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Hamburg Aylık Ekonomi, Kültür ve Reklam Gazetesi

ile esnafın imtihanı

Başkonsolos E. Derya Kara,
Hamburg Başbakanı Peter
Tschentscher’den mazbatasını aldı
1 Aralık 2021 tarihinde
Türkiye Cumhuriyeti tarafından Hamburg Başkonsolosluğu’na atanan Emine Derya Kara, Hamburg
Eyalet Başbakanı Peter
Tschentscher’den mazbatasını aldı. 
SAYFA 4’TE

Yıldız: ‘Adaletin
dini, rengi, ırkı yoktur’

Haluk
Yıldız

Almanya’daki BIG Parti
Başkanı Haluk Yıldız ile
siyasal alanda bir röportaj
gerçekleştirdik. Manşet
gazetesi için yaptığımız
röportajda Yıldız, birçok konu
hakkında samimi ve
açıklayıcı bilgiler verdi.


SAYFA 3’TE

HAMBURG’UN
KUZEYİNDE
GENÇ BİR ŞEHİR
NORDERSTEDT

Selim
Bayanbaş

Canan Serpil Sayim

Osman Özkan

Mücahit Bilgiç

Mehmet Sönmez

Hamburg’da alınan son korona kurallarının esnafları nasıl etkilediğini öğrenmek için kendileriylegörüşüp,
SAYFA 8-9’DA
bu dönemle ilgili düşüncelerini aldık. Farklı sektörlerdeki farklı etkilenmeler şu şekilde: 

Aşı aşı dediler,
ya çelişkiler?

Hamburg’da binlerce kişi Korona
politikasını protesto etti

Hamburg’da tekrar korona politikasına karşı protesto yürüyüşü düzenlendi. Göstericiler, Hamburg Kunsthalle’den şehir merkezine doğru yürüdüler. Protesto yürüyüşü nedeniyle çok sayıda sokak trafiğe kapatıldı. Hamburg Polisi 11.000 katılımcının beklendiğini duyurmuştu ancak katılımın
16.000 olduğu belirtildi. 	
SAYFA 5’TE

Naciye ASLAN

Hakaret

Hamburg’un en uzun süredir kayıp
arama vakası olan Türk kızından
23 yıldır haber alınamıyor
Almanya’nın Hamburg şehrinde 27 Ocak 1999
yılında 10 yaşındayken Elbgau Pasajı alışveriş merkezine giderek kayıplara karışan Hilal Ercan’dan 23
yıldır haber alınamıyor. Hilal Ercan’ın ailesi Alman
polisine, Hamburg tarihinin en uzun süren kayıp
arama vakası olarak kayıtlara geçen Ercan’ın bulunması için arama çalışmalarının yeniden detaylı olarak sürdürülmesi çağrısında bulundu.  SAYFA 5’TE

Hilal
Ercan

DİYOR Kİ
Saygıdeğer okuyucularımız gazetemiz Manşet’in 8. Sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. İki seneden beri zor süreçten
geçtiğimiz bu dönemde gazetemizle sizlere eşlik ettik. Her sayımızda
önemli konulara yer verdik ve siz

değerli okuyucularımızdan bu konularla ilgili güzel tepkiler aldık.Bu
sayımızı da beğeneceğinizi umuyoruz. Gelecek sayımızda tekrar buluşmak dileğiyle, okuyucularımızın
her birine ayrı ayrı teşekkür eder,
sağlık ve afiyetler dileriz.

Korona virüs ilk 2019 Kasım ayı sonunda
Çin’de başlamış, kısa süre içinde dünyaya yayılarak 2020 Ocak ayı sonunda Almanya’da tespit
edilmişti. İki seneden beri bu virüse tam bir çare
bulunamazken, birtakım sıkı tedbirler alınmış,
çok kısa bir süre içinde aşılara onay verilmişti.
Aşının bir hastalıktan koruyucu etkisi olduğunu
hepimiz biliriz. Daha çocukluğumuzda bizler de
mutlaka aşı olmuş çocuklarımız da aşılanmıştır
ve hiçbir tereddüt yaşanmamıştır.  SAYFA 10’DA

19. Yüzyılın sonlarına doğru artan nüfusla birlikte ortaya
çıkan genişleme ihtiyacı, Hamburgluları yeni yerleşim yerleri aramaya itmiştir. Bu ihtiyaca en uygun bölge olarak; Norderstedt bölgesine doğru şehir genişlemiş ve bu bölge yeni
bir yerleşim ve sanayi bölgesi haline gelmiştir. Bu gelişimle
beraber bölge, 1970 yılında Schleswig-Holstein eyaletine
bağlanarak resmiyet kazanmıştır. 	
SAYFA 6’DE

Yıldız, ülkesini
seven herkesin
Türkiye tanıtımının içinde
olmasına dikkat çekti
TUTAP Yönetim Kurulu
Başkanı Fikret Yıldız oluşumun Türkiye turizmi
üzerinde etkileri, projeleri
ve hedefleri gibi konularda
Manşet gazetesine bir röportaj verdi. Yıldız, Türkiye’nin
marka değerinin artırılması
gerektiğini, bu konuda birlik
olmanın önemli olduğunu
söyledi. 
SAYFA 11’DE

Fikret
Yıldız

HTBB’nin özel davetlisi
Başkonsolos E. Derya Kara:
‘Devlette süreklilik esastır’

Avukat Talha barut

Facebook: @avukatimiz
YouTube: @AvukatTalhaBarut
www.talhabarut.com
040 636 93 310 
SAYFA 12’DE

HAMBURG DEVLET OKULUNDA KÜRTÇE MÜZİK
Hamburg Solistleri
konserleri kapsamında
gerçekleşen Hamburg
şehri (Stadt Hamburg)
ve Hamburg Gençlik
Müzik Okulu (Hamburg
Jugendmusikschule)
ortaklığı organizesinde
‘Müzik Sezonu’ açılışı
yapıldı. 
SAYFA 10’DA

Eroğlu ve Yusufoğlu Hamburg’da
Müzik Sezonunu açtı

Geleneksel olarak ayda bir gerçekleşen Hamburg Türk Basın Birliği (HTBB) kahvaltısına özel davet edilen T.C. Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara katıldı. Kahvaltının sıcak bir ortamda geçtiğini söyleyen Başkonsolos, insanlarla daha çok bir araya gelmeyi
ve sorunları anlamak istediğini belirtti. 
SAYFA 14’TE

SAYFA 7’DE

Kaliteli ürün ve hizmet Ala Market’te

Halfeti’de HTBB’yi ağırlayan Abdullah Damar Hamburg’da ağırlandı

SAYFA 4’TE

Haber
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Yıldız: ‘Adaletin dini, rengi, ırkı yoktur’
Almanya’daki BIG Parti Başkanı Haluk Yıldız ile siyasal alanda bir röportaj gerçekleştirdik. Manşet gazetesi için yaptığımız röportajda Yıldız, birçok konu hakkında samimi ve açıklayıcı bilgiler verdi.
Hamburg Manşet
*Öncelikle sizi biraz tanıyabilir
miyiz?

H. YILDIZ: Çocukluğum Ankara ve
Kayseri’de geçti. Liseyi Bursa Erkek
Lisesi’nde okudum. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Eğitimi
bölümünden mezun oldum. Üniversitede okurken, boş zamanlarımda,
ülke genelinde kokartlı profesyonel
turist rehberliği yaptım. 1989’da bir
turizm şirketi kurdum, Almanya ve
İsviçre’den Türkiye’ye turist getirdim. Berlin Duvarı’nın yıkılmasının
akabinde yeni bir turist potansiyeli
oluştuğundan, 1990 senesinde iş adamı olarak Doğu Berlin’e yerleştim.
1990-1993 tarihleri arasında İsviçreli
bir ortağımla tur operatörlüğü yaptım. Daha sonra 1993’te Bonn şehrine taşındım. Orada sırasıyla İşletme
ve akabinde Bonn Üniversitesi’nde
Dinler Tarihi, İslami İlimler ve Felsefe okudum. 1997’den bu yana Strateji
ve Proje Yönetimi alanında danışmanlık yapıyorum. 2006-2009 yılları
arasında Bonn Müslümanlar Konseyi
Başkanlığı görevini ifa ettim. Bunun
yanı sıra birçok STK’da yönetici olarak
çeşitli projelere imza attım. 2010’dan
bugüne dek BIG Partisi’nin kurucu
Genel Başkanıyım ve bir seneden beri
Frankfurt belediye meclisi üyesiyim.
Daha önce de 11 sene Bonn belediye
meclisi üyesiydim.

*Siyasete girme ve BIG partisini kurma
fikri nasıl gelişti, süreç nasıl işledi?

H. YILDIZ: Şimdiye dek mevcut
sistem partileri büyük bir çoğunluğumuzun ne kimliğini ne değerlerini,
ne de siyasi görüşünü temsil ettiler;
bırakın temsil etmeyi, bunlara değer
bile vermediler. 60 seneden beri bu ülkede yaşamamıza rağmen, maalesef
sahip olmamız gereken çifte vatandaşlık, aile birleşimi, yerel seçim hakkı, anadilin okullarda seçmeli ders
olarak okutulması, helal kesim hakkı
gibi daha sayabileceğimiz birçok meşru haktan mahrum bırakıldık.
Aksine, birçok hakkımız kısıtlandı, vatandaşlık hukukunda çifte
standartlar ve kamusal alanlarda da
ayrımcılık artık düzenin bir parçası
oldu.
Sadece son 20 seneyi değerlendirecek olursak, Almanya’da ırkçılık, İslam ve Türk düşmanlığı ciddi derecede arttı; 2016 senesi itibariyle mülteci
ve mülteci yurtlarına 3.500 civarında,
camilere de 100 civarında saldırı düzenlendi. Maalesef aşırı sağcı partiler,
özellikle de AfD partisi, ırkçı ve popülist söylemlerle halkın önemli bir kısmını mültecilere, genel anlamda da
Müslümanlara ve bilhassa Türklere
karşı düşmanlaştırmaya çalışmakta.
Diğer mevcut partiler de oy artırmak
veya oy kaybı yaşamamak için bizim
kimliğimize, değerlerimize ve özellikle de anavatanımıza karşı rencide
edici, ayrımcı ve gerçek dışı söylemlerle siyasi saldırılarını arttırdılar. Bu
yetmezmiş gibi, Türkiye’nin iç siyasi
meselelerini Almanya’nın iç siyasi
meseleleri haline getiriyorlar ve burada yaşayan Türkler üzerinde baskı
kurmaya çalışıyorlar. Üzerimize oynadıkları birçok oyunlarına da bizdenmiş gibi görünen, Türk isimleri taşıyan ama gerçekte Türkiye karşıtı olan
milletvekillerini sinsice alet ediyorlar.
Lakin hiçbir gerekçe, bizim haysiyetimizle oynamayı ve bizi rencide etmeyi
meşru kılmaz.
Halbuki şu an yapısal olarak güçlü
olan Almanya’nın, demografik değişiminden, sosyal yapısının dönüşümünden ve genel anlamda küreselleşmeden kaynaklanan teknolojik ve
ekonomik rekabet gibi birçok siyasi
çözüm gerektiren meseleleri var.
Buna bir de birçok alandaki mevcut
fırsat eşitsizliğini, artan yoksulluğu,
kurumsal ayrımcılığı ve artan ırkçılığı
eklersek, siyasetin uğraşması gereken
asıl konuların bunlar olduğunu tespit
ediyoruz.
Mevcut sistem partileri maalesef
önemli sorunların temeline inmekten daha ziyade, ideolojik görüşlerinden ve popülist yapılarından dolayı
bundan kaçınıyorlar; halen bir nevi
bulgularla uğraşıyorlar, o yüzden de
gerçekçi, kalıcı çözümler üretmiyorlar. Üstüne üstlük, şimdiye kadar onlara verilen tüm siyasi destekler bize
ihanet olarak geri döndü ve halen de
dönüyor. Bunun yanı sıra, oylarımızı
da birkaç partiye böldüğümüz zaman
siyasi etkimiz yok derecede zayıf ka-

lıyor. Kısacası, onlara verilen oylar
bize şimdiye kadar zarar olarak geri
döndü.
Derler ya, “Kötü komşu insanı
mal sahibi yapar”, işte biz de 2010
senesinde kısmen yukarıdaki tespitlerimiz doğrultusunda gördük ki, Almanya’da yaşayan göç kökenli insanlar yaşadıkları ve emek verdikleri bu
ülkede söz sahibi olmak istiyorlarsa,
kendi kimlik ve değerlerinden ödün
vermeden temsil edilecekleri, onların
dertleriyle dertlenen bir siyasi adrese,
yani kendi partilerine ihtiyaçları var. Böylece BIG Partisi
doğdu. Artık bu ülkede
göç kökenliler ikinci
sınıf vatandaş değil,
60 sene sonra ev sahibi konumundadırlar
ve siyasi sorumluluk
üstlenmek
durumundalar.

*Partiyi ne
zaman, nerede,
Haluk Yıldız
kimlerle
kurdunuz? Nasıl
BIG Parti Başkanı
ve nerelerde
teşkilatlandınız?
İşte o zaman tanınma ve anlaşılma
Almanya dışında
konusuna doğru yaklaşmış oluruz ve
da teşkilatınız var mı?
nitekim bu da parti yönetimimizin
H. YILDIZ: Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit, Türkçe ismiyle
“Yenilik ve Adalet Birliği Partisi”, 21
Şubat 2010’da Köln’de kurulmuştur.
BIG Partisi’nin 40’tan fazla farklı milletten ve kültürden üyesinin olması,
BIG Partisi’nin çok kültürlü ve çoğulcu yapısını yansıtmaktadır. Kurulduğumuz günden beri, yani 12 senede, 9
eyalette ve 40’tan fazla şehirde teşkilatlanmış bulunmaktayız.
Almanya dışında teşkilatımız yok
ancak Hollanda’da, Avusturya’da,
Fransa’da, İsveç’te, Belçika’da, Balkanlarda bizim siyasi çizgimize yakın
faaliyette bulunan partilerle bağlantılarımız ve iş birliklerimiz var.

*Bugüne kadar nerelerde,kaçseçime
katıldınız? Oy oranlarınız ne oldu?

H. YILDIZ: Şimdiye kadar BIG
Partisi 42 yerel, 9 eyalet, 1 federal, 1
Avrupa parlamentosu olmak üzere
54 seçime girmiştir ve farklı farklı oy
oranları almıştır.
En son geçen sene BIG Partisi
Hessen eyaleti yerel seçimlerinde üç
önemli şehirde adaylarını il genel
meclislerine göndermeyi başardı.
Pandemiden dolayı kısa ve yoğun
bir seçim çalışmasının ardından
şahsım Frankfurt il meclisine seçilirken, Wiesbaden’de Faissal Wardak
ve Offenbach’ta Fikri Türet seçmenin
teveccühüne mazhar olarak içeri giren diğer iki aday oldu. Bu seçimlerdeki başarılarımız sonucu BIG Partisi
olarak Almanya genelinde belediye
meclislerindeki koltuk sayımızı 10’a
çıkardık.

*Bir süredir siyasi hayata katılım
sağlamanıza rağmen henüz görünür
bir başarıya ulaşamadınız. Bunda
partinizin ve şahsınızın henüz seçmen nezdinde çok tanımamanız ya da
anlaşılamamanız olabilir mi?

H. YILDIZ: Zannederim başarıdan
kastınız şimdiye kadar federal meclise veya eyalet meclislerine girmemiş
olmamız. BIG partisi yönetimi olarak
biz bu konuya süreçsel yaklaşıyoruz.
Görünen rakamsal tablo o ki, 60 senelik göç süreci şuurlu siyasal katılım
için çok da uzun bir süreç değil. Genel
olarak oy hakkı olan göç kökenlilerin
seçimlere katılımı maalesef çok düşük. Bunun farklı sosyolojik, siyasal
ve hukuksal nedenleri var. Tabi ki bu
nedenler bizim için bir engel olmamalı, aksine göçmen toplumu olarak siyasal katılıma daha fazla önem
vermeliyiz. Bu sorumluluğu sadece
bir partiye yüklemek doğru ve adil
olmaz. Burada STK’lara, toplumda
öncü şahıslara ve kurumlara da görev
düşmektedir. Ancak kolektif ve sürdürülebilir bir çabayla bu meselede
ilerleme sağlanacaktır. Biz bu konuyu
kuruluşumuzdan beri dillendirmekteyiz ve bu konuda gerekli katkıyı sağlamaktayız.
Tanınma konusuna gelince, içinde
bulunduğumuz internet çağında insanlar ilgi duydukları her şeyi anında
bulabiliyorlar. Demek ki bir şeye ilgi
duymak, bir şeyi tanımak için bir
ön şart. İlgi duymanın da ön şartı da
farkındalıktır. Konumuz bağlamında
siyasi bir tercih yapma gereksinimi,
gerekliliği ve tabi ki nitelikli oy verme
bu farkında olmayı tanımlamaktadır.

siyasal katılım konusundaki süreçsel
yaklaşımımızı açıklamaktadır.

*Siyasi yelpazede partinizi nerede
konumlandırıyorsunuz, partinizin
misyonu ve vizyonu nedir?

H. YILDIZ: BIG, bir ilkeler ve değerler partisidir. Bizim anlayışımıza
göre, adalet, sağ, sol veya yeşil bir
ideolojiyle savunulmaz; olsa olsa adil
ve doğru şekilde savunulur. Adaletin
dini rengi ırkı yoktur. Herkes için
eşit bir şekilde var olmalıdır. Yani
kanun önünde herkes eşit olmalıdır
ve bu eşitlik en azından fırsat eşitliği
olarak topluma ve kamusal alana da
yansıtılmalıdır. Biz BIG Partisi olarak
fırsat eşitliği başta olmak üzere sosyal
adaleti sadece sözde değil, gerçekten
topluma yansıtmak istemekteyiz.
Bunun yanı sıra, biz BIG olarak siyasi teslimiyet devrini kapattık, siyasi
temsiliyet devrini başlattık. Artık
kendi gücümüzle kendimizi temsil
etmek, geleceğimizi belirlemek, söz
sahibi olmak, kimlik, değerler ve adaletin siyasi adresi olmak, asimilasyonu önlemek, bize yapılan saldırılara,
hakaretlere, oyunlara, algı operasyonlarına, artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına dur demek, siyasette gençlere zemin hazırlamak ve her şeyden
önce siyasi süreçlere etki etmek ve siyasette baskı unsuru olmak istiyoruz.

Siyasi önceliklerimiz şunlardır:

1. Adalet ve fırsat eşitliği: Kimsenin etnik kökenine, dinine, sosyal
statüsüne bakılmaksızın, kayıtsız
şartsız adalet talep etmekteyiz. Toplumun tüm bireyleri, hak, hukuk ve
adalet konusunda eşit muamele görmeliler. Kanun önünde olduğu gibi,
eğitim, istihdam, ekonomi, kamu
ve sosyal alanlarda da fırsat eşitliğini savunmaktayız. Çifte vatandaşlık,
seçme ve seçilme hakkı gibi vatandaşlık hakları, dini cemaatlerin eşit
muamele görmeleri de bunun bir parçasıdır.
2. Değerlerin korunması: Bireysel,
aile ve toplum ahlakının ve özellikle
çocukların haklarının korunması bizim için önemlidir. Çeşitli eyaletlerde,
mevcut siyasi partilerinin, ’’Gender’’
adı altında toplumun ahlaki değerlerini hedef alan siyasi taleplerine karşı
çıkmaktayız. Ahlaki değerlerle bağdaşan, evrensel değerlere sahip çıkan
tek partiyiz.
3.Kimliklerin korunması: Almanya’da yaşayan 190 kadar kimliklere
eş değerde sahip çıkmaktayız. Bizim
için tüm kimlikler bir değer teşkil
eder ve her alanda eşit muamele görmeleri gerekmektedir. Herkes, kendi
kimliğini koruma hakkına sahiptir.
Dil, din, kültür ve tarih bilinci bunun
en önemli öğeleridir. Asimilasyon
bize göre çıkmaz bir yoldur.
4. Çoğulculuk ve Hoşgörü: Biz artık tahammül toplumundan hoşgörü
toplumuna geçiş yapılmasını talep
ediyoruz; hukuki ve siyasi olarak bunun önünü açıyoruz.
5. Ayrımcılık, Irkçılık ve İslam
düşmanlığıyla mücadele: Toplumsal
barışı tehdit eden bireysel ve kurumsal ayrımcılık, ırkçılık ve İslam düşmanlığıyla samimi mücadele veren
tek partiyiz. Gerçek özgürlük sınırsız
değil, bilakis sorumlu özgürlüktür.

