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Depremzedeler için yardım seferberliği başlatan Avrupalı Türkler

Türkiye için Tek Yürek Oldu
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FRANKFURT- Almanya gene-
linde 4 binin üzerinde camide 
kılınan cuma namazında dep-
rem felaketinde hayatını kay-
beden, yaralanan ve yakınlarını 
kaybedenler için dualar yapıldı. 
Namazın ardından ayni yardım 
toplandı.  Depremde hayatını 
kaybedenler için gıyabi cenaze 
namazı kılındı.
Almanya’nın Frankfurt kendi 
yakınlarında Hessen eyaletinde 
deprem yardımlarını organize 
eden Hattersheim kasabasın-
daki Fatih Camii'nde Cuma na-
mazını kılan Frankfurt Başkon-
solosu Erdem Tunçer namazın 
ardından sivil toplum örgütleri, 
THY, Turkish Cargo yetkilileri ve 
iş adamlarıyla bir araya gelerek 
deprem bölgesinde yapılacak 
acil yardımların daha sağlıklı ol-
ması için işbirliği yapıldı.

Türkiye'nin Frankfurt Başkon-
solosu Erdem Tunçer,  deprem 
bölgesi için gönderilecek yar-
dımların öncelikleri konusunda 
yardım toplayan sivil toplum ör-
gütleri başkanlarını bilgilendirdi. 
Başkonsolos Tunçer, deprem 
için yapılacak en acil yardımın 
nakdi yardım olduğunu belirte-
rek, depremle alakalı yardım sü-
recinin uzun soluklu bir çalışma 
olacağını söyledi.
Başkonsolos Tunçer, "Nakdi 
yardım önceliğimizdir"
Başkonsolos Tunçer, “Şu anda 
bizin nakdi yardımlara ağırlık 
vermemiz gereken bir safhada-
yız. İlk etapta arama-kurtarma 
ekipleri teknik yardım yapmak 
suretiyle safha safha ilerleme-
miz gereken bir noktadayız.  
Sizlerle bir ay sonrayı hesapla-
malıyız. Çok güzel teklifler var. 

Türkiye'de evi boş olan-
ların mağdurlara evlerini 
vermeleri gibi bir siste-
min kurulması evi olan-
la eve ihtiyacı olanları 
bir araya getirecek ve 
güven mekanizmasını 
oluşturacak bir sistem 
kurulması lazım. Yetim 
çocukların evlatlık ola-
rak alınması veya engel-
li kalan çocuklarımızın 
ihtiyaçlarına yönelme-
miz gerekecek. Önü-
müzde fasılalarla yürü-
yeceğimiz bir mesafe 
var. Şuan ki enerjimizi 
korumamız lazım. Bir iş 
adamımızın elinde 2 bin 
300 ısıtıcı var. Bunu ayni 
yardım olarak almalıyız. 
Ayni yardım mutlaka 
olmalı. Fakat paramız 
varsa nakdi olarak ya-
tırmak ülkemizin daha 
acil ihtiyacıdır. AFAD ve 
Kızılay gibi çok güveni-
lir iki kamu kurumumuz 
var. Çok rahatlıkla bağı-
şımızı yapabileceğimiz 
bir yer. Buradan parasını 
vererek alacağımız bir 
şeyin Türkiye ekonomi-
sine doğrudan bir katkı-
sı olmayacak.  Eğer biz 
buradan nakdi bir yar-

Gurbetçiler Türkiye 
için seferber oldu

dımda bulunursak, ülkemizin ekonomik hareketliliğine 
katkı vermiş olacağız. Türkiye'de ne yoksa biz buradan 
ona yönelmeliyiz.  Türk Hava Yolları kapasitesini çok 
akıllıca kullanmalıyız. Öncelikli malzemelerimiz çadır, 
jeneratör, ısıtıcı ve uyku tulumu. Ticaret Ataşemiz gün-
lük görüşme yaparak güncellenen ihtiyaç listesine göre 
hareket ediyoruz.  Sizlerden de ricamız devlet millet 
birliğini bu şekilde devam ettirmek.  Kurumlar olarak 
engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Belirttiğimiz kalem-
lerde bize yardımcı olmak isteyenler varsa biz hazırız. 
Onları önceliklendirelim. Kapasitemizi ona göre kulla-
nalım" dedi.  
Başkonsolos, Hattersheim Fatih Camii tarafından top-
lanan yardımların bulunduğu depoda incelemelerde 
bulundu ve çalışanlara teşekkür etti.
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- Depremzedeler için yardım 
seferberliği başlatan Avrupalı 
Türkler, Türkiye için tek yürek 
oldu. Kahramanmaraş merkezli 
depremler nedeniyle yardım 
çalışmaları devam ediyor.

- Almanya Türk Toplumu (TGD) 
ve Almanya-Suriye Yardım 
Dernekleri Birliği, başkent 
Berlin’deki tarihi Branden-
burg Kapısı önünde bir anma 
etkinliği düzenledi. Etkinliğe, 
Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi 
Ahmet Başar Şen, ülkedeki 
Türkler ve Suriyelilerin yanı 
sıra Almanlar da katıldı. Al-
manya Cumhurbaşkanı Frank-
Walter Steinmeier de etkinliğe 
katılarak bir konuşma yaptı.

- Frankfurt’tan 70 tonu aşkın 
acil yardım malzemesi gönde-
rildi. Frankfurt havalimanından 
deprem malzemelerini kargo 
uçağına yüklenme operasyonu 
esnasında Türkiye’nin Frank-
furt Başkonsolosu Erden Tun-
çer de hazır bulunarak Turkish 
Kargo Orta Avrupa Bölgesel 
Direktörü Ahmet Yıldırım ve 
Türk Hava Yolları Frankfurt 
Müdürü   Serkan Binyar’dan 
bilgi aldı.

- Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanı (YTB)  
Abdullah Eren, AFAD tara-
fından depremden etkilenen 
insanlara sıcak bir yuva sun-
mak amacıyla başlatılan “Evim 
Yuvan Olsun” kampanyasına 
yurt dışındaki vatandaşların 
katılması için çağrı yaptı.

- Irkçı terör saldırısında yaşamı-
nı yitirenler Hanau'da anıldı.

- DTGB (Deutsch-Türkischer 
Gewerbebund e. V.) Başkanı 
Turgut Sezgin beraberindeki 
heyet ile birlikte Türk Hava 
Yolları Frankfurt Müdü-
rü    Serkan Binyar'a iade-i           
ziyarette bulundu.

- MÜSİAD Hessen, depremze-
delerin yanında olmaya devam 
ediyor.

- Frankfurt Havalimanı'nda dep-
remzedeler için saygı duru-
şunda bulunuldu.

- DİTİB yeni yönetimini seçti. 
Genel Başkanlığa Dr. Muhar-
rem Kuzey (İlahiyatçı) seçildi.

- UID Hessen Bölgesi deprem 
için adeta seferber oldu.

- TANSAŞ Marketler Zincirinden 
depremzedelere 91.721 Euro 
yardımda bulundu.

- Sektörün ilk Tayland 
Restaurant'ı 20'inci yılında 
kendini yeniledi.

- Anteplioğlu Baklavaları'nın 
3'üncü şubesi Darmstadt'ta 
açıldı.

- Almanya'da yıllık enflasyon 
şubatta yüzde 8,7 oldu.

Depremlerde hayatını kaybe-
den vatandaşlarımıza Allah'tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz.

Nisan baskımızda buluşmak 
umudu ile.

Aydın Mısır

“TÜRKİYE İçİN TEK YÜREK...” 

KÜNYE/ IMPRESSUM

Yayın Sahibi / Herausgeber: 
GARANTİ MEDİA

Genel Yayın Yönetmeni / Chefredakteur: 

AYDIN MİSİR

Adres: 
Merkez: Ponsstraße 1 - 3

64546 Mörfelden - Walldorf

Reklam/Anzeige
Merkez: 

Mobil:  +49 178 61 61 108
Telefon:  +49 6105 455 684

E-Mail:  misiraydin@hotmail.com
Web:  www.garantimedia.de

Garanti Media Bizim Haber Dergisi, 
Garanti Media tarafından yılda 12 sayı 

olarak yayınlanır.

Garanti Media Bizim Haber
Anadolu Ajansı abonesidir.

Yasal Uyarı:
Garanti Media Bizim Haber 

Dergisindeki reklam, resim ve yazılar 
yazılı izin olmadan kısmen ya da 

tamamen alıntı yapılamaz. 
Baskısı yapılan yazı ve reklamların 

içeriğinden sorumlu değiliz.
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Kahramanmaraş’ta meydana ge-
len ve yakın illerde etkili olan dep-

remin ilk anlarından itibaren tüm imkanları ile seferber olan 
MÜSİAD, kriz masası oluşturarak bölgenin ihtiyaçlarını be-
lirledi. Ağır sanayi makinelerinin bölgeye intikali konusunda 
tüm imkanlarını seferber eden MÜSİAD, AFAD ekipleri ile 
birlikte koordineli olarak çalışma başlattı. 

Deprem bölgelerinde lojistik merkezleri kurarak zaruri ihti-
yaç intikalini sağladı. Bunun yanında aşevleri kurup, afet-
zedelerin yaralarını sarmaya çalıştı. MÜSİAD Konteyner 
Yaşam Kenti projesi ile Elbistan’a 1000 adet konteyner ku-
rulumunu kısa sürede bitirdi. Bunun yanında Hatay’ın, Def-
ne şehrinde sahra hastanesi kurarak Sağlık Bakanlığı’na 
teslim etti. Dünya’nın her bölgesinde bulunan MÜSİAD şu-
belerinin destekleri ile oluşan seferberlikte MÜSİAD Hessen 
de üstüne düşeni yaptı. Kurulacak konteyner kentlerin jene-
ratörlerini ve ısıtıcılarını hızlı bir şekilde temin edip bölgeye 
sevkeden MÜSİAD Hessen, Raunheim bölgesinde lojistik 
ve depolama merkezi kurdu. Deprem bölgesinden gelen ta-
lepleri tedarik ederek bölgeye intikalini sağladı ve sağlama-
ya devam ediyor.
Konu ile alakalı konuşan MÜSİAD Hessen Başkanı Muhsin 
Kıdık, "Düzce’li biri olarak deprem nedir iyi bilirim. Depremin 
ilk anlarından itibaren bölgenin eksiklerini belirledik. Yara-
larının hızlı bir şekilde sarılması adına MÜSİAD olarak üs-
tümüze düşen neyse yapmak için çalıştık ve çalışmaya de-
vam edeceğiz. Üyelerimiz gerek MÜSİAD aracılığı ile, gerek 

MÜSİAD Hessen, 
Depremzedelerin Yanında Olmaya Devam 
Ediyor

ise kendi bağlı bulundukları memleket dernekleri aracılığı ile 
bölgeye ciddi yardımlar ulaştırdı. Hepsinden Allah razı ol-
sun, Allah bir daha böyle bir afeti bizlere yaşatmasın'' dedi.

MÜSİAD Hessen Başkanı Muhsin Kıdık, yapılan yardımlar 
hakkında bilgi verdi
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Tansaş Marketler Zinciri ortaklarından Türkiye'de 
meydana gelen depreme büyük destek. 4 Marke-
tin 1 günlük kasa miktarını depremzedelere ba-
ğışladılar.

Tansaş Süpermarketler Ortaklarından Yapı-
lan açıklamada;
''Tansaş Süpermarketler olarak perşembe günü 
yaptığımız cirolarımızı depremzedeler için DİTİB 
aracılığı ile bağışladık.  Başta T.C. Frankfurt Baş-
konsolosumuz Sayın Erdem Tunçer Bey’e, DİTİB 
Hessen Eyaleti Başkanı Salih Özkan Bey’e, İşada-
mı Star Autohaus’un sahibi Ahmet Deliaslan Bey’e 
ve kampanyamıza destek olan tüm müşteri ve iş 
arkadaşlarımıza kalbi teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralı-
larımıza şifa, geride kalan tüm halkımıza sabırlar 
diliyoruz.''
İş adamları Frankfurt Başkonsolosluğu'nda açı-
lan taziye defterini de imzaladılar.

TANSAŞ 
Marketler 

Zincirinden 
Depremzedelere 

91.721 Euro 
Yardım

4 Ortaktan Örnek Yardım

Tansaş Marketler Zinciri ortakları, Hasan Türkyılmaz, 
Şenol Furuncuoğlu, Alparslan Sarıkaya ve Cengiz Durak 

taziye defterini imzaladılar.

Star Autohaus’un sahibi Ahmet Deliaslan açılan 
taziye defterini imzaladı.
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FRANKFURT-Kahramanmaraş mer-
kezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 
depremlerin ardından Türkiye'ye 
dayanışma mesajları gelmeye de-
vam ediyor. Almanya'daki Frankfurt 
Havalimanı'nda da hem havaalanı 
çalışanları hem de yolcular deprem-
lerde hayatını kaybedenlerin anısına 
bir dakikalık saygı duruşunda bulun-
du.
Saygı duruşuna, Frankfurt Havalima-
nı'nın işletmecisi Fraport şirketinin 
sözcüsü Dieter Hulick, Türk Hava 
Yolları (THY) Frankfurt Müdürü Ser-
kan Binyar, Turkish Kargo Orta Avru-
pa Bölgesel Direktörü Ahmet Yıldırım 
ve Havalimanı Terminaller Müdürü 
Daniealla Weiss ile diğer havaalanı 
yetkilileri katıldı.

Saygı duruşunun ardından açıkla-
ma yapan Hulick, duygu ve düşün-
celerinin depremzedelerle olduğunu 
belirterek, "Hava limanında çok farkı 
milletlere mensup çalışanımız var. 
Bunların arasında Türkler de çalışan-
ların büyük bir bölümünü oluşturuyor. 
Yaşanılan felaket karşısında fiziki bir 
eylem olması için Türk Hava Yolları 
ile görüşerek saygı duruşunu orga-
nize ettik. Bu saygı duruşu ile hayat-
larını kaybedenleri yad ettik. Fraport 
olarak ortağımız TAV'la birlikte 1 mil-
yon euro bağışladık. Bağışlarımız de-
vam ediyor. Çalışanlarımızın yaptığı 
bir nakdi bağış kampanyası var bittiği 
zaman toplanılan bedelin bir mislini 
de biz Fraport olarak üzerine koyarak 
bağışlayacağız" dedi.

