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KT Bank’ın sunduğu özel
ayrıcalıkların keyfini sürün!
Hayallerinizi süsleyen arabaya KT Araç Finansmanı ile
hemen kavuşun! Üstelik şubeye gitmeye gerek duymadan.

Yeni bir araç mı hayal ediyorsunuz?
KT Araç Finansmanı sizlere hayalinizdeki otomobile sahip olabilmeniz 
için esnek koşullar sunuyor. Üstelik şubeye gitmeye gerek duymadan 
mobil veya internetten başvurabilirsiniz.

Detaylı bilgi için: www.kt-bank.de 

Hayalinizdeki

otomobile kavuşmak

için hemen başvurun.

antrag.kt-bank.de
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Almanya’nın En Avantajlı Araç 
Finansmanlarından Biri

Almanya’da 2015’ten itibaren hizmet veren KT Bank AG, 
geniş ürün ve hizmet yelpazesini güvenle sunmaya devam 
etmektedir. Berlin, Frankfurt, Mannheim, Köln ve Münih’te 
şubeleri bulunan KT Bank AG, teknolojik çözümleri ile 
Almanya’nın tamamında müşterilerine hizmet sunuyor. KT 
Bank Mobil Şube ücretsiz cari hesabı, döviz hesabı ve sa-
niyeler içinde alım & satım yapılabilen altın hesabı açma-
ya ve yönetmeye olanak sağlıyor. Böylece KT Bank müş-
terileri şubeye gitmeden diledikleri 
zaman ve diledikleri yerden hızlı ve 
güvenli bir şekilde hesap açabiliyor, 
para transferi ve döviz işlemlerini 
kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Tüm 
bu ürün ve hizmetlerin yanında KT 
Bank online başvuru ile yepyeni bir 
hizmet daha sunuyor: Almanya'nın en 
avantajlı ve hızlı sonuç üreten ürünle-
rinden olan Dijital Araç Finansmanı.

100 Aya varan taksit imkânı ile 
araç almak mümkün!

KT Bank AG, hızlı ve konforlu bir yaşam için 
yeni araç almak veya aracını yenilemek is-
teyen herkese uygun fiyatlar ile araç finans-
manı sunuyor. Dijital Araç Finansmanı ile sa-
tın almak istediğiniz araç için 50.000 Euro'ya 
kadar finansman desteğinden 100 aya varan 
taksit imkânı ile faydalanabilir, sıfır veya ikinci 
el araç sahibi olabilirsiniz. Finansman kolaylığı 
ile yeni aracınıza sahip olurken birikimlerinizi har-
camadan uygun taksitlerle ve katılım bankacılığı 
prensiplerine uygunluğunun rahatlığını yaşayabi-
lirsiniz.

Dijital başvuru ile hızlı ve pratikliğin 
konforunu yaşayın

Araç almayı düşünüyor ama hangi aracı nasıl alacağınıza 
karar veremiyorsanız KT Bank Dijitalden Araç Finansmanı 
için hemen başvuru yapabilir ve size en uygun araç finans-
manını anında hesaplayabilirsiniz. KT Araç Finansmanı için 
www.kt-bank.de adresinden online başvuru yapıp, başvu-
runuzun sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. Böylece iste-
diğiniz araca sahip olmak için finansman desteğiniz hazır 
hale gelmiş olur. Artık tek yapmanız gereken satın alma iş-
lemlerini KT Bank'a bildirmek ve aracınızın anahtarını tes-
lim almayı beklemek.

Dijital Araç Finansmanı'yla Elde Edeceğiniz 
Faydalar

KT Bank AG araç finansmanı sağladığı avantajlarla 
araç sahibi olmanız için gereken tüm kolaylıkları bir 
arada sunuyor. 

• 5.000 Euro’dan 50.000 Euro’ya kadar finansman
• 6 ile 100 ay arasında değişen vade seçeneği

• İster sıfır ister ikinci el araç finansmanı
• Online müracaat ile hızlı ve güvenilir

• Almanya’da İslami pren-
siplere uygun ilk ve tek 

otomobil finansmanı
• Uygun kar oranları
Araç almayı planlıyor-

sanız, tek yapmanız 
gereken 

antrag.kt-bank.de/ adresinden 
başvurunuzu tamamlamak veya 
detaylı bilgi almak için 
kfzonline@kt-bank.de adresine 
mail göndermek. Şimdi başvuru 
yapıp finansman onayınızı anında 
alabilir ve hayal ettiğiniz araca en 
hızlı ve en avantajlı şekilde sahip 

olabilirsiniz. 

“Yeni 
aracınız 
için dijital 
finansman 
desteği 
KT Bank’tan”

KT Bank AG, araç sahibi olmak 
isteyenlere, şubeye gitmeden 
7 gün 24 saat “Dijital Araç 
Finansmanı” hizmeti sunmaya 
başladı.

Ahmet Kudsi Arslan
İcra Kurulu Başkanı

KT Bank’ın sunduğu özel
ayrıcalıkların keyfini sürün!
Hayallerinizi süsleyen arabaya KT Araç Finansmanı ile
hemen kavuşun! Üstelik şubeye gitmeye gerek duymadan.

Yeni bir araç mı hayal ediyorsunuz?
KT Araç Finansmanı sizlere hayalinizdeki otomobile sahip olabilmeniz 
için esnek koşullar sunuyor. Üstelik şubeye gitmeye gerek duymadan 
mobil veya internetten başvurabilirsiniz.
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Hayalinizdeki

otomobile kavuşmak

için hemen başvurun.

antrag.kt-bank.de
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Türkiye'nin otomobili Togg'un 
seri üretiminin yapılacağı 
Gemlik Kampüsü'nün resmi 
açılışı yapıldı. Türkiye'nin 
vizyon projeleri arasında 
yer alan Togg'un seri üre-
timinin yapılacağı Gemlik 
Kampüsü'nün açılışına çok 
sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Frankfurt 
Başkonsolosluğu'nun 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kapsamında düzenledi-
ği resepsiyonda Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş 
yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Anadolu Ajansı'nın Global 
İletişim Ortağı olduğu MÜSİ-
AD EXPO Ticaret Fuarı 2022, 
TÜYAP İstanbul Fuar ve 
Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Başkonsolos Erdem Tunçer, 
İşadamı H. Ahmet Deliaslan'ı 
ziyaret etti.

MÜSİAD Hessen ve İzmir şu-
beleri Frankfurt’ta bir araya 
geldi.

IGMG Hessen Bölge İdareci-
leri Frankfurt’ta buluştu.

DTGB, iş insanlarını düzen-
lemiş olduğu geleneksel 
kahvaltıda buluşturdu.

KT Bank AG, araç sahibi 
olmak isteyenlere, şubeye 
gitmeden 7 gün 24 saat “Diji-
tal Araç Finansmanı” hizmeti 
sunmaya başladı.

Mevlüde Genç son yolculu-
ğuna uğurlandı.

Frankfurt Türk Cami Dernek-
leri Çalışma Birliği ''Dışlanma 
Sorunu''nu masaya yatırdı.

Strube Vakfı iki yeni projeyle 
beşinci yılını kutluyor.

Her sene geleneksel olarak 
düzenlenen Gaziantep Kültür 
ve dayanışma gecesinin

15’incisi 22 Ekim 2022 ta-
rihinde Frankfurt Griesheim 
Saalbau’da gerçekleşti.

Avrupa Elazığlılar Derneği 
Mainz'de açıldı.

Ergün ve Çevik ailelerinin 
mutlu günü.

Aralık baskımızda buluşmak 
umudu ile.

Aydın Mısır

Türkiye'nin Otomobili 
Yakında Yollarda...

KÜNYE/ IMPRESSUM

Yayın Sahibi / Herausgeber: 
GARANTİ MEDİA

Genel Yayın Yönetmeni / Chefredakteur: 

AYDIN MİSİR

Adres: 
Merkez: Ponsstraße 1 - 3

64546 Mörfelden - Walldorf

Reklam/Anzeige
Merkez: 

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

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

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

olarak yayınlanır.

Garanti Media Bizim Haber
Anadolu Ajansı abonesidir.

Yasal Uyarı:
Garanti Media Bizim Haber 

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

tamamen alıntı yapılamaz. 
Baskısı yapılan yazı ve reklamların 

içeriğinden sorumlu değiliz.
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Sağlık hesabı, dijital ve servis hizmetleri hakkında tekrar bilgilendirmenin ge-
rekliliğini gördüğüm için siz değerli müşterilimizi bilgilendirmek istedim. 

Çünkü şu hizmet için maddi olarak destek alabilir miyim? Veya çalışıyorum, 
AOK-şubesine gidecek vaktim yok, iyi bir doktor, hastahane veya bakım hiz-
meti sunan kurum arıyorum. Veyahut ikinci doktor görüşüne ihtiyacım var… 
Her AOK Hessen sigortalının özel sağlık hizmetleri harcamaları için yıllık sağ-
lık hesabı üzerinden 400 €’ ya kadar maddi destek alabilme imkânı vardır.

Başlıca maddi olarak desteklenen hizmetler şunlardır: 

• Osteopati: Harcamalarınıza yılda 150 €  
• Seyahat aşıları: Belirli aşıların bedeli karşılanır; harcamalarınıza yılda 200 €  
• Cilt kanseri taraması: Hem de 18 yaşından itibaren; her iki yılda bir 40 €  
• Homeopati: Homeopatik ilk ve takip anamnezler ve homeopatik ilaçlar; yılda 

240 €  
• Sabit diş teli kullananlarda fissür örtücü uygulaması 17 yaşına kadar sağla-

nır; bir defalık olmak üzere 100 €  
• Bilinçli sedasyon (nitroz oksit sedasyonu): 20’lik diş çekimlerinde 25 yaşına 

kadar; 100 €  
• Check-up uygulaması: Hem de 18 yaşından itibaren; üç yılda bir 50 €  
• Kendi kendinize meme muayenesi yapmayı öğrenmeniz için Mamma-Care 

kursları: Kurs başına 30 € 

Dijital içerikli programlar:  

• ''AOK Mein Leben'' (“AOK Benim Hayatım”) uygulaması: Elektronik hasta 
dosyası (ePA) gibi sağlık verilerini, uygulama içinde hep el atında bulundu-
run.  

• Dijital sağlık uygulamaları (DiGA) olarak adlandırılan, test edilmiş sağlık 
veya tıbbi uygulamalar için yapılan harcamalar karşılanır.  

• AOK sağlık kılavuzu (AOK-Gesundheitsnavigator), olası bir acil durumda 
doğru doktoru, hastaneyi, ebeyi ve iletişim bilgilerini bulmanıza yardımcı 
olur.

Her zaman hizmetinizde:  

• Danışmanlık merkezlerimizde yüz yüze hizmet yoluyla: aok.de/hessen/
wunschtermin adresine girip istediğiniz tarih için randevunuzu alın  

• Telefon üzerinden: 365 günde 24 saat boyunca: 0800 00 00 255 
• E-posta yoluyla: Günün her saati: Kontaktformular | AOK 
• ''Meine AOK'' AOK internet portalı üzerinden: Hizmetlerimize, istediğiniz her 

yerden güvenli ve mobil erişim sağlayabilirsiniz. Hemen hemen hiç bekle-
meden ve zaman kazanarak birçok işlevinizi online olarak gerçekleştirmek 
artık kendi elinizde! 

Online Şube işlemleri her geçen gün daha da genişletilerek siz değerli müşte-
rilerimizin hizmetine sunulmaktadır. 

Online şubemizin sunmuş olduğu hizmet platformları: 

Temel verilerin yönetildiği alan (Adres değişikliğinden tutunda, sağlık sigorta 
kartı siparişi kadar birçok işlevi) 

Hizmet ve dilekçelerin bulunduğu alan (A dan Z birçok hizmet dilekçesini bu-
labilirsiniz) 

Genel servisler (Servis ve online hizmet alanları) 

Sağlıklı günler diliyorum.

AOK Hessen 
Etnik Pazarlama 

Uzman 
Koordinatörü: 

NECATİ 
SUözEr

AOK'da 
Sağlık 

Hesabı, 
Dijital ve 

Servis 
Hizmetleri
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Güncelleme tarihi 

25 Eylül 
2022

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

Bildiklerimiz

Kaynak: BMG

Kaynak: BMG

Özellikle sonbahar ve kış aylarında kapalı mekânlarda daha 
fazla zaman geçiriyoruz ve ayrıca bulaş tehlikesi artıyor. 
Değiştirilen Enfeksiyondan Korunma Yasası sayesinde özellikle 
risk altındaki kişilerin koronavirüsün bulaşmasına karşı daha 
iyi korunması hedefleniyor. 

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

Şehirler arası toplu taşımacılıkta 
FFP2 maskesi takma zorunlulu-
ğu devam ediyor. Altı yaşından 
13 yaşına kadar çocuklar ve 
gençler, ayrıca bu alanda çalışan 
personel alternatif olarak bir 
cerrahi maske takabilir.

Eğer uygulanan muayenenin önünde engel 
teşkil ediyorsa maske takma zorunluluğu istis-
nai olarak uygulanmıyor. Aynı şekilde tedavi 
görenler, haklarında kısıtlılık kararı bulunanlar, 
daimî olarak buralarda tutulan veya bakımı 
yapılan kişiler, kaldıkları kurumlarda kendileri 
için ayrılan mekânda bulundukları sürece 
maske takmak zorunluluğundan muaf tutulu-
yor. Ayrıca altı yaşından küçük çocuklar ile 
tıbbi nedenlerden dolayı maske takması müm-
kün olmayan kişiler, yanı sıra işitme engelliler 
veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma 
zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.

* Bunun yanı sıra söz konusu kuruluşlarda 
tedavi gören, haklarında kısıtlılık kararı bulu-
nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
bakımı yapılan kişiler test yaptırmak zorunlu-
luğundan muaf tutuluyor.

Hastalarla ziyaretçiler, dok-
tor ve diş hekimi muayene-
hanelerine, diyaliz merkez-
lerine ve sağlık alanında 
faaliyet gösteren diğer ku-
ruluşlara girerken bir FFP2 
maskesi takmak zorunda. 

Maske takma ve test yaptırma zorun-
luluğu ise, hastanelere girişlerde, 
ayrıca yatılı veya yarı yatılı bakım 
kurumlarına ve benzeri kuruluşlara 
girişlerde geçerli. Aynı şekilde ayakta 
bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
hizmetler sunan kuruluşlarda çalışan 
personel, çalıştığı sürece bu zorunlu-
luğa uymak zorunda.*

1 Ekim 2022’den itibaren işte bu koruyucu önlemler geçerli:

„Pandeminin sonbaharda 
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. 

Ancak bu defa hazırlığımızı 
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

iki doz aşı yaptırdıktan sonra: ek olarak birinci doz aşılamadan önce antikor 
testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu geçirdiğinizi belgelemeniz veya ek olarak
ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.

Kaynak: BMG

1 Ekim 2022’den itibaren şu durumda aşılanmasını tamamlamış kişi olarak tanınıyorsunuz: 

üç doz aşı yaptı-
ranlar (son aşıla-
manın ikinci doz 
aşıdan en az üç ay 
sonra yapılmış 
olması gerekiyor),

Ayrıca iki aşamalı 
bir plan geçerli
Eyaletler, enfeksiyon vakalarının durumuna 
bağlı olarak pandemideki gelişmeler karşı-
sında iki aşamalı uygulamalar başlatabilir. 
Eyalet hükümetleri 1 Ekim’den itibaren ilk aşa-
mada halkı ve sağlık sistemini korumak üzere 
daha geniş önlemler kararlaştırabilir. Bir eyalet 
meclisi ayrıca, sağlık sistemi ve kritik alt yapı 
tesisleri açısından somut bir tehlike bulundu-
ğuna kanaat getirirse, söz konusu eyalette
başka önlemler de alabilir. 

1. aşama 2. aşama
1,5 metrelik mesafenin 
korunamadığı durumlarda 
dış mekânlarda da  maske 
takma zorunluluğu 

Kamuya açık kapalı 
mekânlarda gerçekleştiri-
len etkinliklerde  asgari 
 mesafeye uyma kuralı 
 ve katılımcı sayısına üst 
 sınır getirilmesi 

 Hijyen konseptleri 

Toplu taşımacılıkta, kamuya açık kuruluşlara ait kapalı 
mekânlarda, (restoranlar, barlar, kültürel mekanlar, 
eğlence merkezleri, spor tesisleri) ayrıca okullarda 
ve meslek eğitim kuruluşlarında çalışan personel ile 
5. sınıftan itibaren öğrenciler için (yüz yüze eğitimin 
devam edebilmesi için gerektiği durumlarda)  maske 
takma zorunluluğu 

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi) 
diğer kuruluşlarda  test yaptırma zorunluluğu 

www.zusammengegencorona.de

  Federal Sağlık Bakanı  
  Prof. Karl Lauterbach  

bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministerium

Daha geniş bilgiye ve adı geçen 
kaynaklara şu adresten ulaşabilirsiniz: 
zusammengegencorona.de/
faktenbooster

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

0800 0000837
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ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.

Kaynak: BMG

1 Ekim 2022’den itibaren şu durumda aşılanmasını tamamlamış kişi olarak tanınıyorsunuz: 

üç doz aşı yaptı-
ranlar (son aşıla-
manın ikinci doz 
aşıdan en az üç ay 
sonra yapılmış 
olması gerekiyor),

Ayrıca iki aşamalı 
bir plan geçerli
Eyaletler, enfeksiyon vakalarının durumuna 
bağlı olarak pandemideki gelişmeler karşı-
sında iki aşamalı uygulamalar başlatabilir. 
Eyalet hükümetleri 1 Ekim’den itibaren ilk aşa-
mada halkı ve sağlık sistemini korumak üzere 
daha geniş önlemler kararlaştırabilir. Bir eyalet 
meclisi ayrıca, sağlık sistemi ve kritik alt yapı 
tesisleri açısından somut bir tehlike bulundu-
ğuna kanaat getirirse, söz konusu eyalette
başka önlemler de alabilir. 

1. aşama 2. aşama
1,5 metrelik mesafenin 
korunamadığı durumlarda 
dış mekânlarda da  maske 
takma zorunluluğu 

Kamuya açık kapalı 
mekânlarda gerçekleştiri-
len etkinliklerde  asgari 
 mesafeye uyma kuralı 
 ve katılımcı sayısına üst 
 sınır getirilmesi 

 Hijyen konseptleri 

Toplu taşımacılıkta, kamuya açık kuruluşlara ait kapalı 
mekânlarda, (restoranlar, barlar, kültürel mekanlar, 
eğlence merkezleri, spor tesisleri) ayrıca okullarda 
ve meslek eğitim kuruluşlarında çalışan personel ile 
5. sınıftan itibaren öğrenciler için (yüz yüze eğitimin 
devam edebilmesi için gerektiği durumlarda)  maske 
takma zorunluluğu 

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi) 
diğer kuruluşlarda  test yaptırma zorunluluğu 
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Özellikle sonbahar ve kış aylarında kapalı mekânlarda daha 
fazla zaman geçiriyoruz ve ayrıca bulaş tehlikesi artıyor. 
Değiştirilen Enfeksiyondan Korunma Yasası sayesinde özellikle 
risk altındaki kişilerin koronavirüsün bulaşmasına karşı daha 
iyi korunması hedefleniyor. 

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

Şehirler arası toplu taşımacılıkta 
FFP2 maskesi takma zorunlulu-
ğu devam ediyor. Altı yaşından 
13 yaşına kadar çocuklar ve 
gençler, ayrıca bu alanda çalışan 
personel alternatif olarak bir 
cerrahi maske takabilir.

Eğer uygulanan muayenenin önünde engel 
teşkil ediyorsa maske takma zorunluluğu istis-
nai olarak uygulanmıyor. Aynı şekilde tedavi 
görenler, haklarında kısıtlılık kararı bulunanlar, 
daimî olarak buralarda tutulan veya bakımı 
yapılan kişiler, kaldıkları kurumlarda kendileri 
için ayrılan mekânda bulundukları sürece 
maske takmak zorunluluğundan muaf tutulu-
yor. Ayrıca altı yaşından küçük çocuklar ile 
tıbbi nedenlerden dolayı maske takması müm-
kün olmayan kişiler, yanı sıra işitme engelliler 
veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma 
zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.

* Bunun yanı sıra söz konusu kuruluşlarda 
tedavi gören, haklarında kısıtlılık kararı bulu-
nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
bakımı yapılan kişiler test yaptırmak zorunlu-
luğundan muaf tutuluyor.

Hastalarla ziyaretçiler, dok-
tor ve diş hekimi muayene-
hanelerine, diyaliz merkez-
lerine ve sağlık alanında 
faaliyet gösteren diğer ku-
ruluşlara girerken bir FFP2 
maskesi takmak zorunda. 

Maske takma ve test yaptırma zorun-
luluğu ise, hastanelere girişlerde, 
ayrıca yatılı veya yarı yatılı bakım 
kurumlarına ve benzeri kuruluşlara 
girişlerde geçerli. Aynı şekilde ayakta 
bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
hizmetler sunan kuruluşlarda çalışan 
personel, çalıştığı sürece bu zorunlu-
luğa uymak zorunda.*

1 Ekim 2022’den itibaren işte bu koruyucu önlemler geçerli:

„Pandeminin sonbaharda 
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. 

Ancak bu defa hazırlığımızı 
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var
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ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.
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Şehirler arası toplu taşımacılıkta 
FFP2 maskesi takma zorunlulu-
ğu devam ediyor. Altı yaşından 
13 yaşına kadar çocuklar ve 
gençler, ayrıca bu alanda çalışan 
personel alternatif olarak bir 
cerrahi maske takabilir.

Eğer uygulanan muayenenin önünde engel 
teşkil ediyorsa maske takma zorunluluğu istis-
nai olarak uygulanmıyor. Aynı şekilde tedavi 
görenler, haklarında kısıtlılık kararı bulunanlar, 
daimî olarak buralarda tutulan veya bakımı 
yapılan kişiler, kaldıkları kurumlarda kendileri 
için ayrılan mekânda bulundukları sürece 
maske takmak zorunluluğundan muaf tutulu-
yor. Ayrıca altı yaşından küçük çocuklar ile 
tıbbi nedenlerden dolayı maske takması müm-
kün olmayan kişiler, yanı sıra işitme engelliler 
veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma 
zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.

* Bunun yanı sıra söz konusu kuruluşlarda 
tedavi gören, haklarında kısıtlılık kararı bulu-
nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
bakımı yapılan kişiler test yaptırmak zorunlu-
luğundan muaf tutuluyor.

Hastalarla ziyaretçiler, dok-
tor ve diş hekimi muayene-
hanelerine, diyaliz merkez-
lerine ve sağlık alanında 
faaliyet gösteren diğer ku-
ruluşlara girerken bir FFP2 
maskesi takmak zorunda. 

Maske takma ve test yaptırma zorun-
luluğu ise, hastanelere girişlerde, 
ayrıca yatılı veya yarı yatılı bakım 
kurumlarına ve benzeri kuruluşlara 
girişlerde geçerli. Aynı şekilde ayakta 
bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
hizmetler sunan kuruluşlarda çalışan 
personel, çalıştığı sürece bu zorunlu-
luğa uymak zorunda.*

1 Ekim 2022’den itibaren işte bu koruyucu önlemler geçerli:

„Pandeminin sonbaharda 
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. 