Toplumsal barış, ancak karşılıklı diyalog, saygı ve hoşgörü, karşılıklı
güven, adil paylaşım, toplumsal dayanışma ile mümkündür. BIG Partisi
bu konuda ayrımcılık ve ırkçılığı yasaklayan bir yasa talep etmektedir.
6. Fakirlikle mücadele: Bilgi fakirliği ve ekonomik fakirlik toplumsal eşitsizliğe meydan vermekte.
Biz, bununla etkin bir mücadele vermekteyiz. Bilgi ve diğer kaynaklar
adil paylaşılmalıdır. Faizsiz ekonomi
modelini geliştirmek ve zayıf birey
ve kesimlerin teşvik edilmesi, öncelikli siyasi hedeflerimizdendir.
Almanya’da işsizliğin artmasını engellemek ve mümkün
mertebe azaltmak konusunda çeşitli siyasi projeler
geliştirdik ve halen de geliştiriyoruz. Bunlardan
birkaçı şunlar: Ulusal
İstihdam Programı,
yoksullukla mücadele programı ve
ekonomik mağdur bırakılanlar
ve gelir seviyesi düşükler
için temel gelir garantisi, Basic Income Guarantee, kısaltılmış haliyle
B.I.G. Program.
7.Katılım: Biz herkesin kendi kimliğini koruyarak, yaşadığı toplumda
katılım göstermesini teşvik ediyoruz.
Sosyal, siyasi, ekonomik katılım bunun önemli temel taşlarıdır. Özellikle de temsilde adalet talep ediyoruz:
Siyasette, kamusal, ekonomi gibi
alanlarda çeşitli kimlikler (azınlıklar,
göçmenler, dini gruplar vs.) temsil
edilmelidir. Mevcut siyasetin değişmesi için dürüst ve güvenilir siyasetçilerin yenilikçi ve adil bir siyaset uygulamaları gerekir. İlk defa bir Alman
meclisinde göçmenleri teşvik planı
(Migrantenförderplan) önergemizi
kabul ettirmiş bulunuyoruz. Bu kabul
edilen önergemiz, belediyelerde çalışan göç kökenli insanların orta ve üst
düzey yönetimlerde de orantısal olarak daha fazla istihdam edilmesini
öngörmektedir ve bazı belediyelerde
artık uygulanmaktadır.

*Partinizin hitap ettiği kesim hangi
kesim, siz sadece yabancı kökenli
ya da Müslüman seçmene
mi hitap ediyorsunuz?

H. YILDIZ: Biz Almanya’da yaşayan, kimliklerini ve değerlerini korumak isteyen tüm insanları gerektiği
gibi temsil etmek, onların gönüllerini
ve güçlerini birleştirmek ve özellikle
her alanda fırsat eşitliği başta olmak
üzere Almanya’daki göç kökenliler ve
sosyal açıdan mağdur olan kesimler
dahil herkesin meşru haklarını siyasi
daha samimi savunmak ve talep etmek için yola çıkmış bir partiyiz.

*Almanya’da yeni kurulan hükümeti
ve politikalarını nasıl buluyorsunuz?

H. YILDIZ: Nitekim Almanya’da
yeni kurulan hükümeti oluşturan
partiler ve politikaları malum. Hükümetteki en güçlü parti olan SPD daha
önce de hükümet ortağıydı ve siyasi
icraatında kayda değer bir değişiklik
yok. Yeşiller ve FDP partilerine gelince, her iki parti de bir önceki dönem
Türkiye düşmanlığının başını çektiler. Bu konudaki duruşları değişmeyecektir. Göç kökenli vatandaşlar için
spesifik ve önemli değişiklikler olmayacaktır. Diğer siyasi talepleri süreç
içinde değerlendirmek gerekecektir.

*Pandemi dönemi sürecinde
uygulanan politikalara, kapatma, aşı
ve alınan diğer tedbirlere bakışınız
nedir? Süreçte mağdur olanlara
yapılan destek ve yardımları
yeterli buluyor musunuz?

H. YILDIZ: Pandemi dönemi sürecinde uygulanan politikalar özellikle
önceki hükümet döneminde tam bir
enkazdı. Planlama, koordinasyon,
alınan kararlar ve gerekli önlemlerin doğru ve zamanlıca uygulaması
oldukça amatörceydi ve bedeli ağır
oldu. Gerek insanların hayatına gerekse ekonomiye ciddi zararlar verildi.
Aşı konusu oldukça hassas bir konu.
Elbette ki bazı risk grupları için aşı
kaçınılmaz olabilir. Ancak 5 yaşından
itibaren herkesin aşılanması gerektiği ve hatta herkese aşı zorunluluğu
getirilmesi ile ilgili hükümetin gittikçe artan siyasi talepleri tartışmaya açık bir konudur. Nitekim uzman

olan kişilerin çeşitli görüşleri, bireysel hak ve özgürlükler gibi konular,
ilaç sanayi ve lobisinin baskısı altında
es geçilmemelidir. Maalesef ana akım
medya kuruluşları aşı konusu dahil
birçok konuda bağımsız yayın yapmamaktadırlar ve kasıtlı olarak birçok insanda kaygı ve korku duyguları uyandırmaktadırlar. Bu gidişat toplumsal
ruh sağlığı açısından oldukça kaygı
verici bir gelişmedir.
Pandemi sürecinde mağdur olanlara yapılan destek ve yardımlar özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde yeterli olmamıştır ve bundan
dolayı birçok işletme kapanmış veya
kapanma ile karşı karşıyadır.

*Partinizin Hamburg ve çevresinde teşkilatlanması var mı, bu
bölgede hiç seçime katıldınız mı?
Beklediğiniz İlgi ve desteği
bulabildiniz mi?

H. YILDIZ: Partimizin Hamburg
eyaletinde 2011‘den beri eyalet yönetimi mevcuttur. Hamburg‘da partimiz iki defa eyalet ve yerel seçimlere
katıldı, ancak daha önce de belirttiğim nedenlerden dolayı istenilen sonuçları alamamıştır. Demografik
süreç lehimize işlemektedir, ancak
gerekli şartların oluşması biraz daha
zaman alacaktır.
Sonuç itibarıyle Avrupa’da yaşayan
insanlarımıza Hamburg Manşet
Gazetesi vasıtasıyla bir mesaj vermek
istiyoruz; Artık bizi temsil etmeyen
partilere oyunu teslim etmemeli. Bir
atasözümüzle tabir edecek olursam:
“Kurda, ensen neden kalın?” diye
sormuşlar, “Kendi işimi kendim
görürüm de ondan” demiş. Siyasi
alanda oylarımızla baskı unsuru
olabildiğimiz ve rekabet edebildiğimiz kadar güçlü olabiliriz, ciddiye
alınırız; yoksa kendimizi herhangi
bir yere dahil ederek ve etkimizin
ölçülebilir olmadığı zaman değil.
Artık biz de büyük düşünelim, etken
olalım, edilgen değil. BIG Partisi gibi
kendimizden olan bir partiyi hem oylarımızla hem de bizzat görev alarak
destekleyelim, yaşadığımız ülkede
artık söz sahibi olalım.

Röportaj: Bekir TANRIKULU
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Başkonsolos E. Derya Kara, Hamburg Başbakanı
Peter Tschentscher’den mazbatasını aldı
1 Aralık 2021 tarihinde
Türkiye Cumhuriyeti
tarafından Hamburg
Başkonsolosluğu’na
atanan Emine Derya Kara,
Hamburg Eyalet Başbakanı
Peter Tschentscher’den
mazbatasını aldı. Belediye
Sarayı’nda yapılan mazbata
takdiminden sonra ikili
özel görüştü. Özel görüşme
sorası açıklamada
bulunan Kara, mazbatayı
almış olmaktan mutluluk
duyduğunu belirtti.

Hamburg Manşet

Halfeti’de HTBB’yi ağırlayan
Abdullah Damar Hamburg’da ağırlandı
Hamburg Türk Basın Birliği’nin (HTBB) kültür gezisi çerçevesinde Halfeti’ye yapılan ziyarette Sitamrat otelinde HTBB üyelerini
ağırlayan Abdullah Damar, M. Emin Süzen’in davetiyle Hamburg’a geldi, iş adamları, HTBB Yönetim Kurulu ve gazetecilerle buluştu.

Hamburg yeni Başkonsolosu Emine Derya
Kara mazbatasını alarak resmen göreve başladı. Dr.Peter Tschentscher ile gerçekleşen özel
görüşmeden sonra Kara, Türk gazetecilere bir
demeç verdi. 1 Aralık’ta göreve başladığını ifade eden Başkonsolos, Federal Dış işleri Bakanlığından buyrultunun geldiğini ancak Hamburg
Senatosunun geleneksel uygulamalarına göre
Hamburg Başbakanı’ndan buyruntuyu elden
teslim aldığını söyledi. Pandemi şartlarından
dolayı bazı gecikmelerin olduğunu hatırlatan
Başkonsolos, buyrultuyu almış olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Başbakan Tschentscher
ile özel görüşmelerinde Türkleri ilgilendiren
konulara değinen Kara, “Tschentscher, Hamburg’da en büyük yabancı grubun Türklerin
oluşturduğunu söyledi. Ben de Almanya’da ve
Hamburg’da Başkonsolos olarak görev yapacak
olmaktan son derece büyük onur ve memnuniyetimi kendisine dile getirdim. Başta ana dilde
eğitim olmak üzere vatandaşlarımızı ilgilendiren tüm meseleler, yakın iş birliği içerisinde
olma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca Hamburg’un bir liman kenti olması ve ticari merkez
olması sebebiyle de ülkemizle Hamburg arasındaki ticari ilişkileri nasıl ileriye götürebileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk.
Önümüzdeki dönemde yakın temas içinde kalmayı kararlaştırdık” dedi.
Hamburg’daki 4 yıllık görev sürecinde vatandaşların sorunlarının başında ana dilde eğitim olduğunu hatırlatan Kara, “Kimliğimizi
koruyarak uyum konusunda çalışmalar yapılması, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve artan
yabancı düşmanlığına ve islamofobiye karşı vatandaşlarımızın yanında olmayı hedefliyoruz.
Bunun yanı sıra konsolosluk hizmetlerini daha
da iyileştirme üzerine çalışmalarımıza devam
edeceğiz. Önümüzdeki dönemde daha sık yüz
yüze etkinliklerde bir araya gelmeyi umuyorum. Tüm vatandaşlarımızı saygıyla, sevgiyle
selamlıyorum.” diye konuştu.

Başkonsolosun Mesajı

Kıymetli vatandaşlarımız, Almanya Türk
toplumunun değerli üyeleri,
Hamburg Başkonsolosluğu’ndaki görevime
1 Aralık 2021 tarihi itibariyle başlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum.
Başkonsolosluğumuz, Hamburg ve Schleswig-Holstein Eyaletlerinde vatandaşlarımıza 1925 yılından bu yana hizmet vermektedir.
Görev sürem boyunca, Konsolosluk hizmetlerini daha da geliştirmek, vatandaşlarımızın
hak ve menfaatlerini korumak, ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek ve toplumumuzun
birlik ve beraberliğini güçlendirmek temel

Hamburg Manşet
Hamburg’da M. Emin Süzen’in davetiyle
davetliler ve HTBB yönetim Kurulu üyeleri ve
üyelerden bazıları As Urfa restoranda akşam
yemeğinde buluştu. Burada konuşan EUBA
Başkanı M. Emin Süzen “Almanya’ya geldiğini duyunca biz de onu Hamburg’da iş
adamları ve yönetimden ve diğer gazeteci
arkadaşlarla ağırlamak ve onore edelim istedik. Sağ olsun bize orada sıra geceleri dahil
çok güzel bir program hazırlamıştı” dedi.

Türkiye’nin tanıtılması ve ekonomisine katkı

Abdullah Damar’ın Hamburg’a davetinde Urfa ve Hamburg’un tanıtılması konusunda bir ilişkinin olup olmadığı sorumuzu yanıtlayan Süzen, “Urfa’nın tanıtımını
elimizden geldiği kadar hem biz hem sizler
yapmaya çalışıyoruz.
Urfa’nın buradaki tanıtımında Manşet
gazetesi olsun Post ve diğer gazeteler sayfalarınıza taşıdığınızdan dolayı hepinize
teşekkür ediyorum. Gaziantep ve Urfa’mızı
tanıtmak için hem sizler hem bizler çaba
sarf ediyoruz. Herkese kendi memleketlerinin güzelliklerini burada en iyi şekilde anlatırlarsa, hem buradan turistlerin gitmesine

katkı sağlamış olurlar, hem de ülkemizin
ekonomisine katkı sağlamış olurlar. Onun
için bütün gazeteci, Sivil Toplum Örgütleri,
iş adamlarımız kendi memleketlerinin tanıtımlarını ellerinden geldiği kadar yapsınlar
ki memleketimize bir katkı olsun” diye konuştu.

Atamtürk: ‘Misafirimizdir,
başımızın üstünde yeri vardır’

HTBB Başkanı Rıza Atamtürk ise “Hamburg Türk Basın Birliği Yönetim Kurulu ve
üyeleri olarak Abdullah beye çok teşekkür
ediyoruz. Urfa ziyaretimizde kendisi bizimle kişisel ve tüm ekibi olarak ilgilendi. Otelde ve otelin çıkışında da bize bir jest yaptı,
güzel bir sürprizle bizleri uğurladı. Bizler
burada kendisine hoş geldin demek istedik.
Biz de Basın Birliği olarak kendisini ağırlamak istedik. Kendisinden yine güzel bir davet aldık, özellikle yazın gelmemizi, hatta
yeni bir tekne yaptırdığını, bu tekne ile sizi
yine ağırlamak isterim dedi. Kendisine ve
davetine teşekkür ediyoruz. Misafirimizdir,
başımızın üstünde yeri vardır” şeklinde konuştu.
Abdullah Damar da Türkiye’de işletmeci

aynı zamanda öğretmen olduğunu belirtirken, resmi kurumda öğretmen olduğundan
yeşil pasaporta sahip olduğunu, her kış sömestri tatilinde Almanya’da 4 kardeşi olduğu için ziyarete geldiğini söyledi. HTBB’yi
ağırlamaktan memnun olduğunu ifade
eden Damar, “Otelimizin artık bir teknesi
de var, tekrar geldiğinizde size çok güzel bir
gün yaşatacağız inşallah” dedi.

A. Damar Almanya ülkesinin hayranı

Almanya’ya 10.kez geldiğini hatırlatan
Damar, Almanya’yı nasıl buluyorsunuz şeklindeki sorumuzu şöyle cevapladı: “Aslında
ben biraz Almanya ülkesinin hayranıyım
diyebiliriz. Sistem, demokrasi ve ekonomik
açıdan bir garantiniz var. Siz okul okusanız
da okumasanız da, iş yapsanız da yapmasanız da bir şekilde geçinebiliyorsunuz. Ama
Türkiye’de biz çalışmazsak aç kalabiliriz.
Sosyal açıdan buraya göre biraz maddi olarak zayıf. Benim durumum Türkiye şartlarına göre iyi sayılır, ama ben burada çalışan
birinin bindiği arabaya binemeyebilirim,
çünkü hem vergiler yüksek, hem arabalar,
hem yakıt pahalı. Dolayısıyla buradaki şartlar bize göre çok çok iyi. Öğretmen olarak
9 sene sonra emekli olabiliyorum. Zaten 4
kardeşimde burada yaşıyor. 3 çocuğum var,
açıkçası ben çocuklarımın burada eğitim
almasını istiyorum. Orada Türk kültürünü
verip, Almanya’da da okutmak istiyorum”.
Yemekten sonra Abdullah Damar’a M.
Emin Süzen’den bir plaket ve HTBB Başkanı
Rıza Atamtürk’ten hediye verildi.
Akşam yemeğine M. Emin Süzen, Abdullah Damar, Ramazan Damar, HTBB Yönetim
Kurulu’ndan Başkan Rıza Atamtürk, Sayman Esma Arslan, Sekreter Naciye Aslan,
üyelerden Hurşit Köse, Mehmet Atak, Ali
Akdemir ve diğer davetlilerden Alptekin Özdemir, Yaşar Ünal, Özgür Aydoğan, Philip
Korkmaz ve Ahmet Arslan katıldı.
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hedeflerim olacaktır. Mesai arkadaşlarımla
birlikte, görev bölgemizde ülkemizi layıkıyla
temsil etmek, ülkemizin en iyi şekilde tanıtılmasını sağlamak, yerel makamlarla iş birliğini
artırmak ve ticari, ekonomik, kültürel ve sosyal
ilişkileri ilerletmek öncelikli amaçlarımız arasındadır.
Bütün konsolosluk işlemleri hakkında 7
gün 24 saat Konsolosluk Çağrı Merkezi’nden
(+49 30 30 807090) ya da https://www.konsolosluk.gov.tr internet adresinden ayrıntılı bilgi
alabilir, hafta içi 16:00-17:00 saatleri arasında
+49 40 448 03 30 numaralı telefondan Başkonsolosluğumuzu arayabilir, mesai saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde acil durumlar için
+49 178 732 8109 numaralı hattımızdan bize
ulaşabilirsiniz.
Sizlerin her türlü sorun, talep ve beklentilerinizi, görüş ve yorumlarınızla birlikte,
konsulat.hamburg@mfa.gov.tr e-posta adresimiz üzerinden Başkonsolosluğumuzla paylaşmanız, şüphesiz ki özen ve özveriyle yürütme
gayretinde olduğumuz hizmetlerin daha da
geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Özellikle
küresel salgın nedeniyle yaşanan belirsizliklerin hayatımızı etkilemeye devam ettiği mevcut
ortamda karşılaştığınız sıkıntılara çözüm üretmek ve sizlere yardımcı olmak üzere hem şahsımın hem de Başkonsolosluğumuzun kapısının
sizlere her zaman açık olduğunu belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve Başkonsolosluğumuz personeli adına sizlere sevgi,
saygı ve selamlarımı sunuyorum.

T.C. Hamburg Başkonsolosu
Başkonsolos Emine Derya Kara kimdir?

1982, Antakya doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü’nden 2005 yılında mezun
olmuştur.
Yüksek lisans eğitimini yine ODTÜ’de Ortadoğu Araştırmaları alanında 2009 yılında
tamamlamıştır.
Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevine 2005
yılında başlamış olup, merkezde; Protokol ve
Ortadoğu Genel Müdürlükleri bünyesinde,
yurtdışında; Doha Büyükelçiliği (Katar), Boston Başkonsolosluğu (ABD), Abu Dabi Büyükelçiliği’nde (Birleşik Arap Emirlikleri) çeşitli
düzeylerde görev almıştır.
Merkezde en son Ortadoğu Genel Müdür
Yardımcılığı’nda Körfez ülkeleri ile ilişkilerden
sorumlu Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.
1 Aralık 2021 tarihi itibariyle T.C. Hamburg
Başkonsolosu olarak görevine başlamıştır. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.
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Hamburg’da binlerce kişi Korona politikasını protesto etti
Hamburg’da tekrar korona politikasına karşı protesto yürüyüşü düzenlendi. Göstericiler, Hamburg Kunsthalle’den şehir merkezine doğru yürüdüler. Protesto
yürüyüşü nedeniyle çok sayıda sokak trafiğe kapatıldı. Hamburg Polisi 11.000 katılımcının beklendiğini duyurmuştu ancak katılımın 16.000 olduğu belirtildi.
Hamburg’da düzenlenen korona
politikasına karşı yapılan protesto
yaklaşık 45 dakika gecikmeli olarak
başladı. Protesto başlamadan önce
ve gösteri boyunca katılımcıların
maske takma zorunluluğu anons
edildi. Protestoyu organize edenlerden bir konuşmacı geçen hafta
ve bugünkü yürüyüşte güvenliği
sağladığı için Hamburg Polisine teşekkür etti. Politikacılara seslenen
konuşmacı, ’’Biz bir yuvarlak masa
etrafında konuşmak istiyoruz, konuşmaya mecburuz. Protestoları-

mız devam edecek’’ dedi.
Yürüyüş sebebiyle Hamburg Polis Teşkilatı büyük güvenlik önlemleri aldı. Protesto organizatörü hoparlörlerden sık sık katılımcılardan
maske ve mesafe kurallarına uymalarını istemesine rağmen, çok
sayıda kişinin maskesiz ve mesafe
kuralını dikkate almadığı görüldü.
Protestonun başlarında bir kişinin elbisesinde ‘aşılanmamış’ yazılı bir yıldızın tespit edilmesinden
sonra yaklaşık 15 Polis kişiyi kenara
çekti ve çembere aldı. Polis durum

hakkında Twitter’den kişi hakkında tahrik sebebiyle soruşturma baş-

latıldığı ve yıldıza el konulduğunu
duyurdu.