Frankfurt Havalimanı'nda depremzedeler 
için saygı duruşunda bulunuldu
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FRANKFURT- Ülkemizi yasa 
boğan deprem felaketinin ar-
dından Avrupalı Türk vatan-
daşlarının başlattığı yardım 
kampanyaları hızla devam 
ediyor. 
Almanya’nın Frankfurt ken-
tinden THY’nin kargo uçağıy-
la içinde 2 bin 500 jeneratör, 
yüzlerce battaniye ve çok 
sayıda acil ihtiyaç maddesi-
nin bulunduğu 70 tonu aş-
kın insani yardım malzemesi 
Türkiye’ye gönderildi. Yurt-
dışındaki Türkler bir taraftan 
banka yoluyla nakdî yardım 
yaparken, diğer yandan dep-
remde kurtarma çalışmala-
rında kullanılacak acil ihtiyaç 
gereçlerini göndererek, ara-
ma-kurtarma çalışmalarına 
destek vermeye devam edi-
yorlar.
Frankfurt havalimanından 
deprem malzemelerini kargo 
uçağına yüklenme operas-

yonu esnasında Türkiye’nin 
Frankfurt Başkonsolosu Er-
den Tunçer de hazır buluna-
rak Turkish Kargo Orta Avru-
pa Bölgesel Direktörü Ahmet 
Yıldırım ve Türk Hava Yolları 
Frankfurt Müdürü Serkan 
Binyar’dan bilgi aldı.
Türkiye’nin yaşadığı elim 
deprem faciası çerçevesinde 
yurtdışındaki vatandaşları-
mızın çok yoğun bir gayret 
ve çaba içinde olduklarını 
ve Türkiye’nin yurtdışındaki 
temsilcileri olarak vatandaş-
larımızın gayretlerine güçlü 
biçimde destek verdiklerini 
belirten Frankfurt Başkonso-
losu Erdem Tunçer, “Turkish 
Kargo ve Türk Hava Yollarıyla 
işbirliği içerisinde Hessen ve 
çevresindeki vatandaşlarımı-
zın, iş insanlarımızın katkıla-
rıyla oluşturulan kargoların 
Türkiye’ye sevkiyatını sağlı-
yoruz. Belki de tek kalemde 

Frankfurt’tan 
70 tonu aşkın acil 
yardım malzemesi 

gönderildi

Avrupalı Türklerden yardım 
seferberliği

yapılan en büyük sevkiyat bu akşam gerçekleşiyor. 70 
tonu aşkın ve içinde özellikle AFAD’ımız tarafından aci-
liyet arz ettiği bildirilen jeneratör ve battaniye gibi çok 
elzem ürünlerin olduğu kargo birazdan ülkemize yola 
çıkacak.  Emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum 
Gerçekten ülkemizin zor zamanında yurtdışındaki Türkler 
memleketlerinin yanında olduklarını bir kez daha gösteri-
yorlar. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Biz Frankfurt 
Başkonsolosluğu olarak Almanya’daki ve dünya genelin-
deki tüm dış temsilciliklerimiz gibi yoğun bir çaba içinde 
ülkemize acil yardımları ulaştırma gayretindeyiz. Allah bir 
daha böyle felaketleri milletimize yaşatmasın. Bu elim 
hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ya-
ralılara ise acil şifalar diliyoruz.“ açıklamasında bulundu.
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BERLİN - Almanya’nın başkenti 
Berlin’de, Kahramanmaraş merkezli 
depremlerde hayatını kaybedenler 
anıldı.

Almanya Türk Toplumu (TGD) ve Al-
manya-Suriye Yardım Dernekleri Birli-
ği, başkent Berlin’deki tarihi Branden-
burg Kapısı önünde bir anma etkinliği 
düzenledi.

Etkinliğe, Türkiye’nin Berlin Büyükelçi-
si Ahmet Başar Şen, ülkedeki Türkler 
ve Suriyelilerin yanı sıra Almanlar da 
katıldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-
Walter Steinmeier de etkinliğe katıla-
rak bir konuşma yaptı.

Steinmeier, depremlerin iki hafta önce 
meydana geldiğine işaret ederek, “Yı-
kılan şehirlerden gelen haberler bizi 
şaşkınlığa düşürüyor. Görüntüler ha-
fızalarımıza kazındı. Bir yüzyılın fela-
keti. Burada, ülkemizde de akrabalarını 
ve arkadaşlarını kaybeden birçok in-
san yaşıyor. Bu yıkıcı felakette hayatı-
nı kaybedenleri anmak için bu akşam 
Berlin’de toplandık.” dedi.

Steinmeier, kalbinin felaket bölgesin-
de hayatta kalanlarla birlikte olduğunu 
belirterek, “Acınızı ve sıkıntınızı görü-
yoruz. Yardım çağrılarınızı duyuyoruz. 
Sizi yalnız bırakmayacağız.” ifadesini 
kullandı.

Almanya’da yaşayan, Türkiye’de ve 
Suriye’de yakınları olanlara da sesle-
nen Steinmeier, “Ülkemizdeki birçok 
insan da üzüntülerinize ve endişele-
rinize ortak oluyor. Sizin acınız bizim 
acımızdır.” dedi.
Steinmeier, Almanya’da da bir yardım-
severlik dalgasının görüldüğüne dikka-
ti çekerek, ülkesinden deprem bölgesi-
ne yapılan yardımlardan dolayı herkese 
teşekkür etti.
Suriye’deki Esed rejimine çağrıda bulu-
nan Steinmeier, “Yardım görevlilerinin 
hayat kurtaran işlerini yapmasına izin 
verin. İnsani yardımı engellemeye kim-
senin hakkı yoktur.” ifadesini kullandı.
Steinmeier, yardım ve dayanışmanın 
sürdürülmesini isteyerek, “Biz, felaket-
ten etkilenen tüm insanlara yanında 
olduğumuzu ve yanında kalacağımızı 
göstermek için buradayız. Biz her za-
man yanınızdayız.” değerlendirmesin-
de bulundu.
Türkiye’de arama kurtarma çalışma-
larına katılan Alman Federal Teknik 
Yardım Kurumu (THW) ekibinden Jörg 
Eger ise deprem bölgesinden izlenim-
lerini aktardı.
Eger, “Her görevin kendine göre zorlu-
ğu var. Uzun yıllardan beri ülke dışına 
göreve çıkıyorum. Ancak daha önce 
böyle bir yıkım görmedim. Depremden 
sonra binalarda oluşan zararları bili-

yoruz. Bunlara eğitimde hazırlanılıyor. 
Ancak büyük çaplı yıkım olağanüstüy-
dü.” dedi.
Sadece acı ve üzüntüye değil aynı za-
manda olağanüstü bir misafirperverlik, 
dostluk ve anlayışla karşılaştıklarını 
belirten Eger, “Türkçe biliyorum. Ancak 
bir cümle bana her zaman bu görevi 
hatırlatacak; ‘Nasılsın arkadaş?’ Bu 
cümle benim için korkunç bir felaket 
anında umut ve dostluk anlamına ge-
liyor.” ifadelerini kullandı.
Anma etkinliğinde saygı duruşunda 
bulunuldu, depremzedeler için yardım 
çağrıları yapıldı. (AA)

“Acınızı ve Sıkıntınızı Görüyoruz”
Almanya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. 

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier:

Frank-Walter Steinmeier
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kah-
ramanmaraş merkezli deprem için UID 
Hessen Bölgesi adeta seferber oldu.

UID Hessen Bölge Başkanı Erkan 
Arslan'dan yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi aldık.

''UID Hessen ekibi olarak depremin ilk 
gününden itibaren Kızılay ve AFAD'ın 
resmi banka hesaplarına 'Deprem 
Kampanyası' başlatarak maddi yar-
dımların aktarılmasını sağladık.

Ardından Hattersheim Camii'nde dep-
remzedelerin acil ihtiyaçlarının organi-
zasyonlarının duyurulmasını sağlayıp 
katkı sağladık. Gençlik Kolları olarak 
Raunheim Millî Görüş camii'nde acil 
ihtiyaç toplanma merkezindekilere 
destek verdik.

Raunheim'da, Mörfelden-Walldorf'ta, 
Giesen'de ve Wiesbaden'de oluşturu-
lan acil yardım toplama depolarında 
binlerce duyarlı kardeşlerimizin yar-
dımlarının THY kargosuyla deprem 
bölgesine ulaştırılmasının koordinas-
yonunu sağladık.

Deprem bölgesine gitmek isteyenler 
için milli görüş teşkilatının oluştur-
duğu dijital alt yapıya arkadaşlarımızı 
yönlendirdik.
Yaklaşık 30 TIR'lık acil ihtiyaç ürünle-
rinin afet bölgesine sevkini sağladık, 
Emeği geçen ve geçmekte olan gizli 
kahraman kardeşlerimize UID Hessen 
adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.
"Biz birlikte güçlüyüz ve iyiki varsınız" 
dedi.

UID Hessen Bölgesi deprem için adeta 
seferber oldu
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C1 13-15 
68159 Mannheim   

Tel. : 0621 - 40 180 602
MA@MKuechen.de

MANNHEIM

Kasinostr. 2 
64293 Darmstadt   

Tel. : 06151 - 368 88 79
DA@MKuechen.de

DARMSTADT

Weißenburger Str. 52 
63739 Aschaffenburg   

Tel. : 06021 - 628 20 60
AB@MKuechen.de

ASCHAFFENBURG

Danzigerstr. 3 
65428 Rüsselsheim   

Tel. : 06142 - 942 86 00
info@MKuechen.de

RÜSSELSHEIM

info@mkuechen.de • www.mkuechen.de

F Ü R  M E H R  K O C H S P A S S 
I N  M O D E R N E M  D E S I G N

INKLUSIVE

LIEFERUNG & MONTAGE

INKLUSIVE

LIEFERUNG & MONTAGE

INKLUSIVE

LIEFERUNG & MONTAGE

INKLUSIVE

LIEFERUNG & MONTAGE

14.245,- 
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"bİZE uğramadan 
MUTFAK ALMAYIN"

HERDORF

Hauptstr. 26 
57562 Herdorf   

YENİ AÇILDI
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Elinizdeki dergi çok kaliteli ve her 
yerde bulunabilen, internette de 
okunabilen bir dergi olduğu halde, 
maalesef okuma alışkanlığımız ol-
madığı için haklarımızı hediye edi-
yoruz. Ve kısa hatırlatmalardan son-
ra esas yazımıza geçiyoruz. 

a) Paralı çıkış alacaklar daha imza 
safhasına gitmeden mutlaka bir uz-
mana danışsınlar! 

b) 2020 ve 2021 yıllarında kısa dö-
nemli çalışma (Kurzarbeit) olduğu 
için mutlaka vergi denkleştirme iş-
lemini yaptırınız. Aksi halde gecik-
me zammı ve faiz ödemek zorunda 
kalırsınız. 

c) Son dört yılın vergi denkleştirme-
sini hep birlikte yaptırabilirsiniz. 

d) SİGORTA BOZDURACAKSANIZ  
    ABFİNDUNG YILI OLMASIN! 

Gerçek, fakat acı bir olay vergi kanu-
nu açısından bu konu. Neden? 2005 
yılından sonra imzalanan bir hayat 
sigortası anlaşmasının Türkçe tabi-
riyle “bozdurulması” halinde, paralı 
çıkış konusunda yüzde yüz vergiye 
tabi olması, vergi mükellefine “bu 
kadar da olmaz yahu!” dedirtmekte-
dir. Bu acı tecrübeyi yaşayan okur-
larımızdan biri, “hayat sigortasından 
aldığım paranın yüzünden sigorta-
nın gönderdiği belgeyi PARAGRAF 
22 Einkommenstuergesetz`e göre 
maliyeye gönderdim ve o belgedeki 
miktarın nerdeyse yüzde yüzü vergi-
ye kesildi ve şok oldum. Keşke daha 
önce danışsaydım da bu yıla bırak-
saydım” diyor. 

Evet. Okuyucumuz haklı. Geçen yıl 
paralı çıkış alıp ve bir de hayat si-
gortasını bozdurmakla vergi yükü-
nü çok yükseltmiş oldu ve çok vergi 
ödemek zorunda kalmış oldu. Oysa 
bu yıla bırakmış olsaydı, bu yıl işsiz 
durumda olduğu için vergi ödeme-
yecekti veya belki çok az olacaktı 
ödeyeceği vergi... 

Baştaki cümlede 2005 yılından bah-

settik. Dikkat! Hayat sigortasını 31 
Aralık 2004'ten önce imzalamışsa-
nız, sigortanızı istediğiniz zaman 
bozdurabilirsiniz o zaman vergiden 
muaf oluyor. 

e) ZENGİN, ZENGİN OLDUĞU İçİN 
    ZENGİN OLUYOR!  

Üniversitede okurken profesörümüz 
böyle dediği zaman gülmüştük. Me-
ğer bu bir ekonomi kanunuymuş. 
Sonra öğrendik. Ne alaka şimdi bun-
dan diyorsunuz şu anda...

Kısaca izah edip, esas konuya gi-
receğim. Zengin, parası olduğu için 
yatırım yapıyor ve daha çok para 
kazanıyor... Tasarruf ediyor ve daha 
çok parası oluyor vs. 

Ne demek istiyoruz? 

2021 yılı Ocak ayından itibaren 
“Solidaritätszuschlag” denilen 
Doğu Almanya'yı destekleme ver-
gisi kaldırıldı. Fakat her yerde değil. 
Paralı çıkış (Abfindung) alan kim-
selerde kesilen vergi (Lohnsteuer) 
yıllık olarak otuzbin (30.000) euro-
nun üzerindeyse, onun yüzde 5,5`ini 
Soli olarak işveren keserek maliye-
ye gönderdi. Eğer paralı çıkış alan 
emektar, iyi bir vergi danışmanı bu-
larak, onun salık verdiği konularda 
gerekeni yapmışsa (örneğin Türkiye 
SSK'sına emeklilik parasını yatırma, 
bağış yapma veya Rürup Rente'ye 
para yatırımı gibi...) vergi denkleş-
tirmede ödeyeceği vergiyi yukarda 
bahsettiğimiz gibi, 30.000 euronun 
altına düşürürse o zaman daha önce 
kesilen “Solidaritätszuschlag” ta-
mamen geri geliyor ve daha önce 
değindiğimiz “Zengin daha zengin 
olur” kanunu uygulanmış oluyor. Bil-
mem anlatabildim mi? 

f) BAŞKA ÖNEMLİ KONU: 
EĞER çOCUĞUNUZ DOĞUŞTAN 
ÖZÜRLÜ İSE!!! 

