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BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı 
Nancy Faeser, "aşırı sağcılığın demok-
rasi için en büyük tehdit olduğunu" 
söyledi.
Faeser, Rostock kentinde mültecile-
rin ve Vietnamlı sözleşmeli işçilerin 
kaldığı binalara yönelik aşırı sağcı 
saldırıların 30. yıl dönümünde yaptığı 
açıklamada, Lichtenhagen ilçesindeki 
mülteci yurdunda yaşayanlara yöne-
lik saldırıların savaş sonrası Almanya 
tarihinin en vahim ırkçı saldırılarından 
biri olduğunu belirtti.
Bu saldırılarda şans eseri kimsenin 
hayatını kaybetmediğini aktaran Fae-
ser, Almanya’nın ortasında insanların 
hayatlarından endişe duymak zorunda 
kaldığını kaydetti.
Olaylarda güvenlik güçlerinin saldı-

rılara müdahale etmede tereddütlü 
davranmasını ve toplumda mültecilere 
yönelik empati eksikliğini eleştiren Fa-
eser, "Aşırı sağcılık demokrasimiz için 
şu anda da en büyük tehdittir. Aşırı 
sağdan gelen tehlikeyi kimse hafife al-
mamalı. Aşırı sağcılığa karşı kararlıkla 
mücadele ediyoruz." değerlendirme-
sinde bulundu.

Başbakan Scholz'tan ırkçılıkla 
mücadele çağrısı

Kanada’da resmi ziyarette bulunan 
Başbakan Olaf Scholz da Twitter’dan 
yaptığı paylaşımda, 30 yıl önce aşı-
rı sağcıların Rostock’un Lichtenha-
gen ilçesindeki "ayçiçeği evi"ni ateşe 
verdiğini ve orada olayı seyredenlerin 
saldırıları alkışladığını anımsatarak, 

"İnsanlar koruma aradıkları yerde sal-
dırıya uğradılar. Korkunç bir eylem. Bu 
olay bize her gün nefrete ve ırkçılığa 
karşı mücadele etmemizi hatırlatmalı." 
ifadelerini kullandı.
Lichtenhagen ilçesinde, cephesinde 
çiçeklerin bulunduğu için "ayçiçeği evi" 
olarak bilinen ve içinde mültecilerin ve 
Vietnamlı sözleşmeli işçilerin bulun-
duğu binaya 22 Ağustos 1992’de aşırı 
sağcılar saldırı düzenlemişti.
Yabancı düşmanı sloganlar atan yüz-
lerce Neonazi, mülteci yurduna molo-
tofkokteyli ve taş atmıştı.
26 Ocak 1992’ye kadar süren olaylar-
da polis etkisiz kalırken olayı izleyen 
binlerce kişi saldırganları alkışlamış-
tı. Olayların ardından yüzlerce saldır-
gandan yaklaşık 50 kişi ceza alırken, 
sadece 3’üne hapis cezası verilmişti. 
Dönemin Alman hükümeti ise iltica 
yasalarını sertleştirmişti.

“Aşırı sağcılık demokrasimiz için 
en büyük tehdittir”

Almanya İçişleri Bakanı Faeser:
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Alman hükümeti, Rusya-Ukrayna 
savaşı nedeniyle yaşanan ener-
ji krizi sonrası hane halkını ve 
şirketleri yükselen enflasyonun 
etkisinden korumak için 65 milyar 
avroluk üçüncü yardım paketini 
hazırladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz 
“Kimseyi yalnız bırakmayacağız” 
açıklamasında bulundu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy 
Faeser, "aşırı sağcılığın demokrasi 
için en büyük tehdit olduğunu" 
söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı, Almanya'nın başkenti 
Berlin'de, "Birleşmiş Milletler (BM) 
Güvenlik Konseyi Reformu: Ulus-
lararası Düzenin Yeniden İnşasına 
Yönelik Bir Yaklaşım" başlıklı 
panel düzenledi.

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolo-
su Erdem Tunçer’in haziran ayında 
vefat eden 14 yaşındaki kızı Ekin 
Tunçer için Frankfurt Merkez Ca-
mii’inde mevlid-i şerif okutuldu.

Dünyanın dörtbir yanından gelen 
genç yazarlara YTB eğitim verdi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolos-
luğunda "Aşure Sofrası" etkinliği 
düzenlendi.

DTI Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Baklan (SUNTAT), Türk-Alman 
İş ve Eğitim Enstitüsü’nde (DTI) 
uzun yıllardır üstlendiği sosyal 
sorumluluk için LEA Ödül Kurulu 
tarafından takdire layık görüldü.

Almanya Merkez Bankası (Bun-
desbank) Başkanı Joachim Nagel, 
fiyatlarda artışın hızlanacağını ve 
enflasyonun aralıkta yüzde 10'nun 
üzerinde zirveye ulaşabileceğini 
söyledi.

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) 
Genel Sekreteri Bekir Altaş güncel 
enerji ve iklim kriziyle ilgili açıkla-
ma yaptı.

Hukukçular, UID Hessen Başkanı 
Erkan Arslan'a plaket verdi. Plaketi 
Temizkan Hukuk ve Danışmanlık 
Şirketi Batı Avrupa ve Türkiye ko-
ordinatörü Kazım Akif Sivri takdim 
etti.

THY, uluslararası seferlerde arz 
ettiği koltuk sayısıyla "dünyanın en 
büyük network taşıyıcısı" oldu

SunExpress, 2022 Avrupa Ligi 
Şampiyonu Eintracht Frankfurt’un 
resmi hava yolu partneri olmaya 
devam edecek. 

Ekim baskımızda buluşmak umu-
du ile.

Aydın Mısır

65 Milyar Avroluk 
Yardım Paketi

KÜNYE/ IMPRESSUM

Yayın Sahibi / Herausgeber: 
GARANTİ MEDİA

Genel Yayın Yönetmeni / Chefredakteur: 

AYDIN MİSİR

Adres: 
Merkez: Ponsstraße 1 - 3

64546 Mörfelden - Walldorf

Reklam/Anzeige
Merkez: 
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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.



2. el araba alım-satımında 
GÜVENİLİR adres

• KFZ FINANZIERUNG
• KFZ LEASING
• KFZ VERSICHERUNGEN
• REIFENWERKSTATT
• KFZ SERVICE
• IMPORT & EXPORT
• AN- UND VERKAUF

SERVICE:32 yıllık tecrübemizle 
SİZLERE EN İYİSİNİ 
sunmaya çalışıyoruz.

Bizim için en 
önemlisi sizin 
memnuniyetinizdir

Gebrauchtwagen An- und Verkauf
aller Arten
Gebrauchtwagen mit Garantie

Autohaus STAR

Wald Str. 266  • 63071 Offenbach
069 74 22 23 80
info@autohausstar.de
www.autohausstar.de
www.reifenservice-star.de

Inh.
Ahmet Deliaslan

Her Pazartesi 
TÜV-AU 

alma imkanı

Araç Transport Servisi
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Türkiye'nin Köln Başkonsoloslu-
ğunda, Muharrem ayı vesilesiyle 
"Aşure Sofrası" etkinliği düzen-
lendi.

KÖLN - Mesut Zeyrek (AA) - İstiklal 
Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim ti-
lavetiyle başlayan programa, Köln 
Başkonsolosu Turhan Kaya'nın yanı 
sıra Köln ve Çevresi Hacı Bektaş-ı Veli 
Cem Evi Dedesi Koray İlhan, teknik di-
rektör Yılmaz Vural ile Türk dernek ve 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
katıldı.
Başkonsolos Kaya, burada yaptığı ko-
nuşmada, Almanya Türk Toplumu ola-
rak, farklılıkları muhafaza edip, birlik 
ve dayanışma içinde ahenk oluştura-
bilmenin önemine vurgu yaptı.

Kaya, "Farklılıklarımızı bir zenginlik 
olarak görebilmeliyiz. Hacı Bektaş-ı 
Veli'nin dediği gibi 'yolumuzu insan-
lık sevgisi' üzerine kurabilmeliyiz. Bu 
anlamlı günde, inancımız, mezhebi-
miz, görüşümüz ne olursa olsun, Hacı 
Bektaş-ı Veli'nin öğüdüne sahip çık-
malıyız. Özellikle de yabancı düşman-
lığının, ırkçılığın ve göçmen karşıtlığı-
nın endişe verici bir seviyeye vardığı 
günümüzde birlik ve dayanışma için-
de olmamız her zamankinden daha 
önemli hale gelmiştir." dedi.
Hacı Bektaş-ı Veli'nin ifade ettiği gibi 
"bir, iri ve diri" olmaya devam etmenin 
önemine işaret eden Kaya, sözlerini 
şöyle sürdürdü:
"Sayın Cumhurbaşkanımız da mu-
harrem ayı vesilesiyle Hüseyin Gazi 
Cemevi'ne gerçekleştirdiği son ziyare-

tinde de bunu özellikle vurgulamıştır. 
Nitekim, birlik ve beraberliğimize zarar 
vermek isteyenlerin olduğunu maale-
sef görüyoruz. Düren'deki Alevi Kültür 
Merkezi'ne bu ayın başında yapılan 
menfur saldırıyla birileri birliğimizi 
bozmak istese de fesatlara asla yol 
vermeyeceğimizi siz değerli misafir-
lerimizin huzurunda belirtmek isterim. 
Almanya'nın önde gelen Türk sivil top-
lum kuruluşları da bu saldırıyı şiddetli 
bir şekilde kınamıştır."
Etkinlik, aşure ikramı ve Zahir Çağdan 
Aslan'ın bağlama dinletisi ile sona erdi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda 
"Aşure Sofrası" etkinliği düzenlendi

Köln Başkonsolosu Turhan Kaya
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€ 39,99
başlayan 
fiyatlarla*

Biletlerimizi websitemizden, yetkili seyahat acentelerimizden 
veya çağrı merkezimizden temin edebilirsiniz. 

✆ +49 211 9543 9061
*Alan vergileri ilave edilir.

direkt  
uçmanın  

keyfi.

Keyifli

Kayserili Genç avukatlardan oluşan 
Temizkan Hukuk Ofisi avukatları, UID 

Hessen' in vatandaşların Türkiye'deki 
sorunlarının çözümü noktasında gös-

Hukukçulardan 
UID Hessen Başkanı 

Erkan Arslan'a Plaket

terdikleri çalışmalardan dolayı ve Hu-
kuka desteklerinden dolayı UID Hes-
sen Başkanı Erkan Arslan'a bir plaket 
takdim etti.
Arslan yaptığı açıklamada;
''Adaletin dağıtımında öncü rol alan 
avukat kardeşlerimize nezaketleri ve 
misafirperverliklerinden dolayı UID 
Hessen olarak teşekkür ediyoruz'' 
dedi.

(Soldan sağa) Furkan Temizkan, Ahmet Şükrü Gülder, Erkan Arslan, 
Kazım Akif Sivri ve Vehdi Oral



DTI Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa 
Baklan (SUNTAT), 
Türk-Alman İş ve 
Eğitim Enstitüsü’nde 
(DTI) uzun yıllardır 
üstlendiği sosyal so-
rumluluk için 
LEA Ödül Kurulu 
tarafından takdire 
layık görüldü. 

STUTTGART - Geçtiğimiz 
günlerde “Başarı, Bağlılık 
ve Takdir” sloganıyla Stutt-
gart’taki Yeni Saray’ın Be-
yaz Salon’unda gerçekleşen 
törende, takdir belgesiyle 
onurlandırılan Baklan “uzun 
vadede eğitimden daha pa-
halı olan tek bir şey varsa 
o da eğitim eksikliğidir” 
derken sözkonusu ödülün 
DTI’nin 10. yıl kutlamaları-
na denk gelmesinden ayrıca 
mutluluk duyduğunu belirtti.
SUNTAT Europe GmbH, Al-
manya'daki Akdeniz menşe-
li gıda ürünlerinin en büyük 
tedarikçisi olmasının yanı 
sıra Mannheim’da bulunan 
Hochschule der Wirtschaft 
für Management / Uygu-
lamalı Yönetim Bilimleri 
Yüksekokulu’na destek ve-

ren ilk şirket. Bu sene 16. 
kez düzenlenen LEA Ödül-
leri, her sene ticari faaliyet-
lerinin dışında olağanüstü 
sosyal sorumluluk gösteren, 
Almanya’da ekonominin bel 
kemiğini oluşturan küçük ve 
orta ölçekli işletmelere veri-
liyor.
2012 yılında girişimci Mus-
tafa Baklan (SUNTAT) ve 
Uygulamalı Yönetim Bilim-
leri Yüksekokulu’nun ku-
rucusu Prof. Dr. Franz Egle 
tarafından Mannheim’da 
kurulan DTI, göç geçmişine 
sahip gençlere pratiğe da-
yalı özel bir yükseköğrenim 
imkanı sunarken şirketler-
le gelecekteki çalışanlarını 
daha öğrenim döneminde 
bir araya getirmeyi amaç-
lıyordu. Bugün mesleki yö-
nelim programlarının yanı-
sıra kamu yararına çalışan 
derneğin temel faaliyetleri 
arasında demokrasi eğitimi 
ve dil öğrenimi de yer alı-
yor. Dernek, kültürlerarası 
diyaloğa yönelik buluşma-
lar gerçekleştirirken eğitim, 
çalışma, bilim ve araştırma 
alanlarında kurduğu ortak-
lıklarla kapsamlı projeler yü-
rütüyor. Mustafa Baklan’ın 
eğitime katılım konusunda 

gösterdiği duyarlılık ve sa-
mimi sorumluluktan etkile-
nen jüri, kendisinin başarılı 
uyumun canlı bir örneği ol-
duğunu belirtti.
DTI, halihazırda beş okul-
la (Johannes-Kepler-Ge-
meinschaftsschule, Ma-
r i e - C u r i e - R e a l s c h u l e , 
Justus-von-Liebig-Schule, 
Friedrich-List-Schule, In-
tegrierte Gesamtschule 
Mannheim Herzogenried), 
Mannheim Ulusal Tiyatrosu, 
Şehir Arşivi ve Mannheim 
Kütüphanesi gibi kuruluş-
larla özellikle Mannheim’a 
yeni göç etmiş öğrencileri 
kapsayan faaliyetler yürü-
tüyor.
Baden-Württemberg Eyale-
ti’nde sosyal sorumluluk 
sahibi KOBİ’lere verilen, 
Caritas, Diakonie ve Baden 
Württemberg Eyaleti Eko-
nomi, Çalışma ve Turizm 
Bakanlığı’nın düzenledi-
ği LEA ödüllerine bu sene 
toplam 210 şirket başvur-
du. Çalışan sayısına bağlı 
olarak üç ayrı kategoride 
verilen ödüllerde, SUNTAT 
Europe GmbH 150 - 499 
çalışan kategorisinde en iyi 
beş firma arasında yer alır-
ken “2022’nin Örnek Şirketi” 

olarak onurlandırıldı.
“Şirket olarak uzun yıllardır 
sürdüğümüz çalışmaların 
takdir edilmesinden tabii 
ki büyük mutluluk duyuyo-
ruz” diyen Mustafa Baklan, 
“LEA Ödülleri, Baden-Würt-
temberg'deki şirketlere ve 
kuruluşlara sosyal sorum-
luluk üstlenmeleri için il-
ham verirken bu sorumlu-
ğun toplum için değerine 
de dikkat çekiyor. SUNTAT 
şirketler grubumuzda eği-
timi özellikle önemsiyoruz. 
Bugüne kadar sadece Uy-
gulamalı Yönetim Bilimleri 
Yüksekokulu’na ortak şir-
ket olarak destek vermek-
le kalmadık, Türk-Alman 
İş ve Eğitim Enstitüsü’nün 
kuruluşunda da yer aldık. 
Kendi bünyemizde SUNTAT 
Eğitim Köprüsü’nü kurduk. 
Mannheim’da kültürel der-
neklerin yanı sıra Türkspor 
gibi kulüplere de çocuklara 
ve gençlere yönelik faali-
yetlerini yürütebilmeleri için 
destek oluyoruz.
Kendi kategorimizde en iyi 
beş şirket arasında yer al-
maktan büyük mutluluk 
duydum. Her şirket, ekono-
mik getirinin dışında yaşadı-
ğı toplumun başarısına sür-
dürülebilir biçimde katkıda 
bulunduğu sürece değerini 
arttırır. Eğitime katılım ora-
nını arttırmak, dezavantajlı 
grupları eğitimle buluştur-
mak başarılı bir toplum için 
bizim şirket olarak sosyal 
sorumluluk temelli hedefle-
rimiz.”
(GW)
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Stellantis Eurorepar Car Service 
ile Autohaus İnoğlu İş Ortağı İçin 
İmzaları Attı

2022 LEA Ödülleri - SUNTAT, Türk-Alman Enstitüsü’nde (DTI) 
uzun yıllardır üstlendiği sosyal sorumluluk için onurlandırıldı.

Mustafa Baklan'a “Sosyal 
Sorumluluk Ödülü”
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60 yaş ve üzerindekiler oluştu-
ruyor.

www.zusammengegencorona.de

bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministeriumcorona-schutzimpfung.de

Güncelleme tarihi:

18 Ağustos 
2022

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

Yaşı ilerlemiş, bakıma muhtaç veya alt hasta
lıkları bulunan kişiler açısından COVİD19 
hayati tehlike teşkil eden bir hastalık anla
mına gelebilir. Bu insanlarla yan yana aynı 
ortamda yaşayan ve çalışanlar özel bir so
rumluluk taşıyor.

Ne zaman ağır seyirli COVİD-19 vakasından 
söz edilir?
Eğer enfeksiyonun iyileşmesi için evde tedavi görmek 
yeterli gelmiyorsa ve hastaneye yatmak gerekiyorsa, 
ağır seyirli vakadan söz edilir. Örneğin hastanın nefes 
alması için bir maske takılması ve en ağır 
durumda entübe edilmesi gerekiyorsa bu 
durum söz konusudur. 

Hatırlatma aşısıyla aşının koruyucu etkisini ar
tırarak ve hijyen kurallarına uyarak risk grup
larının kendilerini enfeksiyona veya ağır has
talıklara en iyi şekilde korumalarını sağlarız.

Hekimler de koruyucu korona aşısına 
güveniyor ve aşı yaptırıyor. RKİ’nin 
yaptırdığı güncel bir araştırmaya göre, 
hekimlerin

Önemli: 
Bakım alanında 
aşıyla korunma

Ağır seyirli COVİD-19 vakaları 
özellikle ileri yaştakilerde görülür

Günümüzde 60 yaş üzerindeki kaç kişi 
hatırlatma aşısını yaptırmış durumda?
60 yaş ve üzerindekilerin %85,5’i üçüncü doz 
aşısını yaptırmış durumda. Buna karşılık 
dördüncü doz aşı yaptırmaya karar veren
lerin oranı ise henüz 23,5 %.

Aşağıda sayılan kişiler açısından 
ikinci hatırlatma aşısı* özel bir 
öneme sahip:

Bildiklerimiz

„Bugün artık, korona enfeksiyonunun 
beyinde hasara ve en kötü hallerde 

demansa yol açmasının mümkün olduğunu 
biliyoruz. İkinci hatırlatma aşısı, 

özellikle 60 yaş ve üstü kişilerde bu tür 
uzun vadeli etkilerin ortaya çıkma 

ihtimalini önemli oranda azaltabilir.“ 

Yapabileceklerimiz

 AHA kuralları 
Lütfen kendinizi korumak 
için şu imkanlardan faydalanın:

Gündelik yaşamda maske takın

Hijyen kurallarına uyun 

Mesafeyi koruyun 

 Aşının koruyucu etkisini tazeleyin 
STİKO’nun aşı tavsiyesi ve aşının sağ
ladığı bireysel koruma konusunda bilgi 
edinmek için coronaschutzimpfung.de
sayfasındaki aşı rehberine başvurun.

Bilmekte fayda var

Kaynak: RKI

Kaynak: impfdashboard.de

Kaynak: RKI, Haftalık Rapor 

Kaynak: RKİ KROCO Raporu

Kaynak: STIKO

Sağlık ve bakım 
kuruluşlarında 
çalışan personel 

aşılanmış durumda. 

Korona enfeksiyonu nedeniyle 
hastaneye yatmak zorunda 
kalanların 

Alt hastalıkları veya bağışıklık bozuk
luğu bulunan 5 yaş ve üzeri kişiler 

Bakım kurumlarında kalan kişiler, 
ayrıca uyum yardımı kapsamında 
işletilen kurumlarda kalan ve has
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Bunların arasında aşılanmamış 
olanların oranı, en az bir defa 
aşılanmış olanlara göre 

daha yüksek.
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Yaşı ilerlemiş, bakıma muhtaç veya alt hasta
lıkları bulunan kişiler açısından COVİD19 
hayati tehlike teşkil eden bir hastalık anla
mına gelebilir. Bu insanlarla yan yana aynı 
ortamda yaşayan ve çalışanlar özel bir so
rumluluk taşıyor.