Hamburg’un en uzun
süredir kayıp arama
vakası olan Türk
kızından 23 yıldır
haber alınamıyor

Bir arkadaş grubuyla protestoya
katılanlardan Ekrem Uçar, ’’Aşıyı öyle ya da böyle zorluyorlar. Biz
bu zorlamaya karşıyız diye burada
yürüyüş yapıyoruz’’ diye konuştu.
Gruptan bir diğer kişi Ali Şahin Çakar da ’’Biz aşı olmak istemiyoruz,
çünkü aşının bu pandemi için iyi
olduğunu düşünmüyoruz. Büyükler
için de çocuklar için de iyi değil. Biz
buna karşıyız, her zaman da karşı
olacağız. Çünkü ilk başta birinci
aşıyı yaptılar tamam dedik. İkinci
aşıyı istediler, şimdi üç ve dördüncü

Almanya’nın Hamburg şehrinde
27 Ocak 1999 yılında 10 yaşındayken
Elbgau Pasajı alışveriş merkezine
giderek kayıplara karışan Hilal Ercan’dan 23 yıldır haber alınamıyor.
Hilal Ercan’ın ailesi Alman polisine,
Hamburg tarihinin en uzun süren
kayıp arama vakası olarak kayıtlara
geçen Ercan’ın bulunması için arama çalışmalarının yeniden detaylı
olarak sürdürülmesi çağrısında bulundu.
Almanya’nın Hamburg şehrinde
kaybolan Hilal Ercan’ın akıbeti bilinmezliğini koruyor. Hamburg’da
23 yıl önce 27 Ocak 1999 tarihinde,
evlerinin önündeki alışveriş merkezine gitmesinin ardından kayıplara
karışan Hilal Ercan’dan haber alınamıyor. Ercan’ın ailesi, kaybolan
kızlarının bir mezarının bile olmadığını söyleyerek bugün bir kez daha
kaybolduğu yere gelerek kızlarının
bulunması için çağrıda bulundu.
Hilal Ercan’ın kayboluşunun üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen
umudunu kesmeyen ailesi, kendi
kurdukları Die Suche nach Hilal”
(Hilal’i arıyoruz) adlı internet sitesi ve kendi oluşturdukları ekiple,
polisin yapamadığını yapmaya çalıştıklarını söyledi. Kardeşlerinin
kayboluşunun 23’üncü yılında, abi
Abbas Ercan (35) ve kız kardeşi Fatma Ercan (32) aile dostlarıyla birlikte
Hilal’in en son görüldüğü noktaya
dikilen küçük anıtın önüne çiçekler
bırakarak mum yaktı. Abbas Ercan,
“Bu olay çözülmediği sürece gideceğimiz bir mezarı bile yok kardeşimin. Onun için en son kaybolduğu
yere geliyoruz. Kardeşim bulunmadıkça biz aramaya devam edeceğiz.
Biz artık polislere güvenmiyoruz.
Bu işi çözemeyecekler veya çözmek

aşıyı istiyorlar. Biz buna inanmıyoruz. Bunların hepsi para için yapılıyor. Bütün dünyadaki büyük güçler
aşıları insanlara satmak istiyorlar.
Korona olabilir, zaten çok zamandan
beri böyle bir şey vardı. Bu da bir çeşit griptir, başka bir şey değil’’ şeklinde konuştu.
Polise göre bugünkü yürüyüşte
önemli bir olayın yaşanmadığı belirtildi. Geçen hafta da korona politikasına karşı protesto gerçekleşmiş,
11.000 kişi katılmıştı.



Haber/Foto: Naciye ASLAN

istemiyorlar. Kendimiz bir ekip oluşturduk. Araştırmayı kendimiz sürdürüyoruz, iyi deliller var elimizde.
Üzerine giderek sonuca ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

6 ay boyunca Türkiye’de arandı

kullansalardı belki de sonuca daha
çabuk ulaşırdık. Hilal‘i bulmadığımız sürece buraya geleceğiz. Bir gün
bir mezarı olursa da oraya gideriz.
Başaracağımıza inanıyorum” dedi.

Şu anki durumun çok üzücü olduğunu ve 23 sene geçmesine rağmen
kardeşinden bir haber alınamadığını belirten Ercan, Bir şüpheli var.
Psikolojik tedavi gördüğü için konuşmasını bekliyoruz. Hilal kaybolmadan 3-4 gün önce kardeşim

Geçtiğimiz 25 Mayıs’da ise Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü vesilesi ile Hilal Ercan için yeni bir şahit
arama kampanyası başlatılarak Hilal’in kaybolduğu güzergahta giden
otobüslere Hilal Ercan’ın fotoğrafları

bize bir adamdan bahsetmişti. Biz
de öfkelendik ve dışarı çıkıp baktık
kimseyi göremedik. 27 Ocak’ta da
kardeşim kayboldu. Uzun süre bu
sapığın kardeşimi takip ederek kaçırdığını düşünüyoruz. Daha önce
de 7-8 çocuğa tacizde bulunmuş. Şu
an psikiyatride tedavi gördüğü için
akli dengesi yerinde değil. Bundan
dolayı da verdiği bilgiler çok tutarlı
değil. Ben ondan şüpheleniyorum ve
bu işin peşini bırakmayacağız“ dedi.
Polisin olaya ilk başta önyargıyla
baktığını da belirten Ercan, Polis ilk
başta hedefi saptırdı. 10 yaşındaki
kızı Türkiye‘de evlendirdiniz diye 6
ay boyunca orada aradılar. Hep aileden şüphelendiler. O zamanı burada

Otobüslerin üzerine Hilal’in
fotoğrafları basıldı

ve kayboluşuyla ilgili bilgi afişleri yapıştırıldı. Çağrı afişlerinin üzerinde
“Şahit olanlar, lütfen bizimle iletişime geçin! Hilal, asla senden vazgeçmiyoruz! Ailen” cümlelerinin yanı
sıra şahitlerin ulaşabileceği iletişim
bilgileri yer aldı.Hamburg tarihinin
en uzun süren kayıp arama vakası
olarak kayıtlara geçen Hilal Ercan
vakasının baş şüphelisi, Dirk A.‘nın
psikiolojik tedavi gördüğü bildirilmiş, işlediği cinsel suçlar nedeniyle
7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen Dirk A., daha sonra tehlikeli cinsel suçlu olduğu gerekçesiyle
kapalı psikiyatri kliniğine kapatılmıştı.

Hamburg’da perakende satışlarda
2G kısıtlaması yerine FFP maskesi
Hamburg Senatosu’nun aldığı karara göre 12
Şubat Cumartesi gününden itibaren, Hamburg
perakende satışındaki 2G kısıtlamasının yerini
FFP2 maske gerekliliği alacak. Diğer tüm düzenlemeler şimdilik yürürlükte kalmaya devam ediyor. Senato, bir sonraki Başbakanlık Konferansı’na (MPK) bağlantılı olarak daha fazla açılış
adımlarını görüşecek.

KORONA YARDIMLARI GÜNCELLENDİ
Pandemi süreci uzadıkça, yardım
paketleri güncelleniyor.
Hamburg Maliye Bakanlığı tarafından yardımlarla ile ilgili bir açıklama yapıldı.
Korona yardımları:
-Köprüleme yardımlarına (sabit giderleriniz, elektrik, kiralarınız vs.
için) Nisan ayının sonuna kadar
başvuru yapılabilir.
-Yeni başlangıç yardımları Nisan ayı
sonuna kadar uzatıldı. (Ufak dijital

veya korona önlemleri için yaptığınız yatırımlar)
-Köprüleme yardımlarına Mart ayı
sonuna kadar başvurulabilir.
-Yeni başlangıç yardımları artı, yani
tek kişilik işletmeler için Mart ayı
sonuna kadar başvurulabilir.
-Zor durum yardımları, tek kişilik
işletme veya küçük işletmeler için,
başvuru süresi uzatıldı.
-İşletmelere verilen “Ekonomiye
destek” fonlarının başvuru süresi

uzatıldı
-Korona-kurtarma-destek fonları,
küçük işletmeler için Mayıs sonuna
kadar uzatıldı.
-Devlet destekli teşvik kredileri
( mikro ve Liquidtât) başvuru süresi
uzatıldı.
-Vergi ödemede ertelemeler! Haziran sonuna kadar uzatıldı.
-Restoranlar ve İmbisler’den yıl
boyu işletme önüne yani dışarıdaki
masalardan vergi alınmıyor.
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HAMBURG’UN KUZEYİNDE

GENÇ BİR ŞEHİR NORDERSTEDT

19. Yüzyılın sonlarına doğru artan nüfusla birlikte ortaya çıkan genişleme ihtiyacı, Hamburgluları yeni yerleşim yerleri aramaya itmiştir. Bu ihtiyaca en uygun bölge olarak; Norderstedt bölgesine
doğru şehir genişlemiş ve bu bölge yeni bir yerleşim ve sanayi bölgesi haline gelmiştir. Bu gelişimle beraber bölge, 1970 yılında Schleswig-Holstein eyaletine bağlanarak resmiyet kazanmıştır.
Hamburg Manşet
Bölgenin Hamburg havalimanına ve
otobanlara yakınlık avantajları, yeni sanayi
bölgelerinin açılması, hızlı bir gelişme ve
nüfus artışını da beraberinde getirmiştir.

Bu gelişmeler, bölgede büyük alışveriş
merkezleri ve eğlence merkezlerinin
açılmasıyla bölge daha da cazip hale
gelmiştir. İstihdam imkanlarının fazlalığı,
çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu yabancı

iş gücünün de bölgeye yerleşmesine yol
açmıştır. Göçmen iş gücü yoğunluğu ile
birlikte özellikle Müslümanların, bölgede cami
ve kültür dernekleri açılması ihtiyacı oluşmuş
ve bu ihtiyaca yönelik binalar satın alınarak

ya da kiralanarak faaliyetlerine başlamışlar.
80 Bin dolayında nüfusa sahip olan bölgede
ağırlıklı göçmenlere hizmet eden düğün
salonları ve alışveriş merkezlerinin
(Marketler) yanında Müslümanlara hizmet

eden çeşitli federasyonlara bağlı 4 adet de
cami derneği faaliyetlerini sürdürmektedir.
Biz de bu cami cemiyetlerimizi ziyaret ederek,
çalışmaları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldık.

Haber/Foto: Bekir Tanrıkulu

Hamburg ve çevresini tanımak amacıyla başladığımız yazı dizimize Norderstedt ile başlıyoruz.

Unfall Experte 24 hizmet anlayışını yükseğe taşıdı
Norderstedt’te bulunan iş yerleri arasında
Unfall Experte 24 yeni bürosuyla hizmet
veriyor. Araba kaza tespiti bilirkişi
hizmetlerini uzun yıllardır devam
ettiren Salih Öcal, Hamburg Niendorf
semtinde yeni açtığı çok yönlü ve geniş
bürosu ile hizmet anlayışını en yükseğe
taşıdıklarını, amaçlarının, müşterilerine
en hızlı ve kaliteli hizmeti sunmak
olduğunu belirtti. Çok iyi bir konumdaki
büronun açılışında misafirlerini
ağırlayan Salih Öcal, “yeni yerimizde,
kendi servisimizin de bulunduğu
ortamda en iyi hizmeti vermek
amacındayız. Yeni yerimize herkesi
bekliyoruz, bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz
dedi.

Darul Erkam Camisi

IGMG Darul Erkam Camii:
Kuruluş: 1997
Başkan: Hasan Öztürk
Hoca: M.Emin Öztürk
Bina: Kendi mülkleri
Üye sayısı: 50
Talebe sayısı: 60
Adres: Quickbornerstr. 126- 22844
Norderstedt
Büyük bir alana sahip olan cemiyetin
hedefi yeni bir bina yapmak. Cemiyete
gelenlerin çoğunluğunu ç evrede
bulunan sığınmacı kamplarından
dolayı mülteci kökenliler oluşturuyor.
Derneğe ait bir de futbol sahası
mevcut.

Salih Öcal

DITIB Eyüp Sultan camii:
Darul Erkam Camisi

İslam Kültür Merkezi

Eyyüp Sultan Camii inşaatı

Darul Erkam Camisi

İnterkültürel
Gemeinschaft
e.v Norderstedt

Kuruluş: 80’li yılların başlarında
Başkan: Kemal Özer
Hoca: Salih Ulutaş
Bina: Kendi mülkleri
Adres: In de Tarpen 122- 22848
Norderstedt
DITIB federasyonuna bağlı,
bölgedeki Müslümanlara
hizmet eden en büyük camii
olma özelliğinde. Uzun yıllardır
faaliyetlerini sürdüren cami derneği
şu anda tam bir inşaat faaliyeti
içerisinde, büyük ve çok fonksiyonlu

bir külliye yapımına devam ediyor.
Kaba inşaat aşamasındaki proje
hayır sahiplerinin yardımları ile
devam ediyor. Tamamlandığında
bölgenin çok amaçlı ihtiyaçlarına
cevap verecek mimari harikası
projede, en büyük ihtiyacın
“maddi yardımlar” olduğunu
ifade eden yönetim kurulundan
Yüksel Özkartal, herkesin desteğini
ihtiyaçları olduğunu ifade etti.
Derneğe ait bir Market de haftanın
yedi günü faaliyette.

İslam Kültür Merkezi
Norderstedt
Başkan: Mehmet Belen
Hoca: Salih Yaşar
Kuruluş: 2014
Üye sayısı: 40
Talebe: 40
Bina: Kira
Adres: Stettiner
Str. 7- 22850
Norderstedt
Süleymancılar
cemaati olarak da
bilinen cemiyetin
dernek binası
iyi bir konumda
bulunuyor. Kirada olmaları
nedeniyle ilk hedeflerinin kendilerine ait bir yer
almaları olduğu ifade edildi. Dernek daha çok Kuran
okuma eğitimi ağırlıklı talebe yetiştiriyor. İslam Kültür
Merkezleri Avrupa’daki en fazla camiye sahip olan
Federasyonlardan olduğu biliniyor.

İslam Kültür Merkezi

Eyyüp Sultan Camii inşaatı

Interkulturell Gemeinschaft e.v.
Başkan: Muhammed Raid
Hoca: Abdurrahim Konuk
Kuruluş: 2020
Üye sayısı: 20
Talebe: 15
Bina: Kendi mülkleri
Adres: Kösliner Weg 13- 22850
Norderstedt
Merkezi bir yerde aldıkları kendi
binalarında faaliyet gösteren küçük
bir topluluk. On yıldır devam eden

ev sohbetleri kendi yerlerini almaları
ile cemiyetleşmişler. Tebliğ Cemaati
olarak bilinen oluşumla birlikte
faaliyetlerini sürdürüyorlar. Geniş
bir alana sahip kendi binalarında
kirada olan dükkanları bulunuyor.
Gençlere yönelik bir spor salonu da
hazırlanmış. Dernek yetkilileri,
İslami Çatı Örgütü ‘SCHURA’ya
üyelik müracaatını da yaptıklarını
ifade ettiler.

Akvaryum ve balık
meraklılarına hizmet
Fatih Öcal

Diğer bir işyeri ise balık
severleri ilgilendiriyor.
Evlerinde ya da işyerlerinde
Akvaryum olmazsa olmaz
diyen meraklıların yeni bir

adresi daha var.
Hayatını hayvanlar
dünyasına adamış özellikle
de akvaryum ve balıklar
konusuna uzun yıllarını

vererek bu konuda kendisini
iyi yetiştirmiş uzman bir isim
Fatih Öcal, yeni mekanını
açarak, akvaryum ve balık
meraklılarının hizmetine
sunmanın heyecanını
yaşıyor.Frıedrıch-Ebert str.
34 22459 Hamburg Niendorf
adresindeki mekânda her çeşit
akvaryum ve balık çeşitleri ile
müşterilerin ilgisi odağında
hizmet veriliyor.
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Kaliteli ürün ve hizmet Ala Market’te
Nordestedt’te bulunan ALA MARKET
müşterilerine kaliteli ürün ve hizmet sunuyor. Ömer Akpınar’ın işletmeciliğini
yaptığı markette Türk, Alman, özellikle
İran ve Afgan ürünleri bulunmaktadır.
Bu ürünlerle her kesime hitap edilmek istenilen markette fiyatlar uygundur. Nordestedt’in hemen hemen en büyük Türk
marketi olan Ala Markette günlük taze
sebze-meyve reyonu ve günlük et reyonu
bulunmaktadır. Yakın bir tarihte fırın
kurularak, sıcak unlu mamullerini tedarik etmek de markette mümkün olacak.
Müşterilerin 50 Euro’dan itibaren yaptığı
alışverişlerinde 5 kilometreye kadar eve
ücretsiz servisi yapılıyor. Müşteri memnuniyetine önem verildiğini söyleyen
Ömer Akpınar, müşterilere en iyi hizmet
sunulduğunu ve herkese yönelik ürünlerin bulunduğunu belirtti.

Ömer Akpınar

08
‘Gastronomidekilere farklı
davranmak doğru ve
demokratik bir hareket değil’
Steindamm semtindeki Grand Cafe Back-Lava
müdürü Mehmet Sönmez
2G+ kuralının ilk defa
Hamburg’da başlatılmasının çok garip bir durum
olduğunu, bu konuda Hamburg Eyaleti Başbakanının
öbür yerlere göre göre daha
erken davrandığını belirtti.
Bütün esnafların, özellikle
gastronomi alanında yüzde
70 oranında etkileneceğini
vurgulayan Sönmez, ’’Zaten
zor bir süreç geçirdik. Bu
süreçten sonra insanlara
2 aşı olun denildi. Bu 2
aşıyı oldular, insanlar yavaş
yavaş gelmeye başladı ve
biraz toparlanma oldu.
Şimdi 2G+ uygulamasını
çıkardılar, bu uygulamayı
da kimse yapmaz. Artık
insanlara bıkkınlık geldi.
Sanki insanlara bıkkınlık
getirmeye çalışıyorlar gibi
ve bunu da başarmaya
çalışıyorlar. Benim anlamadığım sanki gastronomi
üvey evlatmış gibi muamele
ediliyor. Gastronomi bu
ülke için veya bu şehir
için pek önemli değil gibi
görünüyor. Önemli olsaydı
bu kadar gastronominin
üstüne gitmezlerdi’’ dedi.
Alıveriş merkezlerinin
dolu olduğunu ve insanların oralarda uzun süre
kalabildiğini hatırlatan
Sönmez, ’’Onlarla alakalı
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Sıkı kurallar esnafları nasıl etkiliyor?