Son zamanlarda sık sık kulağımıza 
gelen bu konu hiç de küçümsenecek 

boyutta değil maalesef.  Vatandaş 
vergi denkleştirme için mali mü-
şavirine başvuruyor ve çocuğunun 
birinin özürlü    olduğunu söylüyor. 
Çocuğun Versorgunsamt`tan aldı-
ğı kimlikte çeşitli harflerin olduğu-
nu gören vergi doldurma yetkilisi, 
çocuğun ne zamandan beri rahat-
sız olduğunu sorunca, oniki yaşına 
gelen çocuğun aslında doğuştan 
beri rahatsız olduğu tespit ediliyor. 
Ailenin derhal Versorgungsamt`a  
başvurarak, çocuğun rahatsızlığının 
doğuştan beri olduğunun, doktorla-
rın tasdiki ile belgelenmesi sağla-
nıyor ve geçmiş tüm yıllara ait vergi 
denkleştirmelerinin maliyeden dü-
zeltilmesi sağlanıyor.   Tabii ki aileye 
en azından maddi teselli oluyor. Bu 
durum bilhassa 2021 yılından itiba-
ren  Behindertenpauschbetrag diye 
adlandırılan özürlülük muafiyetinin 
yüzde yüz artırılması ile başka bir 
önem kazanmış bulunuyor. Örne-
ğin yılda 3.700 euro olan muafiyetin 
tam iki katı olan 7.400 euroya yük-
seltilmesi hiç de küçümsenecek şey 
değildir. Tabii ki çocukla ilgilenen 
kişilerin (genellikle annelerin) adına 
düşülen 1.800 euroluk muafiyeti de 
unutmamak gerekir. 

çOCUK PARASI DEVAMLI 
ÖDENİR 

Bize gelen bilgilere göre, çok sayıda 
vergi mükellefi rahatsız (özürlü) olan 
çocuklarına çocuk parası alamadık-
larından yakınmaktadırlar. Bazılarını 
yanlış bilgilendiriyorlar, bazıları da 
her nedense ilgilenmiyorlar. Oysa bu 
onların yasal haklarıdır. Genellikle 
çocuğun özel durumuna bakılarak 
çocuk parası ödeniyor. Eğer kimli-
ğinde H (Hilfsbedürftig) yazılıysa o 
çocuklar için ömür boyu çocuk pa-
rası ödenecek demektir. 

Yaşı ne olursa olsun özürlü çocuk 
için çocuk parası alındığı süre, ver-
gi denkleştirmede de otomatikman 
çocuk muafiyetinden yararlanılır. 

ASIM 
TOZOĞLU 

069 - 73 19 19
www.tican-krone.de
info@tican-krone.de 

YILLARDIR UYARMAMIZA 
RAĞMEN HEP AYNI HATA: 
OKUMAMAK!!! 
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Meşhur Asya Mutfağı Seviliyor

Restaurantımızda sürekli gelen müda-
vimlerimiz var. 20 yıl önceki bebekler 
ailesi ile geliyordu. Şimdi büyüdüler 
kendileri geliyor...
Tayland mutfağını bilen çok değerli 
Taylandlı aşçılarımızın yanı sıra öğret-
tiğimiz ve sektöre kazandırdığımız Tay-
landlı olmayan Farklı ülkelere mensup 
aşçılarımız da var.
20'inci yılımızda restorasyon yapmak 
istedik. İstanbul'dan iç mimarlar ile ça-
lıştık. 20 yıllık geçmişimizi ve hikaye-
mizi anlatık. Hayallerimizi mekanımıza 
yansıttılar. Çok memnun kaldık.
Bizim damak tadımıza uygun menüleri-
miz var. Kırmızı et, beyaz et, tavuk, balık 
ve ördek var. Sektöre ilk girdiğimizde en 
çok zorlandığımız konu ördek etini helal 
olarak üreten firma bulmak oldu. Çok 
şükür bir Suudi Arabistan firması Tay-
land'taki Dünyaca ünlü ördek firmasını 
satın almış ve yıllardır helal üretim ya-
pıyor. Ördeklerimizi bu firmadan alıyor 
ve müşterilerimize gönül rahatlığı ile 
sunuyoruz

Farklı Damak Lezzetleri Arayanlar 
Meşhur Thai-Curry Frankfurt'ta

Meşhur Thai-Curry yemeklerimizin yanı 

sıra baharatlı menülerimiz mevcut. Ba-
haratlarımız baskın ve rahatsız edici 
değildir. Kendi imalatımız soya soslu 
yemeklerimiz. Tercihe göre ekşi, tatlı ve 
acılı ürünlerimiz de var. Tabi standart 
bir menü ile sunum yapmıyoruz. Yenile-
nen Tayland mutfağını takip ederek yeni 
lezzetleri mifafirlerimizin beğenisine 
sunuyoruz'' dedi.
Thai Snack'ta (Sandweg 6c, 60316 
Frankfurt) helal ürünlerin yanı sıra mi-
safirlerin ibadet edebilmeleri için küçük 
bir mescid var.

Sektörün İlk Tayland Restaurant'ı 20'inci 
Yılında Kendini Yeniledi
2003 yılında Frankfurt'ta açılan ilk he-
lal Tayland restaurantı olan Thai Snack 
20'inci yılında kendini yenileyerek müş-
terilerine hizmet vermeye devam ediyor. 
Yeni mekan hem çok ferah hem de Tay-
land kültürünün izlerini taşıyor.
20 yıl sonra kendini yenileyen Thai 
Snack Restaurant'ın sahipleri Tümer 
Kaplan ve Mustafa Kurutay'dan bilgi al-
dık.

Meşhur Asya Mutfağı Bu Mekanda!

''İlk 3 yıl tanıtım noktasında sıkıntılarımız 
oldu. Farklı bir mutfağı helal konsept ile 
müşterilerimizin beğenisine sunduk. 
Meşhur Asya mutfağını helal olarak 
yapmak istedik. Üniversite öğrencile-
ri ve çevremizdeki insanlar bizi tanı-
dıkça çok beğendiler. Mannheim'dan, 
Hanau'dan ve Mainz'den olsun sadece 
Frankfurt değil yakın şehirlerden insan-
lar bizi duydukça gelmeye başladılar. 
Mesela, bugün Bürstadt'dan bir aileyi 
ağırladık. İnsanlarımız farklı ülkelerin 
mutfak lezzetlerini tatmak istiyor. Fakat 
helal ürünler ile hizmet veren bir işletme 
bulmakta zorlanıyorlar. Biz bu hassasi-
yerlerini dikkate alarak menüler oluştur-
duk. Mutfağımıza giren tüm ürünlerimiz 
helaldir. Müşterilerimizin kendilerini 
rahat hissedebilecekleri bir ortam su-
nuyoruz.

Mustafa Kurutay - Tümer Kaplan
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Almanya'da yıllık 
enflasyon şubatta 

yüzde 8,7 oldu

AOK 
Hessen 

Etnik 
Pazarlama 

Uzman 
Koordinatörü: 

Necati 
Suözer

Türkiye'deki depremzedelerin geçici ola-
rak Almanya'da yaşayan birinci ve ikin-
ci derece akrabalarının yanına gitmeleri 
durumunda Büyükelçilik ve Başkonso-
losluklardan istenilen belgelerden bir ta-
nesi de sağlık sigorta belgesidir.

Sağlık sigortasını hemen hemen Türki-
ye'de bulunan bütün özel sigorta kurum-
ları anlaşma içinde bulundukları banka-
lar üzerinden yapılmaktadır. Özel sağlık 

AB uyumlu TÜFE, şubatta aylık bazda 
yüzde 1 ve yıllık bazda ise yüzde 9,3 
yükseldi.

BERLİN (AA) – Almanya’da yıllık enf-
lasyon, şubatta beklentiler doğrultu-

sunda yüzde 8,7 olarak ölçüldü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Des-
tatis), fiyat artışlarına ilişkin şubat ayı 
öncü verilerini açıkladı. Buna göre, 
Almanya’da ocakta yüzde 8,7 olan 

yıllık enflasyon, şubatta bek-
lentiler dahilinde değişim gös-
termedi.

Almanya'da Tüketici Fiyat En-
deksi (TÜFE) şubatta bir önce-
ki aya göre ise yüzde 0,8 artış 
kaydetti.

Aynı dönemde enerji fiyatla-
rının yıllık bazda yüzde 19,1 
artması dikkati çekerken, yıllık 
artış gıda fiyatlarında yüzde 
21,8 ile ortalamanın üzerinde 
gerçekleşti. Hizmetlerdeki ar-
tış ise yüzde 4,7 oldu.

AB uyumlu TÜFE de şubatta 
aylık bazda yüzde 1 ve yıllık 
bazda yüzde 9,3 yükseldi.

Destatis açıklamasında, Rus-
ya-Ukrayna savaşının başla-
masından beri özellikle enerji 
ve gıda fiyatlarının gözle görü-
lür şekilde arttığı ve bunun da 
enflasyon üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olduğu belirtildi.

Öte yandan, ECB’nin faiz ar-
tırımları konusunda ne kadar 
ileri gideceği ve hangi hızda 
ilerleyeceğini enflasyon görü-
nümü belirleyecek.

Avro Bölgesi için şubat ayına 
ilişkin enflasyon verileri yarın 
açıklanacak.

sigorta işlevinde Rücktransport yani 
tıbbi donanımlı bir uçak ile buradan 
hasta olan şahısın Türkiye´ye geri gö-
türülmesi durumu muhakkak teyit et-
tiriniz. Yurtdışı sağlık sigortası sadece 
acil sağlık hizmetlerini içerir. Yani mev-
cut hastalıklardan ötürü tedavi amaçlı 
olarak kullanılmaz.

Bu sigortadan hariç, Türkiye ve Alman-
ya arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması 
vardır. Bu anlaşma gereği Almanya´ya 
gelen sigortalı SGK´dan acil sağlık 
hizmetlerinin Almanya´da verilebilme-
si için A/T 11 belgesini alıp gelmeleri 

yararlarına olacaktır. Bu gelen belge 
ile size en yakın olan kendinizde üye 
olduğu sigorta kurumuna elinizdeki 
evrakla başvurunuzu yapabilirsiniz. 
Şayet gelen şahısın kronik rahatsızlığı 
var ise A/T 12 belgesini alıp getirmesi 
daha faydalı olur. O zaman rahatsızlığı 
ile ilgili hizmet alımında acil ibaresine 
bakılmadın hizmet alabilir.

Bu teknik bilgiler ile siz değerli okurları-
mızı bilgilendirdiğimizi ümit ediyorum.

Tekrar milletimizin başı sağ olsun, ölü-
lerimize Allah´tan rahmet, yaralılarımı-
za da acil şifalar diliyorum.

Almanya'da birinci ve ikinci derece akrabaları 
bulunan Depremzedeler için Büyükelçilik ve 
Başsonsolosluklardan istenen belgelerden bir 
tanesi de Sağlık Sigorta Belgesidir
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Seit 1991

facebook.com/harputrestaurantharputrestaurant

Wellritzstr. 9, 65183 Wiesbaden • Tel.: 0611-40 61 96
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www.harputrestaurant.de

             ▶ Günlük taze Yemeklerimiz ▶  Lokma tatlılarımız  
▶ Odunlu Taş Fırınımız ▶  Izgaralarımız  ▶ Antep Katmeri  ▶ Dönerimiz kendi imalatımızdır

             ▶ Günlük taze 

DÜĞÜN, NİŞAN ve Özel günleriniz için müstakil 70 KİŞİLİK 
SALONUMUZ ile hizmetinizdeyiz

Biz bu işe gönül 

ve emek verdik. 

Alınteri döktük. 

Biz bu işi gönülden 

sevdik.sevdik.sevdik.
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Köln, 26.02.2023:  Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği (DİTİB) 26 Şubat 2023 tari-
hinde düzenlediği 19. Olağan Genel Ku-
rul Toplantısı ile yeni yönetim kurulunu 
seçti. 
19. Dönem DİTİB Yönetim Kurulu 
DİTİB’in yeni yönetim kurulunda görev 
dağılımı şu şekilde oluştu: 

Genel Başkan: Dr. Muharrem Kuzey, 
İlahiyatçı
Genel Başkan Yardımcısı: Erdinç 
ALTUNTAŞ (Yüksek Mühendis, 
Baden-Württemberg DİTİB Eyalet 
Birliği Başkanı)
Genel Sekreter: Eyüp Kalyon (İlahi-
yatçı) 
Genel Sekreter Yardımcısı: 
Muhammet ŞAHİN (İlahiyatçı)
Muhasip: Adem ONUR (Bilgisayar 
Mühendisi, Köln DİTİB Eyalet Bölge 
Birliği Başkanı) 

Muhasip Yardımcısı: Kenan KİRAZ 
(NRW DİTİB Eyalet Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi)
Yönetim Kurulu Üyesi: Dr. Emine 
SEçMEZ (Psikolog)

Genel Başkan Dr. Muharrem Kuzey, 
yaptığı açıklamada şunları vurgula-
dı: "Zor zamanlarda göreve seçilmiş 
bulunmaktayız. Türkiye ve Suriye'de 
meydana gelen asrın felaketi deprem 
hepimizi derinden üzmüştür. Depremin 
gerçekleştiği günden bu güne kadar ol-
duğu gibi bundan sonrada DİTİB ailesi 
olarak depremden etkilenen bölgeye ve 
orada yaşayan kardeşlerimize yönelik 
yardımlarımız devam edecektir. 

Memnuniyetle ve minnetle üstlendi-
ğimiz bu sorumluluk, yapılan seçimle 
bizlere tevdi edilmiştir. Nitekim bu tür 
sorumluluklar her Müslüman'ın onurla 
üstlenmesi gereken görevlerdir. Özel-
likle Ramazan ayının başlamasına sayılı 
günler kala, dünya genelinde insanlığın 
içinde bulunduğu sıkıntı ve sorunlar 
karşısındaki sorumluluklarımız daha da 
artmaktadır.

DİTİB, özellikle sosyal, gençlik, kadın 
ve yaşlılara yönelik çalışmalarının yanı 
sıra İslam din dersleri, İmam eğiti-
mi, burs programları, manevi rehberlik 
veya mültecilere yardım gibi konularda 
da toplumsal barışa ve Müslümanla-
rın katılımına yönelik önemli katkılarda 
bulunmaktadır. Ne yazık ki bu katkı-
lar çoğu zaman sekteye uğratılmakta, 

yadsınmakta, tersine çevrilmekte veya 
göz ardı edilmektedir. Camiler, İslam 
ve Müslümanlar hakkındaki tartışma-
lar hala tartışılmaya ve sosyal kültürü-
müzü zehirlemeye devam etmektedir. 
Karşılıklı dayanışma ve saygı, öncü 
kültürümüzün kalıcı bir parçası haline 
gelmelidir. DİTİB bu noktada da üzerine 
düşen katkıyı sunmak ve dini bir cema-
at olarak sorumluluğunu faaliyetlerinin 
merkezine yerleştirmek arzusundadır. 
Bu husussa resmi dini cemaat olabilme 
ve bir sonraki adımda resmi kamu ku-
ruluşu olarak tanınma yolundaki gerekli 
adımlar da dahildir.