Ne zaman ağır seyirli COVİD-19 vakasından 
söz edilir?
Eğer enfeksiyonun iyileşmesi için evde tedavi görmek 
yeterli gelmiyorsa ve hastaneye yatmak gerekiyorsa, 
ağır seyirli vakadan söz edilir. Örneğin hastanın nefes 
alması için bir maske takılması ve en ağır 
durumda entübe edilmesi gerekiyorsa bu 
durum söz konusudur. 

Hatırlatma aşısıyla aşının koruyucu etkisini ar
tırarak ve hijyen kurallarına uyarak risk grup
larının kendilerini enfeksiyona veya ağır has
talıklara en iyi şekilde korumalarını sağlarız.

Hekimler de koruyucu korona aşısına 
güveniyor ve aşı yaptırıyor. RKİ’nin 
yaptırdığı güncel bir araştırmaya göre, 
hekimlerin

Önemli: 
Bakım alanında 
aşıyla korunma

Ağır seyirli COVİD-19 vakaları 
özellikle ileri yaştakilerde görülür

Günümüzde 60 yaş üzerindeki kaç kişi 
hatırlatma aşısını yaptırmış durumda?
60 yaş ve üzerindekilerin %85,5’i üçüncü doz 
aşısını yaptırmış durumda. Buna karşılık 
dördüncü doz aşı yaptırmaya karar veren
lerin oranı ise henüz 23,5 %.

Aşağıda sayılan kişiler açısından 
ikinci hatırlatma aşısı* özel bir 
öneme sahip:

Bildiklerimiz

„Bugün artık, korona enfeksiyonunun 
beyinde hasara ve en kötü hallerde 

demansa yol açmasının mümkün olduğunu 
biliyoruz. İkinci hatırlatma aşısı, 

özellikle 60 yaş ve üstü kişilerde bu tür 
uzun vadeli etkilerin ortaya çıkma 

ihtimalini önemli oranda azaltabilir.“ 

Yapabileceklerimiz

 AHA kuralları 
Lütfen kendinizi korumak 
için şu imkanlardan faydalanın:

Gündelik yaşamda maske takın

Hijyen kurallarına uyun 

Mesafeyi koruyun 

 Aşının koruyucu etkisini tazeleyin 
STİKO’nun aşı tavsiyesi ve aşının sağ
ladığı bireysel koruma konusunda bilgi 
edinmek için coronaschutzimpfung.de
sayfasındaki aşı rehberine başvurun.

Bilmekte fayda var
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Kaynak: RKI, Haftalık Rapor 

Kaynak: RKİ KROCO Raporu

Kaynak: STIKO

Sağlık ve bakım 
kuruluşlarında 
çalışan personel 

aşılanmış durumda. 

Korona enfeksiyonu nedeniyle 
hastaneye yatmak zorunda 
kalanların 

Alt hastalıkları veya bağışıklık bozuk
luğu bulunan 5 yaş ve üzeri kişiler 

Bakım kurumlarında kalan kişiler, 
ayrıca uyum yardımı kapsamında 
işletilen kurumlarda kalan ve has
talığın ağır seyretmesi riski yüksek 
olanlar

%97’si

60 yaş ve üze
rindeki kişiler

5kat

Bunların arasında aşılanmamış 
olanların oranı, en az bir defa 
aşılanmış olanlara göre 
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Bakım kurumlarında kalan kişiler, 
ayrıca uyum yardımı kapsamında 
işletilen kurumlarda kalan ve has
talığın ağır seyretmesi riski yüksek 
olanlar

%97’si

60 yaş ve üze
rindeki kişiler

5kat

Bunların arasında aşılanmamış 
olanların oranı, en az bir defa 
aşılanmış olanlara göre 

daha yüksek.

23,5 %

* Genel olarak, 1. hatırlatma aşısını yaptırdıktan veya korona enfeksiyonu geçirdikten 
6 ay sonra yapılması gerekir
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Yaşı ilerlemiş, bakıma muhtaç veya alt hasta
lıkları bulunan kişiler açısından COVİD19 
hayati tehlike teşkil eden bir hastalık anla
mına gelebilir. Bu insanlarla yan yana aynı 
ortamda yaşayan ve çalışanlar özel bir so
rumluluk taşıyor.

Ne zaman ağır seyirli COVİD-19 vakasından 
söz edilir?
Eğer enfeksiyonun iyileşmesi için evde tedavi görmek 
yeterli gelmiyorsa ve hastaneye yatmak gerekiyorsa, 
ağır seyirli vakadan söz edilir. Örneğin hastanın nefes 
alması için bir maske takılması ve en ağır 
durumda entübe edilmesi gerekiyorsa bu 
durum söz konusudur. 

Hatırlatma aşısıyla aşının koruyucu etkisini ar
tırarak ve hijyen kurallarına uyarak risk grup
larının kendilerini enfeksiyona veya ağır has
talıklara en iyi şekilde korumalarını sağlarız.

Hekimler de koruyucu korona aşısına 
güveniyor ve aşı yaptırıyor. RKİ’nin 
yaptırdığı güncel bir araştırmaya göre, 
hekimlerin

Önemli: 
Bakım alanında 
aşıyla korunma

Ağır seyirli COVİD-19 vakaları 
özellikle ileri yaştakilerde görülür

Günümüzde 60 yaş üzerindeki kaç kişi 
hatırlatma aşısını yaptırmış durumda?
60 yaş ve üzerindekilerin %85,5’i üçüncü doz 
aşısını yaptırmış durumda. Buna karşılık 
dördüncü doz aşı yaptırmaya karar veren
lerin oranı ise henüz 23,5 %.

Aşağıda sayılan kişiler açısından 
ikinci hatırlatma aşısı* özel bir 
öneme sahip:

Bildiklerimiz

„Bugün artık, korona enfeksiyonunun 
beyinde hasara ve en kötü hallerde 

demansa yol açmasının mümkün olduğunu 
biliyoruz. İkinci hatırlatma aşısı, 

özellikle 60 yaş ve üstü kişilerde bu tür 
uzun vadeli etkilerin ortaya çıkma 

ihtimalini önemli oranda azaltabilir.“ 

Yapabileceklerimiz

 AHA kuralları 
Lütfen kendinizi korumak 
için şu imkanlardan faydalanın:

Gündelik yaşamda maske takın

Hijyen kurallarına uyun 

Mesafeyi koruyun 

 Aşının koruyucu etkisini tazeleyin 
STİKO’nun aşı tavsiyesi ve aşının sağ
ladığı bireysel koruma konusunda bilgi 
edinmek için coronaschutzimpfung.de
sayfasındaki aşı rehberine başvurun.

Bilmekte fayda var
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Kaynak: impfdashboard.de
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Alt hastalıkları veya bağışıklık bozuk
luğu bulunan 5 yaş ve üzeri kişiler 

Bakım kurumlarında kalan kişiler, 
ayrıca uyum yardımı kapsamında 
işletilen kurumlarda kalan ve has
talığın ağır seyretmesi riski yüksek 
olanlar

%97’si

60 yaş ve üze
rindeki kişiler

5kat

Bunların arasında aşılanmamış 
olanların oranı, en az bir defa 
aşılanmış olanlara göre 

daha yüksek.

23,5 %

* Genel olarak, 1. hatırlatma aşısını yaptırdıktan veya korona enfeksiyonu geçirdikten 
6 ay sonra yapılması gerekir
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Yaşı ilerlemiş, bakıma muhtaç veya alt hasta
lıkları bulunan kişiler açısından COVİD19 
hayati tehlike teşkil eden bir hastalık anla
mına gelebilir. Bu insanlarla yan yana aynı 
ortamda yaşayan ve çalışanlar özel bir so
rumluluk taşıyor.

Ne zaman ağır seyirli COVİD-19 vakasından 
söz edilir?
Eğer enfeksiyonun iyileşmesi için evde tedavi görmek 
yeterli gelmiyorsa ve hastaneye yatmak gerekiyorsa, 
ağır seyirli vakadan söz edilir. Örneğin hastanın nefes 
alması için bir maske takılması ve en ağır 
durumda entübe edilmesi gerekiyorsa bu 
durum söz konusudur. 

Hatırlatma aşısıyla aşının koruyucu etkisini ar
tırarak ve hijyen kurallarına uyarak risk grup
larının kendilerini enfeksiyona veya ağır has
talıklara en iyi şekilde korumalarını sağlarız.

Hekimler de koruyucu korona aşısına 
güveniyor ve aşı yaptırıyor. RKİ’nin 
yaptırdığı güncel bir araştırmaya göre, 
hekimlerin

Önemli: 
Bakım alanında 
aşıyla korunma

Ağır seyirli COVİD-19 vakaları 
özellikle ileri yaştakilerde görülür

Günümüzde 60 yaş üzerindeki kaç kişi 
hatırlatma aşısını yaptırmış durumda?
60 yaş ve üzerindekilerin %85,5’i üçüncü doz 
aşısını yaptırmış durumda. Buna karşılık 
dördüncü doz aşı yaptırmaya karar veren
lerin oranı ise henüz 23,5 %.

Aşağıda sayılan kişiler açısından 
ikinci hatırlatma aşısı* özel bir 
öneme sahip:

Bildiklerimiz

„Bugün artık, korona enfeksiyonunun 
beyinde hasara ve en kötü hallerde 

demansa yol açmasının mümkün olduğunu 
biliyoruz. İkinci hatırlatma aşısı, 

özellikle 60 yaş ve üstü kişilerde bu tür 
uzun vadeli etkilerin ortaya çıkma 

ihtimalini önemli oranda azaltabilir.“ 

Yapabileceklerimiz

 AHA kuralları 
Lütfen kendinizi korumak 
için şu imkanlardan faydalanın:

Gündelik yaşamda maske takın

Hijyen kurallarına uyun 

Mesafeyi koruyun 

 Aşının koruyucu etkisini tazeleyin 
STİKO’nun aşı tavsiyesi ve aşının sağ
ladığı bireysel koruma konusunda bilgi 
edinmek için coronaschutzimpfung.de
sayfasındaki aşı rehberine başvurun.

Bilmekte fayda var
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Bakım kurumlarında kalan kişiler, 
ayrıca uyum yardımı kapsamında 
işletilen kurumlarda kalan ve has
talığın ağır seyretmesi riski yüksek 
olanlar

%97’si
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rindeki kişiler
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Bunların arasında aşılanmamış 
olanların oranı, en az bir defa 
aşılanmış olanlara göre 

daha yüksek.
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Yaşı ilerlemiş, bakıma muhtaç veya alt hasta
lıkları bulunan kişiler açısından COVİD19 
hayati tehlike teşkil eden bir hastalık anla
mına gelebilir. Bu insanlarla yan yana aynı 
ortamda yaşayan ve çalışanlar özel bir so
rumluluk taşıyor.

Ne zaman ağır seyirli COVİD-19 vakasından 
söz edilir?
Eğer enfeksiyonun iyileşmesi için evde tedavi görmek 
yeterli gelmiyorsa ve hastaneye yatmak gerekiyorsa, 
ağır seyirli vakadan söz edilir. Örneğin hastanın nefes 
alması için bir maske takılması ve en ağır 
durumda entübe edilmesi gerekiyorsa bu 
durum söz konusudur. 

Hatırlatma aşısıyla aşının koruyucu etkisini ar
tırarak ve hijyen kurallarına uyarak risk grup
larının kendilerini enfeksiyona veya ağır has
talıklara en iyi şekilde korumalarını sağlarız.

Hekimler de koruyucu korona aşısına 
güveniyor ve aşı yaptırıyor. RKİ’nin 
yaptırdığı güncel bir araştırmaya göre, 
hekimlerin

Önemli: 
Bakım alanında 
aşıyla korunma

Ağır seyirli COVİD-19 vakaları 
özellikle ileri yaştakilerde görülür

Günümüzde 60 yaş üzerindeki kaç kişi 
hatırlatma aşısını yaptırmış durumda?
60 yaş ve üzerindekilerin %85,5’i üçüncü doz 
aşısını yaptırmış durumda. Buna karşılık 
dördüncü doz aşı yaptırmaya karar veren
lerin oranı ise henüz 23,5 %.

Aşağıda sayılan kişiler açısından 
ikinci hatırlatma aşısı* özel bir 
öneme sahip:

Bildiklerimiz

„Bugün artık, korona enfeksiyonunun 
beyinde hasara ve en kötü hallerde 

demansa yol açmasının mümkün olduğunu 
biliyoruz. İkinci hatırlatma aşısı, 

özellikle 60 yaş ve üstü kişilerde bu tür 
uzun vadeli etkilerin ortaya çıkma 

ihtimalini önemli oranda azaltabilir.“ 

Yapabileceklerimiz
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Lütfen kendinizi korumak 
için şu imkanlardan faydalanın:

Gündelik yaşamda maske takın

Hijyen kurallarına uyun 

Mesafeyi koruyun 

 Aşının koruyucu etkisini tazeleyin 
STİKO’nun aşı tavsiyesi ve aşının sağ
ladığı bireysel koruma konusunda bilgi 
edinmek için coronaschutzimpfung.de
sayfasındaki aşı rehberine başvurun.
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Kaynak: STIKO

Sağlık ve bakım 
kuruluşlarında 
çalışan personel 

aşılanmış durumda. 

Korona enfeksiyonu nedeniyle 
hastaneye yatmak zorunda 
kalanların 

Alt hastalıkları veya bağışıklık bozuk
luğu bulunan 5 yaş ve üzeri kişiler 

Bakım kurumlarında kalan kişiler, 
ayrıca uyum yardımı kapsamında 
işletilen kurumlarda kalan ve has
talığın ağır seyretmesi riski yüksek 
olanlar

%97’si

60 yaş ve üze
rindeki kişiler

5kat

Bunların arasında aşılanmamış 
olanların oranı, en az bir defa 
aşılanmış olanlara göre 

daha yüksek.
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Yaşı ilerlemiş, bakıma muhtaç veya alt hasta
lıkları bulunan kişiler açısından COVİD19 
hayati tehlike teşkil eden bir hastalık anla
mına gelebilir. Bu insanlarla yan yana aynı 
ortamda yaşayan ve çalışanlar özel bir so
rumluluk taşıyor.

Ne zaman ağır seyirli COVİD-19 vakasından 
söz edilir?
Eğer enfeksiyonun iyileşmesi için evde tedavi görmek 
yeterli gelmiyorsa ve hastaneye yatmak gerekiyorsa, 
ağır seyirli vakadan söz edilir. Örneğin hastanın nefes 
alması için bir maske takılması ve en ağır 
durumda entübe edilmesi gerekiyorsa bu 
durum söz konusudur. 

Hatırlatma aşısıyla aşının koruyucu etkisini ar
tırarak ve hijyen kurallarına uyarak risk grup
larının kendilerini enfeksiyona veya ağır has
talıklara en iyi şekilde korumalarını sağlarız.

Hekimler de koruyucu korona aşısına 
güveniyor ve aşı yaptırıyor. RKİ’nin 
yaptırdığı güncel bir araştırmaya göre, 
hekimlerin

Önemli: 
Bakım alanında 
aşıyla korunma

Ağır seyirli COVİD-19 vakaları 
özellikle ileri yaştakilerde görülür

Günümüzde 60 yaş üzerindeki kaç kişi 
hatırlatma aşısını yaptırmış durumda?
60 yaş ve üzerindekilerin %85,5’i üçüncü doz 
aşısını yaptırmış durumda. Buna karşılık 
dördüncü doz aşı yaptırmaya karar veren
lerin oranı ise henüz 23,5 %.

Aşağıda sayılan kişiler açısından 
ikinci hatırlatma aşısı* özel bir 
öneme sahip:

Bildiklerimiz

„Bugün artık, korona enfeksiyonunun 
beyinde hasara ve en kötü hallerde 

demansa yol açmasının mümkün olduğunu 
biliyoruz. İkinci hatırlatma aşısı, 

özellikle 60 yaş ve üstü kişilerde bu tür 
uzun vadeli etkilerin ortaya çıkma 

ihtimalini önemli oranda azaltabilir.“ 

Yapabileceklerimiz

 AHA kuralları 
Lütfen kendinizi korumak 
için şu imkanlardan faydalanın:

Gündelik yaşamda maske takın

Hijyen kurallarına uyun 

Mesafeyi koruyun 

 Aşının koruyucu etkisini tazeleyin 
STİKO’nun aşı tavsiyesi ve aşının sağ
ladığı bireysel koruma konusunda bilgi 
edinmek için coronaschutzimpfung.de
sayfasındaki aşı rehberine başvurun.
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Kaynak: impfdashboard.de

Kaynak: RKI, Haftalık Rapor 

Kaynak: RKİ KROCO Raporu

Kaynak: STIKO

Sağlık ve bakım 
kuruluşlarında 
çalışan personel 

aşılanmış durumda. 

Korona enfeksiyonu nedeniyle 
hastaneye yatmak zorunda 
kalanların 

Alt hastalıkları veya bağışıklık bozuk
luğu bulunan 5 yaş ve üzeri kişiler 

Bakım kurumlarında kalan kişiler, 
ayrıca uyum yardımı kapsamında 
işletilen kurumlarda kalan ve has
talığın ağır seyretmesi riski yüksek 
olanlar

%97’si

60 yaş ve üze
rindeki kişiler

5kat

Bunların arasında aşılanmamış 
olanların oranı, en az bir defa 
aşılanmış olanlara göre 

daha yüksek.

23,5 %

* Genel olarak, 1. hatırlatma aşısını yaptırdıktan veya korona enfeksiyonu geçirdikten 
6 ay sonra yapılması gerekir

Federal Sağlık Bakanı 
Prof. Dr. Karl Lauterbach

(English, , Türkçe, Русский) ve daha fazla 
bilgi için 116 117 (Almanca), ücretsiz

0800 0000837
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Çok Kıymetli Okuyucularım,
Bu yılki tatilde bitti. Ana vatanımıza gi-
den Avrupalı Türkler yine Baba vatanına 
döndüler. Okullar açıldı, çocuklar okula 
başladı ve insanlarımızda işlerine baş-
ladı.
Geçen 2 yılda Corona'dan dolayı gide-
meyen insanlarımız, 2022´de hep yolla-
ra döküldüler.
Kimisi arabayla, kimisi uçakla, yüzbin-
lerce insanımız yollardaydı.
Ben uçakla gittim. Uçaklar ve havaalan-
ları tıklım tıklım doluydu. Aynı şey kara 
yolu için de geçerliydi.
Umuyorum insanlarımız güzel bir sılayı 
rahim yapmış, dinlenmiş ve kazasız be-
lasız tekrar Baba vatana dönmüşlerdir.
Evet şimdi soracaksınız 'Anavatanı an-
ladıkta, Baba vatan nerden çıktı' diye?
Bizlerin Babaları 60 yıl önce Almanya'ya 
çalışmaya gelmedimi? Geldi.

Onlar ailelerini getirip burada yeni bir 
hayat kurdular, yeni nesil burada doğ-
du ve bu ülkenin dilini öğrendi. Okuluna 
gitti ve bu ülkeyi vatan edindiler. Yani 
Baba vatan oldu.
Tarihimize şöyle bir baktığımız zaman. 
Bizler millet olarak rızkımızı kazandığı-
mız yerleri vatan saymışız ve yurt olarak 
kabul etmişiz.
Evet şimdi tekrar dönelim Ana vatana, 
bu yıl Türkiye'yi bayağı bir dolaştım. An-
kara, Eskişehir, Sakarya, İstanbul, Düz-
ce, Nevşehir ve Kayseri'yi gezdim.
Bazı şehirlerin Ticaret ve Sanayi odala-
rını ziyaret ettim, bazı işyerlerini gezdim 
ve birçok vatandaşlarımızla sohbet et-
tim. Sonuç olarak insanlarımız genelde 
ekonomiden, pahalılıktan ve enflasyon-
dan şikayetçi, parasının alım gücünün 
düştüğünden şikayetçi.
Vatandaşlarımızı anlıyorum. Diğer tara-
tan da asgari ücret 5.500 TL olmuş ve 
emekli maaşlarına yüksek zam gelmiş.
İnsanlar Mutsuz ve Karamsar
Ama insanlarımızda bir mutsuzluk bir 
karamsarlık var. Pazara gidiyorum dolu, 
AVM´ye gidiyorum dolu. Restorana gidi-
yorum dolu. Herkesin elinde son model 
cep telefonu. Herkesin cebinde en pa-
halı sigara. Demek ki insanlarda halen 
para var ve ihtiyaçlarını gayet güzel kar-
şılıyorlar.
İnsanlarımız, özellikle genç nesil, bu hü-
kümetin getirdiği yüksek yaşam stan-
dardına alışmış, ekonomi biraz kötüye 
gitse hemen şikayetçi oluyorlar.
Patates pahalandı, soğan pahalandı 
diye şikâyet ediyorlar. Ama Türkiye'mi-
zin son yüz yılda olmadığı kadar kalkın-
dığını, insanların refah düzeyinin geçmiş 
yüzyılda olmadığı kadar yükseldiğini ve 
Türkiye'mizin geçmiş yüzyılda olma-
dığı kadar Dünyada gündem belirleyici 
önemli bir ülke olduğunu görmüyorlar.