Hamburg’da alınan son korona kurallarının esnafları nasıl etkilediğini öğrenmek için kendileriyle görüşüp, bu dönemle ilgili düşüncelerini aldık. Farklı sektörlerdeki farklı etkilenmeler şu şekilde:

Çiçekçiler için özel
günler önemli

Canan Serpil Sayim: ‘Stiftungssaal’ın Berberler sıkıntılarının duyulmasını istiyor
bahçesinde test merkezi kurduk’

aynı uygulamayı yapmıyorlar, özellikle ilk başta sanki
günah keçisi gastronomiymiş gibi ilk önce gastronomiden başlıyorlar. Bu da
ciddi derecede bizi üzüyor
ve bizi ciddi derecede de
demotive, huzursuz ediyor.
İnşallah bundan sonrası iyi
olur’’ şeklinde konuştu.

Konuşulanların çoğu yerine
getirilmiyor

’’Yardım verilecek deniliyor ama yardım gelesiye kadar insanların canı çıkıyor’’
diye konuşan Müdür, daha
önce Korona acil yardımlarının verildiğini ve bunların
geri istendiğini belirtti.
Konuşulanların çoğunun
yerine getirilmediğini ve insanların artık yorulduğunu
söyleyen Sönmez, durumu
iyi olanların dayanabildi-

ğini, durumu iyi olmayan
insanların çoğunun ciddi
şekilde bu durumdan etkilendiklerine dikkat çekti.
İnsanların mutlaka bir yerlerde oturup dinlenmek ve
yemek yemek istediklerini
ifade eden Sönmez, ’’Gastronomi bir kere hayatın bir
parçası ve gastronomiye bu
sıkı uygulama çok garip’’
dedi. Bu tür uygulamalar
yapılırken hem adaletli
hem de demokratik davranılması gerektiğini vurgulayan Sönmez, ’’Herkese
aynı muamele yapılsın.
Bu alanda çalışan bir sürü
insan buradan ekmek yiyor,
ailesini geçindiriyor. Başka
insanlara farklı, gastronomidekilere farklı davranmak doğru ve demokratik
bir hareket değildir’’ dedi.

Stiftungssaal Menajeri Canan Serpil Sayim, 2G kuralından
pek etkilenmediklerini, 2G+ kuralı başladığında hemen
2G+’a geçtiklerini ve bu kuralda da pek etkilenmediklerini belirtti. Salona müsaadeler alındığı zaman
düğün salonu olarak değil, gastronomi olarak müsaade alındığını ve aynı zamanda vakıf olduklarını
hatırlatan Sayim, “Restoranlarda ne kuralı geçiyorsa, aynısı bizde geçerli oluyor. Gerçekten kuralları
ciddiye alıyoruz ve elimizde ne imkân varsa misafirlerimizin sağlığına nasıl garantiye alabiliyorsak
biz bunu her türlü şekilde yapmaya hazırız ve yapıyoruz da” dedi. Oynama yasağı geldiğinden itibaren
bilinen düğünlerin gerçekleştirilemediğini ifade eden
Menajer, “Bizim yapabildiğimiz 300 kişiye kadar misafirlerimize düğün yemeği yapıyoruz. Kameramanlarımız

ve müzisyenlerimiz oluyor ama tek oynama olmuyor” diye
konuştu. Salondaki çalışanlar ve Yönetim Kurulu olarak
pandeminin çok çok ciddiye alındığını ve pandemi
döneminde yapılan etkinliklerde gelen misafirlerin nasıl korunabilmesi düşüncesiyle bahçede test
merkezi kurduklarını dile getiren Sayim, “Şu anda
yeterince test merkezi yok ve insanlar zorluk çekiyor. Misafirlerimiz içeriye girmeden önce testini
oluyor öyle giriyor salona. Kurallar ne gerekirse
onu yapıyoruz. Düğünlerimiz için ağır bir koruma konsepti hazırladık ve bunu imzalatıyoruz. Bu
kuralları defalarca anlatıyoruz. Pandemi kuralında
bizde ya siyah ya da beyaz vardır, arada gri bir bölge
yoktur. Eğer birisi istemiyorsa başka bir tarih de verebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Pandemi kâbusu son sürat devam ediyor. Birçok sektörde olduğu gibi berber ve kuaförler de bu dönemde en
çok etkilenen sektörlerden biri haline geldi. Mesleklerini
icra etmelerinin çok zorlaştığını ifade eden Özkan Style
sahibi Osman Özkan, ‘’Pandemi en fazla bizim sektörü
vurdu. Geçen sene kapanma ve sonrasında test zorunluluğu, bu sene de 2G+ kuralı gibi önlemler işlerimizi kötü
etkiledi. Müşterilerimizin de bu konuda daha hassas olmasını ve daha anlayışlı olmasını bekliyoruz. Sonuçta
bu kurallar hepimiz için alınıyor. Lütfen bizlere yardımcı
olsunlar. Çok zor günler geçirdik hala da geçiriyoruz. Defalarca kontrole geldiler, cezalar da ödedik. Şahsen hiçbir
devlet yardımı da almadım’’ dedi.
Zor bir dönemden geçildiğini ve bazı önlemlerin alınmasındaki gerekliliği vurgulayan Özkan, ‘’Ancak bizim
sıkıntılarımızın da duyulması ve çözüme yönelik önlemlerin alınmasını bekliyoruz. İnşallah bir an önce bu sıkıntılı dönemi atlatırız da hepimiz de rahat ederiz’’ diye
konuştu.

Mücahit Bilgiç: 2G başladığında bıçak gibi kesti
Mimosa Kebapizza işletmecisi
Mücahit Bilgiç zor günler geçirildiğini söyledi. “Daha önce 2G, şimdi
ise 2G+ kuralı ile durumumuz daha
kötüye gitti” diye konuşan Bilgiç, ilk
düşüşün 2G başladığı zaman yaşandığını belirtirken konuşmasını şöyle
sürdürdü: “O zamana kadar iyiydi
ama 2G başladığında bıçak gibi kesti
diyebiliriz. İyiye gideceğini düşünürken daha kötüye gitti, 2G+ oldu ve
sonuçta daha kötüye gitti. İnsanlar
aşılı olsa bile negatif test sonucunu

getirmesi lazım. Karşımızdaki meslek okulunun bize etkisi çok iyiydi.
Şimdiki durumla birlikte öğrenciler
yanlarında bir ispat bulundurmuyorlar, bu yüzden sıkıntı oluyor. Gelip
alıp gitmede sorun yok ama yine de
bir düşüş var. Tabii ki insanlar ayak
üstü yemeyi sevmiyor, en azından
bir yere oturmak istiyorlar. Bu durumun ortaya saldığı korkuyla beraber
insanlar biraz daha çekiniyor. Birkaç
kişinin olduğu yere girmiyorlar ya
da belirli bir mesafeye dikkat edil-

mesi gerekiyor”.Şu anda işlerin hiç
düşmediği kadar düştüğünü ifade
eden Bilgiç, şu anda yeniden bir yardım söz konusunun olduğunu ama
mümkün mertebe almamak istediklerini söyledi. Bilgiç, “Çünkü bir
daha bunların geri ödenmesi gibi
durumlarla uğraşmak istemiyoruz,
idare edebildiğimiz kadar idare etmeye çalışıyoruz” dedi.

Eleman sıkıntısı

Bu durumla birlikte başka bir sıkıntının da baş gösterdiğini, işçi bul-

makta çok zorlandıklarına dikkat çeken genç işletmeci, ‘’Çünkü işçilerin
de aşı olması lazım. Aşının yanında
günlük test yapmaları lazım. Yapan
var yapmayan var. Biz aşılanana saygı duyduğumuz kadar aşılanmaya da
saygı duyuyoruz, çünkü kendi hayatı
ve kendi vücudu. Buna bizim bir şey
söyleme hakkımız olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda ortam olarak da Almanya her ne kadar
demokrat bir ülke, sosyal bir yaşamı
olsa da parantez içinde söylüyorum
şu anda bunun maalesef kaybolduğunu görüyoruz. Almanya bu du-

Hamburg’un Niendorf semtinde çiçekçi
dükkânı işleten Hamit ve Osman Özer Kardeşler, genel olarak Pandemi döneminin
herkes için zor geçtiğinin farkında olduklarını, kendi işlerinin ise bazı günlerde daha
iyi olduğunu belirttiler ve şöyle dediler:
‘’Bizim sektörde daha çok insanların özel

rumda baya geriye gitti diyebilirim”
şeklinde konuştu. Bilgiç konuşmasına şöyle devam etti: “Zor durumun
atlatılmasında önümüz yaz diye bakıyor ve atlatmaya çalışıyoruz. Yaz
olduğu için her taraf sıcak, insanlar
daha çok dışarıda ve daha çok dolaşıyorlar. İnsanların ne kadar çok dışarıya çıkması demek, bizim sektörün
iş yapması demek. Dışarıda her yere
de oturulabilir, ama kışın öyle değil.
Durum çok farklı olur diye düşünüyoruz ve yaza kadar sabretmeye çalışıyoruz. Al-git de bir yere kadar. İnsanlar
artık dışarıya çıkmayı üşeniyorlar.

Bir alışkanlık oldu, insanlar da artık
evlerinde yemek yapmaya başladılar.
Almanya gibi bir yerde çoğunlukla
yapılmamasına rağmen şu anda birçok kişi evde yemek yapıyor. İkincisi
de her şeyin servisi başladı. İnternet
üzeri sipariş et, eve gelsin. Bunu bizim paket servisine etkisi olmakla
beraber onun da çeşitli zorlukları var.
Mal teslimi için de eleman bulamıyoruz, bu da bizi direk etkiliyor. İnşallah her şey normale döner, biraz önümüz açılır. Kurallarda biraz esneklik
olur da insanlar eski kazancına, işine
gücüne döner.

günleri ile alakalı dalgalanmalar olur, kış
dönemi artan fiyatlardan da hem bizim
hem de müşterilerimiz üzerinde olumsuz
etkisi oluyor. Almanların dini günleri ve
bayramları tabi ki bu dönemde bizim için
çok önemli. Niendorf Tibarg’a yolu düşen
herkesi bekleriz.’’

Selim Bayanbaş: Eski
ağız tadı kalmadı
2G kuralında dünya nasıl etkilendiyse biz
de öyle etkilendik diye konuşan Aladin Center
ortağı Selim Bayanbaş, “zaten insanlarda bir
kırgınlık ve huzursuzluk var. Şu anda herkes
etkileniyor ama yapacak bir şey yok. İnsanların
sağlığı için mecburen kurallara uyuyoruz. Bir an
önce bu Korona’nın bitmesini istiyoruz. İnşallah
biter, yoksa bir şekilde insanlar hem maddi hem
manevi sıkıntı yaşıyor. İnsanlar üzerindeki psikolojik zararlarını da görüyoruz. Eski ağız tadı
kalmadı maalesef. Allah herkese kolaylık versin,
herkesin yardımcısı olsun dedi.

Haber/Foto: Naciye ASLAN-Bekir TANRIKULU
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Aşı aşı dediler,
ya çelişkiler?
Korona virüs ilk 2019 Kasım ayı sonunda
Çin’de başlamış, kısa süre içinde dünyaya
yayılarak 2020 Ocak ayı sonunda Almanya’da tespit edilmişti.
İki seneden beri bu virüse tam bir çare bulunamazken, birtakım
sıkı tedbirler alınmış,
çok kısa bir süre içinde aşılara onay verilmişti.
Aşının bir hastalıktan koruyucu etkisi
olduğunu hepimiz biNaciye ASLAN
liriz. Daha çocukluğumuzda bizler de mutlaka aşı olmuş çocuklarımız da aşılanmıştır
ve hiçbir tereddüt yaşanmamıştır. Fakat
şimdiki durumda aşı konusunda insanların
kafası git gide karışmaya başladı.

Haber
HAMBURG DEVLET OKULUNDA KÜRTÇE MÜZİK
Hamburg Solistleri konserleri kapsamında gerçekleşen Hamburg
şehri (Stadt Hamburg) ve Hamburg Gençlik Müzik Okulu (Hamburg Jugendmusikschule) ortaklığı organizesinde ‘Müzik Sezonu’ açılışı yapıldı.
Besteci, prodüktör ve müzisyen Sinan Cem Eroğlu ile
Hamburg’da tanınan müzisyen Atilla Yusufoğlu’nun
açılışını yaptığı programda

seslendirilen eserler katılımcıların beğenisini aldı.
Programı birlikte yürüten
ikilinin yanı sıra isteyen
herkesin de enstrümanıyla

Peki zamanımızdaki aşı konusunda neden
tereddüt yaşıyoruz?

Bilindiği gibi ilk Korona başlamasının
ardından aşılara onay verilmesinden sonra
tüm dünyada aşılanma başladı. Dünyanın
farklı ülkeleri tarafından üretilen aşılar dünya ülkelerine de satılmaya başladı. Yaşadığımız ülke başta olmak üzere yetkililer, yönetimdekiler, virologlardan devamlı aşı olun
çağrısı yapıldı. Basında da ağırlıklı olarak sadece korona konusu ve aşı yapılası gerektiği
haberleri yer aldı. Dünya Sağlık örgütünün
Korona ile ilgili verdiği sayılarda vaka sayısı
çok olduğundan, devamlı vaka sayısı insanlara sunuldu. Her yönden insanlara korku
salındı. Aşılar başladı, başta 1. Aşı olunacak
arkasından 2. Aşı olunursa daha koruyucu
şeklinde hep açıklamalar yapıldı. Covid-19
virüsü mutasyona uğradı, çeşitli varyantları
ortaya çıktı. 1.,2.,3., dalga derken 4. Dalga
yaşanmaya başladı. Varyantlar arttıkça aşı
olma gerekliliği de arttı. Bu varyantlar bir
yerlerde belki çıksa da hiçbir sorgulama durumu yok. Yok efendim bu varyanta bir doz
aşı daha, yok efendim öbür varyanta bir doz
aşı ile devam edildi, bu arada belki 4. aşısını
vurulanlar dahi oldu.
Bir taraftan günümüzde tıp gelişti ve çok
çabuk aşılar piyasaya sürüldü diye düşündüğümüzde, öte yandan madem tıp bu kadar
gelişti, peki neden ilk doz aşılar insanları Korona’dan koruyamadı? Neden aşı olanlar da
hastanelerde yoğun bakım ünitesinde yatıyor ve hatta ölüyor. Yakın zaman içinde sohbet ettiğim bazı kişiler aşı vurulduktan sonra
vücutta ağrılar hissettiğini hatta bazılarının
da kalp krizi geçirdiği bilgilerim arasında yer
alıyor. Peki 5-10 sene sonra bu aşıların etkileri neler olabilir? Tüm bu soruları yanıtlarına
net bir cevap bulunmuyor, dolayısıyla insanlar şüpheye düşüyor.

Almanya’nın demokratik bir ülke olması
devam ediyor mu?

Aşının dolaylı yoldan zorlanması da ayrı
bir konu. Almanya Anayasa’sının ilk maddesinde ‘İnsan onuruna dokunulamaz’ diye
bir madde var. Aşı zorlamasıyla bu yasaya
uyulmadığı gibi, Almanya’nın demokratik
bir ülke olma yönündeki sıfatı da kayboldu.
Ben normal zamanlarda grip aşısı dahi
vurulmuyordum. Grip olduğumda vücudum
bu virüsü tanısın ki bir dahakine bağışıklık
sistemim güçlü olsun. Ya şimdi? Aşı olanlar
için durum farklı ama Korona geçirenler bu
anlamda şanlı sayılır.
En tanınan aşılar, BioNTech Pfizer, (Alman-ABD)- Novavax, (ABD)- Johnson & Johnson, (ABD)- Moderna, (ABD) -AstraZeneca,
(İngiltere-İsveç)- CoronaVac, (Çin)- Sinopharm (Çin) Sputnik V (Rusya). Şimdi bu aşıları hangi ülkelerin imal ettiğine baktığımızda bunların güçlü ülkeler olduğu görülüyor.
Güçlü ülkeler gücüne güç katmak amacıyla
mı aşılar imal edildi acaba diye insan düşünmeden edemiyor. Hatta bir örnek verecek olursak milyarlarca euroluk ciro yapan
Alman şirketi BioNTech Alman ekonomisine
katkıda bulundu. Federal İstatistik Dairesi
tarafından Alman ekonomisinin 2021’de
yüzde 2,7 oranında büyüdüğünü açıklamış,
BioNTech’in Almanya ekonomisine 2021
yılında Alman Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına
(GSYİH) yüzde 0,5’lik katkı sağladığı haberleri yer almıştı. Bu da aşının insanlar üzerinde
yapılan bir ticaret olduğu düşüncesi veriyor.

Gelin görün insanlar nasıl değişti?

Korona başladıktan sonraki dönemlerde
değişime uğrayıp yeni varyantlar çıkmasının
yanı sıra bu süreçteki kısıtlamalar, korkular,
endişeler vs. sebepleriyle insanların da genetiği değişti. Bunu hepimiz fark ediyoruzdur.
İnsan sosyal bir varlık olduğunda son iki sene
sosyallik hemen hemen yok denecek kadar
azaldığından insanlarda farklı değişiklikler ortaya çıktı. Bu dönemde depresyonun
arttığı da biliniyor. Öte yandan insanlarda
bir umursamazlık, huzursuzluk, bıkkınlık,
belirsizlik, kendi kabuğuna çekilme gibi
durumlar ortaya çıktı. Korona bitse de tüm
bu yan etkilerin kaybolması büyük ihtimal
uzun yıllar alması da kaçınılmaz olacaktır.

sahneye çıkması programa
daha güzel bir duygu verdi.
Enstrümanlarıyla sahneye
çıkanlar ile daha önce ön çalışma olmadığı halde oldukça uyumlu müzik yapıldığı
görüldü.
Atilla Yusufoğlu yaklaşık
2 sene önce müzik öğretmeni Eroğlu ile çalışmalara
başladığını ve Eroğlu aracılığıyla bu programa katıldığını belirtirken konuşmasını
şöyle sürdürdü: ’’Çok güzel
bir açılış yaptık.
İster müzisyenler olsun
ister bu aksam bizi yüreğiyle
dinleyenler olsun, katılımcılarla beraber programda
iyi bir atmosfer ve müzik
adına çok iyi bir duygu yoğunluğunu yakaladık. Bu
bağlamda çok mutluyuz’’

Eroğlu ve Yusufoğlu Hamburg’da
Müzik Sezonunu açtı
Devlet okulunda
Kürtçe Müzik
23 Ocak tarihinde, Gençlik Müzik Okulu bünyesinde, Mittelweg 42 adresindeki konser salonunda Eroğlu
ve Yusufoğlu’nun birlikte
sürdüreceği konser şeklinde bir program düzenlendi.
Bu programın ayrı bir özelliği olduğunu ifade eden
ve Hamburg (Ost) Gençlik
Müzik Okulu sorumlusu

YAŞAMIN KIYISINDA OYUNU
BAŞARIYLA SAHNELENDİ

Almanya’da
eczanelerde
Covid-19 aşı
uygulaması
başladı

Almanya’da Covid-19’la mücadele
kapsamında eczanelerde de aşı
yapılmaya başlandı.
Almanya Covid-19 salgınıyla mücadelede
aşı kampanyasının hızlandırılması amacıyla eczanelerde aşı uygulanmaya başladı.
Yeni karar kapsamında ilk aşamada, ülkedeki 18 bin 500 eczaneden 500’ünde aşı yapılabilecek. Alman Federal Eczacılar Birliği,
önümüzdeki haftalarda daha fazla eczanenin aşı kampanyasına katılacağını, şu anda
binden fazla eczanenin aşı için tüm gerekliliklere sahip olduğunu ve yaklaşık 6 bin eczacının aşı için eğitim aldığını açıkladı.

Ülkede 169 bin 571 yeni vaka tespit edildi

Almanya’da Covid-19 salgınında vaka
sayısı artmaya devam ediyor. Robert Koch
Enstitüsü (RKI) tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte Almanya’da 169 bin
571 yeni vaka tespit edilirken salgın nedeniyle 177 kişi hayatını kaybetti. Salgının
başından bu yana toplam 11 milyon 287 bin
428 korona virüs vakasının tespit edildiği
Almanya’da, 118 bin 943 kişi ise hayatını
kaybetti. Ülke genelinde haftalık 100 bin
kişide görülen vaka sayısı ise bin 441 olarak
belirlendi.
Almanya’da aşı kampanyası kapsamında nüfusun yaklaşık yüzde 76’sı Covid-19’a
karşı tam aşı yaptırırken, nüfusun yüzde
54.3’üne ise hatırlatıcı doz uygulandı.