Ancak bu şekilde Müslümanların ku-
rumsal ve sosyal uyumu inandırıcı bir 
şekilde başarıya ulaşabilir. Bu süreçler-
de DİTİB, Devletle, Almanya'daki diğer 
İslami ve aynı zamanda diğer dinlere 
mensup dini cemaatlerle işbirliğini daha 
da güçlendirecektir.

DİTİB, tüm hizmetleriyle, camileriyle, 
bölge ve eyalet dernekleriyle, İslam'ın 
kaynak ve akıl odaklı yorumunun ve 
tüm Müslümanlar açısından otantik uy-
gulamasının en güçlü ve en önemli ga-
rantörüdür ve böyle olmaya da devam 
edecektir. 

Bütün DİTİB camiasına ve özellikle de 
DİTİB’in her bir gönüllüsüne ayrı ayrı 
teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunu-
yoruz. Kurumumuzun tarihine ve geli-
şimine, sürekli büyüyen dini ve sosyal 
hizmetlerimize gururla bakıyoruz. Aynı 
zamanda, teşkilatımızda geliştirmeye 
ve hizmete dönüştürme hazır büyük bir 
potansiyeli de görüyoruz."

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)Dr. Muharrem Kuzey

DİTİB Yeni Yönetimini Seçti



Mart 2023 19

EN HÜZÜNLÜ GÜNÜNÜZDE YANINIZDAYIZ
IN SCHWEREN STUNDEN SIND WIR BEI IHNEN

HERKES ÖLECEK YAŞTADIR / DER TOD KENNT KEIN ALTER

IGMG RNS Bölgesi her sene 
geleneksel olarak düzenledi-
ği önden gidenler programını 
Ludwigshafen bölge merkezi 
salonunda depremde vefat 
edenler ve önde gidenleri an-
mak ve dua etmek için yoğun 
bir katılımla bir araya geldi.
Programa genel merkezden 
genel başkan danışmanı 
Ramazan Uçar, RNS Bölge 
başkanı Şerif Aslan, böl-
ge yürütme kurulu, cemiyet 
başkanları, hocaefendiler ve 
çok sayıda vatandaş katıldı. 
IGMG RNS Bölge Başkanı 
Şerif Aslan katılımcılara te-
şekkür etti ve Önden Giden-
leri şöyle anlattı: “Yolumu-
zu aydınlatan, bize öncülük 
eden, zor zamanlarda hak 
dine sahip çıkarak âdeta üm-
mete yeniden yön veren ve 
yol gösteren insanlar vardır. 
Bu öncüler mücadelede bü-

yük zorluklara göğüs geren 
büyüklerimizdir. Geçmişini 
bilmeyen geleceğini sağlam 
temellere inşa edemez. Ön-
cülerimizi sadece anlamakla 
kalmayacağız onların bırak-
tığı yerden devam edeceğiz. 
Gerçek ahde vefa, mücade-
lede sabır etmek ve yoldan 
sapmadan yola devam et-
mektir. Bizler bu davaya sa-
hip çıkarak ve bizden sonraki 
kuşakların da sahip çıkma-
sını sağlayarak ahde vefanın 
en büyüğünü göstermiş olu-
yoruz. Onlar, inanç, dirayet 
ve samimiyetleri vesilesiyle 
tarihi etkilediler. Ümmete ön-
cülük eden Müslümanların 
devamlı surette anılmaları 
gerekmektedir. Zira onları 
unutmak, canları pahasına 
çektikleri zorlukları unutmak 
anlamına gelir.” dedi. 
IGMG Genel merkez başda-

nışmanı Ramazan Uçar 
da cami ve teşkilatları-
mızın kuruluş aşamasın-

da büyük emeği olan kurucu 
neslin anılması ve yeni ku-
şaklara onların tanıtılması ve 
mücadelelerinin aktarılması 
programın amaçları arasın-
da bulunmaktadır. Elbette 
Avrupa’nın iman ve İslam 
açısından yeşermesine, çok 
büyük imkansızlıklara rağ-
men, diş ve tırnaklarından 
artırarak teşkilatlar kuran, 
camiler bina eden, cemaa-
ti toplayan, çoluk çocuğun 
dinini öğrenecekleri eğitim 
kurumları ihdas eden; bir 

kısmı tekrar göçerek ana-
vatana dönen bir kısmı ise, 
vefat edip huzur-u ilahiye 
rihlet eden birinci ve ikinci 
kuşak gurbetçilerimizi de bu 
programlarda hatırlanacak 
ve programa dahil edilecek-
tir'' dedi. Ayrıca kendisinin 
deprem bölgesinde gözlemci 
olarak bulunduğunu ve ora-
daki durumu anlatırken sa-
londa duygulu anlar yaşandı. 
Programın sonunda deprem-
de vefat edenlere ve önden 
gidenlere dualar edildi. 
MEHMET CALAY -
Ludwigshafen   

IGMG RNS Bölgesinde "Önde Gidenler" 
Programı Düzenlendi
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Türkiye’yi derinden sarsan ve 
hepimizi büyük bir üzüntüye 
boğan depremlerin ardından 
bölgedeki büyük yardım ihtiyacı 
devam ediyor. Islamic Relief 
Almanya Genel Müdür Yardımcısı 
Nuri Köseli, zekât bağışlarının 
ihtiyaç sahiplerine ve depremden 
etkilenen afetzedelere nasıl 
destek olduğunu anlattı.   

Merhaba Nuri Bey. Yardımlaşmanın 
önemini her zamankinden çok 
anladığımız bir dönemden 
geçiyoruz. Bu süreçte çalışmalarınız 
nasıl devam ediyor?

Merhabalar. Öncelikle Türkiye’de ve 
Suriye’de depremlerden etkilenen 
herkese ve hepimize çok geçmiş 
olsun diyorum. Kaybettiklerimize 
Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil 
şifalar diliyorum. Almanya’dan da 
bu felaketin acısını en derin şekilde 
hissettik ve tüm ekiplerimizle birlikte 
ilk günden itibaren yaraları sarmak, 
bölgeye yardım ulaştırmak için 
harekete geçtik. Bölge ekiplerimiz 
felaketin hemen ardından sahadaydı. 
Biz de bağışçılarımızdan yardım 
toplamak için iletişimlerimize 
başladık. Bölgede hem gıda hem 
de diğer acil ihtiyaçların dağıtımını 
sürdürüyoruz.

Zekât bağışları da bu amaçla 
değerlendiriliyor mu?

Evet, zekâtın kimlere verileceği 
bellidir ve bunlardan biri de 
yoksullar olarak belirtilir. Şu an 
deprem bölgesindeki afetzedelerin 
her şeylerini kaybettiğini 
düşündüğümüzde zekât 
bağışlarından yararlanabileceklerini 
görüyoruz. Biz de yardımları 
ulaştırmak için zekât bağışlarını 
değerlendiriyoruz. 

Zekâtın sadaka veya diğer 
bağışlardan farkı nedir?

Öncelikle zekât vermek dinimizin 
şartlarından biri. Nisap miktarının 
üzerinde mal varlığı olan herkes 

için zekât vermek farz. Bu da mal 
varlığının %2,5’unun, zekât olarak 
niyet ederek bağışlaması şeklinde 
yapılıyor. Hesaplaması karmaşık 
olabildiğinden internet sayfamızda 
bir Zekât Hesaplama Aracına yer 
veriyoruz. Ziyaretçilerimiz burada 
zekâta tabi olan mallarının değerini 
girerek, borç ve kredi miktarlarını 
düşerek vermesi gereken zekât 
miktarını hesaplayabiliyorlar. 
Ardından da tek tıkla güvenli bir 
şekilde bağış yapabiliyorlar. Zekât 
bağışlarının tamamı zekât almaya 
hakkı olan kişilere ulaştırılıyor.

Zekâtın dinî açıdan önemi hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?

Bereketin Allah’tan geldiğine 
inananlar için, yani tüm 
Müslümanlar için, “zekâtla 
vermemiz gereken miktar bize değil, 
almayı hak edenlere aittir” anlayışı 
hâkim olmalı. Zekât sosyal adaleti 
sağlamanın en etkili yollarından 
biri. Islamic Relief dünya çapında 
zekât bağışlarını uzun dönemli, 
sürdürülebilir projelerde, kalkınma 
projelerinde değerlendiriliyor. 
Bunlar bölgeleri kalıcı bir şekilde 
geliştiriyor, insanların meslek 
edinmelerini, kendi onurlarıyla, 
kimsenin boyunduruğu altında 
olmadan yaşamalarını sağlıyor. 

Bunlar çok değerli şeyler ve zekât 
bunları başarmanın bir yolu. Kişisel 
olarak arınmamızı, malımızın 
arınmasını sağlarken aynı zamanda 
fakirliğe de kalıcı bir çare sunuyor. 

Genellikle zekâtı Ramazan 
döneminde vermek gibi bir 
alışkanlık mevcut. Böyle bir 
gereklilik var mı?

Tüm Müslümanlar olarak paylaşma, 
yardımlaşma duygularımız Ramazan 
ayında daha güçlü, daha coşkun 
oluyor. Sanıyorum zekât bağışlarının 
bu döneme daha sık denk gelmesi 
bu yüzden. Ancak zekât yılın her 
döneminde bağışlanabilir. Önemli 
olan nisap miktarından fazla mal 
varlığına sahip olunan her yıl, yılda 
bir kere verilmesi. Hangi dönemde 
verilmesi gerektiğine dair bir şart yok.

Şu anda devam eden diğer 
projelerinizden de bahsedebilir 
misiniz?

Malum önümüz Ramazan. Bir kere 
daha kavuşmanın sevincini şimdiden 
yaşıyoruz. Ancak dünyada iklim 
krizinin ve savaşların da yol açtığı, 
2. Dünya Savaşı dönemini katlayan 
sayıda mülteci ve milyonlarca aç 
insan var. Her sene olduğu gibi bu 
sene de gıda paketi yardımlarımızla 
onların yanında olacağız ve 
onlarca ülkede bu gıda paketlerini 
muhtaçlara ulaştıracağız. Bu 
muhtaçların başında Türkiye’de ve 
Suriye’de depremden etkilenenler 
geliyor. Böylece Ramazan’ı aç kalma 
endişesiyle geçirmeyecekler. 

Verdiğiniz değerli bilgiler için çok 
teşekkür ederiz Nuri Bey.

Ben teşekkür ediyorum. Değerli 
okuyucularınıza da bağışlarıyla 
depremzedeleri ve tüm muhtaçları 
hatırladıkları için minnetimi 
iletiyorum.
 

Islamic Relief’e bağış yapmak için 
www.islamicrelief.de adresini ziyaret 
edebilir ya da 0221 200 499-0 
numaralı bağış hattını arayabilirsiniz. 

“Zekât bağışlarıyla depremzedelere 
yardım ulaştırıyoruz.”

Nuri Köseli – Islamic Relief Almanya 
Genel Müdür Yardımcısı
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her şeyini kaybedenlerin

islamicrelief.de/zekat

İrtibatlarımız:

Berlin Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin 
 Tel.: 030 611 26 00 · berlin@islamicrelief.de
Essen Altendorfer Str. 312, 45143 Essen
 Tel.: 0201 614 46 55 · essen@islamicrelief.de
Köln Neusser Str. 723-725, 50737 Köln 
 Tel.: 0221 200 499-0 · koeln@islamicrelief.de
Münih Telefon 0176 300 499 24
 muenchen@islamicrelief.de

Zekâtını web sitemizden bağışlayabilirsin: 

Zekâtın

yaralarını

sarsın.

Birlikte daha iyi bir gelecek için 
Islamic Relief Deutschland e.V.
Bağış Hesabı: Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE94 3705 0198 0012 2020 99
BIC: COLSDE33XXX

Bağış Hattı:

0221 200 499 - 0
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Meşhur Anteplioğlu Baklavaları Rüsselsheim ve 
Wiesbaden'den sonra 3'üncü şubesi  Darmstadt'ta 
(Adelungstraße 33, 64283 Darmstadt) açıldı. 

Anteplioğlu Baklavaları sahibi genç girişimci Harun Güngör 
açılış öncesi kısa bir konuşma yaptı.
''Biz Anteplioğlu'nun görünen yüzüyüz. Arkada görünmeyen 
birçok kahramanımız var.
Tepsilerimizi yıkayan ablalarımız ve hamurlarımızı açan us-
talarımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. 
Köyse fıstıklarımızı yetiştiren değerli babam ve duaları-
nı hiçbir zaman eksik etmeyen canım annemin ellerinden 
öpüyorum. Açılışımıza uzaktan ve yakından katılan herkese 
çok teşekkür ediyoruz. 

Anteplioğlu 
Baklavaları'nın 
3'üncü Şubesi 
Darmstadt'ta 
Açıldı

Büyük emekler sonucu Darmstadt'a çok güzel bir mekân 
açarak Anteplioğlu kalitesini sunmaya devam edeceğiz.'' 
dedi. Daha sonra kurdele kesildi.
Genç girişimci ve aynı zamanda baklava ustası Harun Gün-
gör, çok yakında Hanau'da 4'üncü şubelerini de açacakla-
rını belirtti. 
Sevdikleriniz ve dostlarınızı damak çatlatan bu lezzetler ile 
buluşturabilir ve online sipariş için (www.anteplioglu.de) 
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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Başbakan Olaf Scholz: "Şuna ina-
nıyorum, toplumumuzdaki uyumu 
ancak kurbanların anısını görünür 
kılarak güçlendirebiliriz. Onların 
isimleri bizim siyasi mirasımızdır."
Federal İçişleri Bakanı Nancy Fae-
ser: "Aşırı sağcılık, toplumumuzun 
barış içinde birlikte yaşamasını teh-
dit etmeye devam ediyor."

HANAU (AA) - Almanya'nın Hanau ken-
tinde 19 Şubat 2020'de düzenlenen ırk-
çı terör saldırısında hayatını kaybeden; 
aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi, 
bu kentte düzenlenen etkinlikte anıldı.
Hanau ve Dietzenbach mezarlıklarında 
düzenlenen törende ırkçı terör saldırı-
sında yaşamını yitirenler için Yasin-i 
Şerif okundu, dualar edildi.
Heumarkt Meydanı'nda düzenlenen res-
mi anma törenine Alman Federal İçişle-
ri Bakanı Nancy Faeser, Hessen Eyalet 
Başbakanı Boris Rhein, Hanau Belediye 
Başkanı Claus Kaminsky, Türkiye'nin 
Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer 
ve şehir yöneticileri katıldı.
Federal İçişleri Bakanı Faeser, ırkçı 
saldırıda evlatlarını kaybeden ailele-
rin acısını paylaştığını ve ülkedeki aşırı 
sağcılığın toplumun barış içinde birlikte 
yaşamasını tehdit ettiğini söyledi.
Almanya’da pek çok kişinin aşırı sağcı 
kışkırtmayı, şiddeti, düşmanlığı ve dış-
lanmayı her gün yaşadığına işaret eden 
Faeser, "Aşırı sağcılık, toplumumuzun 
barış içinde birlikte yaşamasını tehdit 
etmeye devam ediyor." ifadesini kullan-
dı.