Bir çuval patatese hükümetini satıyor-
lar.
Ben durumu şu şekilde değerlendiriyo-
rum. Türkiye'mizin  iç ve dış düşmanları 
çok, onun için ülkemize iyi sahip çıkma-
lıyız. Patatesi az yiyelim, lüksten vazge-
çelim ama ülkemize sahip çıkalım. Ufak 
tefek şeylerle uğraşmayalım ve ülkemi-
zin nerden nereye geldiği görelim.
Şöyle 30-40 yıl öncesini bir hatırlaya-
lım. Mazot yok, benzin yok. tüp yok, 
şeker yok, yağ yok, ilaç yok ve hastane-
de para olmadan muayene yok. Doğru 
dürüst yollar yok, köprüler yok, tüneller 
yok. Yok. yok... Savunma sanayinde hep 
dışa bağlı. vs.
Türkiye'miz çağ atladı
Tabiki genç nesil bunları bilemez. Ama 
bilenlerin bunu iyi anlatması gerekir. 
Allah`a çok şükür, her konuda ülke-
miz çağ atlamış. Dünya bizim SİHA ve 
İHA`larımızı konuşuyor. Nerde bir maz-
lum varsa ülkemiz imdadına yetişiyor.
Son olarak şunu söylemek istiyorum. 
Cennet vatanımız Türkiye'mize sahip çı-
kalım. Türkiye düşmanlarına fırsat ver-
meyelim. Tasarruflu olalım. Ekonomisi 
iyi gitmeyen birçok ülke var. Almanya'da 
iki yıl önce Diesel 1,20 Euro idi, bir ara 
2,50´ye kadar çıktı. Şimdi 2,25 Euro. 
Kimse dertlenip sızlamadı ve sokağa 
çıkmadı.
Dünya üzerinde savaşlar var. Hastalıklar 
var. Bizler birbirimize kenetlenip ülke-
mize, hükümetimize sahip çıkalım. İna-
nın önümüz ferah ve Türkiye'miz yükse-
liyor. Enerjiden, savunmaya, üretimden 
ihracata, sağlıktan eğitime,  son yıllarda 
Türkiye çağ atladı. Artık yükselen bir 
Türkiye var. 10 yıl sonra Türkiye'miz ge-
lişmiş ülkeler sırasında ilk 10 da yerini 
alacaktır.
Allah, Ana vatanımıza zeval vermesin.
Saygı ve sevgilerimle.

IHK-Hanau Başkan Yardımcısı
Salih Taşdirek

SERBEST KÜRSÜ

Türkiye Ana Vatan, 
Almanya Baba 

Vatan

Suudi Arabistan, ülkeyi ziyaret 
edecek ABD, İngiltere ve Schen-
gen vizesi/oturumu sahibi Türk 
vatandaşlarına kapıda vize alma 
uygulaması başlattı.

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan, 2030 
turizm açılımı çerçevesinde uygulama-
ya koyduğu "kapıda vize" uygulaması 
ile tüm dünyadan turistleri ağırlamaya 
hazırlanıyor.

Bu kapsamda kapıda vize uygulama-
sından ABD, İngiltere ve Schengen vi-
zesi/oturumu sahibi Türk vatandaşları 
da yararlanabilecek. Elektronik vize, 
"https://visa.visitsaudi.com/" internet 
sitesi üzerinden alınabilecek.
Kapıda vize almak isteyen yolcular-
da, belirtilen ülkelerden en az bir kez 
vize almış ve pasaportlarının en az 6 
ay geçerli olması şartı aranacak. Vize 
için ülkeye girişte sağlık sigortası sa-

tın alınması ve ülkede kalınacak süreyi 
kapsayacak şekilde otel rezervasyonu 
yapılması da istenecek.
Kapıda vize almak için 18 yaşından 
küçüklere yetişkin birinin eşlik etmesi 
gerekiyor. Yolcuların gidiş-dönüş uçak 
bileti alma şartının bulunduğu turistik 
vize, 1 yıllık geçerli olacak ve tek sefer-
de maksimum 90 gün ülkede kalış hak-
kı verilecek.

Suudi Arabistan'dan kapıda vize imkanı
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FRANKFURT- Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem 
Tunçer’in Haziran ayında vefat eden 14 yaşındaki kızı Ekin 
Tunçer için Frankfurt Merkez Camii’inde mevlid-i şerif  okutul-
du. Merasimin akabinde Başkonsolos Erdem Tunçer taziyeleri 
kabul etti.

Eller Semaya 
“Ekin” İçin Açıldı

EN HÜZÜNLÜ GÜNÜNÜZDE YANINIZDAYIZ
IN SCHWEREN STUNDEN SIND WIR BEI IHNEN

HERKES ÖLECEK YAŞTADIR / DER TOD KENNT KEIN ALTER

Öğle namazını müteakip çok sayıda cemaatin katıldığı 
mevlid programına Frankfurt ve çevresinde görev yapa 
din görevlileri okudukları Kur’an-ı Kerim, ilahi, kasiteler 
ve mevlid-i şerifin ardından genç yaşta vefat eden Ekin 
Tunçer için eller semaya kaldırılarak dualar yapıldı. Mer-
humeye rahmet dilenirken, Frankfurt Başkonsolosu Er-
dem Tunçer ve ailesine sabırlar temenni edildi.
Mevlid programının ardından Başkonsolos Erdem Tun-
çer programda bulunanların taziyeleri kabul etti ve Mer-
kez Cami’nin salonunda katılımcılara zemzem ve yemek 
ikram edildi.
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Alman hükümeti, Rusya-
Ukrayna savaşı nedeniyle 
yaşanan enerji krizi sonra-
sı hane halkını ve şirketleri 
yükselen enflasyonun etki-
sinden korumak için 65 mil-
yar avroluk üçüncü yardım 
paketini hazırladı.

Almanya Başbakanı Olaf 
Scholz, Maliye Bakanı ve Hür 
Demokrat Parti (FDP) Genel 
Başkanı Christian Lindner, 
SPD Eş Genel Başkanı Sas-
kia Esken ve Yeşiller Partisi 
Eş Genel Başkanı Omid No-
uripour ile gerçekleştirdiği 
ortak basın toplantısında 
hükümetin enerji krizine ve 
fiyat artışlarına karşı alacağı 

önlemleri açıkladı.
Alman halkının yüksek enerji 
fiyatlarından, artan yaşam 
maliyetlerden ve gelecekle-
rinden “endişe” duyduğunun 
bilincinde olduğunu ifade 
eden Scholz,
“Ülkemiz zor bir dönemden 
geçiyor. Bu gerçeğin ifadesi 
edilmesi lazım.” dedi.

Olaf Scholz, hükümetinin de 
bu konularda (artan yaşam 
maliyetleri) kaygılı olduğunu 
vurgulayarak, bu zor duruma 
Rusya-Ukrayna savaşını se-
bep olduğunu savundu.
Almanya Başbakanı Scholz, 
“Rus savaşının sonuçlarını 
hepimiz hissediyoruz. Tüm 
Avrupa ve tüm dünya so-
nuçları hissedecek.” ifadesi-
ni kullandı.

"Rusya gaz sözleşmele-
rini ihlal ediyor"

Söz konusu savaşın enerji 
tedarikinde de etkisi oldu-
ğuna işaret eden Scholz, 
“Rusya gaz sözleşmelerini 
ihlal ediyor ve uzun süredir 
tedarik sözleşmelerini yeri-
ne getirmiyor. Soğuk Savaş 

Enflasyona Karşı 65 Milyar 
Avroluk ÜçÜNCÜ YARDIM 
PAKETİ

“Kimseyi yalnız bırakmayacağız” sözünü yineleyen 
Başbakan Olaf Scholz'dan,

Hazırlanan paket Başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya katılan Almanya Başbakanı Olaf 
Scholz (solda), burada konuşma yaptı. Toplantıya Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner (sağda) de katıldı.
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döneminde geçerli olan şey 
artık geçerli değil. Putin'in 
Rusya’sı artık güvenilir bir 
enerji tedarikçisi değil. Bu 
yeni realitenin bir parçası-
dır.” değerlendirmesinde bu-
lundu.
Scholz, Alman hükümetinin 
bu duruma önceden hazır-
landığını belirterek, bu dö-
nemi atlatmak için gaz de-
polarını doldurmaya devam 
ettiklerini ve kömür santral-
lerini çalıştırdıklarını ve LNG 
terminalleri kurmayı hızlan-
dırdıklarını söyledi.
“Kimseyi yalnız bırakma-
yacağız” sözünü yineleyen 
Scholz, yapıcı görüşmelerle 
hükümetteki partilerin alı-
nacak önemler konusunda 
anlaştığını kaydetti.
Almanya Başbakanı Scholz, 
Rusya’nın gaz sevkiyatı-
nı azaltması için bir sebe-

bin bulunmadığına işaret 
ederek, Rus gazına yönelik 
yaptırımların bulunmadığını 
anlattı.
Halkın üzerindeki mali yü-
kün azaltılması için üçün-
cü paketi hazırladıklarını ve 
kapsamının 65 milyar avro 
olduğunu bildiren Scholz, bu 
rakamın daha önce açıkla-
nan iki paketin toplamından 
fazla olduğunu aktardı.

10 ayda üçüncü yardım 
paketi

Almanya’nın koalisyon or-
takları, Sosyal Demokrat 
Parti (SPD), Yeşiller ve Hür 
Demokrat Parti (FDP) tara-
fından söz konusu yardım 
paketine ilişkin hazırlanan 
13 sayfalık belgede de, “yük-
sek enerji fiyatlarının hızla 
artan yükü nedeniyle hane 
halkı ve şirketler için zama-
nında ve orantılı bir rahat-
lama gerekli" denilerek, pa-
ketin toplam değerinin "65 
milyar avronun üzerinde" 
olduğu ifade edildi.
Bugün açıklanan paketin, 
Alman hükümetinin yükse-
len enerji fiyatlarına karşı 10 
ayda hazırladığı üçüncü pa-
ket olması dikkati çekti.
Önceki paketlerinin her biri-
nin değeri 30 milyar avronun 
üzerindeydi. Bu paketlerle, 
geçici bir süre için akarya-
kıt vergileri belli bir miktar 
kaldırılarak, artan ener-
ji fiyatlarının vatandaşlara 
yansımasını azaltmak için 
vergi mükellefi her çalışana 
bir defaya mahsus 300 avro 
ödeme yapılmıştı. Toplu ta-
şımanın teşvik edilmesi için 
haziran-eylül döneminde 
aylık 9 avroya tren, otobüs 
ve metroda geçerli sınırsız 
toplu taşıma bileti sunul-
muştu.
Üçüncü pakette ise artan 
enerji faturalarının karşılan-
masına yardımcı olmak için 
emeklilere tek seferlik 300 
avroluk, öğrenciler ve kur-
siyerler için de 200 avro bir 
ödeme bulunuyor.
Söz konusu pakette, ülke 
çapında haziran-eylül dö-

neminde uygulanan 9 avro-
luk aylık biletin halefi olacak 
yeni bir toplu taşıma bileti 
getirilmesi öngörülüyor.
Pakette, çocuk yardımının 
birinci ve ikinci çocuk için 
ayda 18 avro artırılması, 
temel tüketim için elektrik 
fiyatlarının düşürülmesi ve 
şirketlere yönelik mevcut 
destek programlarının 31 
Aralık 2022'ye kadar uzatıl-
ması planlanıyor.
Alman hükümetinin son 
yardım paketinin, Rus enerji 
şirketi Gazprom’un Kuzey 
Akım boru hattından doğal 
gaz sevkiyatının belirsiz bir 
süreliğine durdurulduğunu 
açıklamasından iki gün son-
ra gelmesi de dikkati çekti.

Enerji fiyatlarında Rus-
ya-Ukrayna Savaşı'nın 
etkisi

Almanya’da gaz ve elekt-
rik fiyatları, Rusya-Ukrayna 
Savaşı sonrası Moskova'ya 
uygulanan yaptırımların et-
kisi ve doğal gazda tedarik 
endişeleri nedeniyle yükse-
liyordu.
Avrupa’nın en büyük eko-
nomisine sahip Almanya, 
Moskova’nın Kuzey Akım 1 
doğal gaz boru hattı üze-
rinden gaz akışını durdurma 
kararının tetiklediği sarmal 
bir enerji kriziyle karşı karşı-
ya bulunuyor.
Doğal gazın aylık vadeli sa-
tış fiyatı 25 Ağustos'ta me-
gavatsaat başına 300 avro-
nun üzerine çıkmıştı.
Almanya'da gelecek yıl tes-
limatlı elektrik kontratı-
nın fiyatı, Rusya'nın doğal 
gaz arzını kısmasıyla artan 
enerji krizinin etkisiyle 29 
Ağustos'ta ilk kez 1.000 av-
royu aşmıştı.
Ülkede enerji maliyetlerin-
deki artış, enflasyonu yuka-
rı yönlü körüklerken, hane 
halkı ve şirketler üzerinde de 
baskıyı artırıyor.
Almanya'da, temmuzda yüz-
de 7,5 olan yıllık enflasyon, 
enerji ve gıda fiyatlarındaki 
son yükselişle ağustosta 

yeniden yüzde 7,9'a çıkarak 
1974'ten bu yana görülen en 
yüksek seviyeye ulaştı.
Hükümet, enerji krizini daha 
da hafifletmek için temel 
enerji ve çevre politikaları-
nın birçoğunu gevşetmeyi 
planlanıyor.
Alman hükümeti, Rusya-
Ukrayna savaşıyla birlik-
te başlayan enerji krizinde 
yüksek doğal gaz ve elektrik 
faturalarını hafifletmek için 
fatura desteği ve tasarruf 
gibi çeşitli tedbirlerin yanı 
sıra daha önce kapatılması 
planlanan kömür ve nükleer 
santrallerini faal hale getire-
rek gaz depolarını hızla dol-
durmak gibi çeşitli adımlar 
atıyor.

Almanya'nın Gaz Acil 
Durum Planı

Avrupa’nın en büyük eko-
nomisine sahip olan ve 
Rusya’ya gazda en fazla 
bağımlı ülke konumundaki 
Almanya'da hükümet, kıta-
daki "gaz krizinin" ortasında 
ülkenin 3 aşamalı Gaz Acil 
Durum Planı'nın 2'nci aşa-
ması olan "uyarı" seviyesini 
23 Haziran’da etkinleştir-
mişti.
Almanya'nın Gaz Acil Durum 
Planı, erken uyarı, uyarı ve 
acil durum olmak üzere üç 
seviyeden oluşuyor ve aşa-
malara göre piyasada alına-
cak tedbirleri içeriyor.
Rusya'dan gelen doğal gazın 
kesintiye uğrama ihtima-
line karşı Gaz Acil Durum 
Planı'nda erken uyarı se-
viyesi etkinleştirilirken, bir 
sonraki seviyenin etkinleş-
tirilmesi halinde doğal gaz 
dağıtımında devlet kontrolü 
öngörülüyor.
Bu arada, Ekonomi ve İklimi 
Koruma Bakanlığı, Alman-
ya'daki doğal gaz depolama 
tesislerinde doluluk oranının 
Rusya'dan gelen gaz mik-
tarının önemli ölçüde azal-
masına rağmen yüzde 85'in 
üzerine çıktığını bildirdi.
Haber: (AA) - Erbil Başay, 
Bahattin Gönültaş (Berlin)
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Diş protezi ile ilgili gelen soruları 
özetleyerek bilgilerinize 
sunuyorum:

AOK 
Hessen 

Etnik 
Pazarlama 

Uzman 
Koordinatörü: 

Necati 
SuözerDiş Protezi

Protezler, diş kaplaması, köprüler ve 
takma dişlerdir. Sigorta kurumları 
teşhise göre“katkı” olarak bir sa-
bit meblağı (Festzuschuss) öderler. 
Yani sigorta kurumunuz tıbbi ba-
kımdan gerekli tedavi masraflarının 
% 60 şını öder. Son beş yıl içerisinde 
her takvim yılında en az bir kez ko-
ruyucu muayeneye gittiyseniz (Bo-
nus defteri!) o zaman size ödenecek 
para yardımı %70’e, 10 yıl sonra ise 
%75’e çıkar.

Tedavi ve Masraf Planlaması
Diş protezi yapılmadan önce diş 
doktoru bir “tedavi ve masraf planı” 
(Heil-und Kostenplan) oluşturur. Bu 
planda diş doktoru tarafından tav-
siye edilen veya onların arzu ettiği 
ama tıbbi olarak gerekli olanların 
dışında kalan işlemler de yer almak-
tadır. Daha pahalı bir protez yaptır-
mak isterseniz, o zaman bu mebla-

BERLİN (AA) - Almanya, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde in-
san haklarına saygı duyulması ve keyfi gözaltına alınan her-
kesin derhal serbest bırakılması için Çin yönetimine çağrıda 
bulundu.
Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin, 
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki duruma ilişkin açık-
ladığı rapordan memnuniyet duyduğu bildirildi.
Açıklamada, "Çin hükümetini, derhal yürürlüğe girecek şekil-
de, Sincan'daki herkesin insan haklarına tam saygı duymaya 
çağırıyoruz. Keyfi gözaltına alınan tüm kişiler gecikmeksizin 
serbest bırakılmalıdır. Çin hükümetini, Çin'deki en ağır insan 
hakları ihlalleriyle ilgili iddiaların bağımsız bir şekilde soruş-
turulmasına izin vermeye bir kez daha çağırıyoruz." ifadele-
rine yer verildi.
Raporun titizlikle hazırlandığı vurgulanan açıklamada, 
Sincan'da yaygın bir biçimde en ağır insan hakları ihlallerinin 
yapıldığı; bunun Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklar açı-
sından insanlığa karşı işlenen suçların belirtileri olduğunun 
vurgulandığı hatırlatıldı. (Foto/Arşiv/AA)

ğın üzerine çıkan masrafları kendinizin 
ödemesi gerekir.
Tedavi ve masraf planını, sigorta kuru-
munuzun hangi masrafları ödediğin-
den ve hangi masrafların sizin tarafınızdan ödemesi gerektiğinden emin olduktan 
sonra imzalayın. Tedaviden sonra sizin ödemeniz gereken kısımla ilgili bir fatura 
verilir. Bu “katılım payı” (Eigenanteil) olarak adlandırılan kısımdır.
Fakat düşük gelirliyseniz sigorta kurumunuza “mağduriyet durumu düzenleme-
sini” (Härtefallregelung) sormanız gerekebilir. Düşük gelirli kişiler diş protezi için 
daha yüksek bir para yardımı alabilirler. Böyle durumlarda tedavi öncesinde sigorta 
kurumuyla görüşerek katılım payının düşürülebilmesi hususunu açıklığa kavuştur-
manız gerekir.

Düşük gelir sınırları ..................................................Brüt miktar € olarak
· 1 kişi için .................................................................1.316,00 €
· 2 kişi için .................................................................1.809,50 €
· 2. Kişiden sonraki her kişi için 329,00 € eklenir ....2.138,50 € (1.809,50 € + 329 €)
· 4 kişilik bir ailenin gelir seviye sınırı ......................2.467,50 €   (2.138,50 €+329 €)

Bunların haricinde tamamlayıcı diş protezi için özel sigorta yaptırmanız, ödeyece-
ğiniz katkı payı miktarını azaltmış olursunuz.
Sağlıklı günler dilerim.

Almanya, çin'den Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 
gözaltına alınan kişilerin serbest 
bırakılmasını istedi
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             ▶ 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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Turgut Yeşildal
Avukat

(Frankfurt)

Kennedyallee 93 
60596 Frankfurt am Main

Email: info@avukatim-online.com
www.avukatim-online.com

HUKUK Köşesi

Değerli Okuyucularımız,
izin döneminde uçak yanısıra en çok 
araba ile seyahat etmeyi tercih etmek-
teyiz . 

İzin Yolunda Kaza ve Almanya'da Takibi
Ancak bazı zamanlarda izin yolunda 
istenmeyen olaylarla karşılaşmaktayız. 
Bunların başında maalesef trafik kaza-
ları gelmektedir. 
 Maddi veya bedensel bir zarara uğra-
dığımızda haklarımızı kim aracılığıyla 
nasıl koruyacağız olay anında ne yap-
mamız gerekir ? 