Ancak bu defa hazırlığımızı 
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

iki doz aşı yaptırdıktan sonra: ek olarak birinci doz aşılamadan önce antikor 
testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu geçirdiğinizi belgelemeniz veya ek olarak
ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.

Kaynak: BMG

1 Ekim 2022’den itibaren şu durumda aşılanmasını tamamlamış kişi olarak tanınıyorsunuz: 

üç doz aşı yaptı-
ranlar (son aşıla-
manın ikinci doz 
aşıdan en az üç ay 
sonra yapılmış 
olması gerekiyor),

Ayrıca iki aşamalı 
bir plan geçerli
Eyaletler, enfeksiyon vakalarının durumuna 
bağlı olarak pandemideki gelişmeler karşı-
sında iki aşamalı uygulamalar başlatabilir. 
Eyalet hükümetleri 1 Ekim’den itibaren ilk aşa-
mada halkı ve sağlık sistemini korumak üzere 
daha geniş önlemler kararlaştırabilir. Bir eyalet 
meclisi ayrıca, sağlık sistemi ve kritik alt yapı 
tesisleri açısından somut bir tehlike bulundu-
ğuna kanaat getirirse, söz konusu eyalette
başka önlemler de alabilir. 

1. aşama 2. aşama
1,5 metrelik mesafenin 
korunamadığı durumlarda 
dış mekânlarda da  maske 
takma zorunluluğu 

Kamuya açık kapalı 
mekânlarda gerçekleştiri-
len etkinliklerde  asgari 
 mesafeye uyma kuralı 
 ve katılımcı sayısına üst 
 sınır getirilmesi 

 Hijyen konseptleri 

Toplu taşımacılıkta, kamuya açık kuruluşlara ait kapalı 
mekânlarda, (restoranlar, barlar, kültürel mekanlar, 
eğlence merkezleri, spor tesisleri) ayrıca okullarda 
ve meslek eğitim kuruluşlarında çalışan personel ile 
5. sınıftan itibaren öğrenciler için (yüz yüze eğitimin 
devam edebilmesi için gerektiği durumlarda)  maske 
takma zorunluluğu 

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi) 
diğer kuruluşlarda  test yaptırma zorunluluğu 
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nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
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yor. Ayrıca altı yaşından küçük çocuklar ile 
tıbbi nedenlerden dolayı maske takması müm-
kün olmayan kişiler, yanı sıra işitme engelliler 
veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma 
zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.

* Bunun yanı sıra söz konusu kuruluşlarda 
tedavi gören, haklarında kısıtlılık kararı bulu-
nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
bakımı yapılan kişiler test yaptırmak zorunlu-
luğundan muaf tutuluyor.

Hastalarla ziyaretçiler, dok-
tor ve diş hekimi muayene-
hanelerine, diyaliz merkez-
lerine ve sağlık alanında 
faaliyet gösteren diğer ku-
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luğa uymak zorunda.*
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daha geniş önlemler kararlaştırabilir. Bir eyalet 
meclisi ayrıca, sağlık sistemi ve kritik alt yapı 
tesisleri açısından somut bir tehlike bulundu-
ğuna kanaat getirirse, söz konusu eyalette
başka önlemler de alabilir. 

1. aşama 2. aşama
1,5 metrelik mesafenin 
korunamadığı durumlarda 
dış mekânlarda da  maske 
takma zorunluluğu 

Kamuya açık kapalı 
mekânlarda gerçekleştiri-
len etkinliklerde  asgari 
 mesafeye uyma kuralı 
 ve katılımcı sayısına üst 
 sınır getirilmesi 

 Hijyen konseptleri 

Toplu taşımacılıkta, kamuya açık kuruluşlara ait kapalı 
mekânlarda, (restoranlar, barlar, kültürel mekanlar, 
eğlence merkezleri, spor tesisleri) ayrıca okullarda 
ve meslek eğitim kuruluşlarında çalışan personel ile 
5. sınıftan itibaren öğrenciler için (yüz yüze eğitimin 
devam edebilmesi için gerektiği durumlarda)  maske 
takma zorunluluğu 

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi) 
diğer kuruluşlarda  test yaptırma zorunluluğu 
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Özellikle sonbahar ve kış aylarında kapalı mekânlarda daha 
fazla zaman geçiriyoruz ve ayrıca bulaş tehlikesi artıyor. 
Değiştirilen Enfeksiyondan Korunma Yasası sayesinde özellikle 
risk altındaki kişilerin koronavirüsün bulaşmasına karşı daha 
iyi korunması hedefleniyor. 

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

Şehirler arası toplu taşımacılıkta 
FFP2 maskesi takma zorunlulu-
ğu devam ediyor. Altı yaşından 
13 yaşına kadar çocuklar ve 
gençler, ayrıca bu alanda çalışan 
personel alternatif olarak bir 
cerrahi maske takabilir.

Eğer uygulanan muayenenin önünde engel 
teşkil ediyorsa maske takma zorunluluğu istis-
nai olarak uygulanmıyor. Aynı şekilde tedavi 
görenler, haklarında kısıtlılık kararı bulunanlar, 
daimî olarak buralarda tutulan veya bakımı 
yapılan kişiler, kaldıkları kurumlarda kendileri 
için ayrılan mekânda bulundukları sürece 
maske takmak zorunluluğundan muaf tutulu-
yor. Ayrıca altı yaşından küçük çocuklar ile 
tıbbi nedenlerden dolayı maske takması müm-
kün olmayan kişiler, yanı sıra işitme engelliler 
veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma 
zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.

* Bunun yanı sıra söz konusu kuruluşlarda 
tedavi gören, haklarında kısıtlılık kararı bulu-
nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
bakımı yapılan kişiler test yaptırmak zorunlu-
luğundan muaf tutuluyor.

Hastalarla ziyaretçiler, dok-
tor ve diş hekimi muayene-
hanelerine, diyaliz merkez-
lerine ve sağlık alanında 
faaliyet gösteren diğer ku-
ruluşlara girerken bir FFP2 
maskesi takmak zorunda. 

Maske takma ve test yaptırma zorun-
luluğu ise, hastanelere girişlerde, 
ayrıca yatılı veya yarı yatılı bakım 
kurumlarına ve benzeri kuruluşlara 
girişlerde geçerli. Aynı şekilde ayakta 
bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
hizmetler sunan kuruluşlarda çalışan 
personel, çalıştığı sürece bu zorunlu-
luğa uymak zorunda.*

1 Ekim 2022’den itibaren işte bu koruyucu önlemler geçerli:

„Pandeminin sonbaharda 
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. 

Ancak bu defa hazırlığımızı 
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

iki doz aşı yaptırdıktan sonra: ek olarak birinci doz aşılamadan önce antikor 
testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu geçirdiğinizi belgelemeniz veya ek olarak
ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.
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veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma 
zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.

* Bunun yanı sıra söz konusu kuruluşlarda 
tedavi gören, haklarında kısıtlılık kararı bulu-
nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
bakımı yapılan kişiler test yaptırmak zorunlu-
luğundan muaf tutuluyor.

Hastalarla ziyaretçiler, dok-
tor ve diş hekimi muayene-
hanelerine, diyaliz merkez-
lerine ve sağlık alanında 
faaliyet gösteren diğer ku-
ruluşlara girerken bir FFP2 
maskesi takmak zorunda. 

Maske takma ve test yaptırma zorun-
luluğu ise, hastanelere girişlerde, 
ayrıca yatılı veya yarı yatılı bakım 
kurumlarına ve benzeri kuruluşlara 
girişlerde geçerli. Aynı şekilde ayakta 
bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
hizmetler sunan kuruluşlarda çalışan 
personel, çalıştığı sürece bu zorunlu-
luğa uymak zorunda.*

1 Ekim 2022’den itibaren işte bu koruyucu önlemler geçerli:

„Pandeminin sonbaharda 
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. 

Ancak bu defa hazırlığımızı 
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

iki doz aşı yaptırdıktan sonra: ek olarak birinci doz aşılamadan önce antikor 
testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu geçirdiğinizi belgelemeniz veya ek olarak
ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.

Kaynak: BMG

1 Ekim 2022’den itibaren şu durumda aşılanmasını tamamlamış kişi olarak tanınıyorsunuz: 

üç doz aşı yaptı-
ranlar (son aşıla-
manın ikinci doz 
aşıdan en az üç ay 
sonra yapılmış 
olması gerekiyor),

Ayrıca iki aşamalı 
bir plan geçerli
Eyaletler, enfeksiyon vakalarının durumuna 
bağlı olarak pandemideki gelişmeler karşı-
sında iki aşamalı uygulamalar başlatabilir. 
Eyalet hükümetleri 1 Ekim’den itibaren ilk aşa-
mada halkı ve sağlık sistemini korumak üzere 
daha geniş önlemler kararlaştırabilir. Bir eyalet 
meclisi ayrıca, sağlık sistemi ve kritik alt yapı 
tesisleri açısından somut bir tehlike bulundu-
ğuna kanaat getirirse, söz konusu eyalette
başka önlemler de alabilir. 

1. aşama 2. aşama
1,5 metrelik mesafenin 
korunamadığı durumlarda 
dış mekânlarda da  maske 
takma zorunluluğu 

Kamuya açık kapalı 
mekânlarda gerçekleştiri-
len etkinliklerde  asgari 
 mesafeye uyma kuralı 
 ve katılımcı sayısına üst 
 sınır getirilmesi 

 Hijyen konseptleri 

Toplu taşımacılıkta, kamuya açık kuruluşlara ait kapalı 
mekânlarda, (restoranlar, barlar, kültürel mekanlar, 
eğlence merkezleri, spor tesisleri) ayrıca okullarda 
ve meslek eğitim kuruluşlarında çalışan personel ile 
5. sınıftan itibaren öğrenciler için (yüz yüze eğitimin 
devam edebilmesi için gerektiği durumlarda)  maske 
takma zorunluluğu 

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi) 
diğer kuruluşlarda  test yaptırma zorunluluğu 
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fazla zaman geçiriyoruz ve ayrıca bulaş tehlikesi artıyor. 
Değiştirilen Enfeksiyondan Korunma Yasası sayesinde özellikle 
risk altındaki kişilerin koronavirüsün bulaşmasına karşı daha 
iyi korunması hedefleniyor. 

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

Şehirler arası toplu taşımacılıkta 
FFP2 maskesi takma zorunlulu-
ğu devam ediyor. Altı yaşından 
13 yaşına kadar çocuklar ve 
gençler, ayrıca bu alanda çalışan 
personel alternatif olarak bir 
cerrahi maske takabilir.

Eğer uygulanan muayenenin önünde engel 
teşkil ediyorsa maske takma zorunluluğu istis-
nai olarak uygulanmıyor. Aynı şekilde tedavi 
görenler, haklarında kısıtlılık kararı bulunanlar, 
daimî olarak buralarda tutulan veya bakımı 
yapılan kişiler, kaldıkları kurumlarda kendileri 
için ayrılan mekânda bulundukları sürece 
maske takmak zorunluluğundan muaf tutulu-
yor. Ayrıca altı yaşından küçük çocuklar ile 
tıbbi nedenlerden dolayı maske takması müm-
kün olmayan kişiler, yanı sıra işitme engelliler 
veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma 
zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.

* Bunun yanı sıra söz konusu kuruluşlarda 
tedavi gören, haklarında kısıtlılık kararı bulu-
nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
bakımı yapılan kişiler test yaptırmak zorunlu-
luğundan muaf tutuluyor.

Hastalarla ziyaretçiler, dok-
tor ve diş hekimi muayene-
hanelerine, diyaliz merkez-
lerine ve sağlık alanında 
faaliyet gösteren diğer ku-
ruluşlara girerken bir FFP2 
maskesi takmak zorunda. 

Maske takma ve test yaptırma zorun-
luluğu ise, hastanelere girişlerde, 
ayrıca yatılı veya yarı yatılı bakım 
kurumlarına ve benzeri kuruluşlara 
girişlerde geçerli. Aynı şekilde ayakta 
bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
hizmetler sunan kuruluşlarda çalışan 
personel, çalıştığı sürece bu zorunlu-
luğa uymak zorunda.*
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„Pandeminin sonbaharda 
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. 

Ancak bu defa hazırlığımızı 
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

iki doz aşı yaptırdıktan sonra: ek olarak birinci doz aşılamadan önce antikor 
testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu geçirdiğinizi belgelemeniz veya ek olarak
ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.
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için ayrılan mekânda bulundukları sürece 
maske takmak zorunluluğundan muaf tutulu-
yor. Ayrıca altı yaşından küçük çocuklar ile 
tıbbi nedenlerden dolayı maske takması müm-
kün olmayan kişiler, yanı sıra işitme engelliler 
veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma 
zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.

* Bunun yanı sıra söz konusu kuruluşlarda 
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nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
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ayrıca yatılı veya yarı yatılı bakım 
kurumlarına ve benzeri kuruluşlara 
girişlerde geçerli. Aynı şekilde ayakta 
bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
hizmetler sunan kuruluşlarda çalışan 
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luğa uymak zorunda.*
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iyi yapmış olacağız.“
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5. sınıftan itibaren öğrenciler için (yüz yüze eğitimin 
devam edebilmesi için gerektiği durumlarda)  maske 
takma zorunluluğu 

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi) 
diğer kuruluşlarda  test yaptırma zorunluluğu 
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Kaynak: BMG

Özellikle sonbahar ve kış aylarında kapalı mekânlarda daha 
fazla zaman geçiriyoruz ve ayrıca bulaş tehlikesi artıyor. 
Değiştirilen Enfeksiyondan Korunma Yasası sayesinde özellikle 
risk altındaki kişilerin koronavirüsün bulaşmasına karşı daha 
iyi korunması hedefleniyor. 

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

Şehirler arası toplu taşımacılıkta 
FFP2 maskesi takma zorunlulu-
ğu devam ediyor. Altı yaşından 
13 yaşına kadar çocuklar ve 
gençler, ayrıca bu alanda çalışan 
personel alternatif olarak bir 
cerrahi maske takabilir.

Eğer uygulanan muayenenin önünde engel 
teşkil ediyorsa maske takma zorunluluğu istis-
nai olarak uygulanmıyor. Aynı şekilde tedavi 
görenler, haklarında kısıtlılık kararı bulunanlar, 
daimî olarak buralarda tutulan veya bakımı 
yapılan kişiler, kaldıkları kurumlarda kendileri 
için ayrılan mekânda bulundukları sürece 
maske takmak zorunluluğundan muaf tutulu-
yor. Ayrıca altı yaşından küçük çocuklar ile 
tıbbi nedenlerden dolayı maske takması müm-
kün olmayan kişiler, yanı sıra işitme engelliler 
veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma 
zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.

* Bunun yanı sıra söz konusu kuruluşlarda 
tedavi gören, haklarında kısıtlılık kararı bulu-
nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
bakımı yapılan kişiler test yaptırmak zorunlu-
luğundan muaf tutuluyor.

Hastalarla ziyaretçiler, dok-
tor ve diş hekimi muayene-
hanelerine, diyaliz merkez-
lerine ve sağlık alanında 
faaliyet gösteren diğer ku-
ruluşlara girerken bir FFP2 
maskesi takmak zorunda. 

Maske takma ve test yaptırma zorun-
luluğu ise, hastanelere girişlerde, 
ayrıca yatılı veya yarı yatılı bakım 
kurumlarına ve benzeri kuruluşlara 
girişlerde geçerli. Aynı şekilde ayakta 
bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
hizmetler sunan kuruluşlarda çalışan 
personel, çalıştığı sürece bu zorunlu-
luğa uymak zorunda.*

1 Ekim 2022’den itibaren işte bu koruyucu önlemler geçerli:

„Pandeminin sonbaharda 
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. 

Ancak bu defa hazırlığımızı 
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

iki doz aşı yaptırdıktan sonra: ek olarak birinci doz aşılamadan önce antikor 
testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu geçirdiğinizi belgelemeniz veya ek olarak
ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.
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1 Ekim 2022’den itibaren şu durumda aşılanmasını tamamlamış kişi olarak tanınıyorsunuz: 

üç doz aşı yaptı-
ranlar (son aşıla-
manın ikinci doz 
aşıdan en az üç ay 
sonra yapılmış 
olması gerekiyor),

Ayrıca iki aşamalı 
bir plan geçerli
Eyaletler, enfeksiyon vakalarının durumuna 
bağlı olarak pandemideki gelişmeler karşı-
sında iki aşamalı uygulamalar başlatabilir. 
Eyalet hükümetleri 1 Ekim’den itibaren ilk aşa-
mada halkı ve sağlık sistemini korumak üzere 
daha geniş önlemler kararlaştırabilir. Bir eyalet 
meclisi ayrıca, sağlık sistemi ve kritik alt yapı 
tesisleri açısından somut bir tehlike bulundu-
ğuna kanaat getirirse, söz konusu eyalette
başka önlemler de alabilir. 

1. aşama 2. aşama
1,5 metrelik mesafenin 
korunamadığı durumlarda 
dış mekânlarda da  maske 
takma zorunluluğu 

Kamuya açık kapalı 
mekânlarda gerçekleştiri-
len etkinliklerde  asgari 
 mesafeye uyma kuralı 
 ve katılımcı sayısına üst 
 sınır getirilmesi 

 Hijyen konseptleri 

Toplu taşımacılıkta, kamuya açık kuruluşlara ait kapalı 
mekânlarda, (restoranlar, barlar, kültürel mekanlar, 
eğlence merkezleri, spor tesisleri) ayrıca okullarda 
ve meslek eğitim kuruluşlarında çalışan personel ile 
5. sınıftan itibaren öğrenciler için (yüz yüze eğitimin 
devam edebilmesi için gerektiği durumlarda)  maske 
takma zorunluluğu 

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi) 
diğer kuruluşlarda  test yaptırma zorunluluğu 
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bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
hizmetler sunan kuruluşlarda çalışan 
personel, çalıştığı sürece bu zorunlu-
luğa uymak zorunda.*

1 Ekim 2022’den itibaren işte bu koruyucu önlemler geçerli:

„Pandeminin sonbaharda 
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. 

Ancak bu defa hazırlığımızı 
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

iki doz aşı yaptırdıktan sonra: ek olarak birinci doz aşılamadan önce antikor 
testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu geçirdiğinizi belgelemeniz veya ek olarak
ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.
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1 Ekim 2022’den itibaren şu durumda aşılanmasını tamamlamış kişi olarak tanınıyorsunuz: 

üç doz aşı yaptı-
ranlar (son aşıla-
manın ikinci doz 
aşıdan en az üç ay 
sonra yapılmış 
olması gerekiyor),

Ayrıca iki aşamalı 
bir plan geçerli
Eyaletler, enfeksiyon vakalarının durumuna 
bağlı olarak pandemideki gelişmeler karşı-
sında iki aşamalı uygulamalar başlatabilir. 
Eyalet hükümetleri 1 Ekim’den itibaren ilk aşa-
mada halkı ve sağlık sistemini korumak üzere 
daha geniş önlemler kararlaştırabilir. Bir eyalet 
meclisi ayrıca, sağlık sistemi ve kritik alt yapı 
tesisleri açısından somut bir tehlike bulundu-
ğuna kanaat getirirse, söz konusu eyalette
başka önlemler de alabilir. 

1. aşama 2. aşama
1,5 metrelik mesafenin 
korunamadığı durumlarda 
dış mekânlarda da  maske 
takma zorunluluğu 

Kamuya açık kapalı 
mekânlarda gerçekleştiri-
len etkinliklerde  asgari 
 mesafeye uyma kuralı 
 ve katılımcı sayısına üst 
 sınır getirilmesi 

 Hijyen konseptleri 

Toplu taşımacılıkta, kamuya açık kuruluşlara ait kapalı 
mekânlarda, (restoranlar, barlar, kültürel mekanlar, 
eğlence merkezleri, spor tesisleri) ayrıca okullarda 
ve meslek eğitim kuruluşlarında çalışan personel ile 
5. sınıftan itibaren öğrenciler için (yüz yüze eğitimin 
devam edebilmesi için gerektiği durumlarda)  maske 
takma zorunluluğu 

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi) 
diğer kuruluşlarda  test yaptırma zorunluluğu 
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Değiştirilen Enfeksiyondan Korunma Yasası sayesinde özellikle 
risk altındaki kişilerin koronavirüsün bulaşmasına karşı daha 
iyi korunması hedefleniyor. 

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

Şehirler arası toplu taşımacılıkta 
FFP2 maskesi takma zorunlulu-
ğu devam ediyor. Altı yaşından 
13 yaşına kadar çocuklar ve 
gençler, ayrıca bu alanda çalışan 
personel alternatif olarak bir 
cerrahi maske takabilir.

Eğer uygulanan muayenenin önünde engel 
teşkil ediyorsa maske takma zorunluluğu istis-
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yapılan kişiler, kaldıkları kurumlarda kendileri 
için ayrılan mekânda bulundukları sürece 
maske takmak zorunluluğundan muaf tutulu-
yor. Ayrıca altı yaşından küçük çocuklar ile 
tıbbi nedenlerden dolayı maske takması müm-
kün olmayan kişiler, yanı sıra işitme engelliler 
veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma 
zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.

* Bunun yanı sıra söz konusu kuruluşlarda 
tedavi gören, haklarında kısıtlılık kararı bulu-
nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
bakımı yapılan kişiler test yaptırmak zorunlu-
luğundan muaf tutuluyor.

Hastalarla ziyaretçiler, dok-
tor ve diş hekimi muayene-
hanelerine, diyaliz merkez-
lerine ve sağlık alanında 
faaliyet gösteren diğer ku-
ruluşlara girerken bir FFP2 
maskesi takmak zorunda. 

Maske takma ve test yaptırma zorun-
luluğu ise, hastanelere girişlerde, 
ayrıca yatılı veya yarı yatılı bakım 
kurumlarına ve benzeri kuruluşlara 
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bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
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personel, çalıştığı sürece bu zorunlu-
luğa uymak zorunda.*
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testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
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Kaynak: BMG
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Özellikle sonbahar ve kış aylarında kapalı mekânlarda daha 
fazla zaman geçiriyoruz ve ayrıca bulaş tehlikesi artıyor. 
Değiştirilen Enfeksiyondan Korunma Yasası sayesinde özellikle 
risk altındaki kişilerin koronavirüsün bulaşmasına karşı daha 
iyi korunması hedefleniyor. 

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

Şehirler arası toplu taşımacılıkta 
FFP2 maskesi takma zorunlulu-
ğu devam ediyor. Altı yaşından 
13 yaşına kadar çocuklar ve 
gençler, ayrıca bu alanda çalışan 
personel alternatif olarak bir 
cerrahi maske takabilir.

Eğer uygulanan muayenenin önünde engel 
teşkil ediyorsa maske takma zorunluluğu istis-
nai olarak uygulanmıyor. Aynı şekilde tedavi 
görenler, haklarında kısıtlılık kararı bulunanlar, 
daimî olarak buralarda tutulan veya bakımı 
yapılan kişiler, kaldıkları kurumlarda kendileri 
için ayrılan mekânda bulundukları sürece 
maske takmak zorunluluğundan muaf tutulu-
yor. Ayrıca altı yaşından küçük çocuklar ile 
tıbbi nedenlerden dolayı maske takması müm-
kün olmayan kişiler, yanı sıra işitme engelliler 
veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma 
zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.