Hanau Belediye Başkanı Kaminsky da 
burada yaptığı konuşmada, ırkçılık ve 
nefret söylemine karşı mücadele çağrı-
sında bulundu.
Temel hakların değerli olduğunu vurgu-
layan Kaminsky, "Hepimizin paylaştığı 
sorumluluğu kabul edelim ve ülkemiz-
deki bireyler veya azınlıklar, onurların-
dan mahrum bırakıldığında ayağa kal-
kalım." dedi.
Irkçı saldırıda yaşamını yitirenlerin ya-
kınları ise yaptıkları konuşmalarda, ola-
yın tüm açıklığıyla ortaya çıkarılmasını 
isteyerek ırkçılığı ve yabancı düşmanlı-
ğını kınadı.

Şansölye Scholz, Hanau 
kurbanlarını andı

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, söz 

konusu terör saldırısının üçüncü yılı do-
layısıyla Twitter hesabından paylaşım-
da bulundu.
Yaşamını yitiren 9 gencin isimlerini 
paylaşan Scholz, mesajında, "Şuna ina-
nıyorum, toplumumuzdaki uyumu an-
cak kurbanların anısını görünür kılarak 
güçlendirebiliriz. Onların isimleri bizim 
siyasi mirasımızdır." ifadelerini kullandı.

Irkçı terör saldırısı

Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi 
iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırı-
sında, aralarında 4 Türk'ün de bulundu-
ğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Özel harekat timinin düzenlediği ope-
rasyonda, saldırıyı düzenleyen 43 ya-
şındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 
72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bu-
lunmuştu.
Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi ol-
duğu ve ardında bir mektupla video bı-
raktığı kaydedilmişti.
Dönemin Başbakanı Angela Merkel sal-
dırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de 
zehirdir ve bu zehir toplumumuzda var-
dır." ifadelerini kullanmıştı.
Federal Savcılık tarafından Aralık 
2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla 
ilgili soruşturma kapsamında başka ki-
şilerin suç ortağı, azmettirici veya yar-
dımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı 
bulunduğuna dair yeterli delil buluna-
madığı gerekçesiyle takipsizlik kararı 
verildiği bildirilmişti.

Irkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler 
Hanau'da anıldı
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DTGB (Deutsch-Türkischer Gewerbebund e. V.) Başkanı 
Turgut Sezgin beraberindeki heyet ile birlikte Türk Hava 
Yolları Frankfurt Müdürü Serkan Binyar'a iade-i ziyaret-
te bulundu.  

Dernek Başkanı Turgut Sezgin, merkez üssü Kahra-
manmaraş olan ve "asrın felaketi" olarak nitelendiri-
len depremin ilk anından itibaren yardımların deprem 
bölgesine ulaştırılması noktasındaki büyük katkıların-
dan dolayı Türk Hava Yolları Frankfurt Müdürü Serkan 
Binyar'a bir teşekkür plaketi takdim etti.

Turgut Sezgin'den 
Serkan Binyar'a 
İade-i Ziyaret
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Öncelikle Milletimizin başı sağolsun. 
Depremde hayatını kaybeden vatan-
daşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı-
lara acil sefalar diliyorum. Bu ayki ya-
zımda depremden dolayı, Havayolların 
göstermiş olduğu desteklerini özet-
lemeye çalışacağım. Öncelikle Türk 
Havayolları, SunExpress Havayolları, 
Corendon Airlines, Pegasus Airlines'a 
gösterdikleri mücadeleden dolayı Te-
şekkür etmek istiyorum.  

Ahmet Bolat: Rezervasyon 
yok, bilet almak yok! 

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Ku-
rulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet 
Bolat: ''Demin konan ilave seferlerle 
bugün tahliye edilecek yolcu sayımızı 
30.600'e çıkardık. Rezervasyon yok, 
bilet almak yok. En yakın havalimanı-
na gidin. Sıraya alacaklar sizi. Bura-
dan yolladığımız sandviçler ve meyve 
sularını size sürekli ikram edecekler. 
Biterse yenilerini yolluyoruz. Sıranız 
geldiğinde de lütfen sakince uçağa ge-
çin. İstanbul ve Ankara’da sizleri bek-
liyoruz.“ 

Türk Havayolları: Biz bir 
Aileyiz! 

Bayrak taşıyıcımız Türk Havayolları 
şimdiye kadar deprem ile ilgili: „1.516 
gidiş dönüş sefer yani 3032 uçuş ger-

çekleştirdi. 265.754 vatandaşımızı 
tahliye etti. 143.740 kurtarma ekibi 
ve insani yardım personelini deprem 
bölgesine götürdü. 177 kargo seferi 
ile 10.753 ton yardım malzemesi taşı-
dı.“ Ayrıca Türk Havayolları „Tek Yürek 
Türkiye“ kampanyasında İki Milyar TL 
deprem için bağışta bulundu.  

Max Kownatzki: 
Tüm SunExpress ekibi deprem 
bölgesinde ihtiyaç duyulan 
yardımı sağlamaya hazır 

SunExpress CEO'su Max Kownatzki: 
„Kurtarma ve sağlık ekiplerini bölge-
ye taşımak için çok sayıda özel uçuş 
planladık ve tüm yardım malzemelerini 
ücretsiz olarak taşıyacağız. Ayrıca şir-
ketimiz bünyesinde bir bağış kampan-
yası başlatan kurumsal gönüllü eki-
bimiz Guardian Angels'a da teşekkür 
etmek isterim. Desteğiniz ve dayanış-
manız için herkese teşekkür ederim.“  

Güliz Öztürk: Bu zorlu günleri 
hep birlikte aşacağız! 

Pegasus Airlines CEO´su Güliz Öztürk: 
„Depremden etkilenen vatandaşla-
rımız için deprem bölgesinden çıkış 
uçuşlarının tamamı ücretsizdir! Ada-
na, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, 
Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlı-
urfa meydanlarından çıkışlı planlanan 
tüm yurt içi aktarmasız uçuşlarımız 
12 Şubat 2023 tarihi de da-
hil olacak şekilde ücretsiz-
dir. Ek sefer düzenlediğimiz 
tüm uçuşları flypgs.com veya 
mobil uygulamamızdan takip 
ederek, rezervasyon yapabi-
lirsiniz. Deprem bölgelerine 
destek verebilmek amacıyla 
AFAD ve yetkili makamların 
yardım ekipleri ve ihtiyaç du-
yulan malzemelerin bölgeye 
ulaştırılması ve depremden 
etkilenen vatandaşlarımızın 
tahliyesi için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.“ 

Corendon Airlines: Bu 
zor günleri dayanışma 
ile hep birlikte aşacağı-
mıza inanıyoruz! 

Corendon Airlines: „Bu afet-
ten etkilenen şehirlerimizdeki 
ihtiyaçlara Corendon Turizm 
Grubu Şirketlerinin imkan-

ları ve çalışma arkadaşlarımızın öz-
verileri ile seferber olarak elimizden 
geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. 
Yetkili kurumların koordinasyonunda 
bölgeye yardım ve kurtarma uçuşları 
düzenliyor, grup otellerimizin kapısını 
afetzedelerimize açıyoruz. Bir daha 
yaşanmamasını dilediğimiz bu fela-
kette yaşamını yitiren vatandaşları-
mıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır 
diliyoruz.” 

SunExpress Havayolları 10 ton 
yardım malzemesi ulaştırdı  

SunExpress’in DPD, FIEGE, time: 
matters, CB Customs Broker GmbH 
ve Lufthansa Cargo iş birliğiyle 17 
Şubat’ta hayata geçirdiği inisiyatif-
le bölgeye toplam 1000 ton yardım 
malzemesi ulaştırılması bekleniyor. 
Bu kapsamda, Almanya’dan bireysel 
olarak yapılan bağışlar Türkiye’ye dü-
zenli ve hızlı bir şekilde ulaştırılıyor. 
SunExpress CEO´su Max Kownatzki 
yaptığı açıklamada: „XQ8881 özel bir 
görev üstlenmeye hazır! Birlikte yar-
dım ediyoruz, SunExpress'in özel kar-
go uçuşlarının ilki dün Frankfurt'tan 
havalandı. Bu uçuşta, acil olarak ihti-
yaç duyulan yardım malzemelerinden 
oluşan 1.000'den fazla koli taşıdık. Bu 
bağışların tamamı Türkiye'deki Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tara-
fından depremden etkilenen şehirlere 
dağıtılacak“ 

HAVACILIK

MEHMET KESER

Milletimizin 
Başı Sağolsun! 

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve 
İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat (solda), "Tek 
Yürek Türkiye" kampanyası kapsamında şir-
ketin açıkladığı 2 milyar lira değerindeki çeki 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya (sağda) teslim 
etti.
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THY'nin "Tek Yürek" 
isimli 400'üncü uçağı 
depremzede çocuklar 

ve aileleri için 
havalandı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) 
400'ncü uçağının ilk yolcuları, asrın felaketinden 
etkilenen illerdeki depremzede çocuklar ve aileleri 
oldu.

Bir süre önce Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 
teslim alınan 329 koltuk kapasiteli A350-900 tipi 
uçak, THY Teknik AŞ'nin Atatürk Havalimanı'nda-
ki hangarında özel olarak boyanarak filoya katıldı. 
"Tek Yürek" adı verilen filodaki 400'üncü uçağın ilk 
seferi, depremzede çocuklar ve aileleri için orga-
nize edildi.

Adıyaman, Hatay (Reyhanlı, Antakya), Gazi-
antep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve 
Osmaniye'den gelerek Sancaktepe'deki Kre-
di Yurtlar Kurumu yurdunda misafir edilen 169 
depremzede çocuk ile anne ve babaların yer al-
dığı 106 özel yolcunun bulunduğu uçak, İstanbul 
Havalimanı'ndan havalandı.

Özel uçuşta İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Er-
ten, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başka-
nı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal 
Ekşi ve şirketin diğer üst düzey yöneticileri de yer 
aldı. Yöneticiler, uçuş öncesi THY'nin İstanbul Ha-
valimanı İç Hatlar Gidiş Terminali'ndeki CIP Salo-
nunda ağırlanan çocuklar ve aileleriyle bir araya 
geldi.

İstanbul Havalimanı'nda kalkan TC-LGH kuyruk 
tescilli uçak, özel yolcuları ile İzmir semalarına 
kadar uçtuktan sonra İstanbul'a geri gelecek.
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Kıymetli Okurlar,
Cumhuriyetin ilk yıllarında köylerde 

yaşayan insan nüfusunun, şehirlerde 
yaşayan insan nüfusuna oranla beş kat 
fazla olduğu ancak 1960’lardan itibaren 
köyden kente hızlı bir göçün gerçekleş-
tiği bilinmektedir. Göçün hızlı bir şekil-
de gerçekleşmesi şehir planlamalarının 
yapılamamasına, yapılan planların ise 
hayata geçirilememesine sebep olmuş-
tur. Bununla birlikte yerel belediyelerin 
iş yükü artarak denetleme problemleri 
ortaya çıkmıştır. İnsanın zaruri ihtiyaç-
larının temelini oluşturan barınma, yo-
ğun göç ile birlikte çarpık kentleşmeyi 
beraberinde getirmiştir. Bugün metropol 
olarak adlandırdığımız şehirlere baktığı-
mızda düzensiz, sistemsiz ve kalitesiz 
birçok konutun olduğu gözlemlenmek-
tedir. Göç ile birlikte oluşan talebi karşı-
lamak adına inşaat sektöründe hızlı bir 
büyüme gerçekleşmiş, kontrolsüz ve de-
netlenmeyen yapılar gökyüzüne yüksel-
meye başlamıştır. Bu durum zamanında 
mülk sahibi olmak isteyen insanımıza 

fırsat gibi gözükmüş olsa da günü-
müzde ciddi can ve mal kayıplarına 
sebep olma ihtimali yüksektir. 

Birinci derece deprem bölgesi olan 
Türkiye’nin genel bir bölümünde şe-
hirlerin kurulumu ova kesimlerinde ve 
iç içedir. Bu durum olası depremlerde 
can ve mal kaybını ciddi oranda te-
tiklemektedir. Bunun yanında alt yapı 
sorunu her geçen gün büyümektedir. 
Temiz içme suyunun yanında kanali-
zasyon hatları düzensiz ve eskidir. Bu 
durum birtakım sağlık problemlerini 
de beraberinde getirmektedir. Şehir-
leşmede yapılan bir diğer yan-
lış ise gevşek zemine, usul dışı 
yapılan dikey mimaridir. Uygun 
yöntem ve koşullarda yapıldığı 
sürece dikey mimari sorun teş-
kil etmemektedir. Temel derin-
liğini etkileyen faktörler zemin 
değerleri ve sağlam zeminin 
derinliğidir. Literatürde bina te-
mel derinliğinin, bina yüksekliği-
nin 1/6 sı olması önerilir ancak 
Kahramanmaraş depreminde 
yan yatan on kata sahip ancak 
bir metre temeli olan binalar 
gözlemlenmektedir. Bu durum 
yapı usulsüzlüğünün yanında 
denetim eksikliğini gözler önüne 
sermektedir. 