Kaza Gerçekleşti Ne Yapmalıyım?
 İlk önce sakin kalmaya çalışmalı her-
hangi bedensel zararın ortaya çıkıp 
çıkmadığını kontrol etmelisiniz. Sadece 
maddi hasar gerçekleşen kazalarda ilk 
önce kazanın farklı açılarından fotoğ-
raflarını çekmelisiniz. Fotoğraf çeker-
ken araçların plakalarının, konumlarının 
ve hasar gören yerlerin fotoğraflarda 
net çıktığından emin olmalısınız. Daha 
sonra başka kazaya sebebiyet verme-
mek için araçlar emniyet şeridine çek-
meli ve tutanak tutulmalıdır. Bu sırada 
yurtdışında mutlaka polis çağırılmalıdır.

Hasar ve Tazminat Takibi Alman-
ya'dan Yapılabilinir
 Kazaya sebep olan araç bir AB veya 
AEA ülkesinde kayıtlıysa ve orada si-
gortalıysa, Almanya’daki yabancı so-
rumluluk sigortası şirketinin düzenle-
yici yetkilisi aracılığıyla tazminat talebi 
seçeneği vardır. 
 Bunu Almanya’da kayıtlı bir avukat ve 
bir  bilir kişi (Gutachter) üzerinden takip 
ettirebilirsiniz.

 Her ne kadar kazanın gerçekleştiği dev-
letin hukuku uygulansa da Almanya’da 
sorumluluk sigortasın dan talep etme 
hakkınız vardır. Bu avantajı mutlaka de-
ğerlendirmek gerekir. 
Kaza mahalinde gerekli tutanaklar tu-
tulduktan fotoğraflar çekildikten sonra 
sigorta şirketine bir hasar dosyası ha-
zırlamak karşı tarafın sigorta şirketi ile 
iletişime geçmeniz gerekir. Unutulma-
ması gerekir ki bu işlemler zamanaşı-
mına tabidir ve zamanaşımı dolduğun-
da hak talebiniz ortadan kalkacaktır o 
yüzden mutlaka avukat aracılığıyla sü-
releri takip etmeli ve aslında sahip ol-
duğunuz hakkı zamanaşımı yüzünden 
kaybetmemelisiniz. 
 Aslında en temel değinmek istediğimiz 
nokta izin yolunda ( Avusturya, Sırbis-
tan vs..) kaza geçirdiğinizde sigorta 
işlemlerini Almanya’daki bir ofis aracı-
lığıyla Almanya’dan takip edebilirsiniz. 
Çünkü uzun bir yolculuk ve kısıtlı za-
man içerisinde hareket ediyorsunuz. Bu 
durumda çoğu insan sigorta ile orada 
uğraşmak istemeyebilir veya zamanı 
olmayabilir o yüzden Almanya’da takip 
etmek izine çıkan kişinin lehine olacak-
tır. Ayrıca Türkiye’de de Alman plakalı 
bir araçla kaza yaparsanız rahatlıkla 
Almanya’da sigortadan talepte buluna-
bilirsiniz. Ancak her zaman kaza yerine 
mutlaka polis çağırmanız gerekmekte-
dir. Çünkü kaza yaptığınızda ye

Milli Görüş'ten Enerji Tasarrufu çağrısı
İslam Toplumu Millî Görüş 
(IGMG) Genel Sekreteri Bekir Al-
taş güncel enerji ve iklim kriziyle 
ilgili açıklama yaptı. 

“Ukrayna’daki savaş, toplum olarak 
yüzleşmek zorunda kaldığımız bazı 
zorlukları da beraberinde getirdi. Bu ne-
denle camilerimizdeki enerji tüketimini 
sürdürülebilir bir biçimde azaltacağız.” 
diyen Altaş sözlerine şöyle devam etti:
“Ukrayna’daki savaş ve onun sonuçları 
dünyayı türlü zorluklarla karşı karşıya 
getirdi. Bu zor zamanlarda biz de top-
lum olarak birbirimize kenetlenmeli ve 
iyi örneklerde öncü olmalıyız. Bunun bir 
parçası da enerji tüketimini mümkün 
olduğunca azaltmaktan geçmektedir. 

Sadece güncel enerji krizi değil, aynı 
zamanda etkilerini giderek arttıran iklim 
krizi de bunu gerektirmektedir. Toplum 
olarak bu konuda sorumluluklarımız ol-
masının yanında, inancımız da kaynak-
larla ve tabiatla özenli ve tasarruflu bir 
ilişki içerisinde olmamızı emretmekte-
dir.
Bu nedenle cami ve kurumlarımızda 
enerji tüketimini azaltmak için hangi 
tedbirleri almamız gerektiğini inceleye-
cek ve değerlendireceğiz. Bunun yanı 
sıra bu konudaki tavsiye ve ana esas-
ları çalışacak bir çalışma grubu da tesis 
edeceğiz. Aynı şekilde cami cemiyetle-
rimizin sorumlularıyla görüşerek cami-
lerimizi ne şekilde yeniden yapılandıra-
bileceğimizi konu edineceğiz.
Daha önce su tasarrufu için uygun mus-

luk aparatlarının kullanılması konusun-
da olumlu bir tecrübe edinmiş ve birçok 
camimizde su tüketimini azaltmayı bü-
yük ölçüde başarmıştık. Şimdiyse sıra-
da örneğin enerji tasarruflu lambalar ya 
da camilerdeki eski ısıtma sistemlerinin 
yenilenmesi sayesinde gaz ve elektrik 
tüketimini de azaltmak var.
Bilhassa kapıları bütün gün boyunca 
ziyaretçilere açık olan binalarda enerji 
tasarrufu sağlama potansiyeli oldukça 
yüksek. Bu potansiyeli kullanmak ve 
camilerimizi bu konuda raporlandırmak 
da istiyoruz. Güncel durumun aciliyeti 
nedeniyle enerji tasarrufunu sağlama-
nın yanı sıra aynı zamanda uzun vadede 
cemiyetlerimizde çevrenin korunması 
konusunda bir bilincin yerleştirilmesini 
hedefliyoruz.”
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Dünyanın Dörtbir Yanındaki Genç 
Yazarlara YTB'den Eğitim

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) ve Maltepe Üniver-
sitesi iş birliğiyle düzenlenen "Ulus-
lararası Genç Yazarlar Akademisi"nin 
sertifika programı gerçekleştirildi. 
Program kapsamında dünyanın farklı 
ülkelerinden gelen 65 genç yazara yö-
nelik; şiir, öykü, deneme ve çeviri gibi 
alanlarda seminer ve atölyeler tertip 
edildi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluk-
lar Başkanlığı (YTB) ve Maltepe Üni-
versitesi iş birliği ile 18-25 Ağustos 
2022 tarihleri arasında dünyanın farklı 
ülkelerinden 65 genç yazar ve yazar 
adayının katılımıyla düzenlenen “Ulus-
lararası Genç Yazarlar Akademisi”nin 
sertifika programı gerçekleştirildi. 
Akademi kapsamında gençler uzman 
isimlerden şiir, öykü, deneme ve çeviri 
gibi alanlarda eğitimler aldı.
Sertifika Programına; İtalya, Alman-
ya, Fransa, Avusturya, Bosna-Hersek, 
Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedon-
ya, Arnavutluk, Yunanistan, Azerbay-
can ve Afganistan’dan gelen genç ya-
zarlar katıldı.

İstanbul’da düzenlenen sertifika tö-
reninde, YTB Başkanı Abdullah Eren, 
AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. 
Nabi Avcı ve Maltepe Üniversitesi Rek-
törü Dr. Edibe Sözen yer aldı.

VATANDAŞLARIMIZIN TÜRKİYE 
İLE OLAN İLİŞKİLERİNİ MUHA-
FAZA EDİYORUZ

Programda konuşan YTB Başkanı Ab-
dullah Eren, yurt dışında yaşayan çok 
sayıda Türk vatandaşına ulaşmak için 
faaliyetler yürüttüklerini belirterek, 
farklı ülkelerde yaşayan vatandaşların 
Türkiye ile ilişkilerinin kopmamasını da 
sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.
Türkiye’den çok sayıda kişinin 60 
yıl önce Almanya gibi Avrupa ülke-
lerine işçi olarak gittiğini ve büyük 
fedakârlıklar gösterdiğini aktaran Eren, 
bugün Avrupa’da yaklaşık 5 milyon 
Türk’ün yaşadığını söyledi.
Eren konuşmasının devamında ise 
şunları kaydetti; “60 yıl önce giden bü-
yüklerimiz fabrikalarda, madenlerde 
çalıştılar. Büyük emekler verdiler ve 

kalıcı oldular. Şimdi artık Avrupa’daki 
Türk varlığı, dördüncü, beşinci nesile 
ulaşmış durumda. Peki, Avrupalı Türk-
lerin, Türkiye’yle olan bağlarını nasıl 
muhkem hale getireceğiz? Ana vatan 
Türkiye ve ana dil Türkçe başta ol-
mak üzere bağlarımız yavaşladığında, 
biz düşünsel bazda nasıl bir Avrupalı 
Türk kimliği oluşturacağız ki onların 
Türkiye’yle olan ilişkilerini muhafaza 
edelim? Bizim önemli amaçlarımızdan 
biri de bu. Edebiyat bu noktada çok 
önemli araç. Yazarlık akademisi çalış-
mamız da bu nedenle önemli bir işlev 
yükleniyor."

ORTAK SEVGİMİZ TÜRKÇE

Programda konuşan eski Milli Eğitim 
Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili 
Prof. Dr. Nabi Avcı ise Balkan coğraf-
yasından, Avrupa’dan, Azerbaycan’dan 
gelen genç yazarlarla buluşmaktan 
büyük bir mutluluk duyduğunu dile 
getirdi. Yazarlık akademisi süresince 
genç yazarlara yönelik şiir, deneme, 
tercüme üzerine atölyeler, seminerler 
düzenlendiğini belirten Avcı gençlerin 
konunun uzmanları ve ustalarıyla bir 
araya geldiğini bildirdi.
Ortak sevginin Türkçe olduğunu anla-
tan Avcı “Hepimizin ortak sevgisi, sev-
dası, Türkçe. Ama öncelikle şunu da 
söyleyeyim. Her dil güzeldir. İster beş 
yüz kişilik bir kabilenin dili olsun, is-
ter milyonlarca insanın konuştuğu bir 
imparatorluk dili olsun. Her dil Allah’ın 
mucizelerindendir, ayetlerindendir. 
Dolayısıyla her dil aynı zamanda bir 
dünya görüşüdür. Dünyayı nasıl gör-
düğümüzü ve nasıl göstermek istedi-



19Eylül 2022

Eğitim-öğretime dua ile besmele ile başlamak anlamına gelen 
bed-i besmele, kültürümüzde yeri olan ve eskiden beri devam 
ede gelen bir geleneğimiz.
DİTİB  Offenbach Yavuz Selim Camii'nde organize edilen 
Bed-i Besmele programı heyecan ve duygu dolu anlara sahne 
oldu. 
DİTİB Offenbach Yavuz Selim Camii Başkanı Selim Tunç ve 
Din Görevlisi Aslan Süleymanoğlu'nun katkıları ile birincisi 
sınıfa başlayan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen prog-
rama öğrenciler, veliler ve cemaat katıldı.  

DİTİB Offenbach 
Yavuz Selim Camii'nde

“Bed-i Besmele” 
Programı

ğimizi dillerimizle ifade ediyoruz" diye 
konuştu.
Tercümenin kültürler arası ilişkiler-
deki önemine vurgu yapan Avcı, genç 
yazarların çeviri işine önem vermesi 
gerektiğine dikkat çekti. Tercüme işi-
nin en çok Avrupa’da yaşayan genç-
lere yakışacağını söyleyen Avcı “Bizi, 
İtalyanlara, Makedonlara, Yunanlılara, 
Bulgarlara, Boşnaklara, Fransızlara, 
Almanlara tanıtmak en çok size yakı-
şır. Ama çeviri yaparken sadece o dili 
bilmek yetmiyor. O dilin dünyasını da 
bilmek gerekiyor. Çünkü siz oralarda 
doğdunuz, büyüdünüz. Oralarda yaşı-
yorsunuz. Ana dilleriniz var. Birçoğu-
nuz Türkçe dışında doğduğunuz ülke-
nin de dilini biliyorsunuz. Dolayısıyla 
her iki dünyanın inceliklerini, en iyi siz-
ler yansıtabilirsiniz.” dedi.

BİZLERİ BİR ARAYA GETİREN 
ORTAK BİLİNÇ VE ORTAK DİLDİR

Maltepe Üniversitesi Rektörü Dr. Edibe 
Sözen ise bir hafta süren programın 
başarılı ve verimli bir şekilde sona erdi-

ğini aktardı. Sertifika alan öğrencilerin 
kazandıkları tecrübeleri ileriki yaşam-
larında uygulayacaklarını kaydetti.
Yazarlık akademisi programı ile ulus-
lararası kamu diplomasisi oluştur-
maya çalıştıklarını dile getiren Sözen, 
“Zannediyorum bu amaca da bir şe-

kilde ulaşıldı. Ayrıca farklı ülkelerde 
yaşayan gençlerimiz bir gönül köprü-
sünü inşa etmeye katkıda bulundular. 
Fiziki sınırlar ne olursa olsun bizleri bir 
araya getiren ortak bilinç ve ortak dil-
dir. Edebiyat, sinema ve diğer alanlar-
da bir şekilde kendinizi geliştirdiniz.” 
diye konuştu. 
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Paralı Çıkış (Abfindung) konusun-
da Çok Dikkatli Olmalısınız
Yılların verdiği tecrübelere dayanarak 
belirtmeliyim ki, maalesef insanlarımız 
okumuyorlar. Okumadıkları için de bilgi 
edinmiyorlar ve dolayısıyla da çok bü-
yük maddi zarara katlanmak zorunda 
kalıyorlar.
Bazı fedakar okuyucumuzun sayesin-
de meslektaşları uyarılıyor ve yılların 
alın teri göz nurunun karşılığında 
aldıkları çıkış parası (Afindung) gerekli 
harcamalar vergi denkleştirmesinde 
değerlendirilerek maliyeye giden vergi 
kesintilerinden genellikle yapılan har-
camalar oranında büyük miktarda geri 
alınmaktadır.

Yıllardır yazdığımızı bir daha hatırlat-
makta fayda mülahaza etmekteyim:

1- Paralı çıkış (Abfindung) 
 almışsanız,  

mutlaka vergi denkleştirme uzmanınıza 
danışarak, yıl bitmeden gerekli tedbir-
lerin alınmasını sağlayınız. Nasreddin 
Hocanın kızına testiyi kırmaması için 
verdiği öğüt burada geçerlidir. Yıl bit-
tikten sonra, yapılacak bir şey kalmaz 
elinizde.
Paralı çıkış sonucu ilk altı ay içerisinde 
paranızı almışsanız, Temmuz ayı zam-
mı gelmeden, Türkiye Sosyal Sigor-
talar Kurumuna başvurarak siz veya 
eşiniz için veya aldığınız toplu paranın 
miktarı çoksa her ikiniz için emeklilik 
için ödeme yapmanız, size çok büyük 
maddi menfaat sağlayacak ve yıllarınızı 
verdiğiniz alın teri ve göz nurunuzun 
karşılığını alacaksınız.
Çıkış paranızı yıl sonundan önce, 
fakat son aylarda alacaksanız, SGK`ya 
başvurunuzu öyle ayarlamalısınız ki, 
SGK`dan gelen 90 günlük süre içerisin-
de emeklilik borcunuzu yatırıp, maliye-
den hakkınızı alabilesiniz.
Daha önceki yazılarımızda da değin-
diğimiz gibi, paralı çıkışlarda yüzde 
otuzlara varan vergi kesintilerinden 
dolayı bazen SGK`ya yatırılan miktar 
kadar maliyeden vergi iadesi gelmesi 
söz konusudur.

Eğer paralı çıkış için anlaşmayı gelecek 
yılın ilk aylarına atmışsanız veya ala-
caksanız, SGK`ya bu yıl sonu başvu-
rarak, gelecek Ocak ayında yapılacak 
zamdan kurtulabilirsiniz.
SGK`ya daha önceden hem kendiniz ve 
hem de eşiniz gerekli emeklilik öde-
melerini yapmışsanız ve bu yıl veya 
önümüzdeki yıllarda paralı çıkış söz 
konusu ise, Almanya`da benzeri sis-
temde bireysel emeklilik kuruluşlarına 
toplu para yatırarak önemli miktarda 
vergi iadesi alabilirsiniz.
Dikkat edilecek çok önemli bir konu da 
SGK`ya emeklilik için para yatırdıkları 
halde, son dört yılın vergi denkleştirme 
işlemini yaptırmayanlar, fırsatı kaçır-
mamışlardır (Bazı hallerde bu dört yıllık 
süre yedi yıla kadar çıkabilir uzmanını-
za danışınız).
Paralı çıkış (Abfindung) almadan mut-
laka vergi uzmanınıza danışmanızı ve 
hesaplamalar yaptırmanızı kesinlikle 
salık veririz.
Tabii ki SGK haricinde kamuya yararlı 
derneklere yapılan bağışlar da vergi 
indiriminde büyük menfaat sağlayabilir. 
Bazı hallerde ödenen bağış kadar vergi 
iadesinin alınması söz konusu olabili-
yor.
Bu yıl da her yıl olduğu gibi çeşitli 
firmalarda çıkış paraları verilmektedir. 
Çalışan birçok insanımızın yıllar süren 
iş sözleşmelerinin bittiği ve karşılığında 
çalışılan yıllara ve yaş seviyesine oran-
la toplu para (Abfindung) ödemelerinin 
yapılacağı tarih okuyucumuz için çok 
önemlidir. Örneğin 31 Mart`ta parasını 
alacak olan bir kimse, Nisan ayından 
itibaren işverenden alacağı bilgi ve bel-
gelerle vergi uzmanlarına danışmalarını 
ve yıl sonuna kadar kesilen vergiden 
mümkün olduğu kadar çok miktarda 
vergi iadesini nasıl alacaklarını öğren-
melerini salık veririz.  

2- Türkiyedeki bakıma muhtaç 
akrabalarınıza yardım 

 havalesi yaptınız mı? 

Eğer bugüne kadar yapmamışsanız, bu 
ay mutlaka yapmanızın sizin yararınıza 
olacağını hatırlatmak isteriz. Çünkü 
maliye, bakımların hesabını yaparken, 
ilk havalenin yapıldığı aydan itibaren 
kabul eder. Daha önceki yazılarımızda 
havalelerin Ocak ayında yapılmasını 

salık vermiştik. Türkiyedeki bakım yapı-
lan her bir akrabamız için bakım miktarı 
2019 yılı için 4584, 2020 yılı için 4700, 
2021 yılı için se 4900, 2022 yılı için düz 
hesap 5000 eurodur. Eğer bakım yapı-
lan şahsın geliri varsa, ona göre kabul 
edilecek miktar hesaplanır.
Bakım yapılan akrabanız Almanya`da 
yaşıyorsa, bakım miktarı yıllık 2019 
için 9168, 2020 için 9408 ve 2021 
için 9774, 2022 yılı için 9984 eurodur. 
Bakım yapılan kişinin veya kişilerin ge-
lirleri hesaplanarak kalan miktar maliye 
tarafından kabul edilir. Eğer aynı evde 
oturuyorsanız, bakım yapılan kimsele-
rin imzaları ve belgeleri yeterlidir. Şayet 
Almanyadaki bakım yaptığınız örneğin 
anne ve babanız başka evde oturuyor-
larsa, onların hesap numaralarına tıpkı 
Türkiyedeki akrabalarımıza olduğu gibi 
para havale etmeniz gereklidir.
Resmi nikahı olmadan birlikte yaşa-
yan eşlerden birisi, eğer geliri yukarda 
bahsettiğimiz miktarlardan daha az ise, 
diğerine bakım yapabilir. Bilhassa bu 
çiftin ortak çocukları varsa ve anne hiç 
çalışmıyorsa, erkek, kadına çocuk altı 
yaşını doldurana kadar bakım yapabilir.
25 yaşını doldurduğu halde okuyan 
çocuğunuza bakım yapabilirsiniz. Kız 
veya erkek arkadaşıyla beraber yaşa-
yan ve arkadaşının gelir olan bir çocuk 
da olsa, bakım miktarını tam olarak 
bildirin. Maliye az kabul ederse, itiraz 
ederek bu konudaki yüksek mahkeme 
kararını bekleyin (BFH AZ. VI R 43/17).

3- Evde yapılan tamirat veya 
tadilat masraflarınızın işçilik 
bölümü (Handwerkerleistung) 

vergiden yüzde 20 oranında iade 
sağlamaktadır. Bu masrafların mutlaka 
havale edilmesi gerekmektedir. Peşin 
ödemeler maalesef kabul olmamakta-
dır. Evde yapılan işçilik masrafları yılda 
6000 eurodan fazla olacaksa, kalan 
kısmının gelecek yıl ödenmesi gerek-
lidir. Maliye sadece 6000 euro karşılığı 
1200 eurodan fazla iade yapmaz.