* Bunun yanı sıra söz konusu kuruluşlarda 
tedavi gören, haklarında kısıtlılık kararı bulu-
nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
bakımı yapılan kişiler test yaptırmak zorunlu-
luğundan muaf tutuluyor.

Hastalarla ziyaretçiler, dok-
tor ve diş hekimi muayene-
hanelerine, diyaliz merkez-
lerine ve sağlık alanında 
faaliyet gösteren diğer ku-
ruluşlara girerken bir FFP2 
maskesi takmak zorunda. 

Maske takma ve test yaptırma zorun-
luluğu ise, hastanelere girişlerde, 
ayrıca yatılı veya yarı yatılı bakım 
kurumlarına ve benzeri kuruluşlara 
girişlerde geçerli. Aynı şekilde ayakta 
bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
hizmetler sunan kuruluşlarda çalışan 
personel, çalıştığı sürece bu zorunlu-
luğa uymak zorunda.*

1 Ekim 2022’den itibaren işte bu koruyucu önlemler geçerli:

„Pandeminin sonbaharda 
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. 

Ancak bu defa hazırlığımızı 
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

iki doz aşı yaptırdıktan sonra: ek olarak birinci doz aşılamadan önce antikor 
testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu geçirdiğinizi belgelemeniz veya ek olarak
ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.

Kaynak: BMG

1 Ekim 2022’den itibaren şu durumda aşılanmasını tamamlamış kişi olarak tanınıyorsunuz: 

üç doz aşı yaptı-
ranlar (son aşıla-
manın ikinci doz 
aşıdan en az üç ay 
sonra yapılmış 
olması gerekiyor),

Ayrıca iki aşamalı 
bir plan geçerli
Eyaletler, enfeksiyon vakalarının durumuna 
bağlı olarak pandemideki gelişmeler karşı-
sında iki aşamalı uygulamalar başlatabilir. 
Eyalet hükümetleri 1 Ekim’den itibaren ilk aşa-
mada halkı ve sağlık sistemini korumak üzere 
daha geniş önlemler kararlaştırabilir. Bir eyalet 
meclisi ayrıca, sağlık sistemi ve kritik alt yapı 
tesisleri açısından somut bir tehlike bulundu-
ğuna kanaat getirirse, söz konusu eyalette
başka önlemler de alabilir. 

1. aşama 2. aşama
1,5 metrelik mesafenin 
korunamadığı durumlarda 
dış mekânlarda da  maske 
takma zorunluluğu 

Kamuya açık kapalı 
mekânlarda gerçekleştiri-
len etkinliklerde  asgari 
 mesafeye uyma kuralı 
 ve katılımcı sayısına üst 
 sınır getirilmesi 

 Hijyen konseptleri 

Toplu taşımacılıkta, kamuya açık kuruluşlara ait kapalı 
mekânlarda, (restoranlar, barlar, kültürel mekanlar, 
eğlence merkezleri, spor tesisleri) ayrıca okullarda 
ve meslek eğitim kuruluşlarında çalışan personel ile 
5. sınıftan itibaren öğrenciler için (yüz yüze eğitimin 
devam edebilmesi için gerektiği durumlarda)  maske 
takma zorunluluğu 

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi) 
diğer kuruluşlarda  test yaptırma zorunluluğu 
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geçmiş olmalı.
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1 Ekim 2022’den itibaren şu durumda aşılanmasını tamamlamış kişi olarak tanınıyorsunuz: 

üç doz aşı yaptı-
ranlar (son aşıla-
manın ikinci doz 
aşıdan en az üç ay 
sonra yapılmış 
olması gerekiyor),

Ayrıca iki aşamalı 
bir plan geçerli
Eyaletler, enfeksiyon vakalarının durumuna 
bağlı olarak pandemideki gelişmeler karşı-
sında iki aşamalı uygulamalar başlatabilir. 
Eyalet hükümetleri 1 Ekim’den itibaren ilk aşa-
mada halkı ve sağlık sistemini korumak üzere 
daha geniş önlemler kararlaştırabilir. Bir eyalet 
meclisi ayrıca, sağlık sistemi ve kritik alt yapı 
tesisleri açısından somut bir tehlike bulundu-
ğuna kanaat getirirse, söz konusu eyalette
başka önlemler de alabilir. 

1. aşama 2. aşama
1,5 metrelik mesafenin 
korunamadığı durumlarda 
dış mekânlarda da  maske 
takma zorunluluğu 

Kamuya açık kapalı 
mekânlarda gerçekleştiri-
len etkinliklerde  asgari 
 mesafeye uyma kuralı 
 ve katılımcı sayısına üst 
 sınır getirilmesi 

 Hijyen konseptleri 

Toplu taşımacılıkta, kamuya açık kuruluşlara ait kapalı 
mekânlarda, (restoranlar, barlar, kültürel mekanlar, 
eğlence merkezleri, spor tesisleri) ayrıca okullarda 
ve meslek eğitim kuruluşlarında çalışan personel ile 
5. sınıftan itibaren öğrenciler için (yüz yüze eğitimin 
devam edebilmesi için gerektiği durumlarda)  maske 
takma zorunluluğu 

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi) 
diğer kuruluşlarda  test yaptırma zorunluluğu 
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Özellikle sonbahar ve kış aylarında kapalı mekânlarda daha 
fazla zaman geçiriyoruz ve ayrıca bulaş tehlikesi artıyor. 
Değiştirilen Enfeksiyondan Korunma Yasası sayesinde özellikle 
risk altındaki kişilerin koronavirüsün bulaşmasına karşı daha 
iyi korunması hedefleniyor. 

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

Şehirler arası toplu taşımacılıkta 
FFP2 maskesi takma zorunlulu-
ğu devam ediyor. Altı yaşından 
13 yaşına kadar çocuklar ve 
gençler, ayrıca bu alanda çalışan 
personel alternatif olarak bir 
cerrahi maske takabilir.

Eğer uygulanan muayenenin önünde engel 
teşkil ediyorsa maske takma zorunluluğu istis-
nai olarak uygulanmıyor. Aynı şekilde tedavi 
görenler, haklarında kısıtlılık kararı bulunanlar, 
daimî olarak buralarda tutulan veya bakımı 
yapılan kişiler, kaldıkları kurumlarda kendileri 
için ayrılan mekânda bulundukları sürece 
maske takmak zorunluluğundan muaf tutulu-
yor. Ayrıca altı yaşından küçük çocuklar ile 
tıbbi nedenlerden dolayı maske takması müm-
kün olmayan kişiler, yanı sıra işitme engelliler 
veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma 
zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.

* Bunun yanı sıra söz konusu kuruluşlarda 
tedavi gören, haklarında kısıtlılık kararı bulu-
nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
bakımı yapılan kişiler test yaptırmak zorunlu-
luğundan muaf tutuluyor.

Hastalarla ziyaretçiler, dok-
tor ve diş hekimi muayene-
hanelerine, diyaliz merkez-
lerine ve sağlık alanında 
faaliyet gösteren diğer ku-
ruluşlara girerken bir FFP2 
maskesi takmak zorunda. 

Maske takma ve test yaptırma zorun-
luluğu ise, hastanelere girişlerde, 
ayrıca yatılı veya yarı yatılı bakım 
kurumlarına ve benzeri kuruluşlara 
girişlerde geçerli. Aynı şekilde ayakta 
bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
hizmetler sunan kuruluşlarda çalışan 
personel, çalıştığı sürece bu zorunlu-
luğa uymak zorunda.*

1 Ekim 2022’den itibaren işte bu koruyucu önlemler geçerli:

„Pandeminin sonbaharda 
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. 

Ancak bu defa hazırlığımızı 
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

iki doz aşı yaptırdıktan sonra: ek olarak birinci doz aşılamadan önce antikor 
testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu geçirdiğinizi belgelemeniz veya ek olarak
ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.
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daha geniş önlemler kararlaştırabilir. Bir eyalet 
meclisi ayrıca, sağlık sistemi ve kritik alt yapı 
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ğuna kanaat getirirse, söz konusu eyalette
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eğlence merkezleri, spor tesisleri) ayrıca okullarda 
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devam edebilmesi için gerektiği durumlarda)  maske 
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için ayrılan mekânda bulundukları sürece 
maske takmak zorunluluğundan muaf tutulu-
yor. Ayrıca altı yaşından küçük çocuklar ile 
tıbbi nedenlerden dolayı maske takması müm-
kün olmayan kişiler, yanı sıra işitme engelliler 
veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma 
zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.

* Bunun yanı sıra söz konusu kuruluşlarda 
tedavi gören, haklarında kısıtlılık kararı bulu-
nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
bakımı yapılan kişiler test yaptırmak zorunlu-
luğundan muaf tutuluyor.

Hastalarla ziyaretçiler, dok-
tor ve diş hekimi muayene-
hanelerine, diyaliz merkez-
lerine ve sağlık alanında 
faaliyet gösteren diğer ku-
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maskesi takmak zorunda. 
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luluğu ise, hastanelere girişlerde, 
ayrıca yatılı veya yarı yatılı bakım 
kurumlarına ve benzeri kuruluşlara 
girişlerde geçerli. Aynı şekilde ayakta 
bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
hizmetler sunan kuruluşlarda çalışan 
personel, çalıştığı sürece bu zorunlu-
luğa uymak zorunda.*

1 Ekim 2022’den itibaren işte bu koruyucu önlemler geçerli:

„Pandeminin sonbaharda 
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. 

Ancak bu defa hazırlığımızı 
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

iki doz aşı yaptırdıktan sonra: ek olarak birinci doz aşılamadan önce antikor 
testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu geçirdiğinizi belgelemeniz veya ek olarak
ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.
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cerrahi maske takabilir.

Eğer uygulanan muayenenin önünde engel 
teşkil ediyorsa maske takma zorunluluğu istis-
nai olarak uygulanmıyor. Aynı şekilde tedavi 
görenler, haklarında kısıtlılık kararı bulunanlar, 
daimî olarak buralarda tutulan veya bakımı 
yapılan kişiler, kaldıkları kurumlarda kendileri 
için ayrılan mekânda bulundukları sürece 
maske takmak zorunluluğundan muaf tutulu-
yor. Ayrıca altı yaşından küçük çocuklar ile 
tıbbi nedenlerden dolayı maske takması müm-
kün olmayan kişiler, yanı sıra işitme engelliler 
veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma 
zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.

* Bunun yanı sıra söz konusu kuruluşlarda 
tedavi gören, haklarında kısıtlılık kararı bulu-
nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
bakımı yapılan kişiler test yaptırmak zorunlu-
luğundan muaf tutuluyor.

Hastalarla ziyaretçiler, dok-
tor ve diş hekimi muayene-
hanelerine, diyaliz merkez-
lerine ve sağlık alanında 
faaliyet gösteren diğer ku-
ruluşlara girerken bir FFP2 
maskesi takmak zorunda. 

Maske takma ve test yaptırma zorun-
luluğu ise, hastanelere girişlerde, 
ayrıca yatılı veya yarı yatılı bakım 
kurumlarına ve benzeri kuruluşlara 
girişlerde geçerli. Aynı şekilde ayakta 
bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
hizmetler sunan kuruluşlarda çalışan 
personel, çalıştığı sürece bu zorunlu-
luğa uymak zorunda.*

1 Ekim 2022’den itibaren işte bu koruyucu önlemler geçerli:

„Pandeminin sonbaharda 
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. 

Ancak bu defa hazırlığımızı 
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

iki doz aşı yaptırdıktan sonra: ek olarak birinci doz aşılamadan önce antikor 
testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu geçirdiğinizi belgelemeniz veya ek olarak
ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.

Kaynak: BMG

1 Ekim 2022’den itibaren şu durumda aşılanmasını tamamlamış kişi olarak tanınıyorsunuz: 

üç doz aşı yaptı-
ranlar (son aşıla-
manın ikinci doz 
aşıdan en az üç ay 
sonra yapılmış 
olması gerekiyor),

Ayrıca iki aşamalı 
bir plan geçerli
Eyaletler, enfeksiyon vakalarının durumuna 
bağlı olarak pandemideki gelişmeler karşı-
sında iki aşamalı uygulamalar başlatabilir. 
Eyalet hükümetleri 1 Ekim’den itibaren ilk aşa-
mada halkı ve sağlık sistemini korumak üzere 
daha geniş önlemler kararlaştırabilir. Bir eyalet 
meclisi ayrıca, sağlık sistemi ve kritik alt yapı 
tesisleri açısından somut bir tehlike bulundu-
ğuna kanaat getirirse, söz konusu eyalette
başka önlemler de alabilir. 

1. aşama 2. aşama
1,5 metrelik mesafenin 
korunamadığı durumlarda 
dış mekânlarda da  maske 
takma zorunluluğu 

Kamuya açık kapalı 
mekânlarda gerçekleştiri-
len etkinliklerde  asgari 
 mesafeye uyma kuralı 
 ve katılımcı sayısına üst 
 sınır getirilmesi 

 Hijyen konseptleri 

Toplu taşımacılıkta, kamuya açık kuruluşlara ait kapalı 
mekânlarda, (restoranlar, barlar, kültürel mekanlar, 
eğlence merkezleri, spor tesisleri) ayrıca okullarda 
ve meslek eğitim kuruluşlarında çalışan personel ile 
5. sınıftan itibaren öğrenciler için (yüz yüze eğitimin 
devam edebilmesi için gerektiği durumlarda)  maske 
takma zorunluluğu 

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi) 
diğer kuruluşlarda  test yaptırma zorunluluğu 
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Değiştirilen Enfeksiyondan Korunma Yasası sayesinde özellikle 
risk altındaki kişilerin koronavirüsün bulaşmasına karşı daha 
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Koruyucu önlemler bulaşı 
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maske takmak zorunluluğundan muaf tutulu-
yor. Ayrıca altı yaşından küçük çocuklar ile 
tıbbi nedenlerden dolayı maske takması müm-
kün olmayan kişiler, yanı sıra işitme engelliler 
veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma 
zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.

* Bunun yanı sıra söz konusu kuruluşlarda 
tedavi gören, haklarında kısıtlılık kararı bulu-
nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
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luğundan muaf tutuluyor.

Hastalarla ziyaretçiler, dok-
tor ve diş hekimi muayene-
hanelerine, diyaliz merkez-
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faaliyet gösteren diğer ku-
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bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
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luğa uymak zorunda.*

1 Ekim 2022’den itibaren işte bu koruyucu önlemler geçerli:

„Pandeminin sonbaharda 
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veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma 
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* Bunun yanı sıra söz konusu kuruluşlarda 
tedavi gören, haklarında kısıtlılık kararı bulu-
nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
bakımı yapılan kişiler test yaptırmak zorunlu-
luğundan muaf tutuluyor.

Hastalarla ziyaretçiler, dok-
tor ve diş hekimi muayene-
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luluğu ise, hastanelere girişlerde, 
ayrıca yatılı veya yarı yatılı bakım 
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girişlerde geçerli. Aynı şekilde ayakta 
bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
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Ancak bu defa hazırlığımızı 
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başka önlemler de alabilir. 

1. aşama 2. aşama
1,5 metrelik mesafenin 
korunamadığı durumlarda 
dış mekânlarda da  maske 
takma zorunluluğu 

Kamuya açık kapalı 
mekânlarda gerçekleştiri-
len etkinliklerde  asgari 
 mesafeye uyma kuralı 
 ve katılımcı sayısına üst 
 sınır getirilmesi 

 Hijyen konseptleri 

Toplu taşımacılıkta, kamuya açık kuruluşlara ait kapalı 
mekânlarda, (restoranlar, barlar, kültürel mekanlar, 
eğlence merkezleri, spor tesisleri) ayrıca okullarda 
ve meslek eğitim kuruluşlarında çalışan personel ile 
5. sınıftan itibaren öğrenciler için (yüz yüze eğitimin 
devam edebilmesi için gerektiği durumlarda)  maske 
takma zorunluluğu 

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi) 
diğer kuruluşlarda  test yaptırma zorunluluğu 
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Özellikle sonbahar ve kış aylarında kapalı mekânlarda daha 
fazla zaman geçiriyoruz ve ayrıca bulaş tehlikesi artıyor. 
Değiştirilen Enfeksiyondan Korunma Yasası sayesinde özellikle 
risk altındaki kişilerin koronavirüsün bulaşmasına karşı daha 
iyi korunması hedefleniyor. 

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

Şehirler arası toplu taşımacılıkta 
FFP2 maskesi takma zorunlulu-
ğu devam ediyor. Altı yaşından 
13 yaşına kadar çocuklar ve 
gençler, ayrıca bu alanda çalışan 
personel alternatif olarak bir 
cerrahi maske takabilir.

Eğer uygulanan muayenenin önünde engel 
teşkil ediyorsa maske takma zorunluluğu istis-
nai olarak uygulanmıyor. Aynı şekilde tedavi 
görenler, haklarında kısıtlılık kararı bulunanlar, 
daimî olarak buralarda tutulan veya bakımı 
yapılan kişiler, kaldıkları kurumlarda kendileri 
için ayrılan mekânda bulundukları sürece 
maske takmak zorunluluğundan muaf tutulu-
yor. Ayrıca altı yaşından küçük çocuklar ile 
tıbbi nedenlerden dolayı maske takması müm-
kün olmayan kişiler, yanı sıra işitme engelliler 
veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma 
zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.

* Bunun yanı sıra söz konusu kuruluşlarda 
tedavi gören, haklarında kısıtlılık kararı bulu-
nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
bakımı yapılan kişiler test yaptırmak zorunlu-
luğundan muaf tutuluyor.

Hastalarla ziyaretçiler, dok-
tor ve diş hekimi muayene-
hanelerine, diyaliz merkez-
lerine ve sağlık alanında 
faaliyet gösteren diğer ku-
ruluşlara girerken bir FFP2 
maskesi takmak zorunda. 

Maske takma ve test yaptırma zorun-
luluğu ise, hastanelere girişlerde, 
ayrıca yatılı veya yarı yatılı bakım 
kurumlarına ve benzeri kuruluşlara 
girişlerde geçerli. Aynı şekilde ayakta 
bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
hizmetler sunan kuruluşlarda çalışan 
personel, çalıştığı sürece bu zorunlu-
luğa uymak zorunda.*

1 Ekim 2022’den itibaren işte bu koruyucu önlemler geçerli:

„Pandeminin sonbaharda 
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. 

Ancak bu defa hazırlığımızı 
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

iki doz aşı yaptırdıktan sonra: ek olarak birinci doz aşılamadan önce antikor 
testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu geçirdiğinizi belgelemeniz veya ek olarak
ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.
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aşıdan en az üç ay 
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olması gerekiyor),

Ayrıca iki aşamalı 
bir plan geçerli
Eyaletler, enfeksiyon vakalarının durumuna 
bağlı olarak pandemideki gelişmeler karşı-
sında iki aşamalı uygulamalar başlatabilir. 
Eyalet hükümetleri 1 Ekim’den itibaren ilk aşa-
mada halkı ve sağlık sistemini korumak üzere 
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meclisi ayrıca, sağlık sistemi ve kritik alt yapı 
tesisleri açısından somut bir tehlike bulundu-
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başka önlemler de alabilir. 
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devam edebilmesi için gerektiği durumlarda)  maske 
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tedavi gören, haklarında kısıtlılık kararı bulu-
nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
bakımı yapılan kişiler test yaptırmak zorunlu-
luğundan muaf tutuluyor.

Hastalarla ziyaretçiler, dok-
tor ve diş hekimi muayene-
hanelerine, diyaliz merkez-
lerine ve sağlık alanında 
faaliyet gösteren diğer ku-
ruluşlara girerken bir FFP2 
maskesi takmak zorunda. 

Maske takma ve test yaptırma zorun-
luluğu ise, hastanelere girişlerde, 
ayrıca yatılı veya yarı yatılı bakım 
kurumlarına ve benzeri kuruluşlara 
girişlerde geçerli. Aynı şekilde ayakta 
bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
hizmetler sunan kuruluşlarda çalışan 
personel, çalıştığı sürece bu zorunlu-
luğa uymak zorunda.*

1 Ekim 2022’den itibaren işte bu koruyucu önlemler geçerli:

„Pandeminin sonbaharda 
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. 

Ancak bu defa hazırlığımızı 
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

iki doz aşı yaptırdıktan sonra: ek olarak birinci doz aşılamadan önce antikor 
testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu geçirdiğinizi belgelemeniz veya ek olarak
ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.

Kaynak: BMG

1 Ekim 2022’den itibaren şu durumda aşılanmasını tamamlamış kişi olarak tanınıyorsunuz: 

üç doz aşı yaptı-
ranlar (son aşıla-
manın ikinci doz 
aşıdan en az üç ay 
sonra yapılmış 
olması gerekiyor),

Ayrıca iki aşamalı 
bir plan geçerli
Eyaletler, enfeksiyon vakalarının durumuna 
bağlı olarak pandemideki gelişmeler karşı-
sında iki aşamalı uygulamalar başlatabilir. 
Eyalet hükümetleri 1 Ekim’den itibaren ilk aşa-
mada halkı ve sağlık sistemini korumak üzere 
daha geniş önlemler kararlaştırabilir. Bir eyalet 
meclisi ayrıca, sağlık sistemi ve kritik alt yapı 
tesisleri açısından somut bir tehlike bulundu-
ğuna kanaat getirirse, söz konusu eyalette
başka önlemler de alabilir. 

1. aşama 2. aşama
1,5 metrelik mesafenin 
korunamadığı durumlarda 
dış mekânlarda da  maske 
takma zorunluluğu 

Kamuya açık kapalı 
mekânlarda gerçekleştiri-
len etkinliklerde  asgari 
 mesafeye uyma kuralı 
 ve katılımcı sayısına üst 
 sınır getirilmesi 

 Hijyen konseptleri 

Toplu taşımacılıkta, kamuya açık kuruluşlara ait kapalı 
mekânlarda, (restoranlar, barlar, kültürel mekanlar, 
eğlence merkezleri, spor tesisleri) ayrıca okullarda 
ve meslek eğitim kuruluşlarında çalışan personel ile 
5. sınıftan itibaren öğrenciler için (yüz yüze eğitimin 
devam edebilmesi için gerektiği durumlarda)  maske 
takma zorunluluğu 

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi) 
diğer kuruluşlarda  test yaptırma zorunluluğu 
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Değiştirilen Enfeksiyondan Korunma Yasası sayesinde özellikle 
risk altındaki kişilerin koronavirüsün bulaşmasına karşı daha 
iyi korunması hedefleniyor. 

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

Şehirler arası toplu taşımacılıkta 
FFP2 maskesi takma zorunlulu-
ğu devam ediyor. Altı yaşından 
13 yaşına kadar çocuklar ve 
gençler, ayrıca bu alanda çalışan 
personel alternatif olarak bir 
cerrahi maske takabilir.