1999 depremi sonrası gün-
deme gelen niteliksiz ve sağ-
lam olmayan konutlar sorunu 
, 2012 yılında 6306 sayılı afet 
riski altındaki alanların dönüş-
türülmesi hakkında düzenlenen 
kanun ile çözüme kavuşmuştur. 
Bu yasa kapsamında depreme 
dayanıklı olmadığı anlaşılan ya-
şam alanları, mülk sahiplerinin 
onayı ile bölgeye uygun mimari 
yapı çerçevesinde yenilenmek-
tedir. 2012 yılında çıkartılan 
yasa ile günümüze kadar yakla-
şık 1.4 Milyon konutun yenilen-
diğini, yenilenmesi gereken 6.7 
milyon konutun ise sırada bek-
lediği bilinmektedir. 6.7 milyon 
konutun içerisinde aciliyet arz eden 
tehlikeli konut sayısı 1.5 milyon olarak 
kayıtlardadır. 1.5 milyon aciliyet arz 
eden konutların ise 300 binden faz-
lası İstanbul’dadır. Uzmanların yakın 
gelecekte beklediği olası bir Marma-
ra depreminde bu konutlar ciddi risk 
teşkil etmekte olup, en kısa sürede 
yenilenmesi gerekmektedir. Ancak in-
sanlar yüksek kârlılık peşinde koşup, 

anlaşmazlıklar yaşayarak bu yenileme 
sürecini geciktirmektedir. Bu sayede 
hem kendi hem de sevdiklerinin ha-
yatını riske attığının farkında olmadan 
yaşamaya devam etmektedir. Bu bek-
leyişin altında yatan temel sebeplerin 
başında mülk sahipleri arasında olu-
şan anlaşmazlıkların yanı sıra müte-
ahhitler ile yine mülk sahipleri arasın-
da yaşanan sorunlar yer almaktadır. 
6306 sayılı afet riski altındaki yapıların 
dönüştürülmesi yasasına ek olarak bu 
anlaşmazlıkların çözümü ve bu mülk-
lerin acilen yenilenmesi ile ilgili ek ça-
lışma acilen gerekmektedir. 

Değerli Okurlar, 

İktisatta fırsat maliyeti kavramı, 
bir iş ya da uğraş için harcadığımız 
zamanın getirisini farklı bir iş ya da 
uğraş için harcandığı fazedildiğinde 
oluşabilecek olası getiri ile karşılaş-
tırır. ‘Bu işi yapmak için harcadığım 
zamanı, farklı bir işi yapmak için kıl-
lansaydım daha çok kazanacak ya 

GayrimenkuL
Köşesi

Rafet Turgut 

(Bright Future Port & Point 
Kurucusu)

e-Mail : rafetturgut@icloud.com

Mesleki 
Sorumluluk 

Bilinci 
Her Konuda 
Faydalıdır 
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da kendimi daha çok geliştirecektim’ 
gibi cümlelerin temelini iktisatta fırsat 
maliyeti oluşturur. Bu cümleleri genel 
olarak emlak piyasası ile ilgilenen ki-
şilerden de duyarız. ‘ Oraya yatırdığım 
parayı zamanında, şuraya yatırsaydım’ 
gibi cümleler ile devamlı karşılaşırız. 
İstisnalar hariç uzmana danışılmadan 
yapılan yatırımların çoğunda bu ve 
benzeri durumlar ile karşılaşırız. Uz-
man gayrimenkulcüler, iktisatta fırsat 
maliyeti kavramını sektörde devamlı 
kullanarak alınacak bir mülke yapıla-
cak yatırımın yıllara oranla getirisini, 
başka bir alanda yapılacak farklı bir 

yatırım ile kıyas ederek müvekkilini 
doğru yönlendirir ve yüksek kârlılığı 
amaçlar. Gerektiğinde gayrimenkulden 
uzak tutar, nakitte kalması gerektiğini 
ya da farklı yatırımlara yönlenmesi ge-
rektiğini dile getirir. Amaçları arasında 
sadece para kazanma değil, kazandır-
mak vardır. 

 İktisatta fırsat maliyeti inşaat sek-

törü için de geçerlidir. Yapılan bir ko-
nutun yapım yılına göre değil, gelecek 
öngörülerine göre inşa etmek hem 
üreticiyi hem de tüketiciyi olası can ve 
mal kayıplardan koruyacaktır. Atılan 
temel, bağlanan demir, uygulanan inşa 
yöntemi ve kullanılan malzeme ne ka-
dar usule uygun olursa o kadar kişiye 
avantaj sağlayacaktır. Kalitenin teme-
lini bilindiği üzre denetleme oluştur-
maktadır. Denetlenmeyen hiçbir iş sü-
reci, başarı ile sonuçlanmayacaktır. Bir 
yapı ruhsatı verilirken usule uygunluğu 
göz önünde bulundurulmalı, temelden 
çatıya kadar inşa süreci denetlenmeli-

dir. Aksi bir durumda Dünya’nın birçok 
ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de 
müteahhit kadar, izni veren kamu ku-
rumu ve denetleyen yapı denetim şir-
ketleri de sorumlu tutulmalıdır.  

Saygıdeğer Okurlar, 

Bilindiği üzre 2022 yılı gayrimen-
kul sektöründe önceki yıllara nazaran 
%41’lık ciddi bir küçülme kaydetti. Son 

10 yıllık ortalayamaya baktığımızda ise 
bu rakam %7’lik bir gerilemeye karşılık 
geldi. Bu durumun temelini pandemi 
sonrası yeni dünya düzenine geçme 
ve ülkeler arası devam eden sava-
şın farklı bölgelere yayılma ihtimalleri 
oluşturdu. Bunun yanında tedarik zin-
cirlerinde oluşan küresel durgunluk, 
hammadde maliyetlerinin beklenenin 
üstü oranda yükselmesi, finansman 
maliyetlerindeki artış, sektördeki belir-
sizlik sonucunda oluşan alıcı ve satıcı 
fiyat beklentileri arasında oluşan fark-
lılıklar olarak sıralandı. Birçok uzmana 
göre bu durum dönemsel bir kriz ola-

rak yorumlanıyor olsa da sektör-
de daralmaların bir müddet bu 
şekilde devam edeceği sinyalleri 
2023 ilk çeyrekte de gözlemlen-
di. Sabit tutulan hatta yükselme-
si beklenen kredi faiz oranları ile 
çift hanelere yükselen enflasyon 
arasında kalan sektörde imalat 
riskleri ortaya çıkarak müteah-
hitleri küçülmeye zorladı. Üreti-
ciler ellerindeki portföylerin bir 
kısmını nakde çevirerek süreci 
dengeleme yoluna gittiler. İma-
latın yanında tadilat sektörü de 
durağanlığa sürüklendi. Önceki 
yazımızda Almanya’da bulunan 
konutların büyük bir çoğunluğu-
nun tadilat edilmesi gerektiğini 
söylemiş ve bu konuda bir teşvik 
paketi beklediğimizi söylemiştik. 
Geçtiğimiz haftalarda Almanya 
Kalkınma Bankası (KfW), içinde 
bulunduğumuz mart ayı itibari 
ile evini yenilemek isteyenlere ya 
da enerji verimliliği sertifikaları 
olan konutların satın alımında 
kullanılmak üzere 150.000 €’ya 
kadar, düşük faizli kredi verece-
ğini açıkladı. Bu krediyi kullan-
mak için enerji verimliliği husu-
sunun yanında en az beş yıllık 
bir mülk olma koşulu getirdi. Ye-
nilenmiş bir mülkü aldığınızda 
ise yenilendiğini kanıtlama yü-
kümlülüğü istedi. Başvuruların 
sınırlı sayılarda kabul göreceğini 
de not olarak ekledi. 

Daha fazla bilgiyi www.kfw.de/ 
adresini ziyaret ederek krediler (297-
298) bölümünden alabilirsiniz. 

Merkez üsttü Kahramanmaraş 
olup, çevre illerde de hissedilen dep-
remde hayatını kaybeden vatandaş-
larımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı diliyorum. 
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Günümüz toplumunda pek çok insan, 
işlerinle meşgul olmakla kendini üret-
ken hissediyor. Bu gerçekten öyle mi? 
Genellikle insanlar saatlerce çalışma-
larına zaman harcıyor, ancak beklenilen 
sonuç ortaya çıkmıyor veya beklenen-
den çok daha az bir verim alınıyor. Siz 
de kendinizi üretken hissetmiyorsanız, 
meşgul olmak ile üretkenlik arasındaki 
farkı bilmeniz faydalı olabilir. Bu yazıda 
meşguliyet ve üretkenliğin ne anlama 
geldiği ve bu iki kavramın nasıl ilişkili 
olduğunu inceleyeceğiz.

BERLİN (AA) - Almanya'da 2022'de 
mülteci yurtlarına yönelik saldırı-
larda ciddi artış olduğu bildirildi.

Neue Osnabrücker Zeitung gazete-
sinin Alman İçişleri Bakanlığının Sol 
Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta 
dayandırdığı habere göre, 2022'de mül-
teci yurtlarına yönelik 121 saldırı ger-
çekleştirildi.

Haberde, mülteci yurtlarına yönelik 
2021'de 70 saldırının kayıtlara geçtiği, 
bu saldırıların 2022'de önceki yıla göre 
yüzde 73 arttığına işaret edildi.
İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 
2022'de ayrıca barınma yerlerinin ha-
ricinde sığınmacılara ya da mültecilere 
yönelik 1248 saldırı gerçekleştirildi. Bu 
sayı da neredeyse her gün en az üç sı-
ğınmacı ya da mültecinin saldırı mağ-

duru olduğunu ortaya koydu.
2021'de 1259 sığınmacı ya da mülteci-
nin barınma yerlerinin dışında saldırıya 
uğradığı bildirilmişti.
Rusya-Ukrayna savaşından dolayı 
2022'de Almanya'ya 1 milyondan fazla 
Ukraynalı mültecinin geldiği ve yakla-
şık 218 bininin iltica talebinde bulun-
duğu açıklanmıştı.

Kerem Erdoğan
Business Analyst ve Proje 

Müdürü 

www.scientu.net 

Meşguliyetten 
Üretkenliğe

Meşguliyet ve Üretkenlik 
arasındaki fark nedir?

Meşgul olmak, bir işe zaman ve enerji 
harcamak demektir. Üretkenlik ise, bu 
yatırımın etkili bir ilerleme sağlamasını 
tanımlar. Bu iki kavramı daha iyi anla-
mak için aşağıdaki örnekleri inceliye-
lim.
Bir kişi günde sekiz saat çalışır, birçok 
e-postayı işler, meslektaşlarıyla bulu-
şur ve projeleri tartışır. Ancak günün 
sonunda önemli bir şey başaramaz. Bu 
kişi bütün gün meşgul olmasına rağ-
men üretken değildi. Diğer bir kişi gün-
de sadece dört saat çalışır, ancak en 
önemli görevlere odaklanır ve başarılı 
bir şekilde tamamlar. Günün sonunda 
hedefine yaklaştığını görür ve çalışma 
gününden tatmin olur. Bu kişi sadece 
meşgul değil, aynı zamanda üretkendir.

Üretken olmayı nasıl 
başarabilirim?

Meşgul olmaktan üretken olmaya geç-
mek için dikkate alınması gereken bazı 
şeyler vardır. Öncelikle, en önemli gö-
revlere odaklanmalısınız. Küçük şeylere 
takılıp gerçekten önemli olan görevleri 
gözden kaçırmak kolaydır. Önceliklen-
dirmenin iyi bir yolu Eisenhower yön-
temidir. Bu yöntemde yapacağınız işler 
dört kategoriye ayrılır: önemli ve acil, 
önemli ama acil değil, acil ama önemli 
değil ve ne önemli ne de acil.
Bunun yanı sıra, bir şeye odaklanmak 
ve çoklu görev yapmamak önemlidir.  
Çoklu görev yaparak daha fazla iş ya-
pabileceğinizi düşünmek kolaydır, an-
cak araştırmaların gösterdiği gibi bu 
durumun tam tersi geçerlidir. Çoklu 
görev yapmak, daha yavaş ve hata yap-

maya daha yatkın olmanıza neden olur.
Daha üretken olmak için başka bir se-
çenek, dikkat dağıtıcı şeylerden kaçın-
maktır. Sürekli telefon ekranına bak-
mak veya sosyal medya uygulamalarını 
açmak, dikkati dağıtır ve daha az etkili 
çalışmaya neden olur. Dikkat dağıtıcı 
şeylerden kaçınmak için bilinçli bir şe-
kilde çevrimdışı olacağınız zamanlar 
ayarlamak da bir seçenektir.

Üstlendiğiniz görevlerde daha 
üretken olmak için bazı diğer 
ipuçları:

• İşlerinizi önceliklendirin: Hangi iş 
daha önemli olduğunu anlamak 
için kendinize zaman ayırın ve 
onları tamamlamaya odaklanın. 
Gerçekten önemli olan şeylere 
odaklandığınızda, daha üretken 
olacaksınız.

• Net hedefler belirleyin: Net hedef-
ler belirlediğinizde, net bir odağa 
sahip olursunuz ve bu hedeflere 
ulaşmak için neye odaklanacağını-
zı bilirsiniz.

• Zamanınızı planlayın: Zamanınızı 
dikkatlice planlayın ve en önemli 
görevleriniz için yeterli zamana sa-
hip olmanızı sağlayan bir program 
oluşturun.

• Ara verin: Ara vermeye zaman ayı-
rın ve dinlenin. Dinlendiğinizde, işe 
geri döndüğünüzde daha üretken 
olacaksınız.

Sonuç olarak, meşgul olmak ve üret-
ken olmak iki farklı kavramdır. Önem-
li görevlere odaklanmak, çoklu görev 
yapmamak ve dikkat dağıtıcı şeylerden 
kaçınmak önemlidir. Bu ipuçlarını takip 
edenler daha etkili çalışacak ve daha 
fazla başarı elde edecektir.

Almanya'da geçen yıl mülteci yurtlarına 
yönelik saldırılarda ciddi artış kaydedildi
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info@garantimedia.de

Haber ve Reklamlarınız için

AYDIN MISIR

Aylık Haber & Reklam Dergisi

Geçtiğimiz yıllarda 300.000 € 
ya bir gayrimenkul almak is-
tediğinizde yaklaşık 25.000 € 
Noter ve Vergi yan ödemeleri 
ile ev sahibi olabiliyordunuz.
Örneğin 10 yıllık sabit bir faiz 
oranı ile 1,50% ve 2,00% geri 
ödeme oranı ile aylık 875€ 
banka taksiti ile Rahatça ev 
sahibi olabiliyordunuz.
Bugün 300.000,00€ değerinde 
bir gayrimenkul almak istedi-
ğinizde 25.000,00€ Noter ve 
Vergi ayrıca Bankanın talep 
ettiği Emlakın satış fiyatının 

Yükselen 
Faizler 
Ev Almana 
Engel mi?