4- Ailede herhangi bir kişi 
 özürlü ise, hiç çekinmeden 

vergi denkleştirme 
 uzmanınıza bildiriniz. 

Kişinin özürlülük derecesi yüzde 
30`dan fazla ise, yılda 330 euro, yüzde 
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40  ise, 430 euro, yüzde 50 ise 570 euro 
yüzde 60 ise 720 euro, yüzde 70 ise, 
yıllık 820 euro, yüzde 100 ise 1020 euro 
vergi muafiyeti vardır. Bu muafiyetler 
2021 yılından itibaren tam iki katına 
çıkarılmış olup, 2021`den ititbaren % 20 
dahi işleme konularak para getirmek-
tedir.
Bu muafiyetler bilhassa yukarda bah-
settiğimiz paralı çıkış konusunda çok 
önemli rol oynamaktadır.
Özürlülük oranının yanında, bir de özür-
lülük kimliğinde (Behindertenausweis) 
harflerin de önemi çok büyüktür. Örne-
ğin RF Radyo ve Televizyon vergisinden 

muaflık getirir. G harfi (Gehbehinde-
rung) yürümede özürlülük anlamına 
gelir ve iş yolunda kabul edilen kilo-
metre mesafesinin iki katı hesaplanır. 
Bu iş yolunun iki katı hesaplanması 
özürlülük oranının yüzde 70 ve yukarı-
sında G harfi olmadan da geçerlidir.
Eğer kimlikte H harfi söz konusu ise, o 
zaman durum daha da farklı bir boyut 
kazanmaktadır. Bir yandan yıllık mua-
fiyet 3700 euro olurken, diğer yandan 
yıllık bakım muafiyeti olan 924 euro da 
devletten vergi muafiyeti sağlar.
Detaylı bilgileri uzmanınızdan öğrene-
bilirsiniz.

Çocuğunuz özürlü ise yaşına bakılmak-
sızın çocuk parasını alabilirsiniz.  

5- Vergi Sınıfı 3 ve 5 ile çalışan 
eşler acele ediniz. 

Maliye 2014 veya 2015 yılından bu 
yana olan vergi denkleştirmenizi 
istemektedir. ''Bana daha gelmedi'' 
demeyiniz. Maliye sizi uyardığı zaman 
ödeyeceğiniz miktara yüzde 6 gecik-
me faizi ve ayrıca her yıl için ayrı ayrı 
gecikme cezası kesmektedir. Kendiniz 
bildiride bulunursanız, bu cezaların 
hafifletilmesi söz konusu olabilir.

BERLİN (AA) - Nagel, Deutschlandfunk 
radyosuna yaptığı açıklamada, yüksek 
enflasyon, ekonomi de resesyon ve 
Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz 
artırımlarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.
ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan 
Nagel, enflasyonun birçok alana ya-
yıldığına dair işaretler olduğunu be-
lirterek, "ECB Yönetim Konseyinin 8 
Eylül'de üç temel politika faizini 75 baz 
puan artırma adımı açık bir işaretti ve 
enflasyon tablosu aynı kalırsa, daha 
net adımlar takip etmelidir." ifadesini 
kullandı.
Açık sorunun enflasyonu tekrar kontrol 
altına almak olduğunu ve bunun için 
ECB Yönetim Konseyinde ortak bir du-
ruş sergilendiğini anlatan Nagel, enf-
lasyonu kontrol altına alırken daha dü-
şük büyüme oranları veya resesyonun 
göz ardı edilemeyeceğine dikkati çekti.
Nagel, "Sonuçta, istikrarlı fiyatlar, orta 
vadeli, uzun vadeli büyümeye ve avro 
bölgesine yönelik iyi bir ekonomik gö-
rünüm için çok daha önemli. Durgun 
bir dönemin üstesinden gelmemiz ge-
rekebilir. Şimdilik en azından bu durgun 
bir dönem gibi görünüyor ve ekonomik 
üretimdeki düşüş şiddetli olmayacak." 
dedi.
Fiyatlarda artışın hızlanacağına ve "yıl-
lık enflasyonun aralıkta yüzde 10'nun 
üzerinde zirveye çıkabileceğine" işaret 
eden Nagel, 2023'te ise yıllık enflas-

yonun bir miktar zayıflayabileceğini ve 
muhtemelen yüzde 6'nın üzerinde çok 
yüksek bir seviyede olacağını vurgula-
dı.

ECB'den tarihi faiz artırımı
Bu arada, ECB, 8 Eylül'de, Rusya-Uk-
rayna savaşı ve Kovid-19 salgını son-
rası tüketici fiyatlarındaki hızlı artışın 
ardından üç temel politika faizinde ta-
rihi bir artışa gitmişti.
Banka, refinansman faizini yüzde 
1,25'e, mevduat faizini yüzde 0,75'e 
ve marjinal fonlama faizini de yüzde 
1,50'ye yükseltmişti.
Böylece, ekonomide resesyon beklen-
tisine rağmen, banka 1999'da Avrupa 
ortak para biriminin kullanılmasından 
bu yana en yüksek faiz artışına gitmiş 
oldu.
ECB'nin gerçekleştirdiği tarihi faiz artı-
rımı sonrasında da sıkı para politikası-
na devam etmesi öngörülüyor.
Bunun yanında, ECB'nin enflasyonla 
mücadele etmek için para politikasını 
sıkılaştırmasının Avro Bölgesinde eko-
nomik büyümeyi yavaşlatması bekle-
niyor. Aynı zamanda, bölgede yükselen 
faiz oranlarının, İtalya ve Yunanistan 
gibi ağır borçlu ülkelerin borçlanma 
maliyetlerini artırmasından endişe edi-
liyor.

Almanya'da enflasyon ağustosta 
yüzde 7,9'a yükseldi

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde, ağustos-
ta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki 
artışın etkisiyle yüzde 9,1'e ulaşarak 
kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı. 
Bu rakamın ECB'nin yüzde 2 hedefinin 
4 katından fazla olması dikkati çekiyor.
Almanya'da ise temmuzda yüzde 7,5 
olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fi-
yatlarındaki son yükselişle ağustosta 
yeniden yüzde 7,9'a çıkarak, 1974'ten 
bu yana görülen en yüksek seviyeye 
ulaşmıştı.
Bu arada, Almanya'da enflasyona karşı 
9 avroluk toplu taşıma bilet uygulama-
sı ve yakıtta vergi indirimi gibi hükümet 
önlemleri ağustos sonunda sona erdi.
Avrupa'nın en büyük ekonomisine sa-
hip Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 
1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz 
akışını durdurma kararının tetiklediği 
sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya 
bulunuyor.
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endi-
şeler, enerji kaynakları üzerinde baskı 
oluşturmaya devam ederken, Alman 
hükümeti de bu kış sanayi çarklarının 
dönmesini, ışıkların açık kalmasını ve 
evlerin sıcak kalmasını sağlamak için 
çabalıyor.
Ülkede enerji maliyetlerindeki artış, 
enflasyonu yukarı yönlü körüklerken, 
hane halkı ve şirketler üzerinde de 
baskıyı artırıyor.

Bundesbank Başkanı 
Nagel: “Enflasyon Aralıkta 
zirve Yapabilir”

Almanya Merkez Bankası 
(Bundesbank) Başkanı Joac-
him Nagel, fiyatlarda artışın 
hızlanacağını ve enflasyonun 
aralıkta yüzde 10'nun üze-
rinde zirveye ulaşabileceğini 
söyledi.
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BERLİN (AA) - Cumhurbaşkanlığı İleti-
şim Başkanlığı, Almanya'nın başkenti 
Berlin'de, "Birleşmiş Milletler (BM) Gü-
venlik Konseyi Reformu: Uluslararası 
Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Bir 
Yaklaşım" başlıklı panel düzenledi.
SETA Washington Araştırma Direk-
törü Doç. Dr. Buğra Kanat'ın mode-
ratörlüğünü üstlendiği panele, Haliç 
Üniversitesi'nden Doç. Dr. Aylin Ünver, 
Alman Uluslararası ve Güvenlik İlişki-
leri Enstitüsü'nden siyaset bilimci Daria 
Isachenko ve gazeteci Ewald König ka-
tıldı.
Panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanı Fahrettin Altun'un video mesajıyla 
başladı.
Mesajında BM'nin İkinci Dünya 
Savaşı'nın ardından, dünyada bu düzey-
de yıkıcı savaşların tekrar yaşanmama-
sı için 1945'te Türkiye'nin de kurucu üye 
olarak aralarında bulunduğu 51 ülke ta-
rafından kurulduğunu hatırlatan Altun, 
örgütün temel amacının uluslararası 
barış ve güvenliğin sağlanması ve bu-
nun korunması olduğunu kaydetti.
Altun, BM'nin özellikle Soğuk Savaş 
sonrası dönemde yaşanan büyük in-
sanlık felaketlerini önleyici somut çare-
ler geliştiremediğini, barış ve güvenliğin 

korunmasında etkili bir rol üstleneme-
diğini belirtti.

"BM, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 
saldırılarında da çaresizlik örneği 
sergiledi"

Altun, "Geçmişte Bosna-Hersek'te, 
Ruanda'da, Suriye'de, Kosova'da yaşa-
nan insanlık dramını önlemekte çare-
siz kalan örgüt, son olarak Rusya'nın 
Ukrayna'ya yönelik saldırıları boyunca 
da benzer bir çaresizlik örneği sergile-
miştir." dedi.
Barışın ve güvenliğin korunması için 
kurulan BM'nin artık uluslararası top-
lumun bu husustaki beklentilerini kar-
şılayamadığına dikkati çeken Altun, son 
30 yıl içinde dünya siyasetinde yaşanan 
gelişmeler ve güç dengelerinin değiş-
mesi karşısında örgütün, istikrarlaştırıcı 
fonksiyonunu bugün artık yerine getire-
mez hale geldiğini ifade etti.
Altun, örgütün, dünya barışı ve istikra-
rını tehdit eden olaylar karşısında yete-
rince etkili ve tutarlı bir rol oynamaktan 
uzak oluşunun da uluslararası toplu-
mun gözündeki güvenilirliği ve saygın-
lığını azalttığını dile getirerek "BM Gü-
venlik Konseyi'nin adaletsiz ve şeffaf 
olmayan bu yapısı değişmelidir. Sayın 

Cumhurbaşkanı'mızın 'Dünya Beşten 
Büyüktür' çağrısı bu noktada zulümlere, 
haksızlığa, adaletsizliğe karşı güçlü bir 
itirazdır. 5 ülkenin kurduğu dünya siste-
minin işleyişine, küresel adaletsizliklere 
karşı bir itirazdır. Bugün, BM'nin çözüm 
değil çözümsüzlük ürettiği her durum 
karşısında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 
BM'nin reformuna yönelik taleplerinin 
haklılığı ve bunun gerçekleşmesinin 
gerekliliği daha fazla hissedilmektedir." 
ifadelerini kullandı.

"Daha kapsayıcı ve adil bir dünya 
inşa etmek mümkün"

Uluslararası barış ve güvenliğin daha 
etkin korunabilmesi için yeni bir BM'nin 
tasarlanması gerektiğini vurgulayan Al-
tun, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Biz Türkiye olarak, bu çerçevedeki tek-
lifimizi uzun zamandır ifade ediyor ve 
tüm ülkelerin müzakeresine açıyoruz. 
Çözüm önerimiz ise 'Dünya beşten bü-
yüktür' ifadesinde kendini bulan, BM 
Güvenlik Konseyi'nin yapısının değişti-
rilmesini merkeze alan bir perspektifin 
hakim kılınmasıdır. Adil ve daha sürdü-
rülebilir bir küresel barışın temini için 
çok kültürlülüğü yansıtan bir BM’ye ih-
tiyaç vardır. Konseyin kıtaları, inançları, 
kökenleri ve kültürleri mümkün olan en 
adil şekilde temsil edecek bir yapıya ka-
vuşturulacak şekilde yeniden yapılandı-
rılması, çözüm ve küresel barışın tesisi 
için hayati önemdedir. Sayın Cumhur-
başkanı'mızın belirttiği gibi, sadece 
beş ülkenin bütün dünyanın kaderini 
etkileyecek konularda karar vermesi ne 
ahlaki ne de adildir. Dünya beş ülkeden 
büyüktür. Çok kutuplu, çok merkezli, çok 
kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dün-
ya inşa etmek mümkündür."
Altun, BM'in küresel barış, refah ve ada-
let idealleri doğrultusunda "Daha adil 
bir dünya mümkün" çağrısına uygun 
şekilde yeniden yapılandırılması gerek-
tiğini sözlerine ekledi.

"Güvenlik Konseyi'nin yapısı en 
başından bu yana hatalıydı"

Gazeteci Ewald König, geçmişte 
Almanya'nın daimi üye olacakken dö-
nemin Başbakanı Helmut Kohl'ün bu 
girişimi durdurduğunu söyledi. Kohl'ün 
dünyanın herhangi bir yerinde bir sorun 
olduğunda müdahil olmak istemediği 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Berlin'de 
"BM Güvenlik Konseyi Reformu" paneli
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Berlin'de 
"BM Güvenlik Konseyi Reformu" paneli sonucuna vardığını dile getiren König, 

bugünkü hükümetin ise aynı düşünme-
diğini söyledi.
BM'nin yapısının değişmesi sorusunun 
çok zor bir soru olduğunu vurgulayan 
König, "Güvenlik Konseyi'nin yapısı en 
başından bu yana hatalıydı aslında. Bu 
yapı olmasaydı BM hiç kurulamazdı, 
başlayamazdı." dedi.
König, BM Güvenlik Konseyi'nde yeni-
den yapılandırmaya ihtiyaç olduğunun 
kesin olduğunu belirterek "Güvenlik 
konseyi meşruluğunu ve geçerliliğini 
kaybetmekte. Kıtalar temsil edilmemek-
tedir. Yeniden yapılanma denemesi çok 
önemli ama çok zor hatta uygulamak 
ise en zoru. Türkiye'nin bu girişiminde 
başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Yeniden uluslararası bir kuruluşun ku-
rulmasının çok zor olduğunu kaydeden 
König, "Çok hassas konular. AB'nin 
de temsil edilmesi lazım bir şekilde. 
Türkiye'nin bu çabaları ve teklifleri de 
zamanlaması güzeldi." dedi.

"Yeni sınamalar BM'nin değişimi 
için gerekçeleri gösterdi"

Haliç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ünver 
de dünyadaki siyasi mücadelelerin, ik-
lim sorunu, salgın, tedarik ve yeni sına-
maların BM'nin değişimi için gerekçeleri 
gösterdiğini söyledi.
BM'den beklenen düzeyde gelişmelerin 
görülemediğini bazı ülkelerin sadece 
kendi menfaatleri için karar vermeleri-
nin dengesizliğe yol açtığını ve haksızlık 
oluşturduğunu anlattı.
Haksızlığın git gide artması sonrası ye-
niden yapılanmanın zaruret yükseldiği 
kaydeden Ünver, "BM'nin özellikle çok 
güçlü liderlere ihtiyaçları var. Türkiye 
BM'nin çalışmasını yeğlemektedir. BM 
tüm dünyanın menfaati için çalışmalı-
dır. Türkiye gıda krizinde çok yardımcı 
oluyor. Uluslararası krizleri yönetmenin 
ne kadar zor olduğunu BM'nin de bunu 
başaramadığını kendi yapısının buna 
engel olduğunu gördük." dedi.
BM'nin önceki Milletler Cemiyeti'nin 
(League of Nation) kurumuyla aynı za-
afiyetlere sahip olduğunu ifade eden 
Ünver, "BM kendi kuruluşuna sebep 
olan League of Nation'un başarısızlığı-
nın aynısını kendi de yaptı. BM mevcut 
dünya güçlerinin temsil edilemediği için 
başarısız oldu." diye konuştu.
Türkiye'nin "Dünya 5'ten büyüktür" di-
yerek bir model sunduğunu vurgulayan 

Ünver, "Türkiye adaletli şeffaf ve sorum-
lu bir yapılanma önermektedir." ifadesi-
ni kullandı.
Ülkelerin BM'nin yeniden yapılanması-
na ikna etmenin kolay olmadığını kay-
deden Ünver, "Veto hakkı bir çok imkan 
vermektedir. Buna karşı gelmek çok zor. 
Türkiye dünyanın çok güçlü liderlere ih-
tiyacı olduğu BM'nin görevini yerine ge-
tirmek için güçlü lider sayısını artırma 
konusunda yardımcı olabilir. Gıda kri-
zinde gördük bunu. BM ve Türkiye adeta 
şemsiye rolü almışlardır. " dedi.
BM'nin reform tekliflerinin başarısız ol-
ması durumunda başka bir uluslararası 
kuruluşun kurulup kurulamayacağı so-
rusuna ise Ünver şu yanıtı verdi:
"Geçmişe baktığımızda evet bir örnek 
var. League of Nation başarısız oldu ve 
BM hayata geçirildi. Bazı devrimci ülke-
ler değişim istiyor. Burada da bazı ülke-
lerin BM'den çıkmasına şahit olabiliriz. 
Bazı ülkeler alternatif bir kuruluş için bir 
şeyler yapabilirler. Uluslararası Milletler 
Cemiyeti gibi bir yapıya baktığımızda 
BM bu reformları yapamazsa başarısız 
olacaktır. Herkes yeniden yapılandır-
maya inanıyor. Bu çok zor mu, evet ama 
imkansız değil."

"BM'den gerçekçi beklentilerin 
olması lazım"

Alman Uluslararası ve Güvenlik İlişkileri 
Enstitüsü'nden siyaset bilimci Isachen-
ko da uluslararası düzenin değişmesi-
nin çok zor olduğunu söyledi.
Dünyanın değiştiğini ve çok dinamik 

hale geldiğini aktaran Isachenko, "5 da-
imi veto hakkı olan ülkelerin dışındaki 
diğer bir sorun ise diğer bazı ülkelerin 
de yeniden yapılandırmaya karşı olma-
larıdır. Reformu yapanlarla mesela ikili 
ilişkiler de kriz yaşayanlar var. Kimin 
dahil edilmesi kimlerin geleceği konu-
sunda sıkıntı olacaktır." dedi.
Avrupa'nın değişiminin güçler birliğiyle 
mümkün olduğunu belirten Isachenko, 
"Onun ışığında BM doğdu. Kurumsal-
lıkta bir araya gelinince uluslararası bir 
güç oluşmuştur. Değişiklik yapılacak 
ama nasıl somut hale gelecek ya da de-
ğişim mümkün mü acaba? Bu soruyu 
sormak lazım." dedi.
Isachenko, Türkiye'nin BM ile dünyada 
buğday krizi meselesini nasıl çözdüğü-
nün görüldüğünü vurgulayarak, "Bunu 
tek başına Türkiye yapabilir miydi ya da 
tek başına BM yapabilir miydi bu soru-
nun cevabını bilmiyorum. Ama BM'den 
gerçekçi beklentilerin olması lazım." 
diye konuştu.
Ukrayna savaşı sonrası yeniden yapı-
landırma için bir fırsat olup olmayacağı 
yönündeki soruya da Isachenko, "Çok 
önemli bir olaya şahit oluyoruz. Rusya 
2 . Dünya Savaşı sonrası Batı'nın ağır-
lığına 'hodri meydan' diyor. Bu saldırı 
Batı dünyasının liderliğine de yapılmış-
tır. Bu konuda karar verirken BM'nin çok 
önemsiz olacağını düşünmüyorum. " 
yanıtını verdi.
Paneli İletişim Başkanlığı Başkan Yar-
dımcısı Çağatay Özdemir ve davetliler 
de takip etti.
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Türkiye’de çeşitli üniversitelerde eğitim alan 
uluslararası öğrenciler dünyanın en büyük 
teknoloji festivallerinden olan Teknofest 
Karadeniz’de Türkiye’nin yerli ve milli tekno-
loji hamlelerini yerinde gördü.
Bu yıl beşincisi düzenlenen ve dünyanın en büyük 
havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olan 
Teknofest Karadeniz yüzbinlerce ziyaretçinin ka-
tılımıyla sona gerdi. Festival; teknoloji yarışmaları, 
hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda ger-
çekleştirilen etkinlikler ve söyleşiler gibi birçok fa-
aliyete ev sahipliği yaptı. Binlerce takımın yarıştığı 
festivalde dereceye girenlere ise son gün ödülleri 
takdim edildi. Bu yıl Bayraktar Kızılelma ve Hürkuş 
uçakları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) da ülkemizde eğitim alan uluslararası öğ-
rencileri Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji ham-
lelerini yerinde görmeleri için Samsun Çarşamba 
Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest’e getirdi. 
Festivale 30’dan fazla farklı ülkeden 130 uluslara-
rası öğrenci katıldı.
Uluslararası öğrenciler için milli teknoloji ham-
lesinin parlayan yıldızı hâline gelen TEKNOFEST 
adeta yol gösterici olurken, kariyer planlamalarına 
da büyük katkı sağladı. Özellikle bu alanda eğitim 
alan uluslararası öğrenciler kariyerleri için iletişim 
ağı kurma imkânı elde ederken, takımların pro-
jelerini de yakından inceledi. Festival kapsamın-
da uluslararası öğrenciler YTB Başkanı Abdullah 
Eren ile de bir araya geldi. Öğrenciler dünyanın en 
büyük teknoloji festivaline katılarak büyük bir he-
yecana ortak oldukları için de YTB teşekkür etti.