SAFER INTERNET DAY

Wir wollen, dass alle sicher online unterwegs
sind, denn das Internet spielt mittlerweile
in fast jedem Lebensbereich eine Rolle.
Doch dies nutzen auch Kriminelle für ihre
Machenschaften:
Ob in sozialen Netzwerken, auf ShoppingPlattformen oder in Dating-Portalen und
zunehmend auch in Messenger-Diensten,
überall lauern Betrugsfallen auf arglose
Nutzer.
Die Polizeiliche Kriminalprävention Zivile
Helden gibt folgende Tipps:
▶ Schützt eure internetfähigen Geräte, insbesondere Smartphones, durch Antiviren-Programme und regelmäßige System-Updates!
▶ Schützt eure privaten Daten: Veröffentlicht
keine persönlichen Daten wie Anschrift,
Geburtsdatum oder Arbeitgeber in sozialen
Netzwerken und anderen Internetportalen.
Betrüger nutzen jede Information, um ihre
Opfer zu täuschen und z.B. Geld zu fordern.
▶ Sichert Online-Accounts in sozialen

Doçent Tilman Hübner ile
görüşen Yusufoğlu, devlet
okulu olan Hamburg Gençlik Müzik Okulu bünyesinde ilk defa resmi anlamda
Kürtçe müziğin icra edildiğini belirtti. Yusufoğlu, ’’Bu
bağlamda Mezopotamya ve
Anadolu kültürü için çok
önemli bir adım olduğunu
düşünüyorum’’ dedi.
Müzik Sezonu açılış programında Kürtçe ve Türkçe

dillerinde türküler söylendi.
Kürtçede, yöreye ait yöresel
üsluba dayalı bir müzik repertuvarı seslendirildi.
Yaklaşık 30 yıldır müzikle uğraştığını söyleyen Yusufoğlu, Mezopotamya’nın
ve Anadolu’nun geleneksel
müzik mirasını icra etmek
ve bu müzikleri dinleyicilere ulaştırmayı hedeflediğini
ifade etti.

Haber/Foto: Naciye ASLAN

Yaşamın Kıyısında isimli tiyatro eseri, Anatolia
tiyatro grubu tarafından başarı ile sahnelendi.
Hamburg Manşet
Şeref Çetin’in yazdığı oyun,
oyuncu ve Yönetmen Ahmet
Çavunmirza tarafından
tiyatroya uyarlandı.
15.01 ve 16.01 tarihinde
Burgerhaus Wilhemsburg’da
sahnelenen oyuna Hamburg
ve çevresinden tiyatro
severler büyük bir ilgi ve
beğeniyle izlediler.
Gençlik ve uyuşturucu
temalı sosyal içerikli oyunun
sunumunu sanatçı Pınar
Ergün yaptı. Oyuncular
Hüsniye Karkın, Ali Akdemir,
Hakan Gök, Sema Ordu, Aylin
Kılıçlı, H.İbrahim Özdoğan,

Netzwerken und in Messenger-Diensten: Nutzt
möglichst eine Zwei-Faktor-Authentisierung,
um den Account vor Angriffen zu schützen.
Verwendet dafür sichere Passwörter!
▶ Achtet auf eure Kommunikation in
Netzwerken und über Messenger:
Werdet misstrauisch, wenn
Unbekannte euch anschreiben.
Hinterfragt insbesondere
Geldforderungen von
vermeintlichen Freunden und
Verwandten, die sich unter
einer fremden Telefonnummer
melden. Ruft diese unter einer
euch bekannten Nummer
an oder bittet um eine
Sprachnachricht!
▶ Nutzt beim Online-Shopping möglichst den
Kauf auf Rechnung, um sich vor Fake-Shops zu
schützen!
▶ Wendet euch an eure örtliche
Polizeidienststelle, wenn ihr vermutet, Opfer
eines Betrugs im Internet geworden zu sein.
Den skrupellosen Machenschaften von

M.Şerif Özdoğan, Mevlüt
Aydın, Ahmet Çavunmirza,
Meryem Bulut, Havva Kıran
ve Cahit Balat tarafından
başarı ile sergilenen oyun
seyirci tarafından ayakta
alkışlandı.
Daha önce sergilenmesi
planlanan oyun Pandemi
kısıtlamalarından dolayı
ertelenmişti. Eserin
oyuncu ve Yönetmeni
Ahmet Çavunmirza; bu zor
dönemde dahi kendilerini
yalnız bırakmayan katılımcı
ve destek sağlayanlara
teşekkürlerini bildirdi.
Haber/Foto: Bekir Tanrıkulu

Kriminellen im Internet sind kaum Grenzen
gesetzt. „Die Erscheinungsformen von
Betrug im Netz sind vielfältig und die
meisten Täter agieren überaus professionell.
Das macht es für Nutzerinnen und Nutzer
oft schwer, einen Betrug
frühzeitig zu erkennen“,
erklärt Dr. Stefanie Hinz,
Vorsitzende der Polizeilichen
Kriminalprävention der Länder
und des Bundes.
„Wer im Internet unterwegs
ist, muss unbedingt an den
Schutz persönlicher Daten und
sichere Passwörter denken
und wirksame Vorsorge
treffen.“ Ein wichtiger Punkt zum Schutz vor
Online-Betrug ist auch eine gesunde Portion
Misstrauen, die sich jede und jeder auch im
digitalen Leben bewahren sollte. „Wie im
richtigen Leben gilt: Versichern Sie sich, wer
vor Ihrer digitalen Haustür steht, bevor Sie
persönliche Informationen preisgeben oder gar
Geld überweisen“, so Hinz weiter.

Regaip Kandili idrak edildi
Üç ayların başlangıcı ile birlikte,
Recep ayının ilk Cuma gecesi idrak
edilen mübarek Regaip kandili,
tüm camilerimizde yapılan programlarda dualarla idrak edildi.
Regaip kandili, dini literatürümüzde “Üç Aylar” olarak bilinen
rahmeti, bereketi ve mağfireti bol
olan manevîyât mevsimine girdiğimizin habercisidir.

Regaip, elde edilmesi arzu edilen
değerler, ihsanı bol, arzu edilen büyük sevap anlamlarına gelir.
Regaip gecesi, mübarek bir gecedir. Zaten Regaip, nefis, arzu edilen, bahası ağır, ihsan ve lütfu bol
anlamına gelen “Reğa-be”nin çoğuludur. Bu geceyi ibadetle ihya etmenin sevabı pek çoktur.

Haber/Foto: Bekir Tanrıkulu

Anpassungen der Eindämmungsverordnung
Die Hamburgische SARS-CoV-2Eindämmungsverordnung
wurde angepasst. Die Erhebung
der Kontaktdaten ist nicht
mehr verpflichtend. Die neue
Verordnung tritt ab Sonnabend,
5. Februar, in Kraft.
Anpassungen der
Eindämmungsverordnung:
Die Hamburgische SARS-CoV2-Eindämmungsverordnung
wurde angepasst. Die
Erhebung der Kontaktdaten ist nicht mehr
verpflichtend. Die neue Verordnung tritt am

morgigen Sonnabend, 5. Februar, in Kraft.
Aufgrund der umfassenden
2G-Plus-Regelungen und
der damit verbundenen
Zutrittskontrollen kann bis auf
weiteres auf die Erhebung von
persönlichen Kontaktdaten beim
Betreten von Einrichtungen,
Veranstaltungen,
gastronomischen Einrichtungen
etc. verzichtet werden. In der 65.
Änderungsverordnung wurde
die Pflicht zur Erhebung der Kontaktdaten
gestrichen. Ein Einchecken mit der LUCA-

App oder das händische Ausfüllen von
Formularen ist ab Sonnabend, 5. Februar
2022, nicht mehr erforderlich. Dies gilt für
alle Bereiche der Eindämmungsverordnung,
in denen die Kontaktdatenerhebung
erforderlich war (§ 9 bis § 22, § 25, § 27, § 28
sowie § 31 bis § 33). Auch ein Bußgeld wird
nicht mehr erhoben.

FPP2 Maskenpflicht statt 2 G

Ab Samstag (12. Februar) wird die
2G-Zugangsbeschränkung im Hamburger
Einzelhandel durch eine FFP2-Maskenpflicht
ersetzt. Das hat der Senat heute beschlossen.
Alle anderen Regelungen bleiben zunächst
bestehen. Über weitere Öffnungsschritte
berät der Senat im Zusammenhang mit der
kommenden MPK am 16.02.22.
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Yıldız, ülkesini seven herkesin Türkiye
tanıtımının içinde olmasına dikkat çekti
TUTAP Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız oluşumun Türkiye turizmi üzerinde etkileri, projeleri ve hedefleri gibi konularda Manşet
gazetesine bir röportaj verdi. Yıldız, Türkiye’nin marka değerinin artırılması gerektiğini, bu konuda birlik olmanın önemli olduğunu söyledi.
Hamburg Manşet
Başkan Fikret Yıldız ile röportajımız şu şekilde:
*Fikret Yıldız kimdir, kısaca tanıyabilir miyiz?
Ankara doğumluyum, eğitimimi Ankara’da tamamladım, inşaat bölümü mezunuyum. Yaklaşık 14 yıldır TUTAP (Turizm
ve Tanıtma Platformu) Yönetim Kurulu
Başkanlığı yapıyorum. Bu arada 7 yıl kadar
TRT Haber’de, TRT Avaz’da Dünya Mirası
Türkiye programları hazırlayıp sundum.
Ülkemizin hem yurt içi hem yurt dışında
tanıtılması adına proje hazırladık. Bunu
hayata geçiriyoruz. Burada önemli olan
ülkemizin hak ettiği şekilde tanıtılması ve
bunun karşılığında da gerek turist sayısı
gerekse milli gelirimize katkı sağlamaktır.

Tabi burada sadece Türkiye Tanıtım Platformu’nun gayreti yeterli değil, bu işte ülkesini seven herkesin bu işin içine girmesi, bu
konuda destek vermesi gerekiyor. Birlikten
güç doğar, sadece bir STK’nın bu işin altından kalkması da mümkün değildir. Neticede işin manevi tarafı bir de ekonomik

biraz yetersiziz. O konuda bir birliktelik
sağlayamıyoruz, gerekli dayanışmayı gösteremiyoruz, bu da bizi üzüyor. Burada tabii ki devletimizin görevlendirdiği birtakım
büyükelçiler, konsoloslar ve ataşeler olsun,
bunların da artık sorumluluk almaları gerekiyor. Biz millet olarak birlikteliği göster-

*TUTAP ve çalışmaları hakkında
bilgi verir misiniz?

Türkiye Tanıtma Platformu bir Sivil
Toplum Kuruluşu’dur. Üstlendiği misyonu
gereği ülkeyi tanıtmak çerçevesinde kurulmuş bir oluşum. Burada yapmamız gereken birinci hedefimiz devletimizin tanıtma
yükünü üzerinden almak ve onlara destek
olmak. Yıllardır yaptığımız çalışmalarda
elde ettiğimiz materyalleri ilgili bakanlığımızla, bir takım farklı kurumlarla, yerel yönetimlerle ve SKT’larla paylaşıyoruz.
Neticede bizim yaptığımız çalışmaları direk hedefe ulaştırmanın yanında, bir de
paylaşımlar yapıyoruz ve bunlar ülkemizin
imajına, vizyonuna yakın çalışmalar olması gerekiyor. Neticede her şeyi devletten
beklemek ve devlet memuru zihniyetiyle
ülkeyi tanıtmak mümkün değil. Bu konuda yetersiz kalındı, zaten herkes tarafından
biliniyor. O yüzden bizim gibi STK’ların
oluşması verimli çalışmalar yapılması tabii
ki ülkemiz adına büyük bir kazançtır. Bizler
bu 14 yıl süre içerisinde birçok tecrübe edindik. Bu konuda liyakat elde ettik, donanım
yaptık. Bir taraftan kendimizi donatırken
aslında bir hedefimiz de kendi insanlarımızı bilinçlendirmek, çünkü neticede kendi
ülkesini tanımayan vatandaşlarımız çok
olunca önce kendi ülkeni tanı, sonra tanıt
diyoruz biz de. Bir de ‘Ağaç yaş iken eğilir
diye bir atasözü’ var. Çocuklarımızı ve gençlerimizi önce temelden eğiteceğiz ki onları
bilinçlendireceğiz, donatacağız ki ilerleyen
yaşlarında bu insanlarımız hem gittikleri
ülkelerde hem gelen misafirlere donanımlı
bilgi anlatmakta daha bilgili olsunlar. Bu
da eğitimden geçiyor, biz eğitime çok önem
veriyoruz. Başlatmış olduğumuz Kültür
ve Turizm Elçisi Projeleri kapsamında bütün üniversite öğrencilerimizi donatarak,
bilgilendirerek birer turizm elçisi yapmak
hedefindeyiz. İnşallah bunu 2022-2023
yıllarında bütün üniversitelerimizde yaygınlaştırarak buradan bir sonuç alacağız.

ait yerleri değil bütün dinlere ait yerleri ve
mabetleri de dünya insanına tanıtmak durumundayız. Bunları tanıttığımız zaman
ekonomi durumu iyi olan turist kesimi fazla gelir ve milli gelirimize katkı sağlar.
TUTAP 2018 yılında dünyanın en önemli
turizm fuarlarına katılıp Türkiye’yi tanıttı ve 2019’da Cumhuriyet tarihimizin en
yüksek rakamına ulaştık. 51 Milyon turist
ve 35 Milyar dolar gelir elde ettik. Pandemi
sürecinde biraz azalma oldu ama sahip olduğumuz zenginlikler ileriki yıllarda yine
o rakamlara hatta üzerine çıkmayı da bize
gösterecektir inşallah. Biz az çok biliniyor,
tanınıyoruz diye bir lüksümüz yok. Bugün
bir Eyfel kulesine bile Paris’e 15 Milyon turist ziyaret ediyorsa, bizim sahip olduğumuz zenginlik tarihi eserlerimizle belki 100
katı ziyaretçi almamız gerekiyor o zaman.
Maalesef burada bir tanıtım yetersizliği
var. Ülkemizin marka derecesini artıracak
tanıtımı maalesef yeterli düzeyde yapamıyoruz. TUTAP bu misyonuyla bir önem arz
ediyor. Bu misyonuyla insanları harekete
geçirecek ve ekonomik durumu iyi olan turist kesimini daha fazla çekerek milli gelirimize katkı sağlamış oluyor.

nuda biraz hassasiyetimiz var. Her bize başvuru yapan, temsilci olmak isteyenlere de
kapımızı açmıyoruz. Biraz bu konuda araştırmalar neticesinde gerçekten hak ediyorsa, ülkesini gerçekten seviyorsa veya onun
için birtakım fedakarlıklar yapabileceğini
inanmışsak onları tercih ediyoruz.

Gelecek için hedefleriniz nelerdir?

Türkiye’nin marka değerini artırmamız
gerekiyor. Türkiye gerçekten marka değeri olan bir ülke. Tarihsel, kültürel, yöresel
zenginlikleri bakımından, dünyanın miras
alanları bakımından gerçekten çok çok zengin bir ülke. Turizm çeşitliliği bakımından
zaten çok zenginiz, her bölgemizin ayrı bir
özelliği var, çok mozaik bir ülkeyiz. O yüzden bu ülkenin tanıtılması o kadar da zor
değil aslında, yeter ki doğru stratejiler, doğru hedefe ulaşabilirsek, bu konuda planlı
hareket edebilirsek ve birlikte hareket edebilirsek ben inanıyorum ki çok güzel sonuçlar alacağız. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın
da turizmden çok büyük beklentisi var.
Hem ekonomik beklenti hem de yurt dışındaki vizyonla marka değerine pozitif katkı
sağlaması bakımından beklentilerine biz
bu sahip olduğumuz zenginliklerle inşallah
daha iyiye ulaşacağız diye düşünüyorum.

Başkanı olduğunuz oluşumun tanıtımı
hakkında ne söylemek istersiniz?

boyutu var. Bütün bu çalışmalar belli bir
destekten, belli bir maddi kaynakla yapılacak çalışmalardır. O yüzden de her şeyi devletten beklemenin yanı sıra ülkesine sevdalı insanların bu işte sorumluluk almaları,
özellikle iş adamlarımızın sorumluluk almaları büyük önem arz ediyor. Tabi burada
onların da doğru projelerde yer almak gibi
bir psikolojik beklentileri var. Yani ben eğer
bir yere destek vereceksem, onun gerçekten
hak ettiği yere gittiğine inanmam gerekiyor. Bu çerçevede bizlerin de kendimizi de
iyi ifade etmemiz gerekiyor. Biz de TUTAP
olarak hem benim kendi medyada olan
çevrem, yıllarca basın sektöründe de ülke
tanıtımı adına yapılmış çalışmalar olsun,
bunları iyi ifade ettiğimizi düşünüyorum.
Artık bu bağlamda güven sıkıntısı yok, sadece artık ulaşabilmek ve insanları bir şekilde harekete geçirmek sürecini başlattık.
Bu çerçevede de ciddi çalışmalar yapıyoruz,
özellikle Avrupa ülkelerinde şu anda bir
hareketlenme var. Bugün farklı terör örgütleri bile çok iyi organize olup bize karşı
bir mücadele yapabiliyorlar, biz neden ülke
sevdalıları bir araya gelemeyeceğiz? Bizim
daha güçlü olmamız, bir milli duruş sergilenmesi gerekiyor ama maalesef bu konuda

memiz ve bizim ‘birlikten güç doğar’ mantığıyla hareket etmemiz gerekiyor.
Biz sesimiz çıktığı kadar anlatmaya çalışıyoruz ama tabii ne kadar ulaşıyoruz ne
kadar ulaşamıyoruz bu da ayrı bir konu. Fakat o heyecanı taşımak, onu yaşamak, onu
anlatmak şu anda bizim yapabildiğimiz en
önemli çalışma.

TUTAP turizm açısından
ne gibi bir önem taşıyor?

Turizm çeşitliliğine baktığımız zaman
Türkiye dünyanın en zengin ülkesi. Bugün dünya miraslarına bakıldığı zaman
Unesco’da kayıtlı tescilli alanlarımıza baktığımız zaman, yine dünyanın en zengin
ülkesi arasındayız. Bunlar bir avantajdır,
çünkü insanların ortak değerleri olan bu
dünya mirasları hakkettiği şekilde tanıtılırsa turist zaten burayı tercih ediyor. Özellikle ekonomik durumu çok iyi olan turist
kesimi sizin kültürel, tarihsel unsurlara,
mabetlere gelip ziyaret ediyorlar. Mesela
Hristiyanlar Türkiye’ye gelip hacı oluyorlar,
inanç turizmi kültür turizminin içerisinde
yer alıyor. Bu çerçevede de bizim sahip olduğumuz sadece Müslümanlara ait mabetler
değil, biz bütün semavi dinlere sahip bir
ülkeyiz. O yüzden de sadece Müslümanlara

Son olarak neler eklemek istersiniz?