Eğer uygulanan muayenenin önünde engel 
teşkil ediyorsa maske takma zorunluluğu istis-
nai olarak uygulanmıyor. Aynı şekilde tedavi 
görenler, haklarında kısıtlılık kararı bulunanlar, 
daimî olarak buralarda tutulan veya bakımı 
yapılan kişiler, kaldıkları kurumlarda kendileri 
için ayrılan mekânda bulundukları sürece 
maske takmak zorunluluğundan muaf tutulu-
yor. Ayrıca altı yaşından küçük çocuklar ile 
tıbbi nedenlerden dolayı maske takması müm-
kün olmayan kişiler, yanı sıra işitme engelliler 
veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma 
zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.

* Bunun yanı sıra söz konusu kuruluşlarda 
tedavi gören, haklarında kısıtlılık kararı bulu-
nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
bakımı yapılan kişiler test yaptırmak zorunlu-
luğundan muaf tutuluyor.

Hastalarla ziyaretçiler, dok-
tor ve diş hekimi muayene-
hanelerine, diyaliz merkez-
lerine ve sağlık alanında 
faaliyet gösteren diğer ku-
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kurumlarına ve benzeri kuruluşlara 
girişlerde geçerli. Aynı şekilde ayakta 
bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
hizmetler sunan kuruluşlarda çalışan 
personel, çalıştığı sürece bu zorunlu-
luğa uymak zorunda.*
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„Pandeminin sonbaharda 
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. 

Ancak bu defa hazırlığımızı 
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var
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için ayrılan mekânda bulundukları sürece 
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Maske takma ve test yaptırma zorun-
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luğa uymak zorunda.*
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lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi) 
diğer kuruluşlarda  test yaptırma zorunluluğu 
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Özellikle sonbahar ve kış aylarında kapalı mekânlarda daha 
fazla zaman geçiriyoruz ve ayrıca bulaş tehlikesi artıyor. 
Değiştirilen Enfeksiyondan Korunma Yasası sayesinde özellikle 
risk altındaki kişilerin koronavirüsün bulaşmasına karşı daha 
iyi korunması hedefleniyor. 

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

Şehirler arası toplu taşımacılıkta 
FFP2 maskesi takma zorunlulu-
ğu devam ediyor. Altı yaşından 
13 yaşına kadar çocuklar ve 
gençler, ayrıca bu alanda çalışan 
personel alternatif olarak bir 
cerrahi maske takabilir.

Eğer uygulanan muayenenin önünde engel 
teşkil ediyorsa maske takma zorunluluğu istis-
nai olarak uygulanmıyor. Aynı şekilde tedavi 
görenler, haklarında kısıtlılık kararı bulunanlar, 
daimî olarak buralarda tutulan veya bakımı 
yapılan kişiler, kaldıkları kurumlarda kendileri 
için ayrılan mekânda bulundukları sürece 
maske takmak zorunluluğundan muaf tutulu-
yor. Ayrıca altı yaşından küçük çocuklar ile 
tıbbi nedenlerden dolayı maske takması müm-
kün olmayan kişiler, yanı sıra işitme engelliler 
veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma 
zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.

* Bunun yanı sıra söz konusu kuruluşlarda 
tedavi gören, haklarında kısıtlılık kararı bulu-
nan, daimî olarak buralarda tutulan veya 
bakımı yapılan kişiler test yaptırmak zorunlu-
luğundan muaf tutuluyor.

Hastalarla ziyaretçiler, dok-
tor ve diş hekimi muayene-
hanelerine, diyaliz merkez-
lerine ve sağlık alanında 
faaliyet gösteren diğer ku-
ruluşlara girerken bir FFP2 
maskesi takmak zorunda. 

Maske takma ve test yaptırma zorun-
luluğu ise, hastanelere girişlerde, 
ayrıca yatılı veya yarı yatılı bakım 
kurumlarına ve benzeri kuruluşlara 
girişlerde geçerli. Aynı şekilde ayakta 
bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
hizmetler sunan kuruluşlarda çalışan 
personel, çalıştığı sürece bu zorunlu-
luğa uymak zorunda.*

1 Ekim 2022’den itibaren işte bu koruyucu önlemler geçerli:

„Pandeminin sonbaharda 
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. 

Ancak bu defa hazırlığımızı 
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

iki doz aşı yaptırdıktan sonra: ek olarak birinci doz aşılamadan önce antikor 
testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu geçirdiğinizi belgelemeniz veya ek olarak
ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.

Kaynak: BMG

1 Ekim 2022’den itibaren şu durumda aşılanmasını tamamlamış kişi olarak tanınıyorsunuz: 

üç doz aşı yaptı-
ranlar (son aşıla-
manın ikinci doz 
aşıdan en az üç ay 
sonra yapılmış 
olması gerekiyor),

Ayrıca iki aşamalı 
bir plan geçerli
Eyaletler, enfeksiyon vakalarının durumuna 
bağlı olarak pandemideki gelişmeler karşı-
sında iki aşamalı uygulamalar başlatabilir. 
Eyalet hükümetleri 1 Ekim’den itibaren ilk aşa-
mada halkı ve sağlık sistemini korumak üzere 
daha geniş önlemler kararlaştırabilir. Bir eyalet 
meclisi ayrıca, sağlık sistemi ve kritik alt yapı 
tesisleri açısından somut bir tehlike bulundu-
ğuna kanaat getirirse, söz konusu eyalette
başka önlemler de alabilir. 

1. aşama 2. aşama
1,5 metrelik mesafenin 
korunamadığı durumlarda 
dış mekânlarda da  maske 
takma zorunluluğu 

Kamuya açık kapalı 
mekânlarda gerçekleştiri-
len etkinliklerde  asgari 
 mesafeye uyma kuralı 
 ve katılımcı sayısına üst 
 sınır getirilmesi 

 Hijyen konseptleri 

Toplu taşımacılıkta, kamuya açık kuruluşlara ait kapalı 
mekânlarda, (restoranlar, barlar, kültürel mekanlar, 
eğlence merkezleri, spor tesisleri) ayrıca okullarda 
ve meslek eğitim kuruluşlarında çalışan personel ile 
5. sınıftan itibaren öğrenciler için (yüz yüze eğitimin 
devam edebilmesi için gerektiği durumlarda)  maske 
takma zorunluluğu 

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi) 
diğer kuruluşlarda  test yaptırma zorunluluğu 
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bakım yapılan kurumlar ile benzeri 
hizmetler sunan kuruluşlarda çalışan 
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luğa uymak zorunda.*
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„Pandeminin sonbaharda 
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iyi yapmış olacağız.“
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geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
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zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.
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ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
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„Pandeminin sonbaharda 
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. 

Ancak bu defa hazırlığımızı 
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

iki doz aşı yaptırdıktan sonra: ek olarak birinci doz aşılamadan önce antikor 
testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu geçirdiğinizi belgelemeniz veya ek olarak
ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.

Kaynak: BMG

1 Ekim 2022’den itibaren şu durumda aşılanmasını tamamlamış kişi olarak tanınıyorsunuz: 

üç doz aşı yaptı-
ranlar (son aşıla-
manın ikinci doz 
aşıdan en az üç ay 
sonra yapılmış 
olması gerekiyor),

Ayrıca iki aşamalı 
bir plan geçerli
Eyaletler, enfeksiyon vakalarının durumuna 
bağlı olarak pandemideki gelişmeler karşı-
sında iki aşamalı uygulamalar başlatabilir. 
Eyalet hükümetleri 1 Ekim’den itibaren ilk aşa-
mada halkı ve sağlık sistemini korumak üzere 
daha geniş önlemler kararlaştırabilir. Bir eyalet 
meclisi ayrıca, sağlık sistemi ve kritik alt yapı 
tesisleri açısından somut bir tehlike bulundu-
ğuna kanaat getirirse, söz konusu eyalette
başka önlemler de alabilir. 

1. aşama 2. aşama
1,5 metrelik mesafenin 
korunamadığı durumlarda 
dış mekânlarda da  maske 
takma zorunluluğu 

Kamuya açık kapalı 
mekânlarda gerçekleştiri-
len etkinliklerde  asgari 
 mesafeye uyma kuralı 
 ve katılımcı sayısına üst 
 sınır getirilmesi 

 Hijyen konseptleri 

Toplu taşımacılıkta, kamuya açık kuruluşlara ait kapalı 
mekânlarda, (restoranlar, barlar, kültürel mekanlar, 
eğlence merkezleri, spor tesisleri) ayrıca okullarda 
ve meslek eğitim kuruluşlarında çalışan personel ile 
5. sınıftan itibaren öğrenciler için (yüz yüze eğitimin 
devam edebilmesi için gerektiği durumlarda)  maske 
takma zorunluluğu 

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi) 
diğer kuruluşlarda  test yaptırma zorunluluğu 

www.zusammengegencorona.de

  Federal Sağlık Bakanı  
  Prof. Karl Lauterbach  

bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministerium

Daha geniş bilgiye ve adı geçen 
kaynaklara şu adresten ulaşabilirsiniz: 
zusammengegencorona.de/
faktenbooster

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

0800 0000837

Sonbahar ve kış 
için planlarımız
Enfeksiyondan Korunma Yasası’nda yapılan 
değişikliklerle birlikte 1 Ekim’den itibaren Almanya 
çapında yeni önlemler yürürlüğe giriyor. Böylece 
sonbahar ve kış mevsiminde kendimizi daha iyi 
koruyabileceğiz. Daha geniş bilgiyi burada bulabilirsiniz.

210x297_BMG_Corona_2241_Faktenbooster_Infektionsschutzgesetz_Advertorial_TR_Eckfeld.indd   1 12.10.22   11:17
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Offenbach – Türkiye Cumhuriye-
ti Frankfurt Başkonsolosu Erdem 
Tunçer, Ticaret Ataşesi Yusuf 
Yerkel, Eğitim Ataşesi Muham-
met Fatih Kılıç, Turizm ve Kültür 
Ataşesi Ahmet Alemdar, Din Hiz-
metleri Ataşesi Sıddık Yıldırım,  
Autohof Rüsselsheim'in sahibi 
Doğan Uzun, Congresium ve Al-

tıntop Reisen'in sahibi Yusuf 
Altıntop ve Kuaför Kaiser'in sa-
hibi Turan Kuzpınarı,  Autoha-
us Star'ın sahibi Hacı Ahmet 
Deliaslan'ı Offenbach'taki satış 
ofisinde ziyaret etti.
Deliaslan'ın ofisinde, iş insanları 
ile bir araya gelen Başkonsolos 
Tunçer, beraberindeki heyet ve iş 
insanlarıyla gündem ile ilgili bilgi 
alışverişinde bulundu. Ziyarette, 

Başkonsolos Erdem Tunçer, İşadamı H. Ahmet 
Deliaslan (sağda) ile birlikte.

Başkonsolos Erdem 
Tunçer, İşadamı 
H. Ahmet Deliaslan'ı 
Ziyaret Etti

özellikle ekonomik konular, enerji krizi ve özel-
likle otomobil sektöründeki son gelimeler ele 
alındı.
Ev sahibi olan Autohaus Star'ın sahibi Hacı 
Ahmet Deliaslan, yaptığı açıklamada, “Başkon-
solosumuz ve diğer misafirlerimizin ziyareti 
bizleri çok sevindirdi. Bu günlerde devlet yetki-
lilerimizin ziyareti bizlere moral ve motivasyon 
desteği oldu. Faydalı bir toplantı yaptık. Baş-
konsolosumuza ve diğer misafirlerimize şük-
ranlarımı arz ediyorum'' dedi.
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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

w
w

w
.b

iz
im

ha
be

r.
de
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Değerli okurlarımız,

Toplumsal yaşamın farklı alanlarında, 
örneğin iş hayatında, hizmete erişimde, 
eğitim hayatında, resmi veya emniyet 
dairelerinde bireyler ayrımcılığa maruz 
kaldıklarını belirterek sosyal ve hukuki 
desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.
Sosyologlar ayrımcılığın kişi üzerinde 
olumsuz etki bıraktığını, bireyleri mut-
suzluğa götürdüğünü, korku, güvensiz-
lik ve çaresizlik hissine sebep olduğunu, 
depresyonu tetiklediğini belirtmektedir-
ler. 
Peki ayrımcılık hukukta nasıl tarif edilir? 
Mağdur olan kişinin yasal hakları neler-
dir? Nereden veya hangi kurumdan des-
tek alabilir? Ayrımcılığa maruz kaldığını 
nasıl kanıtlayabilir?  
Ayrımcılık nedir?  
Ayrımcılık bir kişinin veya bir grubun be-
lirli özellikleri veya öyle bir gruba ait ol-
ması nedeniyle dezavantajlı olduğunu 
veya tacize uğradı durumları ifade eder. 
Özellikle birçok insan örneğin etnik köke-
ni, konuştuğu dil, cinsel yönelimi, cinsi-
yeti, dini, vücut tipi, zihinsel yetenekleri, 
yaşı ve benzeri nedenleri ile dünyanın her 
yerinde ayrımcılıkla karşı karşıya kalabi-
lir.  
Ayrıca ayrımcılık kişinin politika veya 
yasa bakımından haksız bir ayrım ne-
deniyle insan haklarından ve diğer yasal 
haklarından, başkalarıyla eşit bir biçimde 
faydalanamadığı durumlarda da ortaya 
çıkar.  
Yabancı uyruklu kişilere yönelik ayrım-

cılık, yabancı düşmanlığı olarak bilinir. 
Yabancı düşmanlığı özellikle ırkçılığa 
ve üstünlük varsayımına dayanır. Bu tür 
ayrımcılık sosyal ve ekonomik sorunlara 
günah keçisi arayan bazı partiler ve siya-
setçiler tarafından da körüklenmektedir.  
Ağustos ayında, Almanya’nın Federal Ay-
rımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Fer-
da Ataman (unabhängige Bundesbeauft-
ragte für Antidiskriminierung), başkent 
Berlin’de düzenlediği basın toplantısında 
2021 ayrımcılık raporunu açıklamıştır. 
Bu rapora göre, 2021’de 5 bin 617 kişi; 
köken, cinsiyet, din, yaş gibi çeşitli ko-
nularda ayrımcılığa uğradıkları belirterek 
Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi’ne 
başvuruda bulunmuş.  
Oransal olarak mağdurların % 37’si etnik 
köken, % 32’si kronik hastalık veya engel, 
% 20’si cinsiyet, % 10’u yaş, % 6’sı dini 
inanç, % 4’ü cinsel kimlik ve % 3’ü dün-
ya görüşü nedeniyle ayrımcılığa uğradığı 
için başvuruda bulunmuş. 

Alman hukukunda hangi yasalar 
ayrımcılıktan korur? 

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasa-
sı'nın 3. Maddesi (Artikel 3 Grundgesetz) 
ayrımcılığı yasaklamaktadır ve madde şu 
şekilde düzenlenmiştir: 
(1) Bütün insanlar yasa önünde eşittir. 
(2) Erkekler ve kadınlar eşit haklara sa-
hiptirler. Devlet, kadın ve erkeklerin eşit-
liğinin gerçekten sağlanmasını teşvik 
eder ve mevcut dezavantajların gideril-
mesi için çaba gösterir. 
(3) Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kö-
keni, inancı, dini veya siyasi görüşleri 
dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez 
ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz. Hiç 
kimse engelliliği nedeniyle mağdur edi-
lemez. 
Yasal düzenlemeden görüldüğü gibi, 
Almanya`da tüm insanlar nereden gel-
diklerine veya hangi oturum statüsüne 
sahip olduklarına bakılmaksızın yasa 
önünde eşittirler. Hiç kimse cinsiyeti, 
soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini 
veya siyasi görüşleri dolayısıyla mağdur 
edilemez. 
Ayrıca, 2006 yılında yürürlüğe giren Ge-
nel Eşit Muamele Yasası (Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz) iş yerinde ve 
günlük yaşamda kişinin ayrımcılık karşı-
sında kendini savunmak için dayanabile-
ceği en önemli yasalardan biridir. Genel 
Eşit Muamele Yasası, insanları işveren-
lerine ve ev sahiplerine karşı, din, köken, 
cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel 
veya zihinsel engel ve benzeri nedenlerle 
oynayabilecekleri ayrımcılığa karşı korur.   
Ancak bu yasaya göre ayrımcılığa uğra-
dığınızı düşünüyor ve yasal işlem baş-

latmak istiyorsanız yasal işlemi olayın 
olduğu gün itibarıyla en geç iki ay için-
de başlatmanız gerekir. İki aylık süreden 
sonra yasal işlem için süre bitmiş ve vaka 
zaman aşımına uğramış olur.  

Ayrımcılığa uğradığınızı nasıl 
kanıtlayabilirsiniz? 

Ayrımcılığa maruz kalan kişi yasal yolla-
ra baş vurduğunda, uğradığı ayrımcılığı 
kanıtlamak zorundadır. Bu çoğu zaman 
kolay olmaz. Özellikle karşı taraf anlatı-
lanları ve iddiaları reddeder ve doğru ol-
madığını iddia eder. Örneğin bir işyerine 
iş için başvurduğunuzda işveren siz ya-
bancı olduğunuzdan dolayı buna karşılık 
yabancı isminizden dolayı değilde, baş-
vuran birçok kişiden birini seçtiğini ve bu 
kişinin siz olmadığınızı belirtir.  
Bu sebeplerden dolayı ayrımcılık nerede 
yaşandı? Ne zaman ve nasıl yaşandı? 
Kimler tarafından ayrımcılık yapıldı? Ta-
nık var mı? Gibi soruları cevaplayacak 
şekilde not tutulması ve tarif edilmesi 
ayrımcılığı kanıtlamanızı kolaylaştırır. 
Mahkeme kişinin ayrımcılığa uğradığına 
ikna olduğu takdirde, failleri yani ayrımcı-
lığı yapan kişileri ayrımcılığa maruz kalan 
kişilere tazminat ödemeye mahkûm eder.  
Ayrımcılık durumunda nereden yardım ve 
destek alınabilinir? 
Almanya’da, bir ayrımcılık durumunda 
yardıma ve desteğe ihtiyaç duyulduğun-
da Federal Ayrımcılıkla Mücadele Daire-
sine telefonla (030 / 1855 -1865) veya 
e-posta (beratung@ads.bund.de) başvu-
rabilirsiniz. Federal Ayrımcılıkla Mücade-
le Dairesi İnternet sayfasından danışma 
merkezlerine de ulaşılması mümkündür: 
www.antidiskriminierungsstelle.de 
Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi 
mağdur olan kişiye doğrudan bilgi ve tav-
siye verebilir veya yardım isteyen kişilere 
kendi bölgelerindeki danışma merkezle-
rine yönlendirebilir. Dairedeki personeller 
almanca ve ücretsiz olarak hizmet ver-
mektedir ve mağdurun arzusu üzerine 
görüşmeler gizli tutulur. 
Başka bir makamda Almanya Ayrımcılık-
la Mücadele Derneğidir (Antidis-krimini-
erungsverband Deutschland). Bu dernek 
bağımsız danışma merkezleri birliğidir. 
Bu kurum danışmanlık hizmeti vermez, 
fakat yardım isteyen kişilere o bölgedeki 
bir danışma merkezine yönlendirir. 
Ayrımcılık yapan kişiye karşı suç duyu-
runda bulunmak için bulunduğunuz böl-
gedeki emniyet dairesine veya savcılığa 
başvurabilir veya bir avukattan destek 
alabilirsiniz. 
Ayrımcılığa uğramadan, barış ve huzur 
içinde yaşamak dileği ile…  
Saygılarımla.

HUKUK Köşesi

Mail: fatma-bostan@t-online.de

FATMA BOSTAN
Avukat

(Frankfurt)

Ayrımcılık!
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Çeşitli temaslarda bulunmak 
üzere Stuttgart, Karlsruhe ve 
Frankfurt’ta temaslarda bulu-
nan MÜSİAD İzmir şubesi üyeleri 
Frankfurt’ta MÜSİAD üyeleriyle 
iş geliştirme toplantısı gerçek-
leştirdi.

FRANKFURT - Müstakil Sanayici ve İş 
Adamları Derneği MÜSİAD Hessen şubesi 
İzmir MÜSİAD şubesi 18 üyesi iş adamını 
ağırladı.
MÜSİAD İzmir şubesi üyeleri Frankfurt’ta 
MÜSİAD üyeleriyle iş geliştirme toplan-
tısında bir konuşma yapan MÜSİAD Av-

MÜSİAD Hessen ve İzmir şubeleri 
Frankfurt’ta bir araya geldi

rupa Ticareti ve ihracatı Geliştirme 
Baskanı Musa Aydın korona salgını 
ve ardından yaşana Rusya-Ukray-
na savaşıyla beraber ortaya çıkan 
enerji krizinin Avrupa’da iflaslara ve 
var olan yatırımların Türkiye gibi alt-
yapısı bulunan ülkelere kayacağını 
bildirdi.

Aydın, “Krizi fırsata 
çevirebiliriz”

MÜSİAD Avrupa Ticareti ve İhraca-
tı Geliştirme Başkanı Musa Aydın, 
“Avrupa’da yaşanan enerji krizi pa-
ralelinde artan faizlerin birçok işlet-
meyi zora sokmuş bulunuyor. Yakın 

bir gelecekte iflaslar ve üretimlerin 
başka ülkelere taşınma durumu söz 
konusudur.
MÜSiAD üyesi iş insanları olarak bu 
krizden birlikte hareket ederek ve 
güçlü ortaklıklar kurarak başarabi-
liriz. 2023 yılı Avrupalı iş insanları 
için çetin geçecek.  Birlik ve beraber-
likle bu krizleri fırsata çevirebiliriz.  
Almanya’da iflas eden köklü Alman 
şirketlerini devralarak Türk yatırımı-
nın Almanya’ya gelmesi için önemli 
bir fırsat olacaktır” dedi.
MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal 
Saygılı, dünya konjonktürünün hızlı 
bir şekilde değiştiğini, siyasete, eko-
nomide ve ahlaki değerleri bir arada 
yürütebilen ülkelerin geleceği şekil-
lendirebileceğini söyledi.
Ticareti faiz karıştırmadan yapma-
nın bereketine değinen Başkan Say-
gılı, “MÜSİAD üyelerinin birbirleriyle 
ticaret yaparak faizden uzak güçle-
rine güç katmaları ve ülkemizin kal-
kınmasına katkı vermek için çok ça-
lışmalıyız.  Almanya temaslarımızda 
üyelerimiz sektörleriyle alakalı ola-
rak olumlu görüşmeler gerçekleştir-
diler. Almanya’daki MÜSİAD üyeleri-
ni de İzmir’de de ağırlamaktan mutlu 
olacağız” dedi
Müstakil Sanayici ve İş Adamla-
rı Derneği MÜSİAD Hessen Şubesi 
Başkanı, Muhsin Kıdık, MÜSİAD üye-
lerinin Almanya’da Türk şirketlerine 
elçilik vazifesi gördüklerini belirtti.  
Başkan Kıdık, “Almanya yatırım ve 
ihracat bakımından önemli fırsatlar 
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sunuyor.  Şubelerimiz arasında gerçekleş-
tire iş geliştirme toplantılarının karşılıklı 
iş birliğine katkı verecektir” diyen Başkan 
Kıdık, dünyanın içinde bulunduğu enerji 
kaynaklı ekonomik krizin aşılabilmesi için 
işbirliğinin devam etmesinin önemine de-
ğindi.
İş geliştirme toplantısında MÜSİAD Hessen 
Şube Sekreteri rafet Turgut Almanya’nın 
ihracatıyla alakalı sunum yaptı.  Toplantı-
ya katılan iş insanları kendilerini tanıtarak 
karşılıklı olarak bilgilendirdiler.