Uluslararası 
Öğrenciler 
Türkiye’nin Milli 
Teknoloji 
Hamlelerini 
Yerinde Gördü
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“İlklerin Havayolu” Corendon Airlines 
ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 
2019 yılından bu yana devam eden iş 
birliği, stadyum isim sponsorluğu an-
laşmasıyla taçlandırıldı. Fraport TAV 
Antalyaspor’a verdiği desteğin kapsa-
mını genişleten Corendon Airlines’ın 
yeni sponsorluk hamlesiyle Antalyas-
por Stadyumu’nun ismi “Corendon Air-
lines Park Antalya” oldu. 
Antalyaspor Stadyumu’nun isminin 
yeni sezonda “Corendon Airlines Park 
Antalya” olarak yenilenmesi, 2 Ağustos 
Salı günü Türkiye Spor Yazarları Der-
neği Levent Tesisleri’nde yapılan bir 
basın lansmanıyla duyuruldu. Coren-
don Airlines Yönetim Kurulu Başkanı 
Yıldıray Karaer, Fraport TAV Antalyas-
por Başkanı Av. Aziz Çetin, Fraport TAV 
Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, 
Corendon Airlines ve Antalyaspor yö-

neticilerinin katılımı ile düzenlenen 
basın lansmanında anlaşmayla ilgili 
detaylar paylaşıldı. 

Corendon Airlines CEO’su Yıl-
dıray Karaer: “Antalya’ya ve 
Antalyaspor’a değer katmasını 
hedeflediğimiz bu iş birliğin-
den onur duyuyoruz” 

İmza töreninde yaptığı konuşmada 
Corendon Airlines olarak Türk sporu-
nun destekçileri arasında yer aldıkla-
rını belirten Corendon Airlines CEO’su 
Yıldıray Karaer, şunları söyledi: “Spo-
run gelişimine katkı sağlamak, mar-
ka değerlerimizi oluşturan unsurların 
başında geliyor. Markamızın faaliyet-
lerine başladığı günden bu yana hem 
yurt içinde hem de yurt dışında pek 
çok spor kulübüne, elit sporcuya ve 

spor organizasyonuna sponsorluk 
desteği sağladık. Antalya merkezli bir 
şirket olarak şehrimizde düzenlenen 
spor organizasyonlarına ve Antalya’da 
faaliyet gösteren spor kulüplerine ise 
ayrı bir önem veriyoruz. Fraport TAV 
Antalyaspor’un kuruluşundan bu yana 
şehrimizi başarıyla temsil etmesinden 
gurur duyuyoruz. Fraport TAV Antal-
yaspor ile olan iş birliğimiz, 2019’dan 
bu yana güçlü bir şekilde devam edi-
yor. Forma sponsorluğu ile başlayan 
iş birliğimizi, filomuzdaki uçaklardan 
birini Antalyaspor logosu ve renkleriyle 
giydirerek desteğimizi farklı bir boyuta 
taşımıştık. Antalyaspor uçağımız halen 
Corendon Airlines’ın Avrupa seferlerin-
de kullanılarak Antalyaspor’un amb-
lemini uluslararası hava sahasında ve 
havalimanlarında dalgalandırıyor. 
Yeni bir sezon başlarken daha heye-
can verici bir anlaşmaya imza atarak, 
Antalyaspor Stadyumu’nun ismini “Co-
rendon Airlines Park Antalya” yapma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. Antalya’ya 
ve Antalyaspor’a değer katmasını he-
deflediğimiz bu iş birliğinden onur du-
yuyoruz. Bu anlaşmanın hayata geç-
mesinde büyük emeği olan Fraport TAV 
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin’e çok 
teşekkür ediyorum. “Corendon Airlines 
Park Antalya’nın Antalyaspor’a şans 
getirmesini ve başarılı dolu bir sezona 
ev sahipliği yapmasını diliyorum.” 
Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Av. 

Corendon Airlines ve Fraport TAV Antalyaspor arasında stadyum 
isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Antalyaspor, “Corendon 
Airlines Park Antalya 
Stadyumu’nda” 
mücadele edecek
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Aziz Çetin: “Corendon Airli-
nes ailesi bize, biz de onlara 
güç katarak her iki Antalya 
markasını daha da yukarıla-
ra taşıyacağımıza inanıyo-
rum” 
Fraport TAV Antalyaspor 
Başkanı Av. Aziz Çetin ise 
yaptığı konuşmada şu ifa-
deleri kullandı: “Bugün bu-
rada, örnek bir birliktelik için 
bulunuyoruz. Antalya’nın 
1966’dan bu yana en bü-
yük markası olan Antalyas-
por’umuz ile 18 yıllık genç 
yaşına rağmen Antalya’dan 
çıkıp bir dünya markası olan 
Corendon Airlines’ ın iş bir-
liği, sadece Antalya’ya de-
ğil, Türkiye’ye örnek olmalı. 
Özellikle şehir takımlarının, 
kendi kentinin değerleri ta-
rafından sahip çıkılmasına 
ihtiyacı var. Bugüne kadar 
kentimizin önemli markaları 
ile güzel iş birliktelikleri yap-
tık. Her birine ayrı ayrı teşek-
kür ediyorum. Ne mutlu ki; 
ortaya koyduğumuz vizyon, 
yönetimimiz ile teknik heyet 
ve futbolcularımız arasında-
ki uyum, aldığımız başarılı 
saha sonuçları ve titizlikle 
uyguladığımız mali disiplin, 
artık ulusal ve bugün olduğu 
gibi uluslararası markaların 
da dikkatini çekmeye baş-
ladı. Corendon Airlines ailesi 
bize, biz de onlara güç kata-
rak her iki Antalya markasını 
daha da yukarılara taşıyaca-
ğımıza inanıyorum.” 
Fraport TAV Antalyaspor As-
başkanı Berkay Bahar: “Bu-
gün ne mutlu ki, iki önemli 
Antalya markasının Antalya 
için iş birliğine şahit oluyo-
ruz” 
Fraport TAV Antalyaspor 
Asbaşkanı Berkay Bahar ise 
yaptığı konuşmada görüşle-
rini şu sözlerle dile getirdi: 
“Bizler Antalyalı olarak An-
talyaspor ile gurur duyuyo-
ruz. Antalya’dan çıkıp global 
ölçekte hizmet veren mar-
kalardan biri olan Corendon 
Airlines da bizler için ayrı 
bir gurur kaynağı. Bugün ne 
mutlu ki iki önemli Antalya 
markasının Antalya için iş 
birliğine şahit oluyoruz. Bu 
sponsorluğun, sadece stad-

yum isminden ibaret olma-
dığının altını çizmek isterim. 
Tesislerimiz, antrenman sa-
halarımız, formalarımız gibi 
farklı alanları da kapsıyor. 
Corendon’un kulübümüze 
yaklaşımı ve verdiği des-
tek bizler için çok kıymetli. 
Başta, aynı zamanda Antal-
yaspor yönetim kurulunda 
birlikte çalıştığımız Sayın 
Yıldıray Karaer olmak üzere 
tüm Corendon Airlines aile-
sine kulübüm adına teşek-
kür ediyorum. Bundan sonra 
hem bu ilginin hem de bu 
desteğin artarak devamını 
diliyorum.” 
Fraport TAV Antalyaspor 
Teknik Direktörü Nuri Şa-
hin: “Taraftarlarımızı, yeni 
ismiyle ‘Corendon Airlines 
Park Antalya’ olan stadımı-
zın tribünlerini her maçta 
doldurmaya davet ediyo-
rum” 
“Corendon Airlines Park An-
talya” stadyumunun isim 
sponsorluğu lansmanında 
paylaşılmak üzere bir açık-
lama gönderen Fraport TAV 
Antalyaspor Teknik Direk-
törü Nuri Şahin ise şunları 
söyledi: “Bir şehrin futbol 
kulübüyle, şehrin markala-
rının bütünleşmesi, iş birli-
ği yapması başarıya giden 
yolda büyük önem taşıyor. 
Aynı şehrin değerleri olan 
Antalyaspor ve Corendon 

Airlines'ın, 2019'dan bu 
yana süren iş birliği hem 
Türkiye'ye hem de dünyaya 
örnek olacak özellikler taşı-
yor. Artık ailenin bir parçası 
olarak gördüğümüz değer-
li sponsorumuz Corendon 
Airlines’ın desteğini her za-
man yanımızda hissettik. 
Antalyalı bir marka olarak 
gösterdikleri yakın ilgiden 
dolayı çok memnunuz. Gel-

diğimiz aşamada iş birliği-
mizi daha ileriye taşıyarak 
stadyumumuza isim spon-
soru olmaları, beni çok mut-
lu etti. Corendon Airlines’a 
içtenlikle teşekkür ediyo-
rum. Taraftarlarımızı, yeni 
ismiyle ‘Corendon Airlines 
Park Antalya’ olan stadımı-
zın tribünlerini her maçta 
doldurmaya davet ediyo-
rum.” 

Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, Fraport TAV Antalyaspor Başkanı 
Av Aziz Çetin, Corendon Airlines YKB Yıldıray Karaer

Nuri Şahin
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Şampiyonu Eintracht 
Frankfurt ile 2017 
yılından bu yana de-
vam eden iş birliğini 
3 yıl süreyle uzattı.

Türk Hava Yolları ve Luft-
hansa ortak kuruluşu Su-
nExpress, 2022 Avrupa 
Ligi Şampiyonu Eintracht 
Frankfurt’un resmi hava 
yolu partneri olmaya devam 
edecek. SunExpress, 2017 
yılında bu yana devam eden 
ortaklığı 2024-2025 sezo-
nuna kadar uzatma kararı 
aldı.
SunExpress CEO’su Max 
Kownatzki anlaşmanın uza-
tılmasına ilişkin yaptığı açık-
lamada, “Eintracht Frankfurt 
ile ortaklığımızı devam et-
tirme kararı almaktan çok 
mutluyuz. Bu uzun vadeli 
ortaklığımız ile SunExpress 
olarak spora ve sporsever-
lere verdiğimiz önemi bir 
kere daha vurgulamış olu-
yoruz. Ortaklığımız 2017 yı-
lından beri büyük bir başarı 
ile devam ediyor. Eintracht, 
ilk sözleşme dönemimiz-
de Almanya DFB Kupası’nı, 
ikincisinde ise Avrupa Ligi’ni 
kazandı. Yeni başarılara gi-
den yolda Eintracht’a eşlik 
etmeye devam etmekten ve 
takımın güvenilir ve esnek 
hava yolu partneri olmaktan 
çok memnunuz” şeklinde 
konuştu.
Eintracht Frankfurt Yönetim 
Kurulu Sözcüsü Axel Hell-
mann konu ile ilgili şunları 
söyledi: “SunExpress, yeni-
likçi yaklaşımı, güvenilirliği 
ve sosyal yapısıyla güçlü 
bir kurumsal kültüre sahip. 
Bu özellikler, SunExpress’i 
Eintracht Frankfurt için mü-
kemmel bir ortak yaparken, 
devam eden iş birliğimizin 
de temelini oluşturuyor. 
Stratejik ortaklığımızı ge-
nişletmekten gurur duyuyor 

SunExpress, Eintracht Frankfurt’u uçurmaya 
devam edecek

ve birlikte yeni başarılara imza atmayı dört 
gözle bekliyoruz.”
Takımı, Bayern Münih’e karşı 2018 Alman-
ya DFB Kupası finalini kazandıktan sonra 

Berlin’den Frankfurt’a taşıyan SunExpress, 
bu sene Sevilla’daki Avrupa Ligi şampiyon-
luğu sonrası da Eintracht Frankfurt’u ku-
payla birlikte Frankfurt’a uçurdu.
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Epikantus: Göz kapaklarının iç kısmın-
da, iç kantusu yukarıdan aşağıya doğru 
örten yarım ay biçiminde bir deri kat-
lantısıdır. Yeni doğanlarda ve sarı ırk-
tan kişilerde fizyolojik olan bu durum 
yalancı iç şaşılık (psödostrabismus) 
izlenimi verir.
Ankiloblefaron: Alt ve üst göz kapakla-
rının doğuştan yapışık olmasına verilen 
isimdir. Tek taraflı olduğunda ambliopi 
gelişimi açısından oldukça önemli olan 
bu durum çoğunlukla kısmidir ve yapı-
şık olan bölüm makasla kolaylıkla ay-
rılabilir.

Göz kapağının enfeksiyon ve 
enflamasyonları:

Blefaritler: Kapak serbest kenarının enf-
lamasyonları blefarit olarak adlandırılır. 
Klinik olarak stfailokoksik, seboreik ve 
allerjik olmak üzere 3 formu vardır.
Blefaritin sempotomları: yanma, bat-
ma, kaşınma, YC hissi, sulanma, fo-
tofobi, görmede azalma-dalgalanma. 
Semptomlar kroniktir, zaman zaman 
olan alevlenme ve yatışmalarda etlili 
olanlar; çevresel faktörler (nem), siste-
mik durumlar (allerji, atopi), hasta dav-
ranışı (aşırı makyaj yapma). Semptom-
lar genellikle iki taraflıdır ama asimetrik 
olabilir. Semptomların daima tek taraflı 
olması akla başka hastalıkları getirme-
li.
Blefaritin bulguları: bulgular semptom-
larla paralel olmayabilir. Kapakta eritem, 
ödem, kalınlaşma, hiperkeratinizasyon, 
çentiklenme, düzensizlik,madarozis, 
trikiyazis, tiylozis, poliozis, punktal 
misdireksiyon ve skarlaşma görülebilir.
Blefaritte diğer bulgular: keratokon-

jonktivitis sikka, kronik konjoktivit, 
rekürran arpacık ve şalazyon, korne-
al neovaskülarizasyon ve skarlaşma, 
punktat keratopati, marjinal korneal 
infiltratlar ve ülserasyon, fliktenülozis, 
Salzmann nodüler dejenerasyonu, kor-
neal incelme &perforasyon.
Stafilokoksik (ülseröz) blefarit: sta-
filokokların salgıladıkları toksinlerin 
oluşturduğu enflamasyona bağlı ola-
rak gelişir. Kapakta şişlik, kızarıklık, 
kaşıntı, gözde kızarıklık ve yanma gibi 
şikayetlere neden olur.Muayenede kir-
pik diplerinde sarı renkli kepeklenme 
saptanır. Kepekler kaldırılınca altında 
ülserasyon ve kanama görülebilir. Bazı 
olgularda kirpik folliküllerindeki harap-
lanma sonucunda kirpikler dökülebilir 
(madarozis) ve tekrar çıkmazlar. Te-
davi: stafilokokları ortadan kaldırmak 
için antibiyotikli damlalar, enflamasyo-
nu baskılamak için ise kortikosteroidli 
damlalar birlikte kullanılır. Kortikoste-
roidli damlaların yan etkileri nedeniyle 
kısıtlı bir süre kullanılması gereklidir. 
Hastalar bu ilacı hekime danışmadan 
tekrar kullanmamaları konusunda mut-
laka uyarılmalıdır.
Seboreik (skuamöz) blefarit: seboreik 
bünyeli kişilerde görülür. Şikayetler sta-
filokoksik blefaritlerdeki gibidir ancak 
muayenede kirpik diplerinde ve kapak 
derisinde bulunan kepeklerin stafilo-
koksik blefaritteklilerden farklı olduğu 
belirlenir. Bu hastalıktaki kepekler daha 
açık renkli ve yağlı bir görünümdedir, 
kaldırılmaya çalışıldıklarında kolay-
ca parçalanırlar, altlarına herhangi bir 
ülserasyon görülmez. Tedavi: göz ka-
paklarının temizliğinde irritan olmayan 
bebek şampuanı gibi temizleyicilerin 
kullanımına ek olarak kortikosteroidli 
damlalarla kısa sürede rahatlama sağ-
lanabilir.
Allerjik (eritematöz) blefarit: göz kapağı 
kenarında hafif kırmızılık ve kaşıntı ön 
plandadır. Kirpik diplerinde kepeklenme 
şeklinde pul pul döküntüler, seboreik 
sekresyonlar oluşabilir. Hasta ışıktan 
rahatsız olur (fotofobi). Genellikle kro-
nik seyirlidir. Tedavi:Saptanabiliyorsa 
allerjen maddeden uzak durmak gere-
kir. Kapakların ve kirpik diplerinin irritan 
olmayan bebek şampuanı gibi sıvılarla 
temizliğinin yanısıra kortikosteriodli 
göz damlaları kullanılabilir.

Oküler rosasea: Rozasea; kronik deri 
hastalığıdır. Belirtileri; özellikle alın, ya-
nak, burunda persistan eritem, telanji-
ektazi, papül, püstül, yağ bezi hipertro-
fisi. Hastaların % 45–85’inde MGD’ye 
yol açar. Gözyaşında İL-1 alfa ve MMP-
9 artmıştır. OR belirtileri; MG tıkanması, 
kapak kenarında dilate ve telanjiektatik 
damarlar, interpalpebral hiperemi.
Dış arpacık (eksternal hordeolum): Kir-
pik diplerindeki Zeiss ve Moll bezlerinin 
akut, süpüratif, stafilokoksik iltahabıdır. 
Deriye fistülize olabilir. Tedavi; sıcak 
pansuman uygulamaları ve antibiyotikli 
damlalar ve pomatlar kullanılır.
İç arpacık (internal hordeolum): mei-
bomius bezlerinin akut, süpüratif, sta-
filokoksik iltahabıdır. Ödem ve ağrı şid-
detlidir. Lezyon dış arpacığa göre daha 
derindedir. Tedavi; dış arpacığa benzer 
biçimde yapılır.
Şalazyon: Meibomius bezinin nonen-
feksiyöz, kronik, lipogranülomatöz il-
tahabıdır. Bezin ağzındaki tıkanmaya 
bağlı olarak biriken salgısındaki yağla-
rın dejenere olarak çevre dokuda enfla-
masyona yol açması sonucunda gelişir. 
Kapakta lokalize, ağrısız bir nodül şek-
linde belirir.
Tedavi: erken dönemde sıcak pansu-
man ve masajdan ibarettir. Bu tedaviye 
cevap alınamazsa lezyon içine korti-
kosteroid (triamsinolon) enjeksiyonu 
ya da cerrahi küretaj uygulanır. Cerrahi 
küretaja rağmen aynı yerde nükseden 
şalazyonlarda akla çok malign bir tü-
mör olan yağ bezi karsinomu gelmeli-
dir.

Göz kapağının şekil ve 
pozısyon bozuklukları:

Ptozis: Üst göz kapağının normal po-
zisyonundan daha düşük durumda ol-
masına ptozis adı verilir. Tek ya da çift 
taraflı olabilir. Etyolojik açıdan miyoje-
nik, nörojenik, aponevrotik ve mekanik 
olmak üzere dört tip ptozisten söz edi-
lebilir. Ptozislerin %90′ı doğumsaldır ve 
LPS kasındaki distrofiye bağlıdır.
Edinsel olanlar: Nörojenik olanlar; okü-
lomotor sinir paralizisi, aberran oku-
lomotor sinir rejenerasyonu, Horner 
sendromu. Miyojenik olanlar; miyaste-
nia gravis, kronik progressif eksternal 
oftalmopleji, okülofaringeal distrofi. 