10% unun Alıcı tarafından ödenmesi gerekiyor, 
buda toplamda ihtiyaç duyulan miktarın tuta-
rı 55.000,00€ tekabül ediyor. Bankaların faizleri 
yükseltmesi sonucunda 10 yıllık sabit faiz ora-
nı 4,20% ve 2% geri ödeme oranı ile 270.000,00€ 
krediye aylık ödemesi gereken miktar 1.395,00€ 
banka taksiti ile ev sahibi olabiliyorsunuz. Bu 
oran maalesef orta gelir düzeyi olanların Ev Sa-
hibi olmasını zorlaştırıyor. Bu tablo gayri menkul 
değerlerinin şu an için düşmesine sebep oldu.
Deutsche Bank uzmanlarının raporlarına göre, 
düşen emlak fiyatları şu andaki konjektürel göre 
kısa süreli olacağını ön görüyorlar. Yakın gele-
cekte istikrar bekleniyor. Nedeni yüksek enflas-
yon. Konut gayrimenkullerine yapılan yatırım-
lar, geçmişte her zaman enflasyona karşı iyi bir 
koruma olmuştur. Faiz şoku konut patlamasını 
sonlandırıp fiyatların düşmesine neden olsa da, 
konut fiyatları tarih de enflasyonla birlikte yük-
seldi. DB Research'e göre Almanya'da tüketici 
fiyatları 1970'ten 1980'e yüzde 64, konut fiyatları 
ise yüzde 85 arttı. Almanya'nın yeniden birleş-
mesinden sonra da gözlemlenmiştir. 1989'dan 
1994'e kadar enflasyon yüzde 20'ydi ve ev fiyat-
ları neredeyse yüzde 30 arttı. Enflasyonun yük-
sek kalması durumunda, DB Research, cari dö-
nemde enflasyon korumasının devam edeceğini 
öngörüyor
Ekonominin doğuş sebebi insanların istekleri 
sonsuz ve imkanları sınırlıdır. Sonsuz istekleri 
sınırlı imkanlarla karşılaya bilmemiz için Ekono-
mi ilmi doğmuştur. Krizlerin başladığı bu dönem-
de imkanlarımızı isteklerimize göre değil ihtiyaç-
larımıza göre ayarlamamız gerekiyor. Bu şekilde 
hareket ettiğimizde bizlere imkanlar çıktığında 
yatırım fırsatları doğuracaktır.
Sevgili Editörüm Aydın Mısır bey'in sizinle beni 
böyle bir platformda buluşturması mutlulu-
ğu içerisinde gelecek olan Mübarek Ramazan 
Ayı`nın hepimiz için hayır getirmesini temenni 
ederek, sağlıklı günler dilerim.

Mustafa Kurutay
Life Finance & Immobilien
Taläckerstraße 12
65933 Frankfurt am Main
Tel: 069 / 40 80 79 76
kurutay@life-immobilien.de
www.life-immobilien.de
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Vardım mezarlığa seyran eyledim
İçi viran dışı mamur mezarlar
Kimi kubbeli üstü mermerden
Kimi gönlüm gibi viran mezarlar

Kiminin üstünde biter çiçekler
Kimisinin içinde türlü böcekler
Uzanmış yatıyor cansız cesetler
Kimi bencileyin çorak mezarlar

Çoğunun başında yoktur bir taşı
Çürümüş bedenler dökülmüş saçı
Bilinmez suretler tanınmaz kaşı
Kimi bencileyin yıkık mezarlar

Bazıları inler duydum yârinden
Çoğu dua bekler gelen gidenden
Hasreti büyüyor can dediğinden
Kimi bencileyin figan mezarlar

Bir yanı yıkılmış yana yatıyor
Üstündeki gülden diken batıyor
Belli çok ağlamış sesi çıkmıyor
Kimi bencileyin sukut mezarlar

Halil ibret aldı bunca ahvelde
Yârim böylemiydi kavil ezelde
Gelmesi yakındır gayrı teskere
Kimi bencileyin garip mezarlar

Mezarlar

Halil 
İbrahimoğlu

Değerli okuyucularım, bu ayın 
konusu 'Esnaf Kredisi' nasıl alı-
nır?

Birçoğu insanın hayalinde 
kendi işyerini kurmak ve kendi 
işyerinin patronu olmak vardır. 
Tabiki kendi işyerinizi kurduktan 
sonra hedefleriniz vardır, örneğin 
finansal olarak büyümek.

Finansal büyümenin de bir es-
naf olarak şartları vardır. Bankal-
lar size Esnaf Kredisi verebilirler. 
Bankalar size esnaf olarak kredi 
vermek için hangi koşulları şart 
koşuyor, gelin bir göz atalım.

En az 18 yaşında olması ge-
rekmektedir.

1- Almanya'da yaşaması 
gerekmektedir ve İkamet-
gahı da Almanya'da olması 
gerekir. (Meldebescheini-
gung)

2- Şirketinizin merkezi 
Almanya'da olması.

3- Şirketiniz en az 2 sene 
 aktif olması.

4- Crefo-Scoru 333'den 
 fazla olması.

5- Son 2 senenin Bertrieblic-
he Auswertung (BWA) ve 
Saldenlıste (SUSA) olması.

6- Yıllık Satış Hacmi (UM-
SATZ) ve Kar  (GEWINN) 
eksi olmaması ve artı 
olması.

7- Son 90 Gün Hesapekstresi 
(Kontoauszüge) olması

8- İşletme kaydı (Gewerbean-
meldung) olması

Bu koşulları yerine getirdiği-
miz taktirde, ensaf kredisi nasıl 
finansa edebilirim?

Almanya'da herhangi finans 
danışmanına gidebilirsiniz. Fi-

nans danışmanı size esnaf kre-
disi için Bankaların Kredi Baş-
vuru Formunu doldurabilir. Veya 
Bankalara evraklarını posta ile ya 
da Online Başvuru yapabilirsiniz. 
Maalesef Esnaf Kredilerinde Ban-
kalar çok zaman alıyor işlemlerin 
gerçekleşme süresinde. Akabinde 
Bankalar sizden ekstra evrak is-
teyebilir.

Esnaf kredi başvurusunda ne-
den Krediye ihtiyaç duyduğunuzu 
belirtmeniz şarttır. Örneğin, dük-
kanınızı tamire ihtiyacı olduğunu 
söyleyebilirsiniz.

Almanya'da çoğu Bankalar 
Esnaf Kredisi için şu aylık (Lauf-
zeit) ödemelerini sunuyorlar,12 
Ay,18 Ay, 24 Ay, 36 Ay, 48 Ay, 60 
Ay, 72 Ay, 84 Ay, 96 Ay, 108 Ay, 120 
Ay, 144 Ay ve 180 Ay.

Kredi ile bankalarla ilgili soru-
larınızda size her zaman yardımcı 
olmaya hazırız.

Başarılı bir iş hayatı diliyorum.

Esnaf Kredisi 
nasıl alınır?

Finans - EMLAK
Köşesi

ORHAN DÖNMEZ
Finanzberater

Cell:     +49 (0) 177 176 53 61 
Phone: +49 69 330 200 38 
Mail:  info@muk-frankfurt.de 
Mail: orhan.doenmez@hotmail.de 
Web:  www.muk-frankfurt.de



Mart 2023 33

Kahramanmaraş 

merkezli 

depremde yaralı 

olarak 
kurtulan 

bir çocuk...
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6 Şubat 2023 Pazartesi sabahın ilk sa-
atlerinde TSİ 04:17, Almanya saati ile 
02.17´de önce Kahramanmaraş’ın Pa-
zarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve 
bilahare TSİ 13:24´te bu kez Elbistan’da 
vuku bulan 7,6 şiddetindeki fevkalâde 
tahripkâr bu iki deprem ve son 30 gün-
de peş peşe gerçekleşen daha düşük 
ölçekteki depremler ve sürekli tekrarla-
nan binlerce artçılarıyla 11 vilayetimiz-
deki yapılar un ufak olmuş, on binlerce 
ev ve kamu binası yıkılarak moloz yı-
ğınlarına dönüşmüştür. Dergimiz yayı-
na hazırlandığı sırada yetkililerden alı-
nan bilgiye göre can kaybı 45 bin 968´e 
ulaşmış olup her geçen gün ölümlerin 
sayısı ne yazık ki, giderek artmaktadır. 
Deprem felaketinin tefrikamızın başlığı 
olan Bizim Kıbrıs ile olan bağlantısına 
gelince karşımıza, çürük ve denetimsiz 
bir otel ve içinde hayatlarının baharın-
da “pisi pisine” can veren Gazi Mağusa 
şehrimizin Türk Maarif Koleji voleybol 
takımı öğrencileri, veli ve yöneticileri 
çıkıyor.
Dış cephesi özenle süslenmiş, odaları 
muhtemelen göz boyamak üzere çok 
albenili ve modern bir şekilde tefriş 
edilmiş, Adıyaman´ın en büyük oteli 
şeklinde reklamı yapılan, sözüm ona 
dört yıldızlı İSİAS oteline yerleştirilen 
Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji kız ve 
erkek voleybol takımı öğrencileri, veli-
leri ve yöneticilerinden oluşan 39 kişi-
lik bir misafir grubundan 35´i maalesef 
depremde tamamen yıkılan bu otelin 
enkazında hayatını kaybetmiştir.  
Ayrıca bölgede yapılmakta olan uy-
gulamalı Turizm Rehberlik kursuna 
katılmak için Adıyaman´a gelen ve bu 
otelde konaklayan 43 turizm rehberi ve 
kurs yöneticisinden oluşan bir gruptan 

da 30 genç rehber enkaz altında kala-
rak vefat etmiştir. Bir rehberin cansız 
bedenine ise bugüne kadar hala ulaşı-
lamamıştır. 
Yerle bir olan bu oteldeki can kaybının 
yüzün üzerinde olduğu söyleniyor.
Edindiğimiz bilgiye göre apartman-
dan dönüştürülen bu otel, 1991yılın-
da aslında beş katlı bir konut olarak 
yapılmaya başlanmış ve henüz daha 
kaba inşaatı devam ederken verilen bir 
ara yüzünden, iskeleti 10 yıl boyunca 
yağmur altında, kar altında öylesine 
bekletilmiş, yani daha yapım aşama-
sında iken durduğu yerde bir bakıma 
çürümeye terkedilmiştir. 2001 yılına 
gelindiğinde ise inşaat el değiştirmiş 
ve üzerine proje dışı olarak iki de kaçak 
kat ilave edilerek yapı güvenlik kuralla-
rına aykırı bir şekilde kapasitesi arttırı-
lan bina, aç gözlü mal sahibi bakımın-
dan güya daha da ekonomik bir hale 
getirilmiştir.
Sonunda temelinden ve inşaat süre-
cinden itibaren şaibeli ve sakıncalı “bu 
bina enkazı” yapım tamamlanınca ote-
le çevrilmiş ve işletme ve iskân ruhsatı 
“alınarak” veya “verilerek” Adıyaman´ın 
en muhteşem oteli olarak turizme açıl-
mıştır. 
Söylenenler o ki, yapı denetiminden 
geçemediği için bir ara mühürlenen 
otel, nasıl bir “başarılı işlem!” geçirdiy-
se daha sonra sanki hiçbir şey olma-
mış gibi yeniden işletmeye açılıyor ve 
müşteri kabulüne başlanıyor. Çöktük-
ten sonra onca can kaybı sebebiyle 
bir suçlu bulmak maksadıyla yapılan 
araştırma ve soruşturmalarda otel sa-
hibi muhteremin yerel ve genel statüko 
ile içli dışlı bir bağlantısı olduğu ve bu 
yüzden de otelin hiçbir incelemeye ve 
denetime tabi olmadığı rivayet ediliyor. 
Enkazından alınan numunelerde ya-
pılan incelemelere göre inşaatta dere 
kumu ve dere çakılı kullanıldığı da iddi-
alar arasında yer alıyor.
Asrın ihmali yüzünden can kaybının 
her geçen gün arttığı bu depremde 
hayatını yitiren herkese Allah´tan rah-
met niyaz ediyorum. Beton ve moloz 
yığınları altından hangi saik ile olursa 
olsun sağ-salim veya yaralı olarak kur-
tulabilen depremzedelere de acil şifalar 
diliyor ve bu derin travmayı bir an önce 
atlatmalarını ümit ediyorum. Ülke için-

den ve yüze yakın yabancı memleket-
ten tüm teçhizatlarıyla, insaniyet namı-
na yardıma gelen kurtarma ekiplerine, 
köpeklerine ve tüm hayırseverlere de 
bu vesile ile teşekkür ediyor ve bu in-
sani dayanışmanın ve empatinin hiçbir 
zaman bitmemesini ve çok basit bazı 
politik hesaplar uğruna asla zedelen-
memesini temenni ediyorum.

***
20 Temmuz 1974´te Türk askerinin 
adaya ayak basmasından itibaren gü-
nümüze gelinceye kadar Kıbrıs Rum 
kesimi mensupları tarafından Türk 
toplumu bireylerine karşı adada ciddi-
ye alınabilecek ölçüde herhangi bir sal-
dırı veya adlî bir vukuat görülmemiştir. 
Muhtemelen arkadaşlarına hava atmak 
ve de ucuz bir kahramanlık gösterisi 
yapmak için ağzındaki sigara ile gön-
derdeki Türk bayrağını aşağı indirmek 
için bayrak direğine tırmanan “o Rum 
gencinin” bir Türk nişancısı tarafından 
maalesef “dalından düşen olgunlaş-
mış bir armut gibi” yere indirilmesin-
den sonra, bu tür kışkırtma girişimleri 
de çok çükür yıllardır bir daha tekerrür 
etmemiştir.  

***
Homo homini lupus est? İnsan, insanın 
kurdu mudur?
Yukarıdaki Latince ifade, Romalı ko-
medi şairi Titus Maccius Plautus'un ki, 
takriben MÖ 254-184yılları arasında 
yaşamıştır, yazdığı Eşeklikler başlık-
lı tiyatro eserinde yer almaktadır. Şair 
Plautus sözünün açılımda tam olarak 
şunu söylüyor:
“Lupus est homo homini, non homo, 
quom qualis sit non novit.”
“Ein Wolf ist der Mensch dem Mens-
chen, kein Mensch, solange er nicht 
weiß, welcher Art der andere ist.”
“Karşısındaki insanın ne tür bir insan 
olduğunu tanıyıp öğrenene kadar in-
san, insanın/muhatabının kurdudur.” 
Kanaatimce farklı etnisitelerin kendi-
lerinden olmayanlara karşı takındıkla-
rı düşmanca tavrın sebeplerinden en 
azından birisi bu hikmetli sözde edebi 
bir biçimde dile getirilmiştir.

***
Yeryüzünde konaklamaya başlayan 
ilk insandan itibaren, onun hemcinsi-
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“Bizim Kıbrıs” Tefrikası “Asrın ihmalinde” yitirilen 
canlara Türkiye ve Kıbrıs hep birlikte ağlıyor                                                        24. Bölüm
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ne karşı işlediği zulümler günümüze 
kadar süregelmiştir ve halen de halen 
bütün hızıyla devam edip gitmektedir. 
İslam Ümmeti ne yazık ki, takriben üç 
yüz senedir zayıf bırakılmışlar yani 
(mustaz´aflar) zümresine dahildir ve 
kendisini bu müstekbir-insan kurtları-
na karşı koruyacak ve savunacak ciddi 
bir güce de sahip değildir. Bu münase-
betle Rabbimden “içimizdeki beyinsiz-
lerin” de sebep olduğu bu acziyetimiz 
nedeniyle elimden de daha başka bir 
şey gelmediği için gelmiş-geçmiş, hali 
hazır ve gelecekte biz Müslümanlara 
tebelleş olmuş ve olacak nitelik ve ni-
celikteki azgın “insan kurtları” hakkın-
da Ahirete müteallik bir niyazda bulu-
narak yazıma devam ediyorum:
Yarabbi! Senden aşağıda özetle sa-
yabildiğim belli başlı “insan kurtları 
grubunda” yer almış olan katiller, dik-
tatörler, azgınlar, firavunlar, hâmanlar, 
tâğutlar, çağdaş ve sâbık kârunlar, 
bel´amlar, insan ürünü “tanrılar” ve 
“tanrıcıklar” ve yeryüzünde iblisin in-
san şeklindeki tecessümleri için, Ce-
henneminde “çok özel ve görkemli kö-
şeler” yaratmanı ve onlar orada ateş 
içerisinde hallenirken mazlumların/
mustaz´afların da, kendilerine hazırla-

yacağını arzu ettiğim seyir teraslarında 
keyifle kurularak müşârun ileyhi tabir 
caizse nanik yaparak seyretmeleri için, 
sonsuz affına ve sınırsız sevgine sığı-
narak özel bir program yapmanı niyaz 
ediyorum. 
Ancak Ahiret aleminin gerçeklerini 
vakti saati gelmeden ve onları bizatihi 
yaşamadan, buradan kendi kendime 
ahkâm keserek tasavvur etmem mu-
hal yani asla mümkün değildir. O ale-
mi bir nebze de olsa hayalimizde dahi 
canlandırmaya muktedir değiliz. Benim 
şu andaki bu “niyazım” çaresizliğimin 
ve zayıflığımın dile gelmiş şeklinden ve 
aczimin itirafından başka bir şey değil-
dir. Rabbimden lûtfen ve keramen ba-
ğışlanmamı diliyorum.
Bu geçici dünyada hani resmi daireler-
de ve neredeyse okulların tamamında 
bazıları için hazırlanmış özel köşe-
ler vardır ya, ben de bu köşelerin öbür 
dünyada ilahi bir dizayn içerisinde ha-
zırlanmışlarını Rabbimden talep ediyo-
rum. Kimler için?
Uhdûd ahalisini/ashabını ateş çukurla-
rında diri diri yakanlar için;
Sevgili Peygamberimize ve arkadaş-
larına yıllarca işkence yapan Mekke 

müşrikleri, Medine 
Yahudileri ve iş-
kence ve katliama 
zaman zaman dahil 
olan kimi Nasârâ 
için;
Kendi öz vatandaş-
larını otoriteme say-
gı duymadın, giy-
men için direttiğim 
şapkayı giymedin, 
orijinal ezan met-
ni yerine, senin için 
uydurduğum “Türk-
çe!” ezana karşı çık-
tın, ailene, mahal-
lenin veya köyünün 
çocuklarına Kur´an 
öğrettin, Arapça 
tekbir getirdin şek-
lindeki suçlamalarla 
zavallı güçsüz halk 
yığınlarını hapisha-
nelerde çürütenler, 
darağaçlarında sal-
landıranlar veya da-
racık tabutlara/ta-
butluklara sokarak 
işkence yapan bu 
sebepten gaddar-
lıkları ayyuka çıkmış 
olanlar için;

Endülüs´te günahsız ve savunmasız 
binlerce Müslümanı demirden kafesler 
içerisinde hapsederek veya uçları sivri 
çubuklarla donatılan metal fıçılara so-
karak güneş altında kızgın çöllere atıp 
günlerce can çekişe çekişe öldüren, 
sadece imanları yüzünden vücutları-
nı bacak aralarından geçirdikleri hızar 
testereleriyle karınlarından boğazları-
na doğru kıtır kıtır kesen “Katolik” ka-
tiller için; 
Bosna Hersek Müslümanlarına, Kırım 
Tatarlarına, Çerkes halkına zulmeden 
Sırp, Hırvat ve Moskof despotlar için; 
Afrika ve Amerika Kıtası yerlilerini telef 
eden, kakao çekirdeklerini veya pamuk 
kozalarını istedikleri miktarda topla-
yamayanların ellerini-kollarını kesen, 
dikenli tellerle vücutlarını ağaçlara 
bağlayan, yine eften püften bahane-
lerle kimi Asya ve Ortadoğu halklarının 
canlarına napalm veya misket bomba-
larıyla, sarin gazıyla kasteden sömür-
geci insanlık düşmanları için;
Avrupa´da altı milyondan fazla insanı 
hazırladıkları özel fırınlarda şeytâni bir 
zekâ ile yakan, bir kısmını da gaz oda-
larına tıka basa doldurup boğanlar için;
Ve vaktiyle kendilerinin uğradığı zul-
mün bir benzerini gasp ettikleri toprak-
ların ahalisine şimdilerde uygulamakta 
bir beis görmeyen sapkınlar güruhu 
için;
Arazilerini ve evlerini gasp ettikleri 30 
milyon Türk ve Müslüman Uygur hal-
kına çağdaş zulümlerin en dehşetlisini 
yaşatan kızıl Çinli “ye'cüc ve me'cücler” 
için;
Son olarak da “Bizim” Kıbrıs Türk top-
lumuna karşı özellikle 1950´lerden 
1974´lere kadar adanın değişik bölge-
lerinde sistematik olarak vahşet uygu-
layan ve hassaten Sinde, Lefkoşa Kanlı 
Noel, Ayvasıl, Kumsal, Limasol, Tahta-
kale, Üç Şehitler, Gazi Mağusa, Ağrotur 
ve Dikelya, Geçitkale, Alaminyo, Taş-
kent, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar 
Köylerindeki katliamları yapanlar için; 
Yukarıdaki duam ve temennilerim ay-
rıca burada adlarını unuttuğum veya 
bilmediğim için sayamadığım tüm za-
limler, katiller, despotlar ve diktatörlerin 
her biri için, teker teker ve tekrar tekrar 
geçerlidir. 
Nisan sayımızda buluşmak dileği ile 
kendisine sığınanları darda bırakma-
yan şanı yüce Allah'a emanet olun, de-
ğerli okurlarım.
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Depremzedelere
 jandarma tarafından 
yemek ikram edildi.

Adıyaman'da Birgül 
ve Aziz Tuncay çifti, 
depremde yıkılan 
ahırın enkazında kalan 
ineklerine kavuşmanın
 mutluluğunu yaşadı. 
Jandarma arama 
kurtarma, Gölcük 
Tersanesi Komutanlığı 
ve Tarım ve Orman 
Bakanlığı ekipleri, 
enkazı kaldırarak 
ineği çıkardı. 
"Birican" ismini verdiği 
ineğine kavuştuğu için 
duygusal anlar yaşayan 
Birgül Tuncay, jandarma
ekiplerince teselli edildi.

Jandarma, 
soğukta üşüyen 
Birgül Tuncay'a
kabanını verdi
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Kahramanmaraş'ın 
Türkoğlu ilçesi Şekeroba 
Mahallesi'nden geçen 
tren raylarının depremin 
etkisiyle yerinden oynayıp 
yana kaydığı görüldü.

Balıkesir'in Savaştepe 
ilçesine bağlı Sarıbeyler 
Mahallesi'nden çanakkale 
Savaşları ve Kurtuluş 
Savaşı'nda cepheye giden 
askerler için yapılan 

SAVAŞTEPE SARIBEYLER 
SEFERBERLİK çÖREĞİ, 
"Asrın felaketi" olarak 
nitelenen; Akdeniz, 
Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu'daki 11 ili etkileyen
 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 
depremler nedeniyle bölgeye 
gönderiliyor. Kamu kurumları 
ve vatandaşların desteğiyle 
günde yaklaşık 3 bin adet 
ekmek üretiliyor.

Depremzedeler için çörek 
yapıldığını duyan Bedirhan 
Erdek, Manisa'nın Soma 
ilçesinden halasının fırınına 
yardım etmeye gitti.
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Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanı (YTB) 
Abdullah Eren, AFAD tara-
fından depremden etkile-
nen insanlara sıcak bir yuva 
sunmak amacıyla başlatılan 
“Evim Yuvan Olsun” kam-
panyasına yurt dışındaki 
vatandaşların katılması için 
çağrı yaptı.
Kahramanmaraş merkezli 
depremlerin ardından Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı (AFAD) depremler-
den etkilenen vatandaşların 
barınma sorununun çözü-
müne katkı sunmak ama-
cıyla “Evim Yuvan Olsun” 
kampanyasını başlattı. YTB 
Başkanı Abdullah Eren de 
yurt dışındaki vatandaşların 
bu kampanyaya katılmaları 
için çağrı yaptı.
Depremden etkilenen insan-
lara sıcak bir yuva sunmak 
isteyenler için Türkiye’nin 
önemli ve örnek bir kampan-
ya başlattığını belirten Eren, 
bir video mesaj yayınladı. 
Mesajında depremden etki-
lenen vatandaşların en çok 
ihtiyaç duyduğu şeyin sıcak 
bir yuva olduğunu söyleyen 
Abdullah Eren, bu kapsamda 
“Evim Yuvan Olsun” kam-
panyasının başlatıldığını ak-
tardı.  
Yurt dışında yaşayan vatan-
daşların Türkiye’nin farklı 
yerlerinde kullanmadıkları 
veya boş evleri olduğunu 
ifade eden Eren, “Devletimiz 
boş veya kullanmadığınız 
evlerinizi depremden etkile-
nen insanlarımıza açmanız 
için bir proje başlattı. Bu 
kampanya sayesinde devle-
timizin gözetiminde evlerini-
zi depremden etkilenen in-
sanlarımıza açabilirsiniz. Bu 
kampanyaya yurt dışındaki 
vatandaşlarımızın hepsinin 
katılmasını arzu ediyor, siz-
leri sevgi ile selamlıyorum” 
dedi.

EVİM YUVAN OLSUN 
KAMPANYASI

Tüm süreç boyunca devlet 
kontrolünde üç farklı se-
çenek sunuluyor. Öncelikle 

uygulama kapsamında, boş 
ya da kullanılmayan evler 
en az 3 ay süreyle deprem-
den etkilenen vatandaşların 
kullanımına sunulacak. Evi-
ni depremzedelere açmak 
isteyenler için bu süreci ilçe 
kaymakamlıkları yürütecek. 
3 ayın sonunda süre iste-
nirse 12 aya uzatılabilecek. 
İkinci olarak kampanyaya 
katılan vatandaşlar piyasa 
koşullarına göre uygun bir 
bedelle evlerini depremze-

delere kiralayabilecek. Bu 
süreci de evin bulunduğu 
ilçe kaymakamlıkları yöne-
tecek. Ev sahibi tarafından 
belirtilen kira bedeli piyasa 
koşulları ile kıyaslanacak. 
Üçüncü olarak ise nakdi kira 
yardımı yapmak isteyenler 
de kampanyaya katılabile-
cek.
Kampanya kapsamında 
depremzedelerin yerleşti-
rildiği evlerin; elektrik, su, 
doğalgaz faturaları, dep-

remzedelerin kaldığı dönem 
için kaymakamlık tarafın-
dan ödenecek. Bu hususta 
ev sahibine ilave bir gider 
doğmaması sağlanacak. 
Depremzede ailelerin kulla-
nımları nedeniyle evde veya 
evdeki eşyalarda bir zarar 
oluşması ihtimaline karşın 
ise Türkiye Sigorta bir gü-
vence sunuyor.
Kampanyaya başvuru ve 
detaylar www.evimyuvanol-
sun.org adresinde yer alıyor.

EVİM YUVAN OLSUN
KAMPANYASI
Tüm süreç boyunca devlet kontrolünde üç farklı seçenek sunuluyor.

Evini Bedelsiz Olarak 
Depremzede 
Kardeşlerimize Açmak 
İsteyenler

Evini İndirimli Bedelle 
Depremzede 
Kardeşlerimize 
Kiralamak İsteyenler

Depremzede 
Kardeşlerimize Nakdi 
Kira Yardımı Yapmak 
İsteyenler

Boş/kullanmadığı evini en az 3 ay süre ile depremzedelere 
açmak isteyenler için evin bulunduğu ilçe kaymakamlıklar 
tarafından süreç yürütülecek. 3 ayın sonunda süre istenirse 
12 aya uzatılabilecek.

Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin 
kullanımı için 1 yıllığına kiraya vermek isteyenler için evin 
bulunduğu kaymakamlıklar tarafından süreç yürütülecek. Evini 
indirimli bir bedelle kiraya vermek isteyenlerin standart 1 yıl süre 
ile evlerini açmaları gerekmektedir.

Kampanyaya evi ile katılamayan ancak depremzedelere kira 
desteği vermek isteyen vatandaşlarımız için.

1

2
3

TÜM DETAYLAR İÇİN: www.evimyuvanolsun.org

• Kampanya kapsamında depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğalgaz faturaları, 
depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafından ödenecektir. Bu hususta ev 
sahibine ilave bir gider doğmayacak.

• Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması 
ihtimaline karşın Türkiye Sigorta bir güvence sunmaktadır.

Yurt Dışındaki Vatandaşlara 
“Evim Yuvan Olsun” çağrısı
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Netzwerkkabel

Koaxialkabel

Lautsprecherkabel

CAT 7 S/FTP 4x2x AWG 23/1
CAT 7A S/FTP 4x2x AWG 23/1
CAT 8 S/FTP 4x2x AWG 22/1
Netzwerk Zubehör und Werkzeuge erhältlich

mehr als 20 Koaxialkabel varianten, 
sowie  Zubehör und Werkzeuge erhältlich

CCS + KUPFER
2x 0,75 mm² | 2x 1,50 mm²
2x 2,50 mm² | 2x 4,00 mm²

Auf der Bleiche 29 
42289 Wuppertal

info@tec-tec.de
www.tec-tec.de

+49 (0)202 - 747 659 70
+49 (0)202 - 747 659 71

TEC & TEC GmbH
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Almanya’nın İLK ve TEK HELAL Steakhouse’u 

FRANKFURT ve  MANNHEIM’da

www.medina-steakhouse.de

MEDINA StEAkS & MorE: 
Berliner Str. 10, 60311 Frankfurt/Main

Tel.: 069 / 21 00 66 35

MEDINA SULtAN oF StEAkS
R3 4-5, 68161 MannheiM
Tel.: 0621 / 43 70 68 89

Çok Yakında Hizmetinizde...Zeil 39
 Frankfurt