Özellikle tanıtımda liyakati olan, gerçekten bilgisi, tecrübesi olan insanların
burada bulunması önemli, yoksa paranız
olsa dahi doğru tanıtım yapamazsınız. O
etkiyi artırmak biraz da iyi planlama, iyi
strateji belirleme ve doğru hedeflere ulaşabilmedeki becerinizdir aslında. Bu konuda
tabii ki biraz eksikliklerimiz var. Yani her
şeyi devlet yapar zihniyetiyle geçtiğimiz
yıllarda hep böyle çalışmalar yapıldığı için
sivil birliktelik çok sağlanmamış. Nasıl olsa
devletimiz ülkemizi tanıtıyor, bizim burada olmamıza gerek yok mantığında hareket
etmişiz genelde. Ama biz TUTAP’ı kurduktan sonra bu sivil birlikteliği sağladı. Aslında biz herkesi harekete geçirdik. Kendi
insanlarımızı donatırken bir taraftan yurt
dışındaki insanlarımızın da bu konuda harekete geçmesi adına birtakım girişimlerde
bulunuyoruz. Bu da çok önemli, yani bir
elin nesi var, iki elin sesi var. Biz önce ülkemizi tanıyacağız, sonra dünya insanlarına
daha iyi tanıtacağız

Ben şu çağrıda bulunuyorum her şeyi
devletten beklemeyelim artık. Bizim içimizde de çok durumu iyi olan iş adamlarımız var, işte Koç’lar, Sabancı’lar ve buna
benzer birçok isim var. Bunların da artık
ülke tanıtımında yer alması gerekiyor. Onlar bu işin içinde olurlarsa daha güzel projeler üretilir, daha faydalı olur, daha büyük
hedeflere ulaşırız. Her şeyi devletten beklemeyin, gelin sizler de bu ülkenin toprağından, suyundan, havasından, her şeyinden
faydalanıyorsunuz. Hiç olmazsa şu ülkeye
tanıtım konusunda destek olun ki buna imkanlarınız da çok çok var. Bu dayanışmayı
sağlamamız gerekiyor. Olaya siyasi bakmamak lazım, ülke tanıtımı siyaset üstü bir
duruşla sonuç alınabilir. Neticede hiçbir
siyasi partiyle bir bağımız yok, tamamen
bayrağımıza, vatanımıza bağlılığımız,
ecdadımızın bize bu ülkeyi bırakırken ne
şartlarda bıraktığını da hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. O yüzden daha sıkı sarılmamız gerekiyor çünkü başka bir Türkiye
yok. O yüzden ülkemizi güçlü kılmak adına
turizmden de çok büyük gelir elde etmek
durumundayız. Bu manevi duygularla hareket etmemiz gerekiyor, içten ve samimi
duruş sergilememiz gerekiyor. Maalesef bu
terör örgütlerinin sağladığı o birlikteliği bizim onlardan çok çok daha fazla sağlayarak
onları bir şekilde ekarte etmemiz gerekiyor.

Dış ülkelerdeki temsilcileriniz
hakkında bilgi verir misiniz?

Şu anda yaklaşık olarak 20’ye yakın ülkede temsilcimiz var. Yurt dışında 38 temsilcimiz var. Tabi bunu artırma durumundayız. Sürekli günden güne her gün bu
sayılarda artış oluyor. Tabi doğru insanlar,
gerçekten ülkesine sevdalı insanların burada tercih edilmesi gerekiyor. Bizim o ko-
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Düğünler ve ilahi Grubu
İkinci yılını geride bırakan Pandemi dönemi, her branşta olduğu gibi müzik ve ilahi gruplarını
da en sert bir şekilde etkilemiş, hatta birçoğunun dağılmasına dahi sebebiyet vermiştir.

Hamburg Manşet
Düğün programları ile ayakta durabilen
bu sektörde, düğün salonlarının kapatılması ya da faaliyet alanlarını daraltılması ile en
çok bu alanda çalışan kişi ya da gruplara zarar
vermiştir. Düğünlerini muhafazakâr şekilde
yapmayı tercih edenlere hizmet götüren ilahi
grupları ve sanatçıları da aynı oranda etkilenen kesim olmuştur. Bu bağlamda uzun yıllar
sektörde hizmet eden ancak, son zamanlarda farklı branşlarda gördüğümüz Erkan Ak
Hamburg Manşet Gazetesi’ne açıklamalarda
bulundu.
Kendisini daha yakından tanıma imkânı
bulduğumuz söyleşimiz şu şekilde:

Erkan Ak

Erkan Ak kimdir?

E.AK: Ergoterapist Nergül Ak ile evli ve 2
çocuk babası. 1981 yılında Lünen’de doğdu.
İlk okul eğitimini memleketi Konya’da, Orta
ve Lise Eğitimini Hamm ve Werne’de devam
etti. Lise Mezuniyeti ve Toptan ve Dış Ticaret
Lisesi Mezuniyetini Hamburg’da tamamladı.
Qube Medya şirketi yöneticisidir. 1996
yılından itibaren Grafik Tasarımcı ve 2011
yılından beri Kreatif Direktör olarak bireysel
ve kurumsal alanlarda medyacılık hizmeti
sunmaktadır.

çok Türk kökenli marketlere yönelik hizmette
bulunulmuştur. Avrupa kökenli Lufthansa,
Edeka, Stadt Hamburg, Schanzenbäckerei
gibi birçok tanınmış markalara da hizmetlerde bulunulmaktadır.Avrupa civarında bireysel anlamda birçok Türk ve yabancı kökenli
sanatçı ve iş adamlarına İmaj, tanıtım, klip
yönetmenliği ve Event menajerliği yapılmaktadır.2007’den beri ses sanatçısı ve sunucudur. Neva Ezgi ve Tiyatro ekibi Başkanlığını
yapmaktadır. Bunun haricinde 10’larca özel
günlerde veya konserlerde sahne almıştır.
Projeleri çerçevesinde
Müzik ve Hasbihal Programı (TV Statüsünde), dev orkestra
ile online konser (TV Statüsünde) ve single ve
düet çalışmaları yer almaktadır.

İnsanlarımızın ilahi grupları ya da müzik
gruplarını tercih etmelerinin nedeni nedir?
Qube Medya’da Grafik-, Video-, Web- ve
Sound tasarımı gibi birçok medya alanlarında
profesyonel tanıtım ve tasarım çalışmalarını
ve organizesini sağlamaktadır. Event Management alanında da konser, seminer ve özel
günlerin organizeleri hizmeti sunulmaktadır. Kuzey Almanya’da kurumsal alanda bir-

E.AK: 1999 yılında düğün piyasasına ilk
adım attığımızda, hizmet verdiğimiz kesim
yaşantı ve manevi yönümüzün ağır basması
sebebiyle, ilahili düğün piyasası olmuştur.
Tabii o kesimin düğün formatı eksikliğinin
gerekçesiyle, ihtiyacını gidermiş olmuşuzdur.
Avrupa’daki gurbetçilerin memleket hasretinin getirdiği durum, düğünlerin konser
havasında veya şölen havasında geçmesine

sebep olmuştur.

İlahi gruplarının ve sanatçılarının
geçmiş ve gelecek dönemi ile ilgili
beklentileriniz nelerdir?
E.AK: Dolayısıyla düğün piyasasına artık
yenilikler getirilmesi gerektiğini anlamışızdır. Bunun da öncülüğünü yaparak ilahi sanatının yanı sıra, türküler, şarkılar ve sanat
musikileri ve göz doyurmak için, heyecan
oluşturması için de semazen, Kafkas, Zeybek
veya Horon gösterileri gibi birçok yenilikler
eklemişizdir. Lakin, bugünlerde artık düğün
tüketicisinin bu tarzdaki düğün projelerine
de artık doyduğunu görüyoruz. Farklı ve yeni
bir konsepte ihtiyaç duyduğunu görüyoruz.
Değişiklik artık vazgeçilmez bir mesele haline gelmiştir.Sosyal medyanın hayata kattığı
hızlı tüketim sorunları, düğün piyasasına da
etkisini göstermektedir. Yani düğün kültü-

rümüzü Avrupa’da yaşatmak istiyorsak, eski
tarzlara yenilikler ekleyerek tüketiciyi memnun etmenin yolunu bulmalıyız.

Buradan son olarak toplumumuza vermek
istediğiniz bir mesajınız var mı?

E.AK: Düğünlerimiz aslında, uzaktakileri
yakınlaştırdığı gibi, küslerin de barıştığı bir
platform olmuştur. Sadece evliliğin duyurulduğu değil, çocukların eğlendiği, büyüklerin
de keyiflendiği platformlardır. Düğünlerimiz türkülerimizi, türkülerimiz lisanımızı,
lisanımız da kültür ve dinimizi yaşatır. Bu
güzellikleri uzun yıllar yaşatabilmek için, sürekli üretmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Şayet yerimizde sayar ve üretmezsek,
kültürümüzü kaybetmekle mahkûm oluruz.
Tüm düğün ekipleri bu sorumluluğu üzerine
almalıdır diye düşünüyorum.
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Haber

Hakaret
Herkese merhaba. Bugün sizlere hakaret suçu hakkında bilgi
vereceğim. Özellikle internet kullanımının artması ile beraber sosyal
medya üzerinden işlenen hakaret
suçlarında da artış gözlemleniyor.
Hakaret Türk ceza kanununun
125 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Hakaret; bir kişiye
sövmek suretiyle, bir fiili davranışla veyahut kişiye bir olgu isnat
ederek, kişinin onur şeref ve saygınlığına saldırmaktır. Kişiyi rencide etmektir. Hakaret sonucunda
kişinin mutlaka rencide olması
gerekmez. Hakaretin; kişinin dış
dünyada sahip olduğu ve ona atfedilen kimliğe ve dış dünyadan gördüğü saygıya zarar vermesi yeterlidir. Mağdur kendi içinde rencide
olmamışsa bile sarf edilen sözün
veya yapılan davranışın genel ahlak kurallarınca yanlış kabul edilmesi yeterlidir. Sözün ya da fiilin
hakaret olup olmadığının tayini
somut vakıaya göre; kime karşı

Avukat Talha barut

Facebook: @avukatimiz
YouTube: @AvukatTalhaBarut
www.talhabarut.com
040 636 93 310
yapıldığı ya da kim tarafından yapıldığına bakarak tayin edilir. Hakaret; sözlü, yazılı veya görüntülü
araçlarla yapılabilir. Dolayısıyla
sosyal medya aracılığıyla yapıldığında da hakaret sucuna vücut
verebilir. Örneğin Youtube isimli
paylaşım sitesinde yapılan haberin
altına meçhul şüphelinin, ...kullanıcı adıyla adı geçen site üzerinden
‘’ en ağır ceza şerefsizin oğluna’’
şeklinde yaptığı yorumda Yargıtay
tarafından hakaretin unsurlarını

Almanya’da dikkat isteyen yeni trafik
işareti: Uymayana yüksek ceza var!
Almanya’da yeni trafik kuralları yürürlüğe girerken,
‘sollama yasağı’ olarak belirlenen yeni bir trafik işareti
de kurallar arasına
girdi. Bisiklet ya
da motosikleti
sollamama
yasağına
uymayanlara
70 Euro para
cezası kesileceği duyuruldu.
ALMANYA’DA
yeni trafik kuralları
yürürlüğe girdi.
Kurallara göre;
Elektrikli araçların park edeceği ve şarj edeceği yerler
Bisiklet yolları daha da arttı

Dizel arabaların giremeyeceği
sokaklar
Egzoz salınımı fazla olan
araçların geçemeyeceği yollar
bulunmakta
Yeni çıkarılan
kurallara bir de
“sollama yasağı” levhası
eklendi. Sağdan giden bir
bisiklet, motosiklet veya
mopet var ise,
arkadan onu sollamak yasaklandı, hız
limiti ne olursa olsun arkasından takip etme zorunlu oldu.
Bu işaretin olduğu caddelerde
kurala uymamanın cezası 70
Euro ve bir ceza puanı.

taşıdığı öngörülmüştür (Yargıtay
4. Ceza Dairesi 2021/16213 K.). Ayrıca yapılan bu davranışlar gıyapta
olsa bile hakaret sayılır. Tanıklar
..., ... ve ...ın yanında müştekiyi
kast ederek “seni buraya müdür
yapan belediye başkanının a..na
koyayım” şeklinde sözler söylemek
suretiyle gıyapta hakaret suçunun
oluşması için ihtilat unsurunu da
içerecek şekilde konuşması Yargıtay tarafından hakaret sayılmıştır. Bir başka anlatımla en az üç
kişinin hakareti öğrenmiş olması
gerekiyor (Yargıtay 2. Ceza Dairesi
2021/20557 K.). Yapılan fiilin; hakaret olup olmadığı yapıldığı yer ve
zamandaki örf adet ve genel ahlak
kurallarına bakarak tayin edilir.
Hakaret edilirken isim kullanılmamış olması da önemli değildir. İsmi
açıkça belirtilmemiş ve üstü kapalı
olsa bile belirli bir kişiye yönelik olduğu anlaşılıyorsa, hakaret edilmiş
sayılır. “... Benim hayvanlarımdan
kim rahatsız oldu, boynuzları bir
yerine mi battı, beni kim şikayet ettiyse hayvanların boynuzu k...çına
girsin, kim şikayet ettiyse lafım
ona...” biçimindeki sözler de ha-

Hamburg Steilshoop
semtinde yeni bir aşı
merkezi açıldı. Randevu
almadan direk aşı merkezine
gidilerek aşı olunabilir.

sila tur Hamburg merkezde hizmetinizde
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karet sayılmıştır (Yargıtay 18.Ceza
Dairesi K. 2015/3572). Olanı söylemek de hakaret sayılır. Gözleri
görmeyen birine kör, saçları olmayan birine kel demek gibi. Bu sözler
tanımlamak için değil aşağılama
amacı ile kullanılmış olmalıdır.
Mağdurun şahsının hakaret suçunda büyük önemi vardır. Medya
kanallarıyla tanınan, halka mal olmuş kişilerde hakaretin sınırlarını
biraz daha geniş tutmak gerekir.
Kişinin şahsı değil icraatları söz konusu olduğunda da sınırları esnek
tutmak gerekir.
Sitem içeren sözler ‘Böyle iş mi
olur?’ ve Beddua sözleri ‘Allah belanı versin’ gibi sözler Yargıtay tarafından hakaret sayılmamıştır.
‘Lan’ ‘Len’ ‘Ulan’ gibi kaba sesleniş
biçimleri (Yargıtay 2. Ceza Dairesi
2021/38 K) ve ‘Terbiyesiz, saygısız,
zibidi’ gibi kelimeler de hakaret
sayılmamıştır (Yargıtay 18. Ceza
Dairesi K 2019/662). Bu tip kelimeler kaba ve nezaketsiz sayılır fakat
hakaret suçunun unsurlarını oluşturmaz.
Basit hakaret suçunun cezası üç
aydan iki yıla kadar hapis cezası

veya adli para cezasıdır.
TCK md.125/3 fıkrasına göre
Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, Dini, siyasi, sosyal,
felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından,
mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından
dolayı, Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi halinde
ise cezanın alt sınırı bir yıldan az
olamaz. Bu haller nitelikli hakaret
suçu sayılır. Hakaretin alenen işlenmesi durumunda ise verilecek
ceza altıda biri oranında artırılır.
Aleni şekilde olması için hakaretin
belirsiz sayıda kişi tarafından duyulma olasılığının olması gerekir.
Hakareti hiç kimse duymamışta
olabilir. Burada cezalandırılan davranış birilerinin duyma olasılığıdır.
Basın yayın organları alenidir.
TCK md.129’ a göre Hakaretlerin karşılıklı olması durumunda
her iki tarafa ceza verilmeyebilir ya
da verilen ceza düşürülebilir. Karşılıklı hakareti kimin başlattığının
önemi yoktur. Hakaret suçunun

kasten yaralama suçuna tepki olarak yapılması durumunda ise hiç
ceza verilmez. Hakaret haksız fiile
tepki olarak yapılırsa ceza üçte birine indirilebileceği gibi hiç ceza da
verilmeyebilir.
TCK md.131’ e göre Hakaret
suçunun kovuşturulması ve soruşturulması mağdurun şikayetine
bağlıdır. Şikâyet altı ay içinde yapılmalıdır. Hakaret suçu uzlaştırmaya
bağlı bir suçtur.
Özellikle yurtdışında yaşayanlar
bazen sosyal medya üzerinden yazmış oldukları bazı hakaret içerikli
sözlerden dolayı sorun yaşayabilmektedir. Tatil için gittiklerinde
havalimanında ifadelerinin alınması için gözaltına alınabilmektedir. Bu durumda olan kişilerin
savunmalarını avukat eşliğinde
yapmaları kendi menfaatlerine olacaktır. Zira yanlış bir beyan durumunda iki yıla kadar ceza almaları
söz konusu olabilmektedir. Daha
ayrıntılı bilgi için YouTube kanalımdaki bilgilendirme videolarını
izleyebilirsiniz.
Bir sonraki yazımızda görüşmek
üzere.

Person verstirbt nach Polizeieinsatz in
Hamburg-Bramfeld
Ort: Hamburg-Bramfeld, Steilshooper
Allee/Ellernreihe Wegen eines
verhaltensauffälligen Mannes kam es am
frühen Mittwochmorgen in Bramfeld zu
einem Polizeieinsatz. Der 33-Jährige ist
später in einem Krankenhaus gestorben.
Ein Passant hatte zuvor den Polizeinotruf
gewählt und von dem augenscheinlich
verhaltensauffälligen Mann berichtet,
der immer wieder auf die Fahrbahn
der Steilshooper Allee gerannt und
teils vor fahrende Autos gelaufen
sein soll.Beim Eintreffen der ersten
Funkstreifenwagenbesatzung versuchte der
Mann zu flüchten.
Als die Beamten ihn stellten, zeigte er sich
hochaggressiv. Er wurde unter Einsatz

körperlicher Gewalt zu Boden gebracht
und gefesselt.Zur Behandlung seines
unklaren Gesundheitszustandes wurde der
33-Jährige mit einem Rettungswagen in
ein Krankenhaus transportiert. Dort wurde
er später reanimationspflichtig. Trotz aller
Rettungsversuche ist er im Krankenhaus
verstorben.
Zur Todesursache ermittelt jetzt das
Landeskriminalamt im Rahmen eines
Todesermittlungsverfahrens. Wie in
solchen Fällen üblich, erhielt das Dezernat
Interne Ermittlungen (DIE) Kenntnis vom
Sachverhalt. Über etwaige strafrechtliche
Ermittlungen wird dort nach dem
Ergebnis des Todesermittlungsverfahrens
entschieden.
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Hüseyin Dörtyol son yolculuğuna uğurlandı
Hamburg Alevi Kültür Merkezi ve Hamburg Türk Basın Birliği kurucu üyesi, öğretmen ve gazeteci Hüseyin Murat Dörtyol için Cenaze Erkanı düzenlendi. Bergedorf Alevi
Mezarlığında gerçekleşen Erkan’da Dörtyol’un oğlu Can, kızı Canay, yeğeni İlkan, akrabaları, Alevi Dernekleri üyeleri, siyaset, spor, iş alanlarından çok sayıda vatandaşlar katıldı.
Hamburg Manşet
Kalp ameliyatı sonrası vefat eden Dörtyol için düzenlenen Cenaze Erkanında konuşan Hamburg Alevi Kültür Merkezi Başkanı Cengiz Orhan Hüseyin Dörtyol’u 1987
yılında tanıdığını, gazeteci ve sosyal bir insan olduğunu söylerken şöyle devam etti:
“İyi bir insandı, hepiniz yakından tanıyorsunuz, kurucu üyemizdi. Yardım severdi,
herkese yardım etti, kendisine yardım edemedi. Geride neyi bırakmak önemli. Bu
kadar insanın buraya gelmesi, onun neyi
bıraktığını gösteriyor”.
Hamburg Türk Basın Birliği adına konuşan Rıza Atamtürk, “Yalnızca Ham-

burg değil, Avrupa Türk Basını
bu meslekteki değerli bir Öğretmenini en verimli olabileceği bir zamanda kaybetmenin
üzüntüsünü
yaşıyoruz. Hamburg’da
çıkardığı Pazar Postası ile yerel gazetelerin
temelini atıp, zaman
içinde Dergi ve İnternet
gazeteciliği yaparken pek
çok genç arkadaşımıza ışık
tutarak yol gösteren Hüseyin Hocamız, binlerce insana
da Almanca dersleri vererek on-

Gür ailesinin acı günü

ları topluma kazandırdı. Ne yazık
ki Emekliliğin tadını çıkarmaya
doyamadan aramızdan ayrılıp
ebediyete göçtü, ruhu şad olsun” diye konuştu. Gazeteci
Adil Yiğit de “Hocamızı kaybetmek zor, hala yaşadığına
inanıyorum, ölümü hiç ona
yakışmıyor. Yaşama katkılarıyla her zaman sevgiyle
anacağız. Aynı zamanda
basın camiasının da başı sağ
olsun” dedi.
Dede Mahsuni İme ise Hepimiz ölümlüyüz, geriye bırakılacak
yaptıklarımızdır. Ağlatan da güldüren de
biziz” diyerek yakınlarına başsağlığı diledi. Dede Kazım Tacım Taştan da Hak’tan
geldik Hakk’a gideceğiz, bu söylemin
içinde Hak’tan gelen herkes Hakk’ın bir
parçasıdır, onun için biz kendimizi hiç
kimseden ayırmayız” derken, Dörtyol’un
kimseyi incitmediğini, bu dönemde bu de-

ğerin önemli olduğunu söyledi.
Cenaze programı boyunca moderatörlük yapan Hacı Erdemli de katılımcılardan
helallik aldı, Mahsuni ve Kazım Dedeler
tarafından da gülbenkler söylendi. Deyiş-

lerin yer aldığı programdan sonra Hüseyin
Dörtyol toprağa verildi.
Manşet gazetesi olarak merhuma rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz.



Haber/ Foto Naciye ASLAN

Hacı Hasan Karakaya’nın cenazesi dualarla uğurlandı
Schanzenbäckerei sahibi
Gürol Gür ve Veysel Gür’ün
babası olan Hacı Mustafa
Gür kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 87 yaşında

Gürol Gür

vefat eden Hacı Mustafa
Gür’ün cenaze namazı ikindi namazını müteakip Ditib
Merkez, Mescidi Aksa Camisinde kalabalık bir katılımla
kılındı. Cenaze namazında
Camii hocasının helallik almasının ardından Gür ailesi
taziyeleri kabul etti. Daha
sonra cenazesi defnedilmek üzere memleketi Konya-Beyşehir’e
gönderildi.
Manşet gazetesi olarak mer-

Hacı Mustafa Gür
huma Allah’tan rahmet, kederli Gür ailesine de sabırlar
ve başsağlığı diliyoruz.

Sabancı: ‘Dünya genelinde yenilenebilir
enerjiye hızlı bir dönüşüm var’
Güneş enerjisi sistemi alanında çalışan Hasan Sabancı konu hakkında Manşet gazetesine açıklamalarda bulundu.
Sabancı, güneş enerjisinin yenilenebilir enerji olmasından dolayı tamamen zararsız bir sistem olduğunu söyledi.
Hamburg Manşet
Güneşten kazanılan elektriğin çok yönlü kullanılması
Güneş enerjisi deyince yenilenebilir enerji, yani güneşin
bize sunduğu bu enerjiyi elektriğe çevirme oluyor diye konuşan Sabancı, genellikle ya da sadece müstakil evlerin çatılarına
çalışmaları olduğunu belirtti. Çatılara evin büyüklüğüne göre
paneller döşenip, toplayıcı akülerini kurup, evlerin ihtiyacı güneş enerjisinden karşılandığını ifade eden işletmeci, ihtiyaçların fazlasını elektrik dağıtım şirketlerine satıldığını söyledi.
Elektrik teknisyeni okuduğunu ve bunu yaklaşık 1 seneden
beri yaptığını hatırlatan Sabancı, “Güneşten kazandığımız
elektriği çok yönlü kullanabiliyoruz. Birincisi her türlü ihtiyacımız için, ikincisi depolama sistemiyle de kışın güneşin az olduğu zamanlarda oradan alıp kullanabiliyoruz, ya da eşimize
dostumuza bunu satabiliyoruz, ya da hediye de edebiliyoruz.
Depodaki bu elektriği Almanya’nın her tarafına verebiliyoruz, ya da istenilen bir yere elektrik arabalarına
dolum istasyonlarını kuruyoruz. Bu sayede arabaları sıfır maliyetle doldurup kullanabiliyorsunuz.
Ayrıca depolama üzerinden kendi elektriğinizle
Avrupa içerisinde bir kod veriyoruz, o arabanızın
şarjını istediğiniz yerde bedavadan doldurabiliyorsunuz” dedi. Almanya’da güneşin az olmasından
dolayı bu enerjinin nasıl elde edildiği sorusunu
yanıtlayan Sabancı, “Güneş her zaman var.
Kapalı bir havada bile o paneller güneşin
yüzde yüz olduğu şekilde olmasa bile
yüzde 50 onu alabiliyor, hatta geceleri dolunay olduğunda dolunaydan
bile cüzi miktarda o enerjiyi alabiliyor diye konuştu. Almanya’da
evlerin yüzde 8’inin aşağı yukarı
elektrik ihtiyaçlarını kendileri
karşıladığını, yüzde 92 oranında ise açık olduğunu hatırlatan Sabancı, “Bundan dolayı
büyük şirketlerin işleri çok
fazla. Biz de kendi büyüklüğümüz çerçevesinde özel işlerimizi yapıyoruz ama daha çok
çalışmalarımız büyük şirketlere.
Mesela biz Baden Würtenberg enerji
şirketiyle birlikte çalışıyoruz. Bu şirket Almanya genelinde çalıştığı için
biz de onların kuzey Almanya’daki
işlerini yapıyoruz ve Hamburg temsilcisiyiz” şeklinde konuştu.

Kısa süre önce kaybettiğimiz Hacı Hasan Karakaya’nın cenaze namazı, öğlen
namazını müteakip, Wilhemsburg Ayasofya Camisinde, büyük bir kalabalığın katılımı ile kılındı. Ayasofya Camii Başkanı
Ramazan Karakaya’nın babası olan rahmetlinin cenaze namazını Hakkı Barutçu
Hoca efendi kıldırdı. IGMG Kuzey Almanya bölge başkanı Mehmet Karaoğlu’da bir
konuşma yaparak katılımcılardan helallik
talep etti. Ailesinin taziyeleri kabulünün
ardından cenazesi memleketine gönderilmek üzere Arif Cenaze firmasına teslim
edildi. Manşet gazetesi olarak merhuma
Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Haber/Foto: Bekir Tanrıkulu

‘Yenilenebilir enerji Allah’ın bize verdiği bir nimet’
Dünya genelinde yenilenebilir enerjiye hızlı bir dönüşümün olduğunu, bunun Almanya için de geçerli olduğuna dikkat çeken Sabancı, “Dünya genelinde elektrik kullanımı pahalanıyor, çünkü atom enerji santrallerinin ürettiği enerjinin
bir alternatifi yok, bu bir gerçek ve bunu herkes kabul ediyor.
Bir atom enerjisi santrali birkaç şehre yetecek kadar enerji üretebiliyor. Atom santrallerinin de zararları büyük. Dünyamıza
vereceği zararlar da belli, onun için hızlı bir şekilde yenilenebilir enerjiye dönüşüm var. İnsanlarımıza benim tavsiyem,
müstakil evi veya büroların çatıları olanlar kendi enerjilerini
kendileri üretebilmesi. Gelecek için de önemli, çünkü sıfır zararsız. İmkanları nispetinde kendi enerjilerini kendileri üretmeleri. Yenilenebilir enerji Allah’ın bize verdiği bir nimet,
bunu kullanın. Sonsuz, bunun sonu yok. Geleceğinize, çocuklarınıza güzel bir dünya bırakın, kendi elektriğinizi kendiniz
üretin, fazlasını satın. Yenilenebilir enerjiyi hepimiz
kullanmak zorundayız. Zaten Hamburg’da ev yapmak
isteyenlere 2023’ten itibaren mecburi. Yapmak isteyenler bize müracaat edebilir. Bunların devlet teşviki
var. Hem çatı yapımında hem araba doldurma istasyonunda devlet teşviki var. Biz bu konuda yardımcı
olabiliriz. Biz her konuda, başvurudan bağlanmasına
kadar ilgileniyoruz. İhtiyacı olan eşimiz dostumuz
vatandaşlarımız bize müracaat ederlerse her
alanda en iyi şekilde yardımcı olmaya
çalışırız” dedi. Araba hasar tespit
işinde de paralel çalıştığını, yoğun
bir iş temposunun olduğunu, ikisini de aynı anda yürütmeye çalıştıklarını hatırlatan Sabancı,
“Her iki alanda insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. BIG
Partisinde de hala Hamburg
yönetimindeyim.
Genelde
sosyal bir hayatım olduğu için
benim gayem insanlara her
alanda faydalı olabilmek. Sağlığımız el verdiği sürece bunu
devam ettirmeye çalışacağız.
Ben öncelikle Korona’sız sağlıklı
güzel günler dilerim. İnşallah o güzel
günler çok uzak değil, bunu da en kısa
sürede atlatırız da tekrar eski sosyal hayatımıza döneriz

Hasan Sabancı

	

Haber: Naciye ASLAN

Hamburg’da okula operasyon
Almanya’nın Hamburg kentinde okula silahlı bir kişinin girdiği
ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirildi. Polis okula yapılan aramada şüphelinin izine rastlamazken, arama çalışmaları devam
etti.
Almanya’nın Hamburg kentinin Jenfeld ilçesinde bulunan Otto-Hahn-Schule adlı okulda silahlı
saldırı paniği yaşandı. Çevredekilerin bir kişinin sırt çantasından
silah çıkardığını ve ardından okula doğru yürüdüğü ihbarı üzerine
çok sayıda polis ekibi olay yerine
sevk edildi. Çevredeki yollar trafiğe kapatılırken, bin 500 öğrencisi olan okulda polis tarafından
geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Özel timler tarafından sınıflarda
arama yapıldı, öğrencilerin 5 saat
boyunca dışarı çıkmasına da izin
verilmedi.
Ambulans ve sağlık ekiplerinin
de hazır beklediği operasyonda
yetkililer, silahlı olduğu belirtilen
şahsın izine rastlamazken, okula
girip girmediğinin de kesin olarak

bilinmediğini bildirdi.
Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Jenfeld’deki Otto Hahn
Okulu’nda büyük bir operasyon
gerçekleştiriliyor. Okulun çevresi
kapatıldı. Silahlı bir gencin okula girdiği söyleniyor. Sizi buradan
bilgilendireceğiz“ denildi.

QR kodu nedir nerelerde kullanılır?
Teknoloji alanında gelişmeler devam
ediyor. Bu gelişmeler arasında QR kod
sistemi günlük yaşantımızda yer alırken, birçok alanlarda kullanılıyor ve bu
kod sayesinde bilgi akışı da hızlanıyor.
Hamburg Manşet Gazetesi de teknolojiye ayak uydurarak QR kodu kullanımına
geçmiştir. Örneğin Hamburg Manşat Gazetesi’ndeki QR kodu okunduğu zaman
reklam veya PDF bilgileri otomatik olarak
karşınıza çıkıyor. Yaşantımıza giren ve
bilgi akışını hızlandıran QR kodu, diğer
adıyla kare kodu nedir ve nerelerde kullanılır sorularının cevaplarını siz okuyucularımız için derledik.

Öncelikle QR kodu nedir?

QR kodu Japonya’da faaliyet gösteren
ve Toyota’nın bir yan kuruluşu olan Denso Wave firması tarafından geliştirilen 2
boyutlu bir barkod sistemidir. Adını İngilizce ‘Quick Response’ kelimelerinin baş
harflerinden almış ve ‘çabuk tepki’ anlamındadır. Kodun içinde bir metin, web
sitesi, video link, reklam ve daha birçok
bilginin içinde olduğu herhangi bir veri
olabilir. QR kodu kameralı okuyucu bir
cep telefonu ile okunabilir ve ilgili bilgiye
ulaşılabilir.

QR Kod Ne Gibi Özelliklere Sahiptir?

QR kod sistemi, bildiğimiz barkod
sistemlerinden çok daha fazla veriyi de-

polayabiliyor. Her yönden tarama özelliğine sahip olduğu için rahat bir kullanım
sunuyor. En önemli özelliği ise,
herhangi bir deformasyon olsa
bile taramayı mümkün kılması
ve %30’a kadar olan silinme veya
lekenin düzeltilebilmesi. Bu anlamda uzun vadeli bir kullanım
sağlıyor.
Farklı desen ve şekillerin bir
araya gelmesiyle oluşan bu yeni nesil
barkod sistemi, farklı ölçeklerdeki firmaların ihtiyaçlarını karşılaması ve değişen
boyutta ve nitelikte bilgiyi barındırması
sebebiyle pek çok alanda hızla yayılan ve
etkili bir hale gelen kullanışlı bir araçtır.

QR kod ile yapılabilecek
bazı işlemler:

*Kartvizit ya da broşürlerin üzerine
tanıtım amaçlı QR kod bastırılabilir.
*Promosyon amacıyla basılan tişört
üzerine sitenin web adresini içeren bir
QR kod eklenebilir.
*Sosyal medya hesaplarının linklerini içeren bir QR kodu hazırlanabilir.
*Kişisel web sitesi linkini içeren bir
QR kodu hazırlanabilir.
*Ürün tanıtım amacıyla reklam panolarında veya sosyal medya hesaplarında, ilgili ürünün sayfasına yönlendirecek bir QR kod hazırlanarak, müşteriye

detaylı bilgiler ve kampanyalara hızlı bir
şekilde ulaştırılabilir.
*Satmayı planlanan otomobilin camına, aracın tüm bilgilerini içeren bir QR kodu oluşturulabilir.
*Restoranlarda ve kafelerde,
menüye hızlıca erişimin sağlanması ve siparişin rahatlıkla belirlenmesi amacıyla masaların
üzerine QR kodu bastırılabilir.
*Whatsapp uygulamasını bilgisayarda kullanmak için QR kod seçeneği ile
iletişim bilgisayarda rahatlıkla sürdürebilir. *Bankaların mobil uygulamalarında bulunan QR kodu taranarak para çekme, yatırma veya transfer gibi işlemler
hızlıca yapılabilir.*Hava yollarının biniş
kartları üzerine veya bagaj takibi amacıyla bagaj etiketlerine QR kod bastırılabilir.
Bu teknolojinin sayısız imkân ve kullanım alanlarındaki çeşitlilik, kullanıcı
için marka bilinirliği ve satışları artırmak, ürün tanıtımlarını ve kampanyaları etkili bir biçimde ulaştırmak ve hızlı
bir bilgi akışı sağlamak gibi birçok avantajlar sunmaktadır. Son zamanda en
çok kullanılan araç haline gelen QR kod
uygulamasıyla reklam, tanıtım ve satış
gibi birçok alanda ilerleme kaydedileceği gibi, sektördeki başarının artmasına
faydalı olur.
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HTBB’nin özel davetlisi Başkonsolos
E. Derya Kara: ‘Devlette süreklilik esastır’

Geleneksel olarak ayda bir gerçekleşen Hamburg Türk Basın Birliği (HTBB) kahvaltısına özel davet edilen T.C. Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara katıldı.
Kahvaltının sıcak bir ortamda geçtiğini söyleyen Başkonsolos, insanlarla daha çok bir araya gelmeyi ve sorunları anlamak istediğini belirtti.

Hamburg Manşet
Haber: Naciye ASLAN
Geleneksel kahvaltının selamlama konuşmasını yapan Başkan Rıza

Atamtürk, Başkonsolos ve üyelere hoş
geldiniz derken, tekrar bir kahvaltıda
buluşmaktan dolayı memnuniyetini
dile getirdi. Kahvaltıyı düzenleyenler

adına konuşan Erdal Altuntaş, Yönetim Kurulu olarak kahvaltıların 4’er
kişilik bir grupla üstlenilmesi konusunda karar alındığını ve bu karar çer-

çevesinde ilk kendilerinin başlangıç
yaptıklarını ifade etti.
Mekân sahibi Burçin Tatlıcı da
“Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür

Kara, Hamburg’u çok beğendiğini, insanlarla daha çok bir araya gelmeyi ve
sorunları anlamak istediğinin belirtti.
Konsolosluk e-posta adresinden

lı insanların mağdur edilmediğini ve
içeriye alındıklarını dile getirdi.
Konsolosluk binasının eski olmasından dolayı zorlukların yaşandığını,

ediyorum. Eğer sizleri memnun edebildiysek bizden mutlusu yoktur, Çalışmalarınızda başarılar dileriz” diye
konuştu. Başkonsolos E. Derya Kara
ise davetten dolayı başta HTBB Başkanı Rıza Atamtürk’e, Yönetim Kuruluna ve mekân sahibine teşekkür etti.
Hamburg’a atanmış olmaktan çok
mutlu ve gurur duyduğunu söyleyen
Kara “Hem sizinle hem halkımızla
birlikte olmak istiyoruz. Burada da
samimi ortamda kahvaltımız gerçekleşti” dedi. Üyelerin kendisini tanıtımının ardından, üyelerden Başkonsolosa sorular yöneltildi. ‘Hamburg’u
nasıl buldunuz?’ sorusunu cevaplayan

daha hızlı cevap alınıyor
Başkonsolosluk telefonlarına zor
ulaşıldığını ve Alman vatandaşı olup
konsolosluktan belge ihtiyacı olanların randevu alamadıkları konusundaki soruya Kara, yoğunluktan dolayı telefonların düşmeyebileceğini, e-posta
sistemiyle konsulat.hamburg@mfa.
gov.tr adresinden daha hızlı cevap alınabileceğini söyledi. Alman vatandaşı
olup da konsolosluktan randevu alamayanlar için de sistemde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Yaşlı insanların da randevu almakta zorlandığı sorusunu yanıtlayan
Başkonsolos, randevusu olmayan yaş-

yeni binanın karar aşamasının ise devam ettiğini belirten Kara, kısa vadede yeni binaya taşınılacağını zannetmediğini söyledi. Acil durumlarda da
nöbetçi telefonla ulaşmanın mümkün
olduğunu da hatırlatan Kara, “Devlette süreklilik esastır.
Vatandaşların menfaati için bizim
görevlerimiz bellidir, vatandaşlarımızla yakın iş birliği içinde kalmayı
umuyorum” dedi. Başkonsolosun
kahvaltı sonrası uğurlanmasının akabinde toplantıya geçildi ve gündem
maddeleri ele alınarak oylamalar yapıldı ve kararalar alındı.

Avrupa’daki Eunice Fırtınası’nda
ölü sayısı 16’ya yükseldi
Avrupa’nın kuzeybatısında etkili olan Eunice Fırtınası nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti.
Avrupa’nın kuzeybatısında etkili olan Eunice
Fırtınası’nda bilanço ağırlaşıyor. Fırtına nedeniyle
İngiltere, İrlanda, Hollanda, Belçika, Almanya ve
Polonya’da en az 16 kişi hayatını kaybetti. Avrupa’da
ayrıca fırtına nedeniyle on binlerce ev ve işyeri elektriksiz kaldı, ulaşım durma noktasına geldi.
Tren seferleri iptal edildi
İngiltere’deki tren operatörleri, Eunice Fırtınası’nın saatte 196 kilometre hıza ulaşması nedeniyle
tren seferlerinin çoğunun iptal edildiğini ve halka
seyahat etmeme çağrısında bulunduklarını açıkladı. Hollanda’da ise tren raylarında meydana gelen
hasardan dolayı Avrupa ülkelerine sefer düzenleyen
Eurostar ve Thalys uluslararası demiryolu şirketleri-

nin seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Fransa ve
İrlanda’da tren seferleri ve elektrik kesintileri yaşanırken, Almanya’nın demiryolu operatörü Deutsche
Bahn, bin kilometreden fazla demiryolunun hasar
gördüğünü açıkladı.

Coronavirus:
Zahlen für
Hamburg
Bestätigte Fälle in Hamburg
Bestätigte Anzahl aller Personen, bei denen
Corona festgestellt wurde.
Geheilte Personen: 225700
Bestätigte Fälle in Hamburg: 336589
Veränderungen zum Vortag: +1165

15

Haber

Sait Köz restoran,
yeni sıcak
atmosferiyle
tekrar açıldı
Hamburg Manşet
Restoranı 2000 yılında aldığını belirten Sait Turgut, 2010 yılında büyütüldüğünü ve tekrar Korona döneminin
başladığında restorana bahçe eklendiğini ve 1,5 senedir kapalı olduklarını
söyledi. Mekânın daha önce de güzel
olduğunu hatırlatan Turgut, “Ufak şeyler düşünürken çok farklı yerlere geldik.
Konsept ve dekorasyonda değişiklikler
yapıldı ve sıcak bir atmosfer yaratmak
istedik. İnsanlar sadece yemek değil, sıcak bir ortamı olan atmosferi de arıyor.
Sıcak atmosfer de yetmiyor, yemeklerin
de lezzetli olması gerekir’’ dedi. Bir ara
Yunanlıların restoran işlerini yaptığını,
eski Alman restoranlarının da kapandığını ifade eden Turgut, gastronominin
kendi alanında çok ağır bir iş olduğunu
söyledi.