Sağlık Köşesi

Dr. ÖMER İPAR
 (Assistenzarzt  

Augenheilkunde)

Göz kapağının doğumsal 
anomalileri
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Aponevrotik olanlar ; katarakt gibi göz 
cerrahisi geçirme, travma, allerji, tek-
rarlayan kapak ödemi, kontakt lens 
kullanımı, hamilelik. Mekanik olanlar; 
ümör nedeniyle kapak ağırlığının art-
ması yada sikatris nedeniyle kapak ha-
reketinin engellenmesi.
Tedavi: tedavi ptozisin nedenine, pto-
zisin ağırlığına ve LPS kasının fonksi-
yonuna göre planlanır. Tek taraflı ve 
üst göz kapağının pupil alanını kapat-
tığı (ağır) doğumsal ptozislerde cerrahi 
tedavinin en erken zamanda uygulan-
ması ambliyopi gelişimini önlemek açı-
sından çok önemlidir. Bu tür olgularda 
cerrahi yöntem olarak frontal askılama 
tercih edilir Miyastenia gravis ve ilerle-
yici kas hastalıklarına bağlı ptozislerde 
cerrahi tedavi düşünülmez.
Entropion: Göz kapağının serbest ke-
narının içe dönmesine entropion de-
nir. İnvolüsyonel, spastik, sikatrisyel 
ve konjenital tipleri vardır. Entropionda 
kirpikler sürekli olarak kornea ve kon-
jonktivaya temas ettikleri için göz 
yüzeyinde irritasyona, yabancı cisim 
hissine, göz yaşaramasına ve konjonk-
tivada hiperemiye neden olurlar. En sık 
rastlanan tipi olan involüsyonel entro-
pion yaşlılarda görülür. Trahom, kimya-
sal yanık, kronik blefarokonjonktivit gibi 
hastalıklara ikincil olarak gelişen sikat-
risyel entropion hem alt, hem de üst ka-
pağı tutabilir. Spastik entropion oküler 
yüzyde irritasyona yol açan yabancı ci-
sim, keratit vb. durumlarda görülür.
Tedavi: konjenital entropion genellikle 
yüz kemiklerinin gelişmesiyle birlikte 

kendiliğinden düzeldiği için cerrahi te-
davi gerektirmeyebilir. Göz yüzeyinde 
irritasyon varsa suni göz yaşı damlala-
rından ve pomatlardan yararlanılabilir. 
Spastik entropion olgularında ise altta 
yatan hastalığın düzeltilmesiyle birlikte 
entopion da düzeldiği görülür. İnvolüs-
yonel ve sikatrisyel tiplerde cerrahi te-
davi gerekir.
Ektropion: Göz kapağının serbest kena-
rının dışa doğru dönmesine ektropion 
denir. Doğumsal, involüsyonel, sikatris-
yel ve paralitik tipleri vardır. Göz yüzeyi-
nin alt kısmının açıkta kalmasına bağlı 
olarak konjonktivada hiperemi, kalın-
laşma ve uzun erimde keratizasyon, 
korneada noktalı keratit görülebilir. Göz 
kapağı ile birlikte punktumun pozis-
yonu da değiştiğinden gözde sulanma 
(epifora) gelişir. İnvolüsyonel ektropi-
onda yaşa bağlı olarak alt kapakta gev-
şeklik sonucu kapağın dışa dönmesi 
söz konusudur. Sikatrisyel tipte çeşitli 
nedenlerle kapak derisinde oluşan skar 
kapağın dışa dönmesine yol açar. Para-
litik ektropion ise fasiyal sinir felçlerin-
de görülür ve tek taraflıdır.
Tedavi: ektropionun tedavisi cerrahidir. 
Ektropionun tipine göre farklı yöntemler 
uygulanır. Yedinci sinir felci olan has-
talarda ektropion kendiliğinden düzele-
bildiği için cerrahi girişimi 3-6 ay kadar 
ertelemekte yarar vardır.
Kapak retraksiyonu: Üst ya da alt göz 
kapaklarının limbusları açıkta bırakıp, 
skleranın görünür olmasına kapak ret-
raksiyonu adı verilir. Fizyolojik olabilir. 
Sıklıkla tiroid oftalmopatide üst göz 

kapağında miyojenik nedenlerle ortaya 
çıkar. Graves hastalığının en sık görü-
len göz bulgusudur. Hipertiroidizme 
bağlı olarak Müller kasında aşırı sem-
patik stimülasyon söz konusudur. Ayrı-
ca Graves hastalığındaki inflamatuvar 
olayın levator kasını tutması sonucun-
da kasda infiltrasyon ve hipertrofi de 
gelişir. Bütün bu değişiklikler Graves 
hastalığında kapak retraksiyonuna yol 
açar. Kapak retraksiyonu, lagoftalmus 
ve ekspojur keratopatiye ve ciddi koz-
metik kusurlara yol açabilir Kapak ret-
raksiyonunun giderilmesi için levator 
kasının geriletilmesi gerekir.
Lagoftalmi: Göz kapaklarının kapatıla-
mamasına ve kapaklar arasında aralık 
kalmasına lagoftalmi denir. En sık fasial 
felcine ikincil olarak görülür. Ayrıca ileri 
derece proptoziste, kornea stafilom-
larında ve sikatrislere bağlı olarak göz 
kapaklarının kapanamadığı durumlarda 
da rastlanabilir. Özellikle uyku sırasın-
da kornea kuruyabilir ve lagoftalmi ke-
ratiti gibi gözün kaybına yol açabilecek 
ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.
Tedavi: altta yatan nedenin ortadan 
kaldırılması gerekir. Suni gözyaşı dam-
laları ve pomatlar kullanılması veya 
flasterle göz kapaklarının kapalı tutul-
ması gibi konservatif ya da göz kapak-
larının bir birine sütüre edilmesi (geçici 
tarsorafi) gibi cerrahi yöntemler kulla-
nılarak korneanın kuruması önlenmeye 
çalışılır.

Sağlıcakla kalın.

Merkezi Kayseri'de bulunan Temizkan 
Hukuk ve Danışmanlık şirket, Avrupalı 
Türklere 7 yıldır aralıksız yayınlarından 
dolayı 'Bizim Haber' dergimize bir te-
şekkür plaketi takdim etti.

Teşekkür plaketini Temizkan Hukuk ve Danış-
manlık Şirketi Batı Avrupa ve Türkiye koordina-
törü Kazım Akif Sivri, Genel Yayın Yönetmenimiz 
Aydın Mısır'a takdim etti. Aydın Mısır, Kazım Akif 
Sivri'ye teşekkür etti.

Temizkan Hukuk 
Bürosu'ndan 
“Bizim Haber”e 
Teşekkür Plaketi

Avrupa'da yaşayan Türklerin Türkiye'nin neresinde olursa olsun hukuki 
problemlerini yerinde çözdüklerini belirten Sivri,  ''Kendimizi yakından 
tanıtmak için Almanya'ya geldik'' dedi.
Hukuki problemi olan okurlarımız şirkete www.temizkan.av.tr internet 
sitesinden ulaşabilirler.
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BERLİN (AA) - Almanya'da 
2021'de ayrımcılığa uğradı-
ğını belirtenlerin sayısının 5 
bin 167 olduğu bildirildi.
Federal Ayrımcılıkla Müca-
dele Dairesi Başkanı Ferda 
Ataman, başkent Berlin’de 
düzenlediği basın toplantı-
sında, 2021 ayrımcılık rapo-
runu açıkladı.
Temmuzda bu göreve atanan 
Ataman, Alman anayasasının 
"cinsiyet, din, dünya görüşü, 
ırk, cinsel yönelim ve Yahudi 
düşmanlığı" gibi sebepler-
den ayrımcılığı yasakladığını 
belirterek, eşitlik ilkesini ih-
lal edenlerin yasalara aykırı 
davrandığını söyledi.
Ataman, Almanya’da herke-
sin eşit muamele görmesi-
nin sağlanması gerektiğini 
vurgulayarak, "Bunun çoğu 
zaman böyle olmadığını bili-
yoruz." dedi.
Ülkede ayrımcılığın en yük-
sek seviyede olduğuna işaret 
eden Ataman, Ayrımcılıkla 
Mücadele Dairesi’ne 2021’de 
5 bin 600’ün üzerinde ay-
rımcılık olayının bildirildiği-
ni, bunun da Eşit Muamele 
Yasası’nın (AGG) çıkarıldığı 
2006’dan bu yana ikinci en 
yüksek sayı olduğuna dikkati 
çekti.
Ataman, 2020’de 6 bin 383 
şikayetle şimdiye kadar en 
yüksek sayıya ulaşıldığını 
belirterek, 2021’de bu sa-
yının biraz gerilemesinde 
Kovid-19 salgınında müra-
caatların azalmasından kay-
naklandığını kaydetti.

"Etnik köken ve ırkçı 
ayrımcılık" konusunda 
2 binin üzerinde başvuru

Ayrıntılara bakıldığında "etkin 
köken ve ırkçı ayrımcılık" ko-
nusunda 2 bin 80 ile en fazla 

başvurunun yapıldığını akta-
ran Ataman, bunun 2020’de 
kayda geçen 2 bin 101 baş-
vuruyla neredeyse aynı sayı-
da olduğunu dile getirdi.
Ataman, ikinci sırada yakla-
şık 1800 ile engelli ve kronik 
hastalarla ilgili başvuruların 
yapıldığını söyleyerek, yaş ve 
cinsiyetten kaynaklanan ay-
rımcılık başvurularında hafif 
artış gözlemlendiğini, din, 
dünya görüşü ve cinsel yö-
nelimle ilgili başvuruların da 
bir önceki yılla hemen hemen 
aynı seviyede olduğunu ifade 
etti.
En fazla ayrımcılığın "hizme-
te erişimde" ve "iş hayatında" 
gerçekleştiğini belirten Ata-
man, ayrımcılığın yaklaşık 
üçte birinin ise devlet dair-
leri ve resmi makamlar gibi 
devlet kurumlarında gerçek-
leştiğini ancak bunların AGG 
kapsamında bulunmadığını 
kaydetti.
Ataman, "Bizim burada hiçbir 
yetkimiz yok çünkü devlet-
le ilgili eylemler, AGG'nin bir 
parçası değildir. Ne yazık ki 
her eyalette bu olaylarla ilgi-
lenen bağımsız sorumlu da 
yok." diye konuştu.
Okul ve polis gibi alanların, 
eyaletlerin sorumluğunda 
olduğu için bunların federal 
düzeyde görev yapan Fe-
deral Ayrımcılık Mücadele 
Dairesi’nin görevlerine gir-
mediğini söyleyen Ataman, 
devlet dairlerindeki ayrım-
cılıkla ilgili Federal Ayrım-
cılıkla Mücadele Dairesi’nin 
de ilgilenmesini arzu ettiğini 
belirtti.

"Rakamlar, Almanya'daki 
ayrımcılığın tam boyutunu 
yansıtmıyor"

"Bize bildirilen ayrımcılık 
olayları alarm veriyor." diyen 

Ataman, ancak başvurula-
rın bu ayrımcılığa katlanmak 
istemeyen ve yasal yollara 
başvuran birçok kişinin var-
lığını gösterdiğini ve bunu iyi 
bir işaret olarak gördüğünü 
ifade etti.
Ataman, rapordaki sayıların 
ülkedeki gerçek ayrımcılığı 
yansıtmadığına işaret ede-
rek, "Elbette bir federal da-
iresinin danışmanlığından 
ortaya çıkan rakamlar, Al-
manya'daki ayrımcılığın tam 
boyutunu yansıtmıyor. Bun-
lar buzdağının görünen kıs-
mı ve geneli temsil etmiyor.” 
dedi.
Ayrımcılıktan etkilenen çok 
sayıda kişinin herhangi bir 
yere başvurmadığını veya 
sivil toplum kuruluşlarıyla 
bağlantıya geçtiğini anlatan 
Ataman, başka araştırma-
lardan sayılar vererek ülkede 
milyonlarca kişinin ayrımcı-
lıkla karşılaştığını kaydetti.
Ataman, "Almanya’da şimdi-
ye kadar ayrımcılığı sayılar-
la ifade edemiyoruz çünkü 
bu konuda araştırmalar yok. 
Bizde sadece bir kişinin ay-
rımcılığa uğrayıp uğramadı-
ğına ilişkin anketler var. Bu 
aslında ayrımcılıkla müca-
dele konusunun ihmal edildi-
ğini gösteriyor." değerlendir-
mesinde bulundu.

Yapacağı görev süresince ay-
rımcılığa uğrayanların daha 
iyi korunmasını sağlamak is-
tediğini vurgulayan Ataman, 
haklarını arayanların önüne 
taşlar koyan Almanya’daki 
Eşit Muamele Yasası’nın acil 
şekilde reforma ihtiyaç duy-
duğunu söyledi.

Federal Ayrımcılık 
Mücadele Dairesi'nin 
raporundan

2021’de 5 bin 617 kişi; kö-
ken, cinsiyet, din, yaş gibi 
çeşitli konularda ayrımcılığa 
uğradıkları söyleyerek Fe-
deral Ayrımcılıkla Mücadele 
Dairesi’ne başvurdu. Bu sayı, 
2020’de 6 bin 383, 2019’da 3 
bin 580 ve 2018’de 3 bin 455 
oldu.
5 bin 617 kişinin yüzde 37’si 
etnik köken, yüzde 32’si kro-
nik hastalık veya engel, yüz-
de 20’si cinsiyet, yüzde 10’u 
yaş, yüzde 6'sı dini inanç, 
yüzde 4’ü cinsel kimlik ve 
yüzde 3’ü dünya görüşü ne-
deniyle ayrımcılığa uğradığı 
için başvuruda bulundu.
Ayrımcılığın en fazla yüz-
de 33’ü hizmet ve ürünlere 
erişim, yüzde 28'i iş hayatı 
alanlarında gerçekleşirken; 
1000'in üzerindeki başvuru 
da Kovid-19 salgını kapsa-
mında oldu.

Almanya'da ayrımcılık, yüksek seviyede 
seyretmeye devam ediyor

- Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı 
Ferda Ataman: "Bize bildirilen ayrımcılık olayları 
alarm veriyor."
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Binlerce Rum ve Yunan 
askerinin abluka altına 
aldığı Erenköy'de “BM 
askerlerinin” Türkler 
aleyhine uyguladığı 
ayırımcılığa şahit olun-
ca hayatından ve mes-
leki kariyerinden olma 
bahasına daha fazla 
dayanamayıp tüm 
yasaların üzerinde bir 
güce sahip olan vicda-
nının sesini dinleyerek 
harekete geçen ve 
henüz 27 yaşındayken 
yaptıklarıyla Kıbrıs 
Türkü'nün ve “insanlı-
ğın” gönlünü fetheden 
genç bir Avrupalının 
nefes kesen örnek 
hikayesi...

Kahramanımız İsveçli Willy 
Lindh'in vicdanı şahsını ve 
mağdur insanları bu dün-
yada huzura kavuşturduğu 
gibi ahirete giden yolda da 
umarım aklı kendisine iyi bir 
rehber olur. 
“Enosis” yolunu açmak 
için 1958 yıllarından itiba-
ren adada Türk katliamı-
na kalkışan Rum ve Yunan 

çetelerinin cinayetleri en-
gellensin diye “BirLeşmiş” 
Milletler Güvenlik Konseyi 
adaya uluslararası bir barış 
gücü birliği yollamıştı. 
Bildiğimiz mavi/beyaz bay-
raklı, UN simgeli, beyaz 
araçlarla “dolaşan” ve ça-
tışma bölgelerinde toplum-
lar arası asayişi sağlasınlar 
diye görevlendirilen barış 
gücü askerleri içinde İsveç 
ordusu kontenjanına ait 80 
kişilik bir bölük de yer alı-
yordu. 
1964'te adanın kuzeyindeki 
Erenköy bölgesinde görev-
lendirilen Üsteğmen Willy 
Lindh bazı barış gücü as-
kerlerinin Türkler aleyhine 
yaptıkları ardı arkası kesil-
meyen haksızlık ve kayırım-
cılıklara şahit olunca daha 
fazla dayanamamış ve su-
baylık kariyerini yakma ve 
hatta hayatını da tehlikeye 
atma bahasına o da maz-
luma destek olmak amacıy-
la Kıbrıs Türk tarihine altın 
harflerle “kazınan” insani 
bir davranışta bulunmuştur.
İsveçli bir anne ile I. Dünya 
Savaşı'ndan sonra kurulan 
Alman-Avusturya Cumhu-
riyeti ordusunda subaylık 
yapan Avusturya kökenli bir 
babanın çocuğu olarak 1937 
yılında Stokholm´da dünya-
ya gelen bebek Willy henüz 
iki yaşına basmak üzere 
iken Nazi Alman orduları 1 
Eylül 1939'da Polonya'yı bir 
“Blitzkrieg” ile işgal etmiş 
ve 70 ila 85 milyon insanın 
ölmesine veya kaybolması-
na yol açan, pek çok şehri 
tarihi eserleriyle birlikte ta-
rumar eden II. Dünya Harbi 
patlak vermiştir.
Savaşın en hararetli bir şe-
kilde cereyan ettiği Rus cep-
hesinde -yıl 1944- Willy´nin 

babası hayatını kaybeder ve 
aynı yılda annesi de ölür. 
Teyzesi bakımını üstlenir 
ve onun yanında ilk okula 
başlar. Birince sınıfın sonu-
na doğru geldiğinde Alman 
ordularına ikmal sağlayan 
yolların giderek kapanma-
sı, müttefik devletlerin as-
keri gücünün üstünlüğü ve 
ağır kış şartlarının getirdiği 
beklenmedik zorluklar ted-
ricen Alman askerlerinin 
morallerinin bozulmasına 
yol açmış ve zamanla hare-
kat kabiliyetini yitiren faşist 
Alman orduları tüm cephe-
lerde teslim olmaya başla-
mış ve Hitler´in de intiharı 
ile birlikte altı yıl Avrupa´yı 
ve dünyayı kasıp kavuran 
“Nazi zulmü” resmen sona 
ermiştir. Ancak günümüzde 
Almanya başta olmak üze-
re pek çok ülkede yabancı 
düşmanlığı ve ırkçılığa da-
yanan şiddet olayları yeni-
den artmaya başlamıştır.
Teyzesinin de vefatı üzerine  
çocuk Willy bu kez devlet 
kurumları tarafından bakıcı 
ve koruyucu ailelere teslim 
edilir. 
Bizzat kendisi “İçinde bu-
lunduğum dramatik duruma 
ve yeni hayata henüz çocuk 
olmam sebebiyle kolaylıkla 
adapte oldum.” diyor. İlko-
kuldan sonra o da babası 
gibi subay olmak ister ve 
önce askeri liseye arkasın-
dan da kara harp okuluna 
girer ve yirmi yaşında iken 
teğmen rütbesiyle mezun 
olur. 
Bir İngiliz sömürgesi iken 
1960 yılında bağımsızlığına 
kavuşan iki toplumlu Kıbrıs 
Cumhuriyeti´nde, toplumlar 
arası anayasal düzen ve ba-
rış ortamı Türk etnisitesinin 
bütün iyi niyetine rağmen 

ancak üç yıl kadar devam 
edebildi. Nüfus çoğunluğu-
na sahip Rumlar 1963 yılın-
dan itibaren ada Türklerini 
resmen bir sindirme/yok 
etme harekatına giriştiler. 
Maruz kaldıkları pek çok 
silahlı tecavüzün yanında 
soydaşlarımız bir de 1963 
yılı Aralık ayının son günle-
rinde konu ile ilgili herkesin 
bildiği o kanlı “noel” katlia-
mına uğradı. 
Bunun üzerine UN “BirLeş-
miş” Milletler Güvenlik Ku-
rulu barış ve sükunetin te-
mini için adaya “Barış Gücü 
Askeri” yollamaya karar 
verdi. Benzer uygulamalar 
halen dünyanın pek çok kriz 
bölgesinde devam etmekte 
ise de, bazı katliamların bu 
“BirLeşmiş” Milletler askeri 
gücünün “gözetim”  ve “de-
netiminde” yapıldığı da her-
kesin malumudur. 
Hollandalı “güya” Ba-
rış Gücü Askerlerinin göz 
yummasıyla 11 Temmuz 
1995'de 8372 Bosnak Müs-
lümanın katledilmesi hiç bir 
zaman unutulamayacak bir 
insanlık dramıdır. Allah´ın, 
meleklerin ve bütün insan-
ların laneti yeryüzündeki 
tüm zalimlerin üzerine ol-
sun.
1964 yılı başlarında ko-
mutasındaki seksen asker 
ve bir başka meslekdaşıy-
la birlikte Üsteğmen Willy 
Lindh de adanın kuzeyinde 
Türklerin denizle irtibatı-
nı sağlayan tek bölge olan 
Erenköy mıntıkasında gö-
revlendirilir. 
Temmuz ayının sonlarına 
doğru çok sayıda tank, ha-
van topu, makinalı tüfek 
ve bunlara ait cephane ve 
mühimmatla donatılmış on 
iki bin civarındaki Yunan ve 
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Willy Lindh

“BM Barış Gücü Askerlerinin” 
Erenköy'de de ortaya çıkan 
“birLeşmiş” olduğu gerçeği                                                                                       

18. Bölüm
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Rum askerini taşıyan Yunan 
gemilerinin Erenköy açıkla-
rından iskeleye yanaşarak 
“BirLeşmiş” askerlerinin 
gözlerinin önünde “yük-
lerini” boşalttığını ve inen 
askerlerin ve Erenköy çev-
resinde mevzilendirildiğine 
şahit olur, genç Üsteğmen 
Lindh.
Halbuki Barış Gücü Askerle-
rinin görevlendirildikleri ça-
tışma bölgelerinde kanunen 
her iki tarafa da eşit mesa-
fede bulunmaları ve bir top-
lumu diğerinin aleyhine ola-
cak şekilde kayırmamaları/
iltimas geçmemeleri, var-
lıklarının ana temelini teşkil 
ediyordu.
Rum toplumu adadaki tüm 
kara yollarını, limanları ve 
hava alanlarını UN asker-
lerinin gözetiminde / des-
teğinde Türkler aleyhine 
tahkimat yapmak için harıl 
harıl kullanıyordu. Adanın 
Lefkoşa merkezli UN Genel 
Komutanlığı Türkler aleyhi-
ne yapılan yasa dışı bu si-
lahlanmayı engellemek için 
hiç bir girişimde bulunmu-
yor, “Yunan askeri istilası-
na” açıkça göz yumuluyor-
du.
Ancak garantör devletler-
le birlikte üzerinde her iki 
tarafın da mutabık kaldığı 
ve imzaladığı Kıbrıs Cum-
huriyeti anayasasına göre 
adada konuşlanmasına izin 
verilen Yunan askeri sayısı 
950, Türk askeri varlığı ise 
650 personelle sınırlandırıl-
mış idi. 
1964 yılı Ağustos başında 
Erenköy'den karaya çıkan 
Yunan ve Rum askerleri ilk 
etapta çevrede bulunan beş 
Türk köyünden dördünü 
daha sonra da beşincisini 
abluka altına alıp taarruza 
geçti. Türkler bir yandan ta-
ciz edilmeye bir yandan da 
“BirLeşmiş barışçılarının” 
gözleri önünde infaz edil-
meye başlandı.
O günlerde topraklarını sa-
vunmak ve TMT'ye destek 
vermek üzere okumakta ol-
dukları Türkiye´den adaya 
geri dönen ve herhangi bir 

silah kullanma tecrübesi de 
olmayan 500 civarındaki fe-
dakar Kıbıslı üniversite öğ-
rencisi ile bazı köylülerden 
başka Erenköy´de hiç bir 
Türk kalmamıştı. Etrafları 
ablukaya alındığı için artık 
bunlara civar kasabalardan 
herhangi bir destek gelme-
si imkanı da yoktu. Rum ve 
Yunan saldırısı başlayınca 
“güya Barış Gücü” askerle-
rinin kısm-ı azamisi olayla-
ra müdahale etmek yerine 
Türklere karşı hasmane bir 
tavır takınmış ve görev böl-
gesinden uzaklaşarak olan-
ları uzaktan seyre dalmıştır. 
Böylece öğrenciler ve köy-
lüler “Enosis” hayalini bir an 
önce gerçekleştirmek için 
yakaladıkları bu “en uygun 
fırsatı” kaçırmak istemeyen 
profesyonel katillerle karşı 
karşıya bırakılmıştır.
Olay mahallinde sadece 
Üsteğmen Willy Lindh ve 
yanındaki meslekdaşının 
seksen kişilik birliği kalmış-
tı. Bunların varlığı saldır-
ganları durdurmaya yetme-
yecekti.
Barış Gücü askerlerinin ço-
ğunun bölgeden “kaçma-
sı” üzerine Rum ve Yunan 
mütecavizler abluka altına 
aldıkları Erenköy´deki Türk-
lere karşı pervasızca bir 
saldırıya geçerler. Durum 
daha da vahim bir hal alma-
dan anavatandan havala-
nan toplam 64 savaş uçağı 
8 ve 9 Ağustos günlerinde 
saldırgan mevzilerine bom-
ba yağdırır. Erenköy önlerin-
de demirlemiş veya seyrü 
sefer yapan Yunan nakliye 
gemileri ve motorları batırı-
lır. 12 Ağustos 1964´te BM 
Güvenlik Konseyi adada bir 
ateşkes kararı alır. Bunun 
üzerine devlet başkanı III. 
Makaryos ablukayı mec-
buren kaldırır. Türkiye´nin 
bu hamlesi ile ada Türkleri 
1967 yılına kadar biraz ra-
hat nefes almaya başlar-
lar.  20 Temmu 1974 Barış 
Harekatı'na giden o uzun 
ve kanlı süreç fiilen 1964´te 
başlamış olur.
Şahit olduğu bu alçaklık 

karşısında müthiş bir ra-
hatsızlık duyan ve bu ka-
yırmaya isyan eden Komu-
tan Lindh vicdanının sesine 
kulak verir ve gadre uğrayan 
Türklere kendi imkanlarıyla 
bizzat nasıl yardım edebile-
ceğinin yollarını araştırma-
ya koyulur. 
Şimdi de o Türkiye´den 
Erenköy´e kayıklarla/tekne-
lerle yollanan askeri mal-
zemenin önce adaya çıka-
rılmasını görmezden gelir, 
daha sonra da bizzat kendi-
si emrindeki UN kamyonları 
ve zırhlı araçlarıyla gelen 
silah ve mühimmatı “Eren-
köy gençlerine” ulaştırır ve 
artanının depolanmasına 
veya başka kasaba ve köy-
lerdeki Mücahitlere dağıtıl-
masına üsteğmen arkadaşı 
ile birlikte katkıda bulunur. 
Yıllar sonra sorulan bir sual 
üzerine Lindh “Bu iş bizim 
için sadece bir vicdan ve 
namus meselesiydi. Asla 
para karşılığında yapıla-
cak bir sey değildi.” diyerek 
meslekten ihracı veya öl-
dürülme pahasına da olsa 
yalnızca vicdanının sesine 
kulak vererek harekete geç-
tiğini ifade etmiştir.
Lindh ve üsteğmen ar-
kadaşı altı askerle bir-
likte Erenköy'den hare-
ketle Lefke, Lefkoşa ve 
Gaziveren'deki mücahitlere 
BM kamyonları ve zırhlı 
araçlarıyla personel ve mü-
himmat taşımaya başlar. 
Ancak 24 Eylül 1964 tarihin-
de, sonradan öğrendiği üze-
re para karşılığında Rumla-
ra casusluk yapan başka bir 
İsveçlinin ihbar etmesiyle 
pusuya düşürülüp yakala-
nır. 
Adadaki UN Barış Gücü 
Yüksek Komutanlığına ha-
ber verilir. Bir helikopterle 
alel acele olay yerine gelen 
görevli her iki üsteğmeni ve 
araç şöförlerini tutuklar. Ele 
geçirilen dört ton ağırlığın-
daki silah ve mühimmata el 
koyar, bunları arazide ser-
giletir ve bu “sansasyonel” 
olayın adada yayınlanan 
tüm gazete ve mecmualar-

da ivedilikle yayınlanması 
talimatını verir. “Suçluların” 
fotoğrafları ve “suç aletle-
ri” Kıbrıs Rum matbuatında 
abartılı bir üslupla “çarşaf 
çarşaf” yayınlanır.

“Zanlılar” Lefkoşa'daki 
“BirLeşmiş”  Milletler Ka-
rargahı nezarethanesin-
de onbeş gün tutulduktan 
sonra İsveç'e gönderilir. 
Stockholm´da mahkemeye 
çıkarılan Willy Lindh göre-
vini kötüye kullanmaktan 
yargılanır ve bir dizi karar 
ve temyizden sonra sekiz 
ay hapis cezasına çarptırılır 
ve ordudan ihraç edilir. Tah-
liye olduktan sonra Lindh, 
hayatını idame ettirebilmek 
için iş aramaya başlar. Hak-
kındaki olumsuz haberlerin 
ülkenin büyük gazetelerin-
de manşetten verilmesi so-
nucu kamu oyu tarafından 
“vatan haini” damgası yer 

devamı 36. Sayfada
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ve her türlü iş başvurusu anında red-
dedilir. 
Arzu ettiği sakin bir hayatı bundan 
sonra artık ülkesinde yaşayamaya-
cağından emin olan Lindh Türkiye´ye 
gitmeye karar verir ve 1966 yılı Eylü-
lünde geldiği İstanbul´da bir kahraman 
gibi karşılanır. Kuşatma günlerinde 
Erenköy´den tanıdığı Kıbrıslı öğrenci-
lerin Sultanahmet semtindeki talebe 
yurduna yerleşir ve geçimini sağlamak 
için de turist rehberliği yapmaya baş-
lar. 
1966 -1970 yılları arasında İstanbul, 
Ankara ve Alanya´da turizm sektörün-
de çalışır. 1970 yılı sonunda İsveç'e 
döner ve 1975´te bir dans pistinde 
tanıştığı şimdiki eşi Lena hanımla ev-
lenir. Önce ikiz kızları daha sonra da 
üçüncü kızları dünyaya gelir. 

Lindh bundan sonraki hayatına vicda-
nen bağlandığı Kıbıs´ta devam etmek 
ister. Eşi ve küçük kızı da kendisine 
katılır ve 2000 yılının Mayıs ayında 
Girne'ye bağlı Malatya köyüne yerle-
şirler. Lena hanım profesyonel bir kö-
pek eğitimcisidir. Aile geçimini bu yolla 
sağlamakla birlikte aynı zamanda ka-
rı-koca avuçlarının içi gibi bildikleri ve 
sevdikleri adada tur rehberliği de yap-
maktadır. Kıbrıs´da evlenen İngrid´in 
şu anda biri 9, diğeri 4 yaşında olan iki 
kızı vardır.
İngrid ve kızları “Kıbrıs Türkçesini” ay-
nen bir Kıbrıslı gibi düzgün konuşmak-
tadır. Dedenin Türkçesi de güzeldir. 
İsveç´te yaşayan ikiz kızlar da ara sıra 
“sıla-i rahim” için Malatya´ya gelirler.
Hapisteyken “Willy dede” UN barış gü-
cünün bazen belli bir taraf lehine “fiili 

bir savaş gücü” olduğunu anlatan ki-
taplar yazmış ve bunları yaklaşık 50 
yıl sonra gözden geçirerek  geçtiğimiz 
yıllarda  piyasaya sürmüştür. 
“Folkmord  under  FN:s  beskydd?” -2013-   
(“BM Himayesinde Soykırım?”) ve                                                                                                                                               
“ERENKÖY 1964 The-Toothless U.N.” 
-2021-  (“Erenköy 1964-Dişleri Dökül-
müş B.M. ”)
Willy Lindh 6 Temmuz 2020'de “Eren-
köy Mücahitler Derneği” tarafından 
düzenlenen coşkulu bir törenle derne-
ğin şeref üyeliğine kabul edilmiştir.
Willy “dede”Kıbrıs'ta Mukim Yabancı-
lar Derneği'nin başkan yardımcılığını 
da yapmaktadır. 
Dergimiz adına kendisini tebrik ediyor, 
tüm Lindh ailesine bundan sonraki 
hayatında sağlık ve mutluluklar diliyo-
rum.
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Sevgili Okurlar, 
Değerli Uçuş Tutkunları,

İyisiyle kötüsüyle yoğun bir yaz sezo-
nunun daha sonuna geldik. Sizlere bu 
ayki yazımda Almanya'daki Havalima-
nında gözlemlerimi kısa aktarmaya 
çalışacağım. 
Bildiğiniz üzere son iki senedir pande-
mi nedeniyle Turizm & Havacılık sek-
törü ciddi manada büyük bir kriz ya-
şadı. Pandemi kuralları birçok ülkede 
kalkması sonucu bu seneki Havacılık 
sektörü adeta yükselişe geçti. Ancak 
pandemi döneminde iş veren birçok 
çalışanının işine son vermesinden do-
layı bu sene işçi krizine sebep oldu. 
Birçok uçuş bavulsuz gerçekleşti, 
Personel eksikliğinden dolayı binlerce 
uçuş iptal edildi. Yolcuların ilk uçuşu 
gecikmeli kalktığından dolayı aktarma 
uçuşunu kaçıranlar oldu ve bu sebep-
ten dolayı havalimanında saatlerce 
veya günlerce diğer uçuşu beklemek 
zorunda kaldılar. Birçok havayolu ge-
cikmeden dolayı aktarma uçağını kaçı-
ran yolcular için Otel verme konusun-
da personel yetmezliğinden dolayı Otel 
çeki veremedi. En acısı ise ''Herkes 

kendisi kalacağı oteli kendisi ayarla-
sın“ anonsu yapıldı. Ortalama geceliği 
60€-120€ olan Oteller o güne istinaden 
iki katı üç katına satışa çıkartıldı. 
Değerli Okurlar, bu sene adeta havali-
manlarında kaos yaşandı. Kural gereği, 
uçuş iptal veya Havayolundan kaynaklı 
uçuşunu kaçıranlara ücretsiz bir diğer 
sefere aktarılır. Örneğin, yolcunun uçu-
şu 4 saat gecikmeli kalktığı için aktar-
ma uçuşunu kaçırıyor ve diğer sefer 3 
saat sonra kalkıyor. Yolcu bir diğer se-
fere ücretsiz değişiklik hakkına sahip 
olmasına rağmen işlem sırası o kadar 
uzunki yolcunun sırası geldiğinde bu 
uçuş çoktan kalkmış olacak. Bu uçuş 
dan bir sonraki sefer ise 2 Gün sonra. 
Yani yolcunun bu durumda iki seçe-
neği var, ya sıraya girip 3 saat sonraki 
uçağı kaçırıp 2 gün sonra uçacak veya 
kendi imkânlarıyla 3 saat sonraki o gü-
nün fiyatına göre yeni Bilet satın alıp 
uçacak. 
Sevgili Okurlar, Bu sene birçok koasa 
şahit oldum. Binlerce yolcu mağdur 
edildi. Peki şimdi bu Kaos Almanya – 
Türkiye uçuşlarını nasıl etkiledi? Türk 
şirketleri ne gibi önlem aldı? Gelin size 
birazda bizim Kahramanları anlatayım. 
Bildiğiniz üzere Türkiye´de pandemi 
döneminde kimsenin işine son veril-
medi bu nedenle Türkiye'den kalkışlar 
çoğunlukla sorunsuz vaktinde gerçek-
leşti. Bunun ispatı ise İstanbul yeni 
havalimanıdır. İstatistikleri bir sonraki 
yazıma saklıyorum.  

SunExpress: ''Biz sizi
almadan kalkmıyoruz''

Yazımın başındada bahsettiğim gibi 
Personel eksikliğinden dolayı Ha-
valimanlarında birçok kaos yaşan-
dı. Bundan etkilenenlerin arasında 
SunExpress Havayolları da vardı. 
SunExpress´in CheckIN´ini gerçekleş-

tiren bir yabancı fir-
mada da Personel 
eksikliğinden dolayı, 
CheckIN sıraları ba-
zen uzun kuyruklara 
neden oldu. Evet es-
kisinden biraz daha 
bekleme süresi uzadı 
ama yazımı dikkatli 
okuduysanız diğer 
Havayolları binlerce 
yolcusunu mağdur 
etti, oteller verileme-
di. Yolcular 2 belki de 
3 gün sonra uçabil-

di veya yeni bilet alma zorunda kaldı. 
Kimileri´de Havalimanında yatıp kalktı 
ama Türk şirketlerinde bunlar söz ko-
nusu değildi! Gecikmeli de olsa bizim 
uçaklar kalktı. „Biz sizi almadan kalk-
mıyoruz“ evet bunu SunExpress Ha-
valimanı yetkilileri söyledi. CheckIN 
esnasında oluşan uzun kuyruklardan 
dolayı CheckIN işlemi vaktinde bitme-
mesi durumunda SunExpress yönetic-
leri yolcuları almadan kalkmayacağını 
belirtti. Yabancı Havayolu şirketleri 
SunExpress´ten örnek almalarını tav-
siye ediyorum. Gözlerime inanamadı-
ğım bir olaya daha şahit oldum. Chec-
kIN Firmasının personel eksikliğinden 
dolayı SunExpress Havalimanı müdür-
leri kollarını sıvadı ve asıl işi olmadığı 
halde CheckIN yaptılar. Gerçekten tak-
tir edilecek bir durum.  
Beni ama en çok üzen bizim insanımız 
oldu. Uzun kuyruklardan oluşan uzun 
bekleme sürelerinden epey rahatsız 
olan bizim insanımız maalesef per-
sonele hakaretler, yolcular arası sıra 
kavgası, bagajı 5KG fazla geldiğinden 
dolayı extra ücreti ödememek için elin-
den gelen her şeyi yapanlar, rahatsızlı-
ğı yok eli ayağı tutan ama illa tekerlekli 
sandalye hizmeti almak isteyen ama 
Türkiye´ye indiğinde koşa koşa pasa-
port kontrolüne koşanlar, Online Chec-
kIN yapmayıp ama Online CheckIN 
sırasına girenler, işlem sırasında bir 
türlü oturacağı koltuk sırasını beğen-
meyenlere sesleniyorum. Yukarıdaki 
bahsettiğim gibi mağdur yolcu mu ol-
mak istersiniz veya 20-30 dkk checkIN 
sırasında fazla bekleyip uçanlardan 
mı olmak istersiniz? Karar sizin tercih 
sizin hayat sizin. Ben biletimi bu sene 
SunExpress'ten aldım.  

HAVACILIK

MEHMET KESER
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Kimisi bey idi kimisi hanım
Suretler değişmiş hayvanlar gördüm
Çoğunun dilleri sığmaz ağzına
Saçları ağarmış bebeler gördüm

Kimisi kendine azap ediyor
Kendini yerlere atarken gördüm
Kiminin şaşırmış dönmüş dünyası
Kiminin güneşi batarken gördüm

Yılandan akrebe hayvan misali
Zeminde sürünen insanlar gördüm
Kiminin zekeri uzamış gitmiş
Boyunda dolalı adamlar gördüm

Kiminin mahremi irin kusuyor
Ağzından salyalar akarken gördüm
Kiminin zinası demirden tokmak
Başına başına vururken gördüm

Ağlamak inlemek en hafif ceza
Her dakika ölen dirilen gördüm
Kararmış suretler yüzleri tepdil
Kopmuş tesbih gibi dağılan gördüm

Bazısı koşarken oradan oraya
Nefsi nefsi deyip ağlayan gördüm
Mahşerin korkusu sarmıştı beni
Uzuv, azalarım ağlarken gördüm 

31-12-2011 Köln
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Halil 
İbrahimoğlu

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yol-
ları (THY), temmuz ve ağustos 
aylarında yolcu sayısında tarihi 
rekorlar kırarak, küresel ölçekte 
daralan sektörde koltuk kapasite-
sini yüzde 14 artırdı.
THY Basın Müşavirliğinden yapı-
lan açıklamaya göre, salgın döne-
minde gökyüzünde rakiplerinden 
pozitif ayrışan THY, zorlu döne-
min ardından yükselişini rekorlar-
la sürdürdü.
Aylık yolcu trafik sonuçlarına göre 
şirket 2022 yılı temmuz ve ağus-
tos aylarının her birinde 7,8 mil-
yon yolcu taşıyarak aylık bazda 
yolcu sayısıyla salgın öncesi re-
korunu geride bıraktı.
Küresel havayolu şirketlerinin 
2019 yılı rakamlarını yakalama 
çabası içinde olduğu bir dönemde 
THY'nin bu başarısı uluslararası 
ölçekte de ses getirdi. THY, ulus-
lararası seferlerde arz ettiği kol-
tuk sayısıyla "dünyanın en büyük 
network taşıyıcısı" oldu.
Açıklamada görüşlerine yer ve-
rilen THY Yönetim Kurulu ve İcra 

Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Bolat, tüm dünyayı saran salgının 
etkilerinin azalmasıyla havacılık 
sektöründe küresel rekabetin kal-
dığı yerden çok daha yüksek doz-
da devam ettiğine dikkati çekti.
THY'nin yakaladığı başarılardan 
dolayı memnuniyetlerini ifade 
eden Bolat, şunları kaydetti:
"Kriz döneminde performansıyla 
örnek gösterilen havayolu olarak 
kriz sonrasında da başarıya uçtu-
ğumuz için mutluyuz. Hedefimiz 
kısa sürede 2019 yılı performan-
sının ötesine geçmekti ki bunu 
65 bin kişilik çalışan gücümüz ile 
başardık. Havacılık sektörü küre-
sel ölçekte ağustos ayında AKK 
(arz edilen koltuk/kilometre) ba-
kımından 2019 yılına göre yüzde 
19 geride kalırken, ortaklığımız 
AKK değeri 2019 yılının yüzde 14 
üzerinde gerçekleşti. Ağustos iti-
barıyla uluslararası seferlerde arz 
edilen koltuk sayısı bakımından 
dünyanın en büyük network taşı-
yıcı havayolu konumuna ulaştık. 
Ailemizin her bir üyesinin bu ba-
şarıda katkısı var."

THY, uluslararası 
seferlerde arz ettiği 

koltuk sayısıyla 
"dünyanın en büyük 
network taşıyıcısı" 

oldu



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



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
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