Almanya'nın Rhein-Main & NRW bölgelerinde 10.000 tiraj ile 
en çok okunan aylık haber dergisi Bizim Haber, artık online 
erisiminiz için 7/24 hizmetinizde.

Artık Almanya,
Türkiye ve Dünya gündemini
bilgisayar veya mobil cihazınızla
anlık takip edebilirsiniz:
www.bizimhaber.de

Sayfamız Yenilendi!
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*2020 yılında Covid 19 yüzünden kısa 
çalışmalar olduğundan, Almanca ta-
biriyle „Kurzarbeitgeld“ kısa çalışma 
parası ödendiğinden dolayı bu paralar 
vergiye tabidir ve maliyeden yüzlerce 
mektup gelmektedir okurlarımıza. Uya-
rı gelmeden 2020 yılını hemen yaptırı-
nız, aksi halde „Verspätungszuschlag“   
yani gecikme zammı ödersiniz.
2021 yılında da Corona yardımı alanlar 
için de aynı kural geçerlidir. Bence son 
dört yılınızı açıklamadıysanız hemen 
yaptırınız. Maliye ile şaka olmaz.
*Türkiye`ye gönderdiğiniz havaleler ye-
terli mi? 
*Euro TL karşılığında çok değer kazan-
dığından SGK/Bağkur ödemeleri azaldı.
*özürlülük muafiyeti % 100 artırıldı.
*Gelecek yıl Abfindung alacaklar, bu yıl 
da SGK`ya müraccat etsinler ki, Ocak 
ayı zamından kurtulsunlar.
*2018 yılı için son fırsat.
*Ev tamirat masrafları 6.000 Euro`dan 
çoksa, gelecek yıla bölünsün.
Bu konuları aşağıda ele alacağız ve bize 
gelen soruları da cevaplıyoruz.
1.) Paralı çıkış almak için firmamda 
imza atacağım. Nelere dikkat etmem 
gerekir?
Paralı çıkış imzası atmadan mutlaka 
uzmanınıza danışınız ve anlaşmanızı 
kontrol ettiriniz.
31 Aralık 2020`de toplu çıkış parası alan 
kişinin dikkatsizliği ve iyi niyetliliği yü-
zünden kaybı yirmibin euro`nun üzerin-
de olmuştur maalesef.
Parasını 14 Ocak 2021`de Aralık ayı 
maaşı ile aldığı için, vergiden düşüle-
cek masrafların da 2022`de düşülece-
ğini zannetmesinden dolayı yirmibin 
euro`yu maliyeye hediye etmiştir.
Çıkış parasını 31 Aralık 2021 tarihli ola-
rak imzaladığı için, vergiden düşülecek 
masraflarını örneğin SGK`ya yatıracağı 
parayı geçen yıl yatıracaktı. Ya da  cami 
veya derneklere yapacağı bağışları za-
manında yapacaktı.
2.) 2022 yılı içerisinde veya sonunda 
(31.12.2022) paralı çıkış alırsam, pa-
ram Ocak 2023'te Aralık ayı maaşımla 
birlikte ödenecek. Vergiden düşülecek 

giderleri ne zaman yapmalıyım ve elim-
de yeterli param yoksa ne yapabilirim?
Firma ile yapmış olduğunuz 'Aufhe-
bungsvertrag' yani paralı çıkış anlaş-
manızı bankanıza göstererek kısa va-
deli para alabilirsiniz. Evet paranız Ocak 
2023`te gelecek ama, harcamanızı bu 
yıl içerisinde yapmak zorundasınız. 
Hem Türkiye SGK`sına yatıracağınız 
emeklilik borçlanma paranızı hem de 
derneklere yapacağınız bağışları 31 
Aralık 2022`den önce gerçekleştirmek 
zorundasınız. Aksi halde yukarda dile 
getirdiğimiz vatandaşımız gibi hüsrana 
uğrarsınız. Son pişmanlık para etmez.
3.) Paralı çıkışta kesilen vergi oranı 
yüzde kaçtır?
Firmaya verilen vergi sınıfı önemlidir. 
Genellikle 3. Sınıf vergilendirmede orta-
lama yüzde 30 veya 28 civarında vergi 
kesilmektedir. Bu konuda çok çeşit-
li uygulamalar vardır. Çocuk sayısı da 
önemli rol oynar bu konuda...
30 Nisan 2021`de firmasından ayrılan 
bir kimsenin toplu çıkış parasından tam 
yüzde 30 vergi kesildiğine müşahade 
ettik. Bazı hallerde firma daha az vergi 
keserek paranızı size havale edebilir. 
Örneğin 210 bin euro brüt çıkış parasın-
dan sadece 15 bin auro vergi kesildiğine 
şahit olduk.
Aman dikkat!
Firma benden az vergi kesti, maliyeden 
daha alacak param kalmadı diyerek re-
havete kapılmayın. Sizin için sene sonu 
vergi denkleştirme işlemi ve sonucu 
önemlidir. Çok vergi kesilen geri alır, az 
vergi kesilense, yukarda değindiğimiz 
gerekli önlemleri almazsa geri öder.   
Sizin için ne kadar vergi kesildiği değil, 
kesilenin nasıl geri alınacağı önemlidir 
ve mümkün olan en yüksek rakamı geri 
alabilmek için gerekli tedbirleri alıp, ona 
göre gayret göstermelisiniz.
4.) Hem kendim hem de eşim için Tür-
kiye SGK`sına geçen yıllarda para ya-
tırmıştım. Bu yıl çıkış parası aldım. Ne 
tavsiye edersiniz?
Bu konuyu mutlaka vergi konusun-
da bilgili kişi ve kuruluşlara danışınız. 
Onlar  size bir yol tavsiye edeceklerdir. 
Almanya`da benzeri sistemde bireysel 
emeklilik kuruluşlarına toplu para yatı-

rarak önemli miktarda vergi iadesi ala-
bilirsiniz.
5.) 2018 yılında eşim için, 2020 yılında 
da kendim için Türkiye SGK`sına para 
yatırdım. Yıllardır vergi denkleştirme iş-
lemi yapmıyorum. Geçmiş yılların vergi 
denkleştirmesi yapılabilir mi?
Büyük bir isabettir ki, siz 2018 yılını 
işlemini bu yıl sonuna kadar yaptıra-
bilirsiniz ve eşiniz için Sosyal Güvenlik 
Kurumuna yatırdığınız paranın karşılı-
ğında maliyeden oldukça iyi vergi iadesi 
alırsınız ve geçmiş yılların parasını dev-
let çalıştırdığı için alacağınız meblağın 
üzerine yüzde 6 faiz eklenerek ödenir. 
Aynısı 2019 yılında sizin kendiniz için 
yatırdığınız para için de geçerlidir. Tabii 
ki bu yıl için henüz faiz işlemez.
Hatırlatmakta fayda var. Vergi sınıfı 3 
ve 5`le çalışan eşler, geçmiş yedi yılın 
vergi denkleştirmesini yapabilirler. As-
lında yaptırmak zorundalar. Defalarca 
uyarmamıza rağmen zamanında işlem 
yaptırmayanlara maliyeden adeta uya-
rı mektubu yağmaktadır. Tabii ki borç-
lu çıkanlar hem faiz hem de gecikme 
zammı ödemek zorunda kalmaktadırlar. 
Lütfen bu konuda duyarlı olunuz. Unut-
mayınız ki, elektronik çağdayız ve ma-
liye eninde sonunda sizi de bulacaktır.
6.) Haziran 2023`te son bulmak şartıyla 
paralı çıkış aldım ne yapmalıyım?
 Daha önceki yazılarımızda da değindi-
ğimiz gibi, paralı çıkışlarda yüzde otuz-
lara varan vergi kesintilerinden dolayı 
bazan SGK`ya yatırılan miktar kadar 
maliyeden vergi iadesi gelmesi söz 
konusu idi. Yani SGK`ya yatırılan para 
kadar maliyeden vergi iadesi almanız 
mümkündü. Çoğu kez SGK emekliliği 
adeta bir hediye gibi olmuştu. Ne var ki 
1 Ağustos 2019`dan bu yana Türkiye`de 
sadece BAĞKUR`a para yatırabilirsiniz. 
Hem fazla para yatırmak zorundasınız 
hem de emekli maaşınız daha düşük 
olacaktır. Euro`nun Türk lirası karşısın-
da yüksek olması (üzülerek belirtirsek) 
bir fırsat olarak değerlendirilebilinir. 
Rürup Rente konusu burda söz konusu 
olabilir.
7.) Çıkış paramı gelecek yılın Ocak veya 
Mart ayında alacağım. Ne önerirsiniz?
Eğer paralı çıkış için anlaşmayı gelecek 
yılın ilk aylarına atmışsanız veya ara-
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2020 Vergi Denkleştirme İşlemi Acıl 
Yapılmazsa Ceza Ödersiniz
Öğrenciler ve Eski Yılların İşlemlerini 
Yapmayanlar 2018 Yılını Kaçırmasınlar
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caksanız, SGK`ya bu yıl sonu başvurarak, gelecek 
Ocak ayında yapılacak zamdan kurtulabilirsiniz. 
Paranızı gelecek yıl alacak ve verginizi de 2023yılı 
içinde ödeyecekseniz, BAĞKUR`a yatıracağınız 
paranızı ve derneklere yapacağınız bağışlarınızı 
da elbette 2023 yılında gerçekleştireceksiniz.
8.) Her derneğe yapılan bağış kabul olur mu?
Bağışların kabul olması için kamuya yararlı (Ge-
meinnützlich) olan  derneklere yapılan bağışlar 
vergi indiriminde büyük menfaat sağlayabilir. Bazı 
hallerde ödenen bağış kadar vergi iadesinin alın-
ması söz konusu olabiliyor. Bağışların derneklerin 
hesap numarasına havale edilmesini salık veririz.

YUKArIDA BAHSETTİĞİMİz KONULArIN 
DETAYLArI  

1. Türkiye`deki yakınlarınıza gönderdiğiniz hava-
leleri kontrol ediniz. İzne gidecekseniz yanınızda 
götürerek bakım yaptığınız kişilere elden teslim 
edebilirsiniz. Bu konuda daha önceki yazılarımız-
da geniş bilgi vermiştik. Vergi denkleştirme yetki-
linize sorabilirsiniz.
2-)  2018 yılı denkleştirmesi için son tarih 
        31 Aralık 2022.
Ayrıca ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YIL BİTMEDEN 
2018 YILININ VERGİ DENKLEŞTİRME İŞLEMLERİ-
Nİ İHMAL ETMESİNLER
Halen üniversitede okuyan veya son yıllarda tah-
silini bitiren çok sayıda öğrenci  arkadaşlarımızla 
yaptığımız sohbetlerde bir gerçeği tesbit etmiş 
bulunuyoruz: vergi denkleştirme olayına hiç ilgi 
duymamışlar. Neden? „Çalışmadım ki, vergi denk-
leştirme işlemi yapayım“  diyorlar.
Biz de diyoruz ki, çalışmadınız, para kazanmadınız 
ama, masraflarınız oldu. Bu masraflarınızı 2018 
yılından başlamak kaydıyla maliyeye bildiriniz ki, 
zaman aşımına uğramadan hakkınızı garanti altı-
na alınız. Bu konuda iki önemli hususla karşılaşı-
yoruz. Birincisi, kişinin tahsilinin hangi aşamada 
olması, ikincisi de evli veya bekar olması durumu.
Eğer birinci meslek eğitimi veya üniversite tahsili 
ise, yapılan masraflar yıllık 6.000 euro ile sınırlıdır 
ve o yıl içinde para kazanılmazsa veya para ka-
zanılır buna rağmen vergi kesintisi yoksa önemi 
kalmaz. Kişinin evli olası halinde, eşi çalışıyorsa 
meslek eğitimi yapan kişinin 6.000 euroya kadar 
olan masrafı vergi iadesinde etki eder. Bu da aile-
ye önemli maddi menfaat sağlar.
İkinci bir eğitim (Ausbildung, Studium, Fortbil-
dung, Weiterbildung etc.) söz konusu ise, burada 
kişinin geliri olup olmadığına bakılmaksızın ve Al-
manca tabiriyle ''Werbungskosten' tümüyle ileriki 
yıllarda yapılan vergi denkleştirmesinden masraf 
olarak düşülür.
Kişinin evli olup olmadığının da bu masrafları he-
saplamada ve düşülmede bir önemi yoktur.
Pekala bu masraflar nelerdir sorusuna cevap ola-
rak fazla detaya girmeden kısaca  üniversiteye 
ödenen ücretler, kitap masrafları, bilgisayar fa-
turaları ve benzeri giderlerdir. Detayını uzmanınız 
size anlatacaktır.

Bu konunun can alıcı noktası şu-
dur: Gelirinizin olmadığı yılın mas-
raflarını vergi denkleştirmede ma-
liyeye bildiriyorsunuz ve maliye 
size „Einkommensteuerbescheid“ 
gönderiyor ve ek olarak da „Ver-
lust“ yani zarar belgesi ekliyor.
Daha sonraki yıl geliriniz olduysa, 
o zarar karşılığında paranızı alı-
yorsunuz.  Şayet geliriniz az veya 
hiç olmadıysa, zarar ikinci veya 
üçüncü yıla aktarılarak  çok para 
kazandığınız, evliyseniz, eşinizin 
vergisinden kesilen paraları geri 
alırsınız.

3-) İŞÇİLİK MASrAFLArI 
      VErGİDEN DÜŞÜLÜr

Çok sayıda okurumuz evlere yapı-
lan tamir masraflarının durumunu 
sordular. Tamir masraflarının işçi-
lik kısmı „Handwerkerleistungen“ 
firmaya havale edilmesi şartıyla 
vergiden düşülür ve en çok yıllık 
6.000 euro karşılığında 1200 euro 
olarak bu masraftan geri alınır.

Dikkat edeceğiniz bir husus da 
bu masraflar 6.000 eurodan fazla 
ise, gelecek yıla bırakacak şekilde 
ödemeyi böldürmenizdir. Bu konu-
da iş yapan firmayla  konuşmanız 
gereklidir.
4-) özürlülük muafiyeti 2021 yılın-
da iki katına çıkartıldı
Yıl sonu gelmeden sağlık durumu 
iyi olmayan ve bazı şikayetleri olan 
okurlarımızın Versorgungsamt`a 
dilekçe vererek özürlülük muafiye-
ti almalarını, varsa da arttırmaları-
nı salık veririz. Çünkü daha önceki 
yıllarda % 30`dan itibaren kabul 
edilen muafiyet, 2021 yılından 
itibaren % 20`den itibaren kabul 
edilecektir. örneğin % 50 karşılığı 
570 euro olan muafiyet 2021`den 
itibaren 1.140 euro olmuştur. Ab-
findung alan kimselerde bu meb-
lağ nerdeyse aynen geri gelmekte-
dir. Bence ihmal etmeden mutlaka 
doktorlarınızla konuşup gerekli 
başvuruları yaparak hakkınızı alı-
nız. 
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Bursa (AA) "Togg, ülkemizin güç-
lü yarınları için işte bu ortak hayali 
kurmanın tadını hepimize yaşatan 
projenin adıdır. Seri üretim ban-
dından indirip sizlerin huzuruna 
çıkardığımız bu ilk araçla, 60 yıllık 
hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik 
ediyoruz"
"Bir tarafta kırmızı, bir tarafta be-
yaz. Ne anlama geldiğini herhalde 
anlıyorsunuz. Bayrakları bayrak ya-
pan üstündeki kandır, toprak eğer 
uğrunda ölen varsa vatandır. Bunun 
için 'Togg, Türkiye'nin, 85 milyonun 
ortak gururudur.' diyoruz. Ülkemizin 
dört bir yanından ve dünyanın çe-
şitli yerlerinden Türkiye'nin yerli ve 

milli otomobili Togg'un başarısı için 
destek veren, dua eden herkese gö-
nülden teşekkür ediyorum"
"Togg'u seri üretim bandından in-
dirmek için gecesini gündüzüne 
katan babayiğitlerimizi, teknisyen-
lerimizi, mühendislerimizi, şu anda 
1300 civarındaki emekçilerimizi 
yürekten kutluyorum. Sizler milleti-
mizle birlikte Nuri Demirağ'ın, Nuri 
Killigil'in, Vecihi Hürkuş'un ve Şakir 
zümre'nin mirasını da onurlandırdı-
nız"
"TOGG Gemlik Kampüsü tam ka-
pasiteye ulaştığında, burada her 
yıl 175 bin araç üretilirken, 4 bin 

2023'ün ilk çeyreğinin 
sonunda yollarda!

Cumhurbaşkanı recep Tayyip 
Erdoğan, TOGG Gemlik Kampüsü 
Açılış Töreni'nde konuştu:
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60 yıllık hayal 
gerçek oldu

300 kişiye doğrudan, 20 bin kişiye dolay-
lı istihdam sağlanacaktır. Burada 2030'a 
kadar üretilecek 1 milyon adet araçla milli 
gelirimize 50 milyar dolardan, cari açığın 
azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla katkı 
sağlayacağız"
"Sağ olsunlar, ülkemizin önde gelen sanayi 
şirketleri bir araya gelerek, tüm birikim ve 
tecrübeleriyle yerli otomobil projemizi baş-
lattılar. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu 
öylesine tuttu ki baş harflerinden oluşan 
TOGG, markanın da ismi olarak gönüllerde-
ki yerini aldı"
"Siz, 'Fabrika kurulmuyor' diye ortalıkta 
dolaşanlara itibar etmeyin. Bugün Türk sa-
nayicisi fabrika kuracak arsa bulmak için 
birbiriyle yarışıyor"
"Dünyada nereye giderseniz gidin Türk 
markalarıyla karşılaşacaksınız. İnşallah 
Togg da önümüzdeki dönemde prestijli bir 
Türk markası olarak dünyanın birçok ülke-
sinde yolları süsleyecektir"
"Buradan tüm kamu ve özel sektör ban-
kalarımızın yöneticilerine vatandaşımızın 
Togg'u rahatlıkla satın alabilmesi için elle-
rini taşın altına koyma çağrısında bulunu-
yorum. Madem bu araca 'Türkiye'nin oto-
mobili' diyoruz, öyleyse hep birlikte bunun 
gereğini yapalım"
"Vatandaşlarımız Togg siparişlerini şu-
batta başlayacak ön satışla birlikte vere-
bilecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti 
geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır"
"Togg'u inşallah 2023'ün ilk çeyreğinin so-
nunda yollarımızda göreceğiz" dedi.
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EUTURHABER/FRANKFURT-
İslam Toplumu Millî Görüş 
(IGMG) Hessen Bölge İdare-
cileri Frankfurt’ta bir araya 
geldi. 
Frankfurt Griesheim Saalbau 
salonunda Moderatörlüğünü 
Hessen bölge teşkilatlan-
ma başkanı Hikmet Atak’ın 
yaptığı program Darmstadt 
İmam Hatibi Erdal İlhan’ın, 
açılış Kur’an-ı Kerim tilaveti 
ve mealiyle başladı. Yapılan 
yoklamada genişletilmiş böl-
ge ve şube yönetim kurulları 
idarecileri ve üyelerinin tam 
kadro katıldığı görüldü..
Protokolde, başta IGMG 
Hessen Bölge Başkanı Bilal 
Kaçmaz, IGMG Genel Mer-
kez Başkan Başdanışmanı 
ramazan Uçar, Bölge Eğitim 
Başkanı ömer Gündüz, Böl-
ge İrşad Başkanı ve UKBA 
sorumlusu Davut Tekdemir, 
Bölge Gençlik Teşkilat Baş-
kanı Abdullah Toklu, Hessen 
İslamrat Başkanı ramazan 
Altıntaş, Hessen Bölge İnsani 
Yardım Çalışmalar Başkanı 
Abdullah Gelgeç, Bölge Tef-
tiş Başkanı Cengiz Pekdemir, 
Bölge İnsani Yardım ve Sos-
yal Hizmetler Bşk. İdari İşler 
Başkanı Mehmet Kahraman, 
Bölge Genel Merkez Üyelik 
Başkanı Mehmet Kaya, Böl-

ge Hac ve Umre Seyahat İş-
leri Başkanı Davut Canbaz ve 
Hessen bölge teşkilatlanma 
başkanı Hikmet Atak hazır 
bulundular.
IGMG Hessen Bölge Başkanı 
Bilal Kaçmaz programda bir 
selamlama konuşması yaptı. 
Konuşmasında tüm bölge ve 
şube başkanı, İmam Hatiple-
ri, idareci ve üyeler, hanımlar 
ve gençler ile birlikte prog-
rama katılan tüm misafirlere 
katılım ve katkıları için teşek-
kür etti.

Kaçmaz: ‘Biz Müslüman-
lar olarak israfçı bir 
topluluk değiliz'

Almanya’nın enerji krizine de 
değinen Kaçmaz, Almanya 
Cumhurbaşkanı ve Başba-
kanın enerji konusunda israf 
edilmemesi ve bazı kısıtla-
malara gidilmesi konusun-
da halkı uyarmasına ithafen, 
‘Biz Müslümanlar olarak is-
rafçı bir topluluk değiliz, biz-
ler deniz kenarında abdest 
alırken dahi gereğinden faz-
la suyun harcanmasını dahi 
israf sayan bir inancın men-
suplarıyız.
Kıyametin kopacağını bilsek 
dahi elindeki bir fidanı dike-
rek dünyaya kazandırmakla 

mükellef bir milletiz. Biz asla 
israf etmeyen, insaf eden bir 
milletiz. Enerjiyi, elektrik ve 
suyu israf etmeden bu kışı az 
ısıyla dahi olsa iktisatlı kulla-
nacağız’ dedi.

Uçar: ‘Hessen Bölgesi 
İdarecilerine başarılar 
dilerim'

Teşkilat içerisinde Latin 
Amerika’dan Meksika ve Ar-

jantine kadar olan coğrafya-
daki faaliyetleri denetlemekle 
sorumlu olan Uçar, konuş-
masında karşılaştığı sorun-
larla ilgili ilginç anekdotlar 
sundu. Uçar, (IGMG) Hessen 
Bölge İdarecilerine başarılı 
çalışma dileğinde bulundu.
Program, Beytullah Gelgeç'in 
okumuş olduğu şiir ve Emre 
Değer’in Kur’an-ı Kerim tila-
veti ile sona erdi.

IGMG Hessen Bölge İdarecileri 
Frankfurt’ta Buluştu
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FrANKFUrT - Türkiye'nin 
Frankfurt Başkonsoloslu-
ğunun 29 Ekim Cumhuri-
yet Bayramı kapsamında 
düzenlediği resepsiyonda 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. 
kuruluş yıldönümü coşkuy-
la kutlandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. 
kuruluş yıldönümü, Türklerin 
yoğun olarak yaşadığı Avru-
pa ülkelerinde coşkulu bir şe-
kilde kutlanıyor. Türkiye'nin 
Frankfurt Başkonsolosluğu, 
Dietzenbach kasabasında 
29 Ekim Cumhuriyet Bayra-
mı nedeniyle resepsiyon dü-
zenledi. Türk toplumunun ve 
davetli bazı Alman yetkilile-
rinin bir araya geldiği resep-
siyona katılım yoğun oldu. 
Resepsiyona Frankfurt'ta 
bulunan Suudi Arabistan, 
Cezayir, Bosna Hersek, Fran-
sa, Karadağ, Endonezya, 
özbekistan, Kazakistan, Vi-
etnam, Kolombiya, İspanya, 
Kamboçya, rusya, Tayland, 
Peru, Türkmenistan, Lübnan, 
Pakistan Başkonsolosları ve 
diğer başkonsolosluklar bi-
rer temsilci göndererek ka-
tılım gösterdi. Ayrıca Şubat 
2020'de Hanau'daki ırkçı sal-

dırıda hayatını kaybedenlerin 
yakınları ve 2018 yılında tren 
rayları üzerindeki bir Almanı 
kurtarıp trenin altında ka-
larak hayatını kaybeden 17 
yaşındaki Mustafa Alptuğ 
Sözen'in ailesi de resepsi-
yonda yerini aldı.
Frankfurt Başkonsolosu Er-
dem Tunçer ve eşi Gül Tunçer 
misafirleri kapıda karşılaya-
rak 99. yıl dönümü hatıra fo-
toğrafı çektirdi. Şehitler için 
saygı duruşu ve Türkiye ile 
Almanya Milli Marşlarının 
çalınmasıyla başlayan re-
sepsiyonda Türkiye'nin 
Frankfurt Başkonsolosu 
Erdem Tunçer yaptığı ko-
nuşmada, "Cumhuriyetimiz, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
önderliğinde ulusumuzun 
verdiği bağımsızlık mücade-
lesinin bugünlere erişmiş en 
kalıcı ve önemli mirasıdır. Bu 
anlamlı günde ülkemizin ba-
ğımsızlığı, birlik ve bütünlüğü 
uğruna canlarını ortaya koy-
muş tüm kahramanlarımızın 
aziz hatırası önünde saygıyla 
eğiliyoruz" dedi.
"Bölgemizde ve ötesinde is-
tikrarın korunması ve çatış-
maların önüne geçilmesine 

yönelik çabalara öncülük 
ediyoruz"
Başkonsolos Tunçer Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100. yaş gü-
nüne bir adım daha yaklaştı-
ğını, Avrupa’da yaşanmakta 
olan savaş ve çatışmalar 
Türkiye'nin kuruluş felsefe-
sini teşkil eden “Yurtta sulh, 
cihanda sulh” ilkesinin ne 
kadar anlamlı ve kıymetli 
olduğunu bir kez daha orta-
ya koyduğuna dikkat çekti. 
Türkiye'nin barış ve güvenlik, 
insan hakları ve sürdürülebi-
lir kalkınma alanlarında küre-
sel düzeyde devam eden ça-
lışmalara en çok somut katkı 
yapan ve öncü roller üstlenen 
ülkelerin başında geldiğine 
değinen Başkonsolos Tun-
çer, "Uluslararası toplumun 
sorumlu bir mensubu olarak 
bölgemizde ve ötesinde is-
tikrarın korunması ve çatış-
maların önüne geçilmesine 
yönelik çabalara öncülük 
ediyoruz. Sayın Cumhurbaş-
kanımız ve BM Genel Sekre-
teri Sayın Guterres liderliğin-
de yürütülen yoğun gayretler 
neticesinde Ukrayna tahılının 
Karadeniz üzerinden dünya-
ya ulaşmasının sağlanması 
bunun en yakın örneklerin-
den biridir. İstanbul Tahıl An-
laşması kapsamında bugüne 

kadar 8 milyon tonu aşkın 
tahıl ve benzeri ürünün sevk 
edilmesi sağlandı. Sevkiyatın 
kesintiye uğramadan sür-
dürülmesine yönelik diplo-
matik temaslarımıza yoğun 
bir şekilde devam ediyoruz. 
Savaşın giderek daha vahim 
boyutlar aldığını üzülerek 
gözlemlemekteyiz. Müzake-
reler yoluyla ulaşılacak adil 
bir barış temelinde çözüme 
kavuşturulmasına olan des-
teğimizi yineliyoruz. Unut-
mayalım savaşın iyisi, barışın 
kötüsü olmaz" dedi.

"İnsanlarımızın 
Almanya’ya daha büyük 
fayda sağlayacaklarını 
düşünüyoruz"

Almanya’daki Türk kökenlile-
rin bilim, spor, sanat, siyaset 
ve iş dünyası gibi pek çok 
alanda kaydettikleri başarı-
larla gurur duyduklarını ifa-
de eden Başkonsolos Tun-

Frankfurt'ta 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı Coşkusu
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çer, "Başkonsolosluk olarak 
en büyük önceliklerimizden 
biri görev bölgemizdeki Türk 
toplumunun her bir ferdinin 
toplumsal alanda adil ve eşit 
şartlara sahip olması ve hem 
Almanya hem de ülkemiz için 
artı değer üretir bir konuda 
bulunmasıdır. Dillerini, kültü-
rel ve manevi değerlerini layı-
kıyla yaşatabildikleri ölçüde 
insanlarımızın Almanya’ya 
daha büyük fayda sağlaya-
caklarını düşünüyoruz. İki 
ülke arasındaki güçlü insani 
bağlar da bunu elzem kılar-
ken, ne yazık ki hala ırkçı, 
ayrımcı ve yabancı düşmanı 
yaklaşım ve eylemlerin vuku 
bulduğu da bir gerçek. Ancak 
tüm olumsuzlukları ve an-
laşmazlıkları dayanışma ve 
sağduyu ile aşabileceğimize 
olan inancımız tamdır" ifade-
lerini kullandı. Tunçer, davete 
icabet eden farklı ülkelerin 
misyon temsilcilerine ve Al-
man siyasetçilere teşekkür 
etti.

"Türkler olmasaydı 
Hessen eyaleti bugünkü 
halinde olmazdı"

Hessen Eyaleti Avrupa ve 
Federal İşler Bakanlığı Müs-
teşarı Uwe Becker de konuş-
masında Almanya'da yaşa-
yan Türk halkının Cumhuriyet 
Bayramı'nı kutladı. Müsteşar 
Becker Almanya'daki Türkle-
rin, ülkenin ekonomik ve sos-
yal refaha olan katkılarının 
büyük olduğunu belirterek, 
"Türkler olmasaydı Hessen 
eyaleti bu günkü halinde ol-
mazdı. Almanya bu günkü 
Almanya olmazdı. Türkler 
gerek iş güçleri gerekse de 
kültürleriyle Alman toplu-
muna, Almanya'ya büyük 
katkılar sağlamıştır. Hes-
sen eyaleti olarak Türkiye ile 
ilişkilerimizi güçlendirmeyi 
hedefliyoruz. Bursa ile olan 
kardeş şehir ilişkilerini daha 
da geliştirmeyi hedefliyoruz" 
dedi.

"Irkçılık, yabancı düş-
manlığı ve İslam düş-
manlığı yapanlara karşı 
anlayış gösteremeyiz"

Frankfurt Belediye Başkanı 
Peter Feldmann da Cumhuri-
yetin 99. kuruluş yılı dönümü-
nü kutlayarak Frankfurt'un 
180 milletten insanların 
yaşadığı ve 200 farklı dilin 
konuşulduğu bir şehir oldu-
ğunu, Türklerin de bu şehrin 
önemli unsurları arasında 
yer aldığı ifade etti. Salonda 
bulunan ve Hanau'daki ırkçı 

saldırıda hayatlarını kaybe-
denlerin yakınlarını özellikle 
selamlayan Belediye Başkanı 
Feldmann, bir Almanın ha-
yatını kurtararak vefat eden 
ve ismi bir tramvay istasyo-
nuna verilen Mustafa Altuğ 
Sözen'in de unutulmaması 
gerektiğini vurguladı. Frank-
furt ve Hessen eyaletinin her 
türlü kültüre ve millete açık 
olduğunu, birlikte yaşamak 
isteyen her toplumla iş birliği 
yaptıklarını söyleyen Feld-
mann, "Irkçılık, yabancı düş-
manlığı ve İslam düşmanlığı 
yapanlara karşı anlayış gös-
teremeyiz. Toplumumuzda 
da yerleri yoktur" ifadelerini 
kullandı. Frankfurt'ta fark-
lı milletlerin bir arada barış 
içinde yaşadığını, çatışmanın 
olmadığını, Türk toplumunun 
Frankfurt'ta dışlanmadığını, 
hatta film festivalinden ti-
yatro günlerine kadar şehrin 
ticaret, sanat ve kültür haya-
tında var olduğu kaydeden 
Feldmann, "Türk toplumun 
büyük dedelerinin bu şehrin 
kurulmasında büyük emek-
leri vardır. Bu şehir hepimi-
zindir" dedi.

Cumhuriyetin 99. yıl 
dönümü coşkuyla 
kutlandı

Resepsiyonda Avrupa Saz 
Müzik Okulu bağlama öğren-
cisi Yiğithan öztaş, Yemen 
ve Çanakkale Türküsünü, 
gitar öğrencisi Güral Güleç 
Uzun İnce Bir Yoldayım tür-
küsünü, piyano öğrencisi 
Emirhan Dönmez Wolfgang 
Amadeus Mozart Rondo Alla 
Turca'yı (Türk Marşı), keman 
sanatçısı Irmak Ülke, piyano 
sanatçıları Sezen Karakaş ve 
Utku Asan Kara Toprak, Orda 
Bir Köy Var Uzakta, Gençlik 
Marşı, 10. Yıl Marşı ve Mem-
leketim eserlerini çaldı.
Resepsiyonda ayrıca Cum-
hurbaşkanı recep Tayyip 
Erdoğan'ın 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı vesilesiyle 
gönderdiği mesaj da okundu.
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Kısa adı DTGB olan Türk-
Alman İşverenler Birliği mer-
kezi rhein Main Bölgesinde 
bulunan Almanya’nın dün-
yaca ünlü Opel Otomobilleri 
merkezi rüsselsheim’daki 
seçkin otellerden Select’de 
bölge iş insanlarını bir araya 
getirerek kahvaltılı tanışma 
programı düzenledi.

RÜSSELSHEIM/EUTURKHABER-Talip 
Şahin’in moderatörlüğünü yaptığı ve 
her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
kahvaltı etkinliği DTGB’nin faaliyetle-
rinin yer aldığı tanıtım filminin ardın-
dan verilen yiyecek ve içecek ikramıyla 
başladı.
DTGB Başkanı Turgut Sezgin davetli-
lere bir selamlama konuşması yaptı. 
Sezgin: ''DTGB olarak gerek iftar prog-
ramları gerekse aralık ayı etkinlikleri 
gibi çeşitli vesilelerle siz değerli üyele-
rimizle bir araya gelmekteyiz.

Kahvaltı buluşmalarımızdaki ana 
gaye eski ve yeni üyelerimizle ta-
nışmak, sohbet ortamı oluştur-
mak, birlikte istişare etmek. Ayrıca 

değerli üyelerimiz ve derneğimize yeni 
katılan üyelerin kendi işyerlerinin ta-
nıtımı için sunum yapması imkanı da 
verilmekte. Bu buluşmaların en önemli 
boyutu birbirimizi görmek, gerek der-
neğimizin gerekse toplumun her türlü 
sorunlarını ele alarak istişare etmek-
tir. Hepinize başarılar diliyorum, tekrar 
hoşgeldiniz’. dedi.
Rüsselsheim Belediye Meclisi Başka-
nı Jens Grode’nin misafir konuşmacı 
olarak katıldığı davette yaptığı konuş-

DTGB, İş İnsanlarını Geleneksel 
Kahvaltıda Buluşturdu!
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mada, meslek sahibi yete-
nekli işçi sıkıntısı konularına 
değinerek, DTGB yönetiminin 
çalışmaları hakkında övgüyle 
söz etti ve Türkçe olarak ‘Ba-
şarılar diliyorum’ dedi.
Rhein Main Bölgesi Türk Al-
man İşverenler Birliği (DTGB) 
üyeleri ve basın mensupları-
nın hazır bulunduğu kahval-
tılı tanışma programında söz 
alan konuşmacılar kendileri-
ni tanıttı ve işyerleri ile ilgili 
bilgilendirmelerde bulundu-
lar. Konuşmacılar DTGB’ye 
son derece faydalı çalışma-
ları nedeniyle teşekkür ettiler.
Programın son bölümün-
de DTGB üyelerinden Orhan 
Dönmez (MUK Investment/
Gayrimenkul Yatırım), Mus-
tafa Kocatürk (Cloud Offix), 
Abdussamed Basan (AB Gro-
ub/Online) ve yeni üyelerden 
Elif Burcu/Karakoç (Noter ve 
Avukat), Hayati Kaya (Felsen 
Automobile) ve Dr. Domi-
nic Gottier (Rechtanwalt) da 
kendilerini tanıtarak işyerleri 
işe ilgili bilgiler sundular.

11 Kasım 2022 Tarihinde 
Frankfurt’ta ‘Hukukçular 
Günü’nde buluşması

Sezgin açıklamasında; "11 
Kasım 2022 tarihinde ‘Hu-
kukçular Günü" buluşmasını 
gerçekleştireceğiz. Bu etkin-
likle de üyelerimizi ve Avukat 
üyelerimizle buluşturarak 
hukuki aktüel bilgilendirme 
ve üyelerimizin karşılaştıkla-
rı her türlü hukuki konularda 
bilgi alış-verişi yapacaklar'' 
dedi.



24 Kasım 2022

SAĞLIK Köşesi

İlknur Baser
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Genel Tıp Uzman Doktoru

Muayenehaneler niçin kapalı 
kaldı?

26/10/2022 tarihinde bütün ev dok-
torları Hessen eyaletinde muayeneha-
nesini kapalı tuttu. O gün grev için ev 
doktorları birliği bütün ev doktorlarını 
greve çağırdı. Maalesef çoğu hastalar 
ve bireyler bu konuda haberdar ol-
madı. Medyada da yeterince veya hiç 
konu edilip konuşulmadı. Bu yüzden 
bizim haber aracılıyla sizlere ayrıntılı 
bilgi verme ihtiyacı duydum.

Kısaltmalara ve diretmelere kar-
şı protesto olarak çarşamba günü 
26/10/2022 ve 30/11/2022 tarihle-
rinde ev doktorları muayenehane-
sini kapalı tutarak grev yapmaya el 
birliğiyle karar vermiştir. Bu kara-
ra ev doktorları birliği ( Hessischer 

Doktorlar 
Greve 

Gidiyor!

Hausärzteverband) ve sigor-
talar birliği (Kassenärztliche 
Vereinigung) desteklemiş ve 
onaylanmıştır. Ev doktorları 
birliğinin başkanı Armin Bek 
şöyle yanıt verdi: “Biz sesimizi 
duyurmak istiyoruz ve şimdiye 
kadar hastalarımıza karşı ve-
rilen hizmetleri sağlık bakanı 
Lauterbach´ın diretmesi ile ve 
tasarruf planları sigortalarla 
beraber hizmetlerimizi kesti ve 
akıl almayacak istekleri oldu. 
Bu yüzden hastalar randevu 
için uzun bekleme zamanları 
ile karşı karşıya ve eskisi gibi 
uzun tedavi ve konuşmaya 
hakları kalmadı. İyi bir tıbbi 
hizmet sunabilmek nedeniyle 
bu durumları protesto ediyo-
ruz. Bu eylemler sadece dok-
torlar için değil bütün hastalar 
için de grev yapmaya karar 
verdik”.

Greve girmemizin 
nedenleri:

Hizmetlerimize karşılık verilen 
maaşlar ev doktorları için ge-
lecek iki sene içinde fazla yük-
selmeyecek, lakin kiralar ve 
bütün giderler yükseldiği için 
iki sene boyunca ev doktorları 
negatif bilanço yapacak, yani 
gelirler giderleri kapatmaya-
cak. Enflasyon olduğu halde 
biz hiçbir yardım alamıyoruz. 
Enflasyon ile yeterince mü-
cadele edebilecek gelir ala-
mıyoruz. Ev doktorları birliği 
hesabına göre çoğu muaye-
nehaneler hizmetini azaltma-
sını şart koşuyor. Her sene 
sigortalar ve sigortalar birliği 
ev doktorlarına verilen parala-
rı hesaplıyor. 2023 için sade-
ce paraların %2 yükselmesine 
karar verildi. Lakin enflasyon 
şu an %10 da bulunmaktadır. 
Yani biz giderlerimizi karşıla-
yamayacağız, tam tersi borç 
edeceğiz ve negatif bilanço 
yapacağız. Ve bizim gelirimiz 
sadece % 2 yükselecek, enf-
lasyonu göz ardında bulundu-
rarak bunun gülünç bir rakam 
olduğunu görebiliriz.

Buna ziyade yeni hasta uy-
gulaması diye bir uygulama 

vardı. 2019 senesinde yeni 
yürürlüğe girmişti ve biz uzun 
zaman bunun için savaş ver-
miştik. Bunu tamamen sile-
cekler. Bu durum gelirlerimizi 
olumsuz etkileyecek.

Bunlardan ziyade bizlere yeni 
teknoloji diye Telematik Inf-
rastruktur diyerek gene yeni 
aletler diretiliyor, geçen sene 
pahalı şekilde yeni aletler alın-
dı bu sene bu hâlâ iyi çalışan 
aletler çöpe atılması gereki-
yormuş. Bunun 300 milyon 
euro kadar zarar olacağını 
hesapladık. Bu aletleri res-
men pencereden dışarı atıyo-
ruz. Biz bunu çöpe atmazsak 
aletler kendi kendini birkaç ay 
sonra iptal edecekmiş. Bunun 
ne tıbbi ne de ekonomik ne de 
etik bir aslı yönü yok. Elektrik 
çöp yığını hangi kapsamda 
olacağını düşünmek istemi-
yoruz bile.

Son olarak ambulant bölü-
münde yani ev doktoru bölü-
münde hizmetlerimizi tama-
men göz ardı ederek yeterince 
saygıyı ve yeterince hizmete 
karşı gerekli olan verimler ya-
pılmıyor. Ne de olsa pandemi 
döneminde biz ev doktorları 
hem hastaneleri koruduk çok 
hastalara bakarak ve asıları 
yaparak hastaların %50´sini 
ev doktoru olarak baktık ve te-
davisini gördük. Hastanelere 
200 milyar euro yardım parası 
verilirken bizlere bir kuruş yar-
dım edilmedi.

Hastalar bu durumlardan ha-
berdar olup en az bizim kadar 
ilgilenmesi lazım. Sonuçta söz 
konusu sizlerin tıbbi bakımınız 
ve tedavileriniz. Bunlar kısıtla-
nıyor ve biz ev doktorları işle-
rimizi ve hizmetlerimizi kısalt-
maya mecbur kalıyoruz. Lakin 
biz isteklerimizi ve haklarımızı 
alana kadar protestomuza 
devam edeceğiz. Sadece ken-
dimiz için değil hastalarımıza 
daha güzel ve gerekli hiz-
meti verebilmek için devam 
edeceğiz. Bir sonraki grev 
30/11/2022 tarihinde, bilgini-
ze sunulur.

Sağlıklı kalın
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Almanya'nın Sol in-
gen kentinde 29 Mayıs 
1993'te ırkçılar tarafın-
dan kundaklanan ev-
lerinde çıkan yangında 
ailesinin 5 ferdini yiti-
ren Mevlüde Genç için 
Solingen'de cenaze tö-
reni düzenlendi.

BERLİN (AA) - 29 yıl önce 
ırkçılar tarafından kundak-
lanan evinin önünde kılınan 
cenaze namazına Mevlüde 
Genç'in ailesi, TBMM Dış 
İlişkiler Komisyonu Başkanı 
Akif Çağatay Kılıç, Kuzey Ren 
Vestfalya (KRV) Eyalet Baş-
bakanı Hendrik Wüst, Berlin 

Büyükelçisi Ahmet Başar 
Şen, Solingen Belediye Baş-
kanı Tim Kurzbach, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar 
(YTB) Başkanı Abdullah Eren 
ile çok sayıda Türk ve Alman 
katıldı.
KRV Başbakanı Wüst, Mev-
lüde Genç'in Almanya için 
örnek ve özel bir insan oldu-
ğunu söyledi.
Genç'in torunlarını ve diğer 
yakınlarını kaybetmesine 
rağmen hayal bile edileme-
yecek şekilde metanetli dav-
randığını ve her zaman uz-
laşmacı ve barışçıl bir insan 
olduğunu vurgulayan Wüst, 
"Kocaman bir kalbi olan 

Mevlüde Genç'i ve yaptıkla-
rını hiçbir zaman unutmaya-
cağız. Onun adına düzenledi-
ğimiz ödül töreniyle kendisini 
anmaya devam edeceğiz." 
dedi.
Çağatay Kılıç ise Mevlüde 
Genç'in yaşadığı acıya rağ-
men Almanya'daki Türk top-
lumu ve Alman komşularına 
sevgiyi, beraberliği aşılama-
ya çalışan ve sürekli dile ge-
tiren, acısını yüreğine gömen, 
sevgi tohumu eken, sabrın 
çok farklı örneğini gösteren 
çok güzel bir insan olduğunu 
söyledi.
Genç'in yaşadığı acıların 
kendisine cennetin kapılarını 
açmasını dileyen Kılıç, "Ce-
nazesine herkes katıldı, bu 
ona olan sevginin tezahürü-
dür." diye konuştu.
Genç'in yaşadığı ülkeden 
doğduğu topraklara yolculu-
ğa çıktığını ifade eden Kılıç, 
"Mevlüde anne her iki ülke 
arasındaki bağın da sonsuz 
temsilcisi olacak. Kendisi 
adına verilecek ödüller onun 
varlığını ve ortaya koyduğu 
sabrı gösterecek. Cumhur-
başkanı'mızın ve milletimizin 
duygularını paylaşmak için 
buraya geldik. Rabbim 29 
sene önceki gibi acıları bir 
daha yaşatmasın. Umalım ki 
tüm nefret, yabancı düşman-
lığı, ötekileştirme sevgiyle 
yok olsun. Ekilmiş olan sevgi 
tohumları yeşermeye başla-
dı." ifadelerini kullandı.
Törenin ardından Mevlü-
de Genç'in naaşı memleketi 
Amasya'nın Taşova ilçesi-
ne bağlı Mercimek köyünde 
defnedilmek üzere uçakla 
Türkiye'ye gönderildi.

Solingen faciası
Almanya'nın Kuzey Ren Vest-
falya eyaletindeki Solingen 
kentinde, 29 Mayıs 1993'te 
Genç ailesinin Untere Wer-
ner Caddesi'ndeki evleri kun-
daklanmış, saldırıda Gürsün 
İnce (28), Hatice Genç (19), 
Gülüstan öztürk (12), Hülya 
Genç (9) ve Saime Genç (5) 
hayatını kaybetmişti.
Yakalanan failler Markus 
Gartmann, Felix Köhnen, 
Christian Reher ve Christian 
Buchholz, hapis cezalarını 
çektikten sonra serbest bı-
rakıldı.
Failler, yaşamlarını Alman-
ya'da sürdürüyor. 
(Muhabir: Cüneyt Karadağ)

Mevlüde Genç son yolculuğuna uğurlandı
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Jürgen Strube'nin eşi ve Ka-
rin Strube'nin annesi Brigit-
te Strube anısına, eşi ve kızı 
Strube tarafından kurulan 
vakfın odak noktasında ‘‘be-
lirli kanser türleri hakkında 
bilgi vermek‘‘ yer alıyor. Bu 
amaçla vakıf, hazırladığı vi-
deo içerikleriyle, kanser te-
rapisi ve yardım önerileri 
hakkında bilgi ve tavsiyeler 
sunuyor. Vakfın sağlık okur-
yazarlığını geliştirmeye yö-
nelik araştırma projeleri, 
doktorlar ve bilim insanla-
rıyla iş birliği içinde yürütül-
mekte ve teşvik edilmektedir. 
Vakfın ikinci önemli odak 
noktası ise, Avrupa'da uyu-
mu ve demokrasi anlayışını 
teşvik etmeye yönelik proje 
ve araştırmalardır. 
‘‘Almanya’da Kanser Hastası 
Olmak!‘‘: Sağlık alanında dil 
engelini aşan proje! 
Strube Vakfı’nın Türk-Alman 
Enstitüsü (DTI-Mannheim) 
ile ortaklaşa yürüttüğü proje, 
Türkçe konuşan göçmenle-
rin ve göç biyografisine sa-
hip kişilerin, sağlık alanında 
yetkinliklerini geliştirmeyi 
amaçlıyor. 
Leukämie Lotse Platformu 
(www.leukemia-lotse.de) 
kan kanseri (lösemi) hastalı-
ğına yönelik bilgiler vermekte 
ve Almanya’da sağlık hizme-
ti alan hastaların ve hasta 
yakınlarının sağlık alanında 
yetkinliklerini geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu doğrul-
tuda hedef kitlesini genişlet-
mek isteyen Leukämie Lotse 

Platformu, pilot proje olarak,   
‘‘Almanya’da Kanser Hastası 
Olmak!‘‘ çatısı altında, video 
içeriklerini Türkçe dilinde 
sunmaya başladı. 
Karin Strube" Türkçe konu-
şan göçmenlerin ve göç bi-
yografisine sahip kişilerin 
kanser, terapi yöntemleri ve 
yardım önerileri hakkında 
gerekli bilgileri almalarını en-
gelleyen en önemli sorunun 
dil engeli olduğunu" dile ge-
tirirken; proje sorumlusu ve 
DTI araştırma görevlisi Gül-
sah Alkaya Saunders, “DTI 
olarak, göç geçmişi olan ve 
olmayan insanlar arasında 
kültürel, sosyal ve ekonomi 
alanlarında karşılıklı anla-
yışa, birlikte yaşamaya ve 
çalışmaya katkıda bulunan 
projelere çok önem verdik-
lerini ifade ederken; özellikle 
sağlığımız söz konusu oldu-
ğunda, ihtiyaç duyulan yardı-
mın ve bilginin ana dilde eri-
şilir olmasının gerekliliğine 
inandıklarını ve bu nedenle 
bu projede Strube Vakfı ile 
çalışmaktan mutluluk duy-
duklarını" belirtti. 
DTI gibi kuruluşlar, hedef 
gruplarının (göç geçmişi olan 
ve olmayan) güvenini kazan-
dıkları ve onların ihtiyaçlarını 
ve kültürlerine daha iyi anla-
yabildikleri için, göç biyogra-
fisine sahip bireylere yönelik 
projelerde özel fırsatlara ve 
avantajlara sahiptir. Bu du-
rum, göç geçmişi olan birey-
lerin  “sağlık okuryazarlığı-
nın” geliştirilmesinde büyük 
önem taşımaktadır. 

Kan kanseri (Lösemi) tanısı, 
hasta ve yakınlarının daha 
önce hakkında çok az şey 
bildikleri birçok karmaşık 
sorunla uğraşmak zorun-
da kalması anlamına gelir. 
Hastalığın etkilerini ve tedavi 
önerilerinin arka planını an-
lamak genellikle karmaşık 
ve zordur. Ancak basit ifa-
delerle anlatılan açıklayıcı 
bilgilerle, terapi süreci hasta 
ve yakınları için daha anla-
şılabilir hale getirilebilir ve 
bu terapi sürecinin daha iyi 
yönetilmesini sağlar. Bu has-
talıkla mücadele edenler için, 
odak noktası sadece hastalı-
ğa özgü konular değildir. Bu 
bireyler ayrıca sosyal, eko-
nomik, mesleki ve ailevi zor-
luklarla karşı karşıyadır ve 
terapiye bir an önce başlan-
masının aciliyeti nedeniyle 
de, genellikle tüm bu gerek-
sinimlerle başa çıkmak için 
yeterli zamanları yoktur. 
Bu nedenle Strube Vakfı, 
Stuttgart'taki Robert Bosch 
Hastanesi ile iş birliği içinde 
“Leukämie Lotse” bilgi plat-
formunu kurmuştur. Burada, 
bilimsel olarak kanıtlanmış 
bilgiler, daha anlaşılır bir şe-
kilde açıklanmaktadır. Bu 
bilgi platformu, uzman dok-
tor, bilim insanları ve bu has-
talıktan etkilenen bireylerin 
birlikte çalışmasıyla sürekli 
olarak genişletilmektedir.  
Onkoloji uzmanlarıyla iş bir-
liği içinde Türkçe dilinde ha-
zırlanan ilk videolar internet-
te yayınlanmaya başlandı.  
Hazırladıkları içerikleri, web 
sitesi, podcast ve youtube vi-
deoları gibi farklı formatlarda 
hasta ve yakınlarına sunduk-
larını ifade eden Karin Stru-
be, özellikle Strube Stiftung 
Leukämie Lotse youtube 
kanalında yayınlanan video-
larının çok etkili olduğunu ve 
geniş bir izlenme oranı oldu-
ğunu dile getirdi. 
Karin Strube Leukämie Lotse 
Youtube kanalının, Temmuz 

2019'da oluşturulduğun-
dan beri 200.000'den fazla 
görüntüleme elde ettiğini 
ve toplamda, bu videoların 
15.000 saatten fazla izlendi-
ğini belirtirken; her yeni film-
de abone sayısının da artığını 
sözlerine ekledi. Vakıf, you-
tube kanalında her hafta yeni 
bir film yayınlamayı planlıyor. 
Yüksek enflasyon dönem-
lerinde Avrupa Merkez 
Bankası'nın [AMB] güvenilir-
liğine/kredilibitesine ilişkin 
Avrupa İktisadi Araştırma 
Merkezi [AİAM] ile ortak ça-
lışma. 
Avrupa İktisadi Araştır-
ma Merkezi [AİAM]  tara-
fından yapılan son çalış-
malar, yüksek enflasyon 
dönemlerinde Avrupa Mer-
kez Bankası'nın[AMB] kredi-
bilitesini mercek altına aldı. 
Strube Vakfı tarafından fi-
nanse edilen bu araştırma 
çalışmaları, Avrupa Merkez 
Bankası'nın mevcut eylem-
lerine eleştirel bir gözle ba-
kıyor. AİAM ekonomisti Pro-
fesör Friedrich Heinemann'a 
göre, AMB şu anda 1998'deki 
kuruluşundan bu yana "en 
zor dönemden" geçiyor. Dal-
galanmalarla ve belirsizlik-
lerle devam eden bir para 
politikasının hüküm sürdüğü 
bu dönemde, AMB’nın istik-
rar vaadinin güvenilirliği tar-
tışmalara neden olmaktadır. 
Para politikasının güvenilirli-
ğinin, tehditkâr bir mali baskı 
ve hakimiyetle zedelendiğini 
dile getiren Heinemann şöy-
le devam etti: "AMB, yüksek 
borçlu Euro üyesi ülkelerin 
maliye politikalarını dikkate 
alarak para politikası özerkli-
ğinden büyük ölçüde feragat 
etmiştir."  
Bu durumun, diğer husus-
ların yanı sıra, AMB'nin Euro 
ülkeleri arasındaki haksız 
faiz oranı farklılıklarına kar-
şı giderek daha kararlı bir 
şekilde hareket etmesinde 
de görülebilmediğini belir-
ten Heinemann,  ayrıca AMB 
alımlarının artık AMB serma-
ye anahtarına uygun olarak 

(soldan sağa): Prof. Dr. Franz Egle, Gizem Weber, Karin 
Strube, Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Strube, Gülşah Saunders

Strube Vakfı iki yeni projeyle 
beşinci yılını kutluyor
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yapılmamasını da eleştirdi.  
Heinemann, örneğin, İtalyan 
devlet tahvillerine önemli öl-
çüde ağırlık verildiğini, Euro 
devletlerini neredeyse her 
fiyattan likit tutmaya yönelik 
örtülü garantileriyle banka, 
seçmenler ve politikacılar 
için popülist ekonomik ve 
mali politikalar izlemeye yö-
nelik teşvikler yarattığına 
dikkat çekti.  
AİAM ekonomisti, AMB'nın 
temel görevi olan fiyat istik-
rarının ötesinde ekonomik ve 
sosyal hedeflerin çok daha 
önemli hale gelmesini son 
derece endişe verici olarak 
değerlendiriyor. Heinemann, 
genel olarak AMB, yüksek 

borçlu Euro ülkelerinin mali-
ye politikası koşullarını dik-
kate alarak, hareketleri gi-
derek sınırlanan bir merkez 
bankası görüntüsü verdiğini 
ve Euro bölgesinde enflasyo-
nun dramatik bir şekilde yük-
selmesinden bu yana alınan 
tereddütlü para politikası 
kararlarının da bunu göster-
diğinin altını çizdi. 
AİAM ekonomisti: Avrupa 
Merkez Bankası yanlış tah-
minlerle yüzleşmeli! 
Heinemann bütün bu olum-
suzluklara rağmen,  AMB'nin 
"fiili bağımsızlığı konusun-
da artan şüpheleri ortadan 
kaldırması" için olanaklar 
olduğuna da değindi ve bu-

nun için Merkez Bankası'nın 
enflasyona ilişkin sistematik 
olarak yanlış olan tahmin-
lerini ve faiz oranlarındaki 
geç geri dönüşün nedenle-
rini anlaşılır bir şekilde ele 
alması gerektiğini vurguladı. 
ABM'nın ayrıca Euro ülkeleri 
arasındaki faiz oranı farklı-
lıklarını kontrol altına almak 
için elindeki araçları "sadece 
çok acil durumlarda" kulla-
nacağını daha açık bir şekil-
de ifade etmesi gerektiğini 
belirtken, bu araçların "ulu-
sal hükümetlere ya da Avru-
pa kurumlarına kalıcı olarak 
yüksek kamu açıkları için 
açık çek vermediğine" dair 
inandırıcı sinyaller verilmesi 

gerektiğinin altını çizdi. 
Strube Vakfı tarafından yü-
rütülen bu araştırma pro-
jeleri, krizle dolu para po-
litikasından çıkış yollarını 
göstermeyi planlıyor. Jürgen 
Strube, Brezilya'daki yüksek 
enflasyonla ilgili mesleki de-
neyimine atıfta bulunarak, 
"enflasyon beklentisinin" Av-
rupa Birliği halklarında kök 
salmaması için Avrupa Mer-
kez Bankası'na güven konu-
sunda yoğun bir kampanya 
yürütülmesi gerektiğini vur-
guluyor. 
Strube Vakfı hakkında daha 
fazla bilgi için: www.strube-
stiftung.de sitesini ziyaret 
edebilirsiniz. 
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Sırakaya ve Sayın Mus-
tafa Yeneroğlu’na, Bursa 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Sayın Alinur Aktaş’a, 
İzmir Katip Çelebi Üniver-
sitesi Rektörü Sayın Prof. 
Dr. Saffet Köse’ye, tebrik 
telgrafı ileten Cumhurbaş-
kanlığı Özel Kalem Müdürü 
Sayın Hasan Doğan’a, Diya-
net İşleri Başkanı Sayın Ali 
Erbaş’a, YTB Başkanı Sayın 
Abdullah Eren’e ve yine teb-
rik telgrafıyla bizleri sevin-
diren ve onurlandıran recai 
Kutan ağabeyime, Sivil Top-
lum Kuruluşlarımızın Genel 
Başkanlarına, basın-yayın 

kuruluşlarının temsilcilerine 
ve düğünümüze iştirak eden 
çalışma ve dava arkadaş-
larımıza, akrabalarımıza ve 
tüm camiamıza ve dostları-
mıza şükranlarımı sunuyo-
rum'' dedi.
ömer Çevik ise yaptığı kısa 
konuşmada; ''Uzaktan ve 
yakından bu mutlu günü-
müzde bizleri yalnız bı-
rakmayan bütün dost ve 
akrabalarımıza teşekkür 
ediyoruz'' dedi.
Biz de yuva kuran gençleri-
mize dareyn saadetler dili-
yoruz.

IGMG Genel Başkanı 
Kemal Ergün'ün oğlu 
Hasan Basri, Ak-Pa 
Handels GmbH'nın 
ortaklarından ömer 
Çevik'in kızı Vera Nur 
ile Köln'de evlendi.

Düğüne, Türkiye ve Avru-
pa'nın birçok ülkesinden 
seçkin davetliler katıldı.
IGMG Genel Başkanı Kemal 
Ergün yaptığı konuşmada;

''Bugün evlatlarımız Hasan 
Basri ve Vera Nur’un düğün 
merasiminde bizleri yalnız 
bırakmayan tüm dostlarımı-
za teşekkür ediyorum.
Tebrik telgrafı gönderen 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
recep Tayyip Erdoğan’a, 
düğünümüzü katılımlarıyla 
onurlandıran Meclis Başka-
nımız Sayın Prof. Dr. Mus-
tafa Şentop’a, Berlin Büyü-
kelçisi Ahmet Başar Şen’e, 
Milletvekilleri Sayın zafer 

Ergün ve Çevik Ailelerinin Mutlu Günü
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HUKUK Köşesi

www.avukatim-online.com

Büşra Baykal Dinçer
Avukat

(Frankfurt)

Değerli okurlar, 

Yurtdışında yaşayan, yılın 
belli bir bölümünü ülkesin-
de geçirmek adına gerek 
uçakla gerekse arabasıyla 
Türkiye’ye giden birçok va-
tandaşımız bulunmaktadır. 
Şahsi aracıyla Türkiye’ye 
giden vatandaşlarımızı ilgi-
lendiren bu konuyu geçen 
ayki yazımızda izin yolunda 
meydana gelen kazalar açı-
sından ele almıştık. Bu ayki 
yazımızda ise, Türkiye’de 
geçirilen süre içerisinde 
meydana gelebilecek sade-
ce maddi hasar doğuran tra-
fik kazalarında nasıl hareket 
etmemiz gerektiğini ele alı-
yoruz.  

Geçici olarak Türkiye’de 
bulunan vatandaşlarımı-
zın yabancı plakalı aracı ile 
Türkiye’de maddi hasarlı bir 
trafik kazasına karışması 
durumunda, aracı yerin-
den oynatmayarak kazanın 
oluştuğu yerin ve aracın çe-
şitli açılardan fotoğraflarının 
çekilmesi gerekmektedir. 

Şayet söz konusu kazada 
haklı veya daha az kusur-
lu isek; karşı tarafın sigorta 
poliçesinin, ehliyetinin ve 
ruhsatının bir kopyası ile 
beraber, eğer ki karşı tarafla 
anlaşılabiliyorsa maddi ha-
sarlı kaza tespit tutanağının 
eksiksiz doldurularak her iki 
tarafça imzalanması gerek-
mektedir. 

Unutulmamalıdır ki, karşı 
tarafın yaşı küçük, ehliyet-
siz, araçlardan biri kamu 
kurumlarına ait veya kazada 
yaralanma ya da ölüm var 
ise kaza tespit tutanağı dol-
durulmaz ve il sınırlarında 
isek 155'i; değilsek 156'yı 
arayarak trafik güvenliğin-
den sorumlu memurlara ha-
ber verilmelidir. 

Zararın tazmini için bu bel-
geler ile Türk plakalı aracın 
trafik sigorta şirketine baş-
vurulur. Ancak trafik sigor-

tasının sorumluluğu sigorta 
poliçesindeki limit kadardır. 
Bu nedenle sigorta şirketi 
tarafından karşılanmayan 
zarar bakımından karşı ara-
cın sürücüsü, araç maliki, 
araç işleteni, işveren firma 
da sorumludur. 

Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu’nun verdiği ka-
rara göre, geçici olarak 
Türkiye’de bulunan ya-
bancı plakalı araç sahibi, 
Türkiye’de trafik kazasında 
uğradığı hasar sonucu ara-
cının onarımını Türkiye’de 
yaptırmak zorunda değil-
dir. Bu sebeple aracın ger-
çek zararına ilişkin hasar 
tespitini de aynı şekilde 
Türkiye’de yaptırmak zorun-
da değildir. 

İkamet ettiği ülkede bilirkişi 
tarafından hasar tespiti yap-
tırıp zararın Türk Lirası kar-
şılığını karşı tarafın sigorta 
şirketinden talep edebilir. 
Ayrıca, aracın tamirini de 
ikamet ettiği ülkede yaptır-
ma konusunda hakkı vardır. 

Eğer ki aracınız tam hasa-
ra uğramışsa (pert olma 
durumu); kişi, zarar mik-
tarını Euro cinsinden ya da 
Türk parası olarak öden-
mesini talep edilebilir. Araç 
pert olduğunda, yurt dı-
şına çıkarılamaz Gümrük 
Müdürlüğü’ne bırakılır. Aynı 
özelliklerde yeni bir araç için 
gerekli zarar hakkında da 
talep hakkı doğar. 

Maddi hasarlı kazalarda 
zararın tazminine ilişkin ta-
lepler, zararın ve tazminat 
yükümlüsünün öğrenilme-
sinden itibaren 2 yıl; kazanın 
gerçekleşmesinden itibaren 
10 yıllık zamanaşımına ta-
bidir. 

Maddi hasarlı trafik kazala-
rında tazminat almanın yol-
larının, sürecin ve sürelerin 
takibi için bizimle iletişime 
geçip olası bir hak kaybını 
engelleyebilirsiniz. 

Yabancı 
plakalı araçla 

Türkiye’de 
kaza yapma 

durumunda ne 
yapılmalıdır?

“

”

       Geçici olarak Türkiye’de  
       bulunan yabancı plakalı 
araç sahibi, Türkiye’de trafik 
kazasında uğradığı hasar 
sonucu aracının onarımını 
Türkiye’de yaptırmak zo-
runda değildir. Bu sebeple 
aracın gerçek zararına ilişkin 
hasar tespitini de aynı şe-
kilde Türkiye’de yaptırmak 
zorunda değildir.  
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Frankfurt Türk Cami Dernek-
leri Çalışma Birliği´nin da-
vetiyle Niederrad Mevlâna 
Camii´inde „Dışlanma ol-
mayan Eğitim ve Adalet İn-
san Hakkıdır! - Eşitlik ve 
Hürriyet´i Savunmayan De-
mokrasiyi Kaybeder!“ baş-
lıklı bir tartışma ve istişare 
toplantısı düzenlendi.  

Frankfurt Türk Cami Dernekleri Ça-
lışma Birliği koordinatörü Dr. Hü-
seyin Kurt´un yönettiği toplantıda, 
ana konuşmacı olarak davet edilen 
dışlanma ve ceza hukuku alanların-
da uzmanlaşmış avukat Dr. Seyed 
Shahram Iranbomy, uzun yıllardır 
başarıyla icra ettiği avukatlık mes-
leği çerçevesinde adaleti tesis et-
mekle yükümlü olan mahkemelerde 
insanların yeterli Almanca bilme-
dikleri için karşılaştıkları, dışlanma-
ya varan, sorunlar hakkında detaylı 
bilgiler verdi.

Almanca bilmeyen çok sayıda ya-
bancı göçmenin, daha mahkemeye 
ilk müracaatta, Almanca bilmedik-
leri için  müracaatlarının kabulü, 
maddi imkanları olmadığı için mah-
kemece verilen ücretsiz danışma 
belgesi almakta dahi büyük sıkıntı-
lar çekerek, hukuki haklarını arama 
safhasında ciddi dışlanma ile karşı 
karşıya kaldıklarını söyledi. Dr. Iran-
bomy, başta sığınmacı olmak üzere 
çeşitli nedenlerle gelen yabancıların 
Almanca öğrenmelerinin gerektiği 
şekilde teşvik edilmediğini ve bu-
nun sonucu adeta domino taşları 
gibi hayatın birçok safhasında in-
sanların yabancı olmaları ve yeterli 
Almanca bilmemeleri nedeniyle dış-
lanmaya maruz kaldıklarını ve hak-
larını aramakta ve almakta büyük 
zorluklarla karşılaştıklarını belirte-
rek, buna karşı yapılacak çalışma-
lara imkanları çerçevesinde destek 
vermeye hazır olduğunu söyledi.  

Dr. Hüseyin Kurt, kendi biyografi-
sinden örnek vererek, yabancı ço-
cukların okullarda hala eğitimde 
şans eşitliği ilkesinden tam olarak 
yararlanamadığını, 1970´li yıllarda 
başlayan eğitim hayatında karşı-
laştığı tüm zorluklara rağmen ba-
şarıyla bitirdiği akademik eğitimini 
Hessen eyaleti hükümetinin  uyum 
alanında kilit bir makamdaki üst dü-
zey yetkilinin kendisini o dönemki 
Alman eğitim sisteminin istenme-
yen bir „yan ürün“ olarak niteledi-
ğini söyledi. Söz konusu üst düzey 
bürokrat, o dönemde Alman eğitim 
sisteminin amacının 1960´lı yıllar-
da Almanya´ya yabancı işçi olarak 
gelenlerin çocuklarına akademik 
eğitim vermek olmayıp, anne ba-
balarının yapmakta olduğu, akade-
mik eğitim gerekmeyen, Almanların 
yapmak istemedikleri zor, maaşı 
düşük işleri Almanca bilen, herhan-
gi bir meslek öğrenimi için diploma 
almış eleman olarak, iş alanlarında 
istihdam etmek olduğu belirtti. Dr. 
H. Kurt günümüzde hala, yabancı 
kökenli çocukların Gymnasium´a 
gitmeleri ve akabinde akademik 
eğitim görmelerinin aktif olarak 
olarak teşvik edilmeyip bunun yeri-

ne daha çok meslek öğrenmelerinin 
teşvik edilmekte olduğunu söyledi. 

Toplantıya iştirak eden diğer katı-
lımcılarda konu ile ilgili fikir ve yapıcı 
önerilerini dile getirdiler. Dışlanma-
ya karşı ne yapılabileceği konusun-
da yapılan müzakerede, dışlanmaya 
karşı insanların kendi anadillerinde 
dertlerini anlatabilecekleri danışma 
birimleri oluşturulması ve bu birim-
lerin diğer sosyal hizmetlerin ya-
nında bir „Familienzentrum – Aile 
Merkezi“ çatısı altında bir araya ge-
tirilmesi fikri ağır bastı.  

Toplantı ile ilgili genel bir değerlen-
dirme yapan Dr. H. Kurt, katılımcı-
lardan konuya gösterdikleri ilgiye, 
ev sahipliği ve verilen ikram için 
Niederrad Camii yönetim kurulu 
üyesi Tuğsan Talaysüm´e  teşek-
kür etti. Dr. H. camiler birliği olarak 
katılımcılardan, bu formatta toplan-
tıların devam etmesi konusundan 
sinyal aldıklarını ve benzeri içerikte 
ve amacı dışlanma ile mücadele et-
mek ve dışlanmaya karşı nasıl ya-
pılanma yapılabilir ne gibi hizmetler 
üretebilir gibi konuların tartışılacağı 
etkinlikleri gelecekte de düzenle-
meyi planladıklarını söyledi.  

Frankfurt Türk Cami Dernekleri 
Çalışma Birliği ''Dışlanma 
Sorunu''nu Masaya Yatırdı
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Her sene geleneksel olarak 
düzenlenen Gaziantep Kül-
tür ve dayanışma gecesinin 
15’incisi 22 Ekim 2022 ta-
rihinde Frankfurt Griesheim 
Saalbau’da gerçekleşti. 
Dernek sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında çalışma-
larına devam ediyor. 
Programa Frankfurt Başkon-
solosu Erdem Tunçer başta 
olmak üzere Frankfurt Bele-
diye Meclis üyesi ve Parla-
mento Meclis Başkanı Hilime 
Aslaner, çeşitli STK Başkan-
ları ve temsilcileri, sponsor 
iş insanları ile Almanya’nın 
çeşitli kentlerinde yaşayan 
Gaziantepliler katıldılar. 
Açılış konuşması sunumuyla 
başlayan etkinlik Güzin Bakı-
şoğlu her zamanki nüktedan 
konuşmasıyla katılımcıları 
selamladı. 
Gecede açılış konuşmasını 
yapan Frankfurt Gaziantep 
Dernek Başkanı ökkeş TOY, 
'Gaziantep Kültür ve Daya-
nışma Gecemize hoş geldi-

niz, sizleri Gaziantep derneği 
adına candan selamlıyorum’ 
dedi. 

Farklı Kültürler İnsanlık 
adına bir değerdir

Başkan Toy, ‘7500 yıllık tarihi 
ile dünyanın en eski kentle-
rinden biri olan Gaziantep, 
kendisine özgü de bir kül-
türün sahibidir. Bizler yarım 
asırdır Almanya’da yaşayan 
Antepliler, essiz kültürümüzü 
yaşamak, yaşatmak ve gü-
zelliklerini diğer kültürlerden 
kişilerle paylaşmak ama-
cıyla 2005 yılında Frankfurt 
Gaziantep Derneğini kurduk. 
Farklı kültürel öğelerin ya-
şatılmasının, insanlık adına 
bir zenginlik kaynağı olduğu 
anlayışındayız’ diye konuştu. 
‘15. Gaziantep Kültür ve 
dayanışma gecemiz bu 
kez daha bir anlamlı’ diyen 
Frankfurt Gaziantep Dernek 
Başkanı Ökkeş TOY, ‘Değerli 
konuklarımız, Farklı kültü-
rel öğelerin yaşatılmasının, 
insanlık adına bir zenginlik 

kaynağı olduğu anlayışın-
dayız. Derneğimizin sosyal 
sorumluluk projesi kapsamı 
çalışmalarına devam ediyor. 
Her adımda dayanışma vur-
gusunu ön plana çıkararak 
dayanışmanın inceliğini ser-
giliyor. Gecenin tüm geliriyle, 
kız çocuklarımız için. Birlik, 
beraberlik ve dayanışma adı-
na sizlerle birlikte bir araya 
geldik. 
Bu akşam madden ve manen 
bizleri destekleyen tüm mi-
safirlerimize ve sponsorları-
mıza candan teşekkür eder, 
şükranlarımı sunarım. Hepi-
nize iyi eğlenceler diliyorum. 
Hep aramızda hep yanımızda 
olun’’ dedi. 
Gecede bir selamlama ko-
nuşması yapan T.C Frankfurt 
Başkonsolosu Erdem Tunçer 
‘Bir Gaziantep sevdalısı ola-
rak her yıl gerçekleştirilen bu 
büyük dayanışma etkinliğini 
tertipleyen Ökkeş Toy ve eki-
bini tebrik ederim’ dedi. 
Protokol-Yönetim-Türki-
ye’den gelen misafirlerle 
aile fotoğrafı çekildi. Hediye 
dağıtımından sonra Gazian-
tep tanıtım filminin ardından 
sahne alan Faruk LöK Ga-
ziantep türküleri ile Popstar 

Adnan Orhan da seslendirdi-
ği parçalarla davetlileri coş-
turdular. 

Cenk Tosun'dan Geceye 
Anlamlı Destek

Frankfurt'ta doğup büyü-
yen, milli gururumuz Cenk 
Tosun’un, Frankfurt Gazian-
tepliler Derneğine hediye et-
tiği imzalı 9 numaralı Beşik-
taş forması açık artırmada 
351 Euro’yla iş insanı Yusuf 
Altıntop, Gaziantepspor for-
ması ise 400 Euro ile Deku 
Shop sahibi Deniz Kurt tara-
fından satın alındı. Program 
sonunda sponsorların sun-
duğu çeşitli hediye paketleri 
tombala çekilişi sonucu sa-
hiplerini buldu. 
Standlarda Gaziantep Ye-
mekleri ve Baklavası, Gazi-
antep El Sanatları Sergisi, 
Gaziantep Tarihi Fotoğraf 
Sergisi, Çocuklar için profes-
yonel yüz boyama, Türk Hat 
Sanatı (Kaligrafi) gibi çeşitli 
faaliyetler yer aldı. 
Davetlilere satışa sunulan 
yöresel yiyeceklerden elde 
edilecek gelir, dernek olarak 
ihtiyaç sahibi kız çocuklarına 
gönderilecek. 

Frankfurt'ta Antep Türküleri Yankılandı
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Binlerce rum ve Yunan askerinin 
II. Cihan Harbinde “Bizim” 
Kıbrıs'ta yaşananlar ve 
o sıralarda anavatan 
Türkiye'nin tutumu
Değerli okurlarım, önceki sayılar için 
seçtiğimiz bazı fotoğraflar yer darlığı 
yüzünden konulamamıştı. Onların bir 
kısmını konu ile doğrudan ilgisi olmasa 
da şimdi burada yayınlıyoruz.
Akdeniz'de sivil ulaşımın ve ticaret yol-
larının güvenliğini sağlamak ve korsan 
saldırılarından emniyette olmak için 
Venedik hakimiyetinden alınarak -o 
zamanlar orada bir rum devleti yoktu- 
1571 yılında Osmanlı topraklarına katı-
lan Kıbrıs Adası, fetihten 307 yıl sonra 
1878´de padişah II. Abdülhamid Han 
zamanında cereyan eden ve adına meş-
hur ismiyle 93 harbi denilen o meş´um 
savaşa kadar katıksız bir şekilde Os-
manlı/Türk egemenliği altındaydı.
Sovyet Rus ordularının doğudaki bazı 
vilayetlerimizi işgal etmesi yetmiyor-
muş gibi batıdan da İstanbul önleri-
ne kadar gelmesi üzerine Yeşilköy´de 
kendileriyle şartları tamamen Osmanlı 
aleyhine olan Ayastefanos andlaşması 
imzalandı.
Devlet ekonomik, sosyal, siyasi ve as-
keri anlamda çökmeye yüz tutmuş ve 
günümüzün moda tabiriyle tam bir 
“beka sorunu” ile karşı karşıya kalmış-

tı. Avrupalılar tarafından o dönemlerde 
Avrupa´nın hasta adamı (The sick man 
of  Europe / Kranker Mann am Bospo-
rus) olarak nitelendirilmeye başlayan 
Osmanlı Devleti´nin Rusya tarafindan 
yutulmasından endişe eden ve Osmanlı 
topraklarına karşı iştahı kabaran, “ibli-
sin yeryüzündeki kurumsal temsilcisi”,  
anakonda İngiltere, dış işleri bakanı 
Lord Salisbury vasıtasıyla İstanbul´daki 
büyükelçileri Sir Henry Layard'a bir 
talimat gönderdi ve kendisinden Os-
manlı Devleti´ni doğu vilayetlerindeki 
Rus işgalinden ve hali hazırdaki ve is-
tikbaldeki muhtemel Rus tehdidinden 
kurtarması karşılığında Kıbrıs adasını 
İngiltere´ye kiralaması konusunda Pa-
dişahın her hâlükârda ikna edilmesini 
istedi. 
Maalesef daha hükümdarlığının ikinci 
yılında, 36 yaşındaki Padişah II. Abdül-
hamid Han, İngilizlerden rüşvet aldığı 
iddia edilen genel sekreteri (mabeyn 
müşiri) “İngiliz” Sait Paşa ve sadece 
45 günlük bir sadrazamlığı olan ve yine 
iddialara göre İngiliz büyükelçisi tara-
findan “beyni yıkanan” Kara Sadık Paşa 
tarafından “ikna edilerek” ada´nın mül-
kiyeti Osmanlıda kalmak üzere, kulla-
nım hakkı yıllık bir kira bedeli karşılığın-
da İngilizlere devredildi. Andlaşmaya 
göre Ruslar işgal ettikleri Kars, Doğu-
beyazıt, Ardahan, Artvin ve Batum'dan 
çıktıklarında İngilizler de Kıbrıs'tan 
çıkacaklarını beyan etmişler ve Abdül-
hamid Han İngiliz kraliçesi Victoria'dan 
(1819-1901) bu konuda teminat dahi 
almıştı.
Sovyet Rusya, Alman İmparatorluğu, 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, 
Bulgaristan Krallığı ve Osmanlı Devle-
ti arasında 3 Mart 1918´de imzalanan 
Bresk-Litovsk andlaşmasıyla Ruslar 
işgal ettikleri adı geçen şehirlerden çık-
mışlar (Batum daha sonra kendilerine 
bırakılmıştır) ama İngilizler andlaş-

ma hükmüne rağmen 
Kıbrıs´ı boşaltmamış ve 
ne yazık ki, 1923 Lozan 
andlaşmasında biz de 
hakkımızı aramamış ve 
İngiltere´nin Kı brıs´ı bir 
yankesici gibi çarparak 
hortumladığını tasdik 
etmişizdir. Artık 307 yıl-
lık ata yâdigârı Kıbrıs, 
İngiliz Milletler toplulu-
ğunun bir “parçası” ol-
muştur.
***
İkinci Cihan Harbin-
de Kıbrıs ve anavatan 

Türkiye'nin durumu
Nazi Alman orduları belki de sonunun 
nereye varacağını tam hesaplayama-
dan Türkçede adına Yıldırım harekâtı 
(Blitzkrieg) diyebileceğimiz ani bir 
baskınla 1 Eylül 1939´da Polonya´yı 
işgal etti ve birincisinin üzerinden he-
nüz daha 21 sene geçmişti ki, dünyayı 
altı yıl sürecek olan global ölçekli ikinci 
bir savaşın içine sokmuş oldu ve an-
cak Alman ordularının (Wehrmacht) 
bilâ kayd-u şart teslim olması üzerine 
Avrupa kıtasındaki savaş hali 8 Mayıs 
1945'te sona erdi. 
İnsanlığa karşı işlediği nâmütenâhi 
cinayetlerle tabir caizse “iblisin yer-
yüzündeki kurumsal temsilcisi” olma 
görevini ifa eden İngiltere'den bu va-
zifeyi “devralan” ABD´nin 6 Ağustos 
1945´te Hiroşima´ya ve üç gün sonra 
da, 9 Ağustosta Nagazaki´ye attığı iki 
atom bombası sonucunda “beli kırı-
lan” Japonya'nın 2 Eylül 1945'te teslim 
olması ile Uzak Doğuda cereyan eden 
savaş hali de fiilen sona ermiş oldu. 
Yaşanan maddi ve manevi kayıpları 
bir kenara koyarsak, yapılan tahmini 
hesaplamalara göre yetmiş ilâ seksen 
beş milyon insanın hayatına mâlolan 
II. Dünya Savaşı´na yer küresinin dört 
bir yanından altmışın üzerinde ülke fi-
ilen veya “taraf tutarak” katılmış ve tüm 
dünya, etkileri yıllarca sürecek olan 
dehşetli bir sıkıntıyla karşı karşıya kal-
mıştır. 
Savaşın sona ereceği emareleri artık 
yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayın-
ca ülkemizin aslında Alman ve İtalyan 
faşizmine meyyal tek partili milli şeflik 
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“Bizim” Kıbrıs Tefrikası                                                                                       20. Bölüm

Babalarımızın elleri öpülür
Bir başka açıdan Lala Mustafa 

Paşa Camii-Mağusa
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hükümeti harbe iştirak et-
meyen diğer bazı devletler 
gibi, müttefik güçlerin muh-
temel “pasta artıklarından” 
bir pay kapabilmek ümidiyle 
23 Şubat 1945´te Almanya 
ve Japonya´ya karşı savaş 
ilân etmiştir.
II. Dünya Savaşı´na fiilen ka-
tılmadık. İyi ki de katılmamı-
şız. Buna rağmen merhum 
babamdan (1912-1997), 
halen hayatta olan 98 ya-
şındaki annemden, o günleri 
yaşayanlardan ve tarafsız 
tarihçilerin yazdıklarından 
öğrendiğime göre o yıllarda 
resmi statüko ile “sıcak” bir 
irtibatı bulunmayan sıradan 
vatandaşlar, başta köylüler 
olmak üzere aç, sefil ve pe-
rişan bir şekilde “süpürge to-
humu/ağaç kabuğu” yemeye 
muhtaç bırakılmış, ekmek 
dahil pek çok ihtiyaç mad-
desi “karneye” bağlanmıştı. 
Ayrıca Nazi Almanyası örnek 
alınarak çıkartılan “varlık 
vergisi kanunu“ ile (11 Ka-
sım 1942 -15 Mart 1944 ara-
sı) pek çok gayrimüslim zen-
gin vatandaşımız da mağdur 
edilmiştir.
***”
II. Dünya Savaşı´nda Kıbrıs-
Türklerinin “başına gelenler”
1 Eylül 1939´dan itibaren 
“Nazi Almanyası” bir yandan 
komşularını tanklarıyla, top-
larıyla ve irili ufaklı her çeşit 
“ölüm makineleriyle” taş taş 
üstünde kalmayacak şekilde 

yakıp yıkarken, öte yandan 
da gözünü uzaklara dik-
miş ve saldırılarını Akdeniz 
üzerinden Afrika´ya kadar 
genişletmiş, İngiliz toprağı 
olarak Kıbrıs adası da Alman 
ve İtalyan uçaklarının attığı 
bombalardan “nasibini al-
mıştı”. Adanın İngiliz valiliği 
Türk ve Rum gazetelerine 
verdiği ilanlarla adada gö-
nüllü asker toplamaya baş-
ladığını duyurdu. İngiliz hü-
kumeti savaşa katılacak her 
askere dolgun bir maaş da 
bağlayacaktı.
İşsizlikten ve geçim sıkın-
tısından “bunalan” 20 bin 
kadar rum, 10 bin kadar da 
Türk ile birlikte az sayıda-
ki Ermeni, Maronit ve Latin 
kökenli vatandaş “paralı as-
ker olmak için” adına “Kıbrıs 
Alayı” (Cyprus regiment/
zypern-regiment) denilen 
bu alaya kaydını yaptırdı. Pi-
yade, katırcı, mekanik, nakli-
ye ve paket sevkiyatı birlikle-
rinden oluşan Kıbrıs Alayı 12 
Nisan 1940´ta Limassol ya-
kınlarındaki Polemitya aske-
ri kampında askerlik talimine 
başladı.  
Cepheye gönderilen ilk sö-
mürge birliği, istihkâm gru-
bundan Kıbrıslı Türk katır-
cılardı. Bunlar aslında geri 
hizmetlerde çalıştırılmak 
üzere orduya yazılmışlar-
dı ama, durum hiç de öyle 
olmadı. Kendilerini bir süre 
sonra kanlı bir savaşın tam 
ortasında buldular. Katırcı-
lar ve diğer birlikler Fransa, 
Yunanistan, Girit, İtalya, Mı-
sır, Suriye ve Filistin'de hatta 
Etiyopya ve Libya'da İngiliz 
ordusuna hizmet verdiler. 
Araçların ulaşamayacağı 
bölgelere ekipman ve lojistik 
malzeme taşıdılar ve bekle-
medikleri bir anda Almanla-
ra karşı savaşan Fransız ve 
Yunan askerlerinin arasında 
yer almış oldular. 1941 yılın-
da Yunanistan-Kalamata'da 
ölenler haricinde, binlerce 
Türk ve Rum Almanlara esir 
düştü ve bunlar trenlerle 
peyderpey Almanya´ya ta-
şındı.
KKTC´nin eski başbakan ve 
cumhurbaşkanlarından Der-
viş Eroğlu'nun babası İzzet 
Eroğlu da bu alaya yazılan 
ve esir düşen Türkler arasın-

daydı. Derviş bey kendisinin 
o yıllarda henüz daha bir 
yaşında olduğunu bu yüz-
den babasını hatırlamadığı-
nı onu sadece fotoğraflarda 
gördüğünü anlatır. İzzet bey 
Girit´te esir olmuş ve 1943 
yılında ağır bir böbrek rahat-
sızlığı geçirerek orada vefat 
etmiştir. 
Aynı şekilde 1993- 2003 yıl-
ları arasında (güney) Kıbrıs 
Cumhuriyeti'nin dördüncü 
cumhurbaşkanı olan Glafkos 
Klerides de (Doğumu ve ölü-
mü 24.04.1919-15.11.2013 
Lefkoşa) Kıbrıs Alayı “as-
keri” iken kendisini sonun-
da Alman esir kamplarında 
(1942-1945) bulan Kıbrıslı 
bir Rumdur.   
1943'te adaya yaptığı kısa bir 
ziyarette Başbakan Winston 
Churchill Kıbrıs Alayı men-
suplarını “Onlar Libya'dan 
Dunkirk'e (Fransa'da) kadar 
bir çok savaş meydanında 
şerefle hizmet etmiş olan 
askerlerdir.” diyerek övmüş-
tür.
Trenlerle Almanya´ya gö-
türülen esirler Lamsdorf, 
Auschwitz ve Bergen-Belsen 
temerküz kamplarına yer-
leştirilmişlerdi. Ayrıca Girit, 
Fransa ve İtalya´da da esir 

tutulan Türkler vardı. Bunlar 
kamp günlerinden bahse-
derken kendilerine sadece 
akşamdan akşama içmekte 
zorlandıkları birer tas çorba 
verildiğini ve açlıktan dolayı 
kaburgalarının teker teker 
sayılabilecak bir hale gel-
diğini ve zaman zaman da 
başta soğuk su ile yapılanı 
olmak üzere çeşitli işken-
celere  maruz kaldıklarını 
anlatmışlardır. Savaşın ni-
hayetinde bir süre daha var-
lığını sürdüren “Kıbrıs Alayı” 
31 Mart 1950 tarihi itibariyle 
lağvedilmiştir.
Soydaşlarımızdan bir kıs-
mı savaşta öldü. Bir kısmı 
kayboldu. Bazıları gurbet 
elde esir kamplarında haya-
tını kaybetti. Bir kısmı da bir 
deri bir kemik kalmış şekilde 
ailelerine tekrar kavuşabil-
di. Yüzlerce hânenin tüten 
ocağı söndü, aileler perişan 
oldu. Analar kocasız veya 
yavrusuz, babalar evlatsız, 
çocuklar babasız kaldı. Allah 
o günleri bir daha yaşatma-
sın! Amin! Bitiş cümlemiz:                                                                                                                                
Nisa suresi 128. ayetten: 
...“Ves-sulhu hayr”...“…Ve 
barış hep hayırdır...” Evet 
asıl olan barıştır. Dünyamız 
için sadece barış ve esenlik-
ler diliyorum.

Merhum Kıbrıslı  Mehmet Nazım Efendi ve yol arkadaşım 
Yaşar Şadoğlu-Lefke

Oğul Serdar Denktaş, Başbakan yardımcısı-Baba rauf Denktaş 
merhum Cumhurbaşkanı- Mehmet Ali Talat Başbakan

Lala Mustafa Paşa Camii 
önünde-Mağusa
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İSTANBUL (AA) - Anadolu 
Ajan-sı'nın Global İletişim Or-
tağı olduğu MÜSİAD EXPO Ti-
caret Fuarı 2022, TÜYAP İstan-
bul Fuar ve Kongre Merkezi'nde 
yapıldı.
Etkinliğin açılışında konuşan 
Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (MÜSİAD) Ge-
nel Başkanı Mahmut Asmalı, 
MÜSİAD’ın büyük bir teşkilat 
olduğunu kaydetti.
MÜSİAD'ın 13 bini aşkın üye-
si ve üyelerinin temsil ettiği 
60 bin işletme ile 2 milyon ki-
şiye istihdam sağladığını bil-
diren Asmalı, "Bu yıl 19. kez 
kapılarını açan MÜSİAD EXPO 

Türkiye’nin 2023 ihracat hede-
fini gerçekleştirmek noktasın-
da önemli bir misyon üstlen-
miştir. MÜSİAD EXPO 2022 ile 
Türkiye’nin üretim ve ihracat 
vizyonunu çok daha ileri bir 
seviyeye taşımayı arzu etmek-
teyiz.” dedi.
Üretim, yatırım ve ihracat üç-
geninde yeni pazarlara açı-
lacakları, dinamik iş birlikleri 
kuracakları küresel bir orga-
nizasyona imza attıklarını ak-
taran Asmalı, “MÜSİAD EXPO 
çerçevesinde gerçekleşecek 
iş birlikleri ve yatırım projek-
siyonlarıyla yaklaşık 5 milyar 
dolarlık iş bağlantısına vesile 

MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı'na Yoğun Katılım
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başka-
nı Mahmut Asmalı: "MÜSİAD EXPO çerçevesinde ger-
çekleşecek iş birlikleri ve yatırım projeksiyonlarıyla 
yaklaşık 5 milyar dolarlık iş bağlantısına vesile olmayı 
hedefliyoruz"
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EN HÜZÜNLÜ GÜNÜNÜZDE YANINIZDAYIZ
IN SCHWEREN STUNDEN SIND WIR BEI IHNEN

HERKES ÖLECEK YAŞTADIR / DER TOD KENNT KEIN ALTER

MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı'na Yoğun Katılım
olmayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız recep Tay-
yip Erdoğan’ının da altını çizdiği üzere Türkiye 2023 yılında 
300 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedeflemektedir. Ülke-
miz küresel salgının ardından bu yıl üretim, ihracat ve iş 
birliği stratejileri açısından katma değerli bir sürece imza 
attı.” şeklinde konuştu.
Fuara, MÜSİAD Avrupa Dönem Başkanı Bahattin Yılmaz, 
MÜSİAD Avrupa Ticareti ve ihracatı Geliştirme Başka-
nı Musa Aydın, MÜSİAD Hessen Başkanı Muhsin Kıdık, 

MÜSİAD Karlsruhe Başkanı Kamil Manzak, Ekspertiz (KFZ-
Impact Gutachter) Muhammet Şahin ve çok sayıda iş insanı 
katıldı. 
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Katarakt, görme kalