafer Bayramı , 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı, 4 Eylül Sivas Kongresi. Ayrıca Landwehr'de
ırkçı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Avcı ve Mölln'deki ırkçı saldırıda ölen Yeliz Arslan
(10), Ayşe Yılmaz (14) ve Bahide
Arslan (51) gibi yabancı düşmanlığına karşı mücadelede yer almak da yapılan faaliyetler arasında bulunuyor. Öte yandan kimsesiz, yardıma muhtaç kişilere yardım etmek, talebelere destek, hasta ziyareti ve cenazede halkın yanıda yer almak gibi çalışmalar da
yapılıyor.

'2020 acı dolu bir sene oldu'
Pandemi sürecinde çok kısıtlı bir
çalışma yapıldığını söyleyen Özer,
konuşmasına şöyle devam etti:
''Bir üyemizin anne ve babası içn
taziye günü yaptık. iki gün bayramlaşma ve Aşure günü gerçekleştirdik. 16 Kasım 2020'de çok acı
bir kaybımız oldu. Derneğin kurucu üyesi, başkan yardımcısı Nusret ÇETİN Hakk'ın rahmetine kavuştu. 2020'de yirmiye yakın dostumuzu kaybettik ve acı dolu bir sene sona erdi. Bu sene neler bizi
bekliyor bilmiyoruz, her şeyi sürpriz olarak bekliyoruz''.
Haber: Naciye Aslan - Hamburg Manşet

Almanya 3. Lig Takımı Münih
Türkgücü'ne Hamburg'da
Taraftar Desteği!
YIL: 1

SAYI:2

MART 2021

Hamburg Aylık Ekonomi, Kültür ve Reklam Gazetesi

Korona Avrupalı futbol
Türk
Futbolunun kulüplerinin gelirlerini vurdu
Efsane
Kalecilerinden
Biri Vefat Etti!

A Milli Takımımız ve Türk futbolunun efsane
kalecilerinden eski Kocaelisporlu antrenör Özcan Arkoç’un Almanya’da vefat etti. 9’u A Milli olmak üzere toplam 28 maçta Ay-Yıldızlı formayı giyen Özcan Arkoç, ülkemizde Vefa, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Beşiktaş kulüplerinde oynadı, antrenörlük yaptı. Avusturya temsilcisi
Austria Wien’in ardından Almanya’nın Hamburg takımının forması giyen Arkoç, uzun yıllar ülkemizi Avrupa’da temsil etti. Avrupa Kupaları'nda final oynayan ilk Türk futbolcu olan
Özcan Arkoç, futbolu bıraktıktan sonra Hamburg kulübünün teknik direktörlüğünü de yaptı. Gazetemiz olarak merhum Özcan Arkoç’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, yakınları ve futbol camiasına başsağlığı dileriz

Koronavirüs Avrupa'daki gelir şampiyonu futbol
kulüplerini de vurdu. Deloitte'in raporuna göre stadyumların taraftarlara kapanması ve yayın haklarında yapılan indirimlerin maliyetinin 2 milyar euroyu aşması bekleniyor.
Uluslararası danışmanlık şirketi Deloitte, Avrupa'nın
en çok kazanan 20 futbol kulübünün koronavirüs salgını nedeniyle iki milyar euro'dan fazla gelir kaybına uğrayacağı öngörüsünde bulundu.
Deloitte'in güncel Futbol Para Ligi Raporu (Deloitte Football Money League) analiz edilen 20 büyük kulübün gelirlerinin, 2019/20 sezonunda
stadyumların izleyicilere kapatılması ve televizyon yayın haklarında yapılan indirimler nedeniyle
1,1 milyar euro düştüğünü gösteriyor.
Çoğu kulüp için mali yıl 30 Haziran'da sona erdiğinden, bu tarihten sonra oynanan ulusal lig ve
Avrupa maçlarından elde edilen gelirler 2021 sezonunun hanesine kaydedilecek. Ancak virüsün
etkisini sürdürmesi nedeniyle 2020/21 sezonunda da kulüplerin rahat nefes almaları beklenmiyor.
Tribünler tüm sezon boyunca Avrupa genelinde taraftarlara kapalı kalırken önlemlerin esnetilmesi
ise şimdilik ufukta görünmüyor.
Yayıncılar indirimlerden yararlandı
Maçlar kapalı statlarda oynansa da yayıncı kuruluşların, daha önce belirlenen akışın bozulması ve
boş stadyumların yarattığı olumsuz atmosfer nedeniyle uğradıkları zarar tazmin edildi. Avrupa'nın
ilk beşinde yer alan İngiltere, İspanya, Almanya,
Fransa ve İtalya ligleri ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için yapılan yayın indirimleri yaklaşık 1,2 milyar euroyu buldu.
Deloitte'un spor sektörleri grubundan Tim Bridge, "Biz genellikle Para Ligimizi yayınlar ve ardından gelirdeki artış hakkında konuşurduk, ancak elbette futbolun da Covid-19 pandemisine karşı bağışıklığı bulunmuyor" dedi.
Bridge, kaybedilen gelirlerin nedenleri olarak, stadyumlara taraftarların alınmaması, kulüp ya da fan
mağazalarında alışveriş ve harcama yapılmaması, yiyecek ve içecek satın alan taraftarların ol-

maması ve yayıncıların ya naklen yayınlardan vazgeçmeleri ya da yayınları gelecek yıla ertelemelerini gösterdi.
Barcelona zarara rağmen birinci
Raporda yer alan bilgiye göre İspanyol devi Barcelona, gelirlerinin yüzde 15 oranında düşüşle 715
milyon euro'ya gerilemesine rağmen gelir tablosunun en üstündeki konumunu korudu. Ancak ekonomik krizde bulunduğu belirtilen kulübün Pazartesi günü yayınladığı mali raporuna göre ağırlıklı olarak kısa vadeli olmak üzere toplam 1,2 milyar euro borcu bulunuyor.
Barcelona'dan yaklaşık 200 bin euro düşük gelire sahip Real Madrid ise listenin ikincisi konumunda. Raporda Bayern Münih üçüncü, Manchester United ise dördüncü sırada yer aldı.

Haber: Ali Akdemir
Türk Göçmenler tarafından 1975 yılında kurulan
Münih Türkgücü geldiği
VfB Lübeck deplasmanında, Hamburg'lu legend 1975
Fan grubu tarafından destek
gördü.
VfB Lübeck deplasmanından, Almanya 3.Ligin
25.haftasında, 2:0 galip ayrılan Münih Türkgücü, maç
fazlasıyla da olsa 39 puanıyla 4.sıraya tırmandı. Maçın 9.
dakikasında kaptan Sercan
Sararer serbest vuruşunda
meşin yuvarlığı sağ üst köşeye gönderdi. 1:0. İkinci
yarıda başarılı oyununu devam ettiren ve oyunda ezici
üstünlüğü tamamen ele geçiren Münih Türkgücü Noel Niemann'ın, 89. dakikada
attığı harika golle maçın sonucunu belirledi. 2:0.

GÜNÜLLÜ TARAFTAR
DESTEĞİ
Almanya’da Türk gurbetçilerin futbol takımı Münih Türkügücü, yükseldiği
Almanya 3. Liginde tüm

dikkatleri üzerinde çekmeye
devam ediyor. Yaşanan Koronavirüs Kovid 19 pandemi
sürecine rağmen 1975 yılında kurulan Münih Türkgücüne Almanya çapında
destek devam ediyor.
Bu kapsamda Hamburg
ve çevresinde Selçuk Şahin'in koordinesinde bir araya gelen Hamburg Legend
1975 Münih Türkgücü gönüllü taraftar grubu, takımlarını Lübeck ve Hamburg'da
yanlız bırakmayarak gerekli moral desteğini verdiler.
Galibiyet sonrası takımın
kaldığı Hamburg'da otelin

önüne gelen destek kampanyasını yürüten Selçuk
Şahin ve Elvan Kanter Münih Türkgücü yardımcı hocası Alper Kayabuner, takım kaptanı Sercan Savarer,
idari yönetici Max Konty ve
üye ve taraftardan sorumlu
Alex Engelfried'i tebrik ederek onlara çiçek ve baklava
ikram ettiler.
Bu içten sıcak karşılama,
dayanışma ve destekten dolayı çok memnun kalan idari yönetici Max Konty ve
kaptan Sercan Savarer takımları adına taraftar grubuna teşekkür ettiler.

Avrupa şampiyonu kadın cimnastikçilerin hayali olimpiyat kotası
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aralık ayında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

kazanan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'da yıl içerisinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası ve Avrupa
Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.
Yeni madalyalara odaklanan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı sporcuları, iki organizasyonda da başarılı performans göstermek istiyor.
Avrupa Şampiyonası'nda, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verecek olan milli cimnastikçiler, yeniden tarih yazmayı hedefliyor.
Duygu Doğan, Peri Berker, Nil Karabina,

Azra Akıncı, Eda Asar, İrem Ökçün ve Defne Alpaslan'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, olimpiyat hayalini
gerçekleştirmenin hesaplarını yapıyor.

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