En büyük sıkıntı eleman problemi

Son dönemde göçmen Türklerin baya
yenilikler yaparak restoranları modernleştirdiklerini, ancak şu anda en büyük
sıkıntının eleman problemi olduğunu
vurgulayan Turgut konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Şu an istediğin kadar güzel mekanlar yapsan bile eleman bulamıyorsunuz. Aslında bütün restoran
sahipleriyle bunu gündeme getirip, belirli kişilerle görüşerek toplu müracaat
edip, eleman sıkıntısının giderilmesini
çabuklaştırmak gerekiyor. Bunun ciddi
anlamda ele alınması lazım. Eğer gastronomi sektöründe Türkiye’den eleman
getireceksen getirebiliyorsun. Gelen
ustaların diplomaları olması gerekiyor
ama bu çok uzun sürüyor. Mekanlar 6
ay eleman beklemekle dönmüyor. Bu
süre kısaya indirilse bizim için çok faydalı olacak. Eğer bir yerde kadrolu eleman yoksa hizmeti veremezsin’’.

Yetersiz test merkezleri

Restoranın açıldığını ancak korona

salgını sebebiyle kötü bir zamanda bulunulduğunu belirten Turgut, ’’Şimdi
2G+ kuralı yapıldı. Açtık ama, ne olur
onu da bilemiyoruz. Üçüncü aşıyı getiriyorlar ama, yeterli test merkezleri yok.
Test kuralı mağazalara da şart koşulsaydı insanlar testi daha çabuk yaparlardı. Bir kişinin 2 aşısı var ama, bu kişi
bir yemek için test sırasına girmez. Bu
durumdan çok etkileneceğiz. Aslında
kapatsalardı daha iyiydi. Açıyoruz ama
her türlü giderler oluyor, masraf yükseliyor. Kapalı olsa en azından bir kira
gideri olur’’ şeklinde konuştu.

Turgut: ’Bizler herkesle konuşmalıyız’

Farklı düşüncede insanların restorana geldiğini ve bunun önemli olduğunu
belirten Turgut, ’’Bizler herkesle konuşmalıyız. Bana göre insanın değişik
düşünceleri, farklı ideolojileri de olsa
önemli olan o insanlarla bir arada oturup konuşabilmektir. Çünkü o insanlarla konuşulmadığı müddetçe o insanları
anlayamazsın’’ dedi. Buranın bir vatandaşı olarak devlete minnettar olduğunu, bu dönemde eski Başbakan Angela
Merkel’in yardımlarla çok destek verdiğini söyleyen Turgut, ’’Zaten bu yardımlar olmasaydı çoğu kişiler işletmelerini kapatırdı. Bu yardımlara rağmen
yine zor, çünkü gelen yardımlar belli bir
masrafı kapatıyor. Yardımlar esnafları
biraz ayakta tuttu. Hiçbir ayırım yapılmadan bütün esnaflara yardım yapıldı.
Bazı haksız yere alanlar da var, sonuçta bunlar kontrol edilir’’ diye konuştu.
Sait Turgut dilek ve temennilerini şöyle
dile getirdi: ’’Hamburg’da ve dünyada
bütün insanlara önce sağlık ve başarı
diliyorum Ekonomi zorladı, ekonomi
zorladığı zaman insanların moralleri de
bozuluyor. İnşallah 2022 yılı daha huzurlu geçer’’.



Haber/Foto: Naciye ASLAN

Hamburg Altona’da bulunan Sait Köz restoranı tadilat yapıldıktan sonra yeni haliyle tekrar açıldı. Sait Turgut’un işlettiği mekânda iç dizaynın değiştirildiğini söyleyen tecrübeli iş adamı, ’’Restoranımızda sıcak bir atmosfer yaratmak istedik’’ dedi.

Tschentscher: ‘Göçmenlerin ana dilinde yapılan
aşı kampanyaları devam etmesi gerekiyor’
Düğün salonlarının aşı
Hamburg Eyalet
kampanyasında bugüne kadar
Başbakanı Dr. Peter
10 Bin’den fazla kişi aşılandı
Tschentscher Sezer
Aşı kampanyasını
Atılanok’un işlettiği
desteklemek amacıyla
Harburg’daki Masal
Masal düğün salonundüğün salonundaki aşı
da gerçekleşen aşı
kampanyasına ziyaretinde
kampanyasını ziyaret
sağlık personelleri ve
etti. Düğün salonlarında organizatörler ile görüşen
aşı kampanyasının
ve kampanya hakkında
bilgi alan Tschentscher
uygulanmasında ön
ayak olan Milletvekili Ali Alman ve Türk
sorularını
Şimşek, La-Mira İşletme gazetecilerin
yanıtladı. Manşet
Müdürü Turgut Duman’ın gazetesinin yönelttiği’’
yanı sıra Hamburg’da aşı Göçmen kökenlilerin
kampanyası düzenleyen aşı kampanyasına
düğün ve eğlence sektörü desteklerini nasıl
buluyorsunuz?’’ sorusunu
işletmecileri ziyarette
yanıtlayan Tschentscher,
hazır bulundu.
’’Çok iyi bir fikir. Düğün

Hamburg Eyalet Milletvekili Ali
Şimşek (SPD), yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı, fahri çalışanlara avantaj sağlanacak konu hakkında bir
bildiri yayınladı. Fahri çalışmanın
önemine dikkat çeken, üzerinde çalıştığı konu ve seçimlerde bu konuda verdiği sözü yerine getirebilmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden
Şimşek şunları söyledi: “Bildiğiniz
gibi bir çoğunuz yıllardır çeşitli kamu
yararlı kurum, kuruluş, spor kulüpleri ve derneklerde fahri hizmet veriyorsunuz. Bir yıllık titiz bir araştıra ve

itinalı bir hazırlıkla gelecek hafta parlamentoya sunacağımız önerge Hamburg’da fahri hizmet verenlere çeşitli
avantajlar sağlayacak. Fahri Avantaj
Kartı sisteminden 570.000 fahri hizmet veren vatandaş yararlanabilecek.
Almancası ‘Engagementkarte’ dediğimiz bu kartla fahri hizmet verenler
kamu kurumlarında birçok avantaj ve
indirimden yararlanabilecek.
Konu ile ilgili detaylı bilgileri ilerleyen aylarda sizlerle paylaşmaya devam
edeceğim”.
Saygı ve sevgilerimle, Ali Şimşek

demek pozitif bir yaklaşım
demek. İnsanların düğün
salonuna gelerek daha
çok aşı olacaklarını
düşünüyorum. Kendi
ana dillerinde, buradaki
insanları ve salonları
tanıyorlar ve bu aşı
kampanyası iyi bir eğlence
ile bağdaştırılıyor ve
devam etmesi gerekiyor’’

dedi. Tschentscher, aşı
kampanyasına destek
veren düğün salonu
işletmecilerine teşekkür
etti. Alman medyasının da
ilgi gösterdiği kampanya
ile aynı zamanda daha
fazla göçmen kökenli
vatandaşlara da ulaşılması
hedeflendi. Milletvekili
Ali Şimşek organizesinde

ve Turgut Duman
koordinatörlüğündeki
kampanyaya toplam
7 salon gönüllü olarak
katıldı. Eylül 2021’den
bugüne dek 10 Binden
fazla kişinin de bu
kampanyalarda
aşılandığı belirtildi.

Haber/Fotoğraf:
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Mekan restoranda
insanlar kendilerini

ev ortamında hissediyor

Tecrübeli iş insanı Salih Duman Hamburg’da açtığı Mekan Restoranın açılışı, korona
dönemi ve etkileri konusunda Manşet gazetesine açıklamalarda bulundu.

Hamburg Manşet

Ali Şimşek’ten fahri
çalışanlara avantaj önergesi

Sait
Turgut

Hamburg’da 24 yıldır gastronomi alanında hizmet verdiğini
söyleyen Salih Duman, 1997 yıllarında gastronomiye girdiğini,
1998 senesinde Lades restoranını
açtıklarını belirtti. Lades’in yenilikçi anlamdaki boyutunun aile
restoranı olması ve helal konseptiyle Hamburg’da öncüsü olduğunu söyleyen Duman, bu anlamda
yoğun tempoyu yaşayanlardan
biri olduğunu ifade etti. 2007’den
sonra da çocukları okutmak için
Türkiye’ye gönderdiğini ve Türkiye ile gel-git olduğunu belirtirken,
2010’da Lades’den ayrıldığını söyledi.
2020 yılına kadar olan süreçte
değişik iş kollarında çalışmaları
devam ederken, 10 yıl gastronomiden biraz uzak kaldığını hatırlatan Duman, üç arkadaşıyla beraber tekrar gastronomi alanına
döndüğünü söyledi. Bu alanda
tecrübesinin olmasından dolayı
Cumali Yıldız ve Mustafa İspir ile
böyle bir yola girdiklerini ve 15
Temmuz 2021 tarihinde Mekân
restoranı açtıklarını söyledi.
Türkiye’deki altyapısının da iyi
olmasından ötürü projenin yüzde
99’unun Türkiye’de yapıldığını,
bunun da işleri kolaylaştırdığını belirten Duman, Türkiye’den
6 tona yakın mal getirildiğini ve
uzun bir uğraşılarının olduğunu
dile getirdi.

’Hiç kimse hayatında ümitlerini
kesip de öldük bittik demeyecek’

“Böyle bir konsepti tercih etmemizin sebebi şu anda Hamburg’da insanlar yemekle beraber
artık vakit geçirilebilecek alanlar
istiyorlar” diye konuşan Duman
konuşmasına şöyle devam etti:

“Yani kafe-restoran türü tercih
ediliyor. Bu alanın geniş olmasından ötürü biz de konseptimizi
restoran-kafe rotasında yoğunlaştırdık. Restoran konsepti ile benim alt yapı vardı, Kafe konsepti
ile ilgili az çok bilgim vardı ama
Mustafa beyin bu konuda Backlava’dan ötürü tecrübesi olduğun-

Salih Duman

dan, bu konularda bize destek
oldu”.
Genel olarak şimdiye kadar
müşterinin alakasından memnun olduklarını ve bu konuda istenilen şeyi yakaladıklarını tahmin
ettiğini belirten iş insanı, “Eksiklerimiz mutlaka var. Bu sürecin istediğimiz boyutta gitmemesinin
en büyük sebebi korona süreci.
Aslında 8. ve 9. ayda mükemmel
bir boyut yakaladık, daha sonra
Korona’nın artması bizim tempoyu düşürdü” dedi.

2G ve 2G+ kuralında düşüşler

Salgının zor döneminde bir
mekân açma düşüncesi konusunda açıklamalarda bulunan Duman, ‘’Ben bu sürecin biteceğine
inanıyordum. Hiç kimse hayatın-

da ümitlerini kesip de öldük bittik
demeyecek, çünkü hayat devam
ediyor. Bizim kendi imkânlarımızla bu süreci bir noktada atlatacağımıza inanıyorduk. Bu zaman
sürecini doğru bir şekilde bir yere
kadar taşıdık. İnşallah korona bu
sene bir şekilde bertaraf olursa bizim açımızdan da daha iyi olacak”

Bülent Güven

Yaşar Oktay

şeklinde konuştu.
İlk 2G kuralı uygulandığında
işlerin direk yüzde 30 düştüğünü,
daha sonraki 2G+ kuralında yüzde 50 daha düşüş olduğunu açıklayan Duman, “Bu halimize de
şükrediyoruz. Hafta sonları baya
yoğun geçiyor. Şu anda bu süreci
atlatma derdindeyiz Bugüne kadar devletten hiçbir yardım talebimiz olmadı. Şimdiye kadar bir
şekilde getirdik ama bundan sonraki süreç nasıl gider bilmiyoruz’’
diye konuştu.
Mekânın kenar köşede kalmasına rağmen ilgi, alaka ve kabul
görme boyutunun çok iyi olduğunu, insanların ortamdan çok
memnun olduklarını belirten
genç işletmeci, “Kahvaltı yoğun-

Salih Duman
luğumuz çok iyi. Serpme kahvaltı
veriyoruz. İnsanların en çok söylediği şey, biz bir ev ortamındayız
gibi diyorlar. Ortam rahat, kimse
kimseyi rahat etmeyecek şekilde
her alana ayrı ayrı sistem uyguladık. Aşağıdaki salonda nişan
türü etkinlikler yapabiliyoruz.
Restoranımız büyük. Salon, alt
kattaki salon ve yaz sezonunda
dış mekânla birlikte yaklaşık 500
kişilik. Burada yemek olayında
biraz daha Türkiye’deki tavuk
dünyası ve tava yemeklerine çok
yoğunluk verdik, farklı bir şeyle
çıktık ortaya. Yemek olayında bir
standart oturtmaya çalışıyoruz
çeşitlerimizi artırıyoruz 30-40
sayfalık bir menü kartı çıkarıyoruz. Hedefimiz 3. aya kadar olan
süreçte bütün eksikliklerimizi gidererek iyi bir formatla çıkmak.
Bunu Allah’ın izniyle yakalayacağız” dedi. Gastronomi işinin
zor bir alan ve bu işi severek yapmanın önemli olduğuna dikkat
çeken Duman, müşteri kitlesini
yüzde 70 civarında Türkiye kökenli olduğunu hatırlatan Duman,
şunları söyledi: “Almanlara da hitap etmek istiyoruz ve buraya gelmelerini başarmamız lazım, her
gelen Alman memnun kalıyor,
ama önümüzdeki dönemde sayıyı
artırmamız lazım. İlginiz için her
şeyden önce size teşekkür ederim,
beni çok memnun etti. Sonuçta
Hamburg’da iyi bir mekân kurduk, inşallah önümüzdeki günlerde toplantıdır, toplu yemeklerdir, nişan, doğum günleri ve aile
anlamındaki boyutlarda herkesi
bekleriz. Kendi adımıza iyi bir ortam, iyi bir hizmet sunduğumuza
inanıyoruz”.



Haber: Naciye ASLAN

Remitly wird neuer Hauptsponsor
YIL - Jahrgang: 1 Ausgabe - SAYI: 3 Nisan - April 2021 Hamburg Aylık Ekonomi, Kültür ve Reklam Gazetesi

Atatürk Kupası kuraları çekildi

Rot-Weis Wilhemsburg Club Lokalinde yapılan toplantıda, 2022 yılı Atatürk Kupası ilk tur eşleşmelerinin kura çekimleri yapıldı. Kulüp
yöneticilerinin de katıldığı çekilişi, SPD milletvekili Güngör Yılmaz yaptı. 15 takımın katıldığı turnuvanın ilk tur maçları Mart ayı içerisinde tamamlanmaya çalışılacak, maçlar tek maç eleme şeklinde oynanacak. 
Haber/Foto: Bekir Tanrıkulu

UEFA, Kulüpler Sıralamasını Açıkladı
UEFA, güncel kulüpler sıralamasını
açıkladı. 19. sırada kendine yer bulan
Beşiktaş; Milan, Chelsea, Benfica gibi
Avrupa devlerini geride bıraktı. Fenerbahçe, 55, Galatasaray, 64, Trabzonspor
ise 135. sırada yer aldı. Sarpsborg’u 3-1

İşte UEFA kulüpler sıralamasındaki ilk
20 takım ve temsilcilerimizin durumu:
135- TRABZONSPOR: 8.000
64 - GALATASARAY: 20.500
55- FENERBAHÇE: 23.500
20- CHELSEA: 60.000
19 - BEŞİKTAŞ: 60.000
18 - MONACO: 61.000
17- ZENİT: 65.000
16- MANCHESTER UNITED: 65.000
15- NAPOLİ: 67.000
14 - ROMA: 68.000

mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi gruplarına iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş,
Şampiyonlar Liginde Lokomotiv Moskova’yı 3-0’la geçen Galatasaray ve Dinamo
Zagreb’e 4-1 mağlup olan Fenerbahçe’nin yeni sıralaması belli oldu.
13 - LIVERPOOL: 68.000
12- BORUSSIA DORTMUND: 75.000
11- PORTO: 75.000
10- SHAKHTAR DONETSK: 75.000
9- ARSENAL: 78.000
8- MANCHESTER CITY: 85.000
7- PARİS SG: 88.000
6- SEVİLLA: 94.000
5- JUVENTUS: 109.000
4-ATLETICO MADRID: 113.000
3- BAYERN MÜNİH: 114.000
2- BARCELONA: 114.000
1- REAL MADRID: 133.000

Türkgücü München
Remitly Global, Inc. („Remitly“, börsennotiert an der US-Börse
NASDAQ unter “RELY”) wird neuer
Hauptsponsor von Türkgücü München. Das Unternehmen ist führender digitaler Finanzdienstleister
für online Auslandsüberweisungen. Remitlys globales, digitales
Netzwerk macht Auslandsüberweisungen schneller, einfacher und
erschwinglicher und sichert damit
seinen Kunden jedes Jahr Millionen
von Euro an Kostenersparnissen.
Die Partnerschaft wird Remitly
in enger Zusammenarbeit mit dem
Verein als exklusiven Zahlungs- und
Überweisungsdienstleister etablieren. Durch die Kooperation möchte
Remitly mit Fans in Kontakt treten
und zeigen, wie Einwanderer oder
Menschen mit Freunden oder Familie im Ausland über die Remitly-App
oder -Website in Minuten einfach
und sorgenfrei Geld an ihre Lieben
in über 125 Länder, einschließlich der Türkei, schicken können.
Das Sponsoring beginnt mit dem
Auswärtsspiel von Türkgücü München gegen den VfL Osnabrück, wo
das Remitly-Logo bereits auf dem
Trikot der Münchner zu sehen sein
wird.
Falko Klöpper, Leiter von Remitly Central
Europe, begrüßt die Partnerschaft:
„Remitly freut sich, mit einem
Verein zusammenarbeiten zu können, der einen großen Teil zur deutsch-türkischen Fußballgeschichte
beigetragen hat. Türkgücü München ist eine Blaupause für den Brückenschlag zwischen verschiedenen
Kulturen durch den Sport.“
Max Kothny, Geschäftsführer Türkgücü
München:

„Wir freuen uns, dass ein international so erfolgreiches Unternehmen
wie Remitly den Weg als neuen Hauptsponsor zu Türkgücü München
gefunden hat. Gerade in der aktuellen Zeit ist es wichtig, einen starken
Partner wie Remitly an unserer Seite
zu wissen. Wir freuen uns auf die
künftige Zusammenarbeit!“ Die
Partnerschaft zwischen Remitly
und Türkgücü München wird von
der Vermarktungsagentur All About
Sports vermittelt.
Über Remitly
Die Vision von Remitly ist es, das
Leben von Millionen von Einwanderern und Menschen mit Freunden
oder Familie im Ausland mit den
vertrauenswürdigsten Finanzdienstleistungsprodukten der Welt zu
verändern. Als Mobile First-Anbieter
von Auslandsüberweisungen und Finanzdienstleistungen macht Remitly internationale Geldüberweisungen durch sein globales Netzwerk
schneller, einfacher, transparenter
und erschwinglicher. Die zuverlässige und benutzerfreundliche mobile App von Remitly eliminiert die
langen Wartezeiten, Komplexitäten
und Gebühren, die für herkömmliche Überweisungsprozesse typisch
sind, und sichert seinen Kunden
jedes Jahr Millionen von Euro an
Ersparnissen. Das 2011 von drei Unternehmern gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Seattle ist von
zahlreichen Niederlassungen auf der
ganzen Welt aus tätig, darunter in
Städten wie London, Krakau, Berlin,
Barcelona, Paris, Singapur, München, Manila und Managua.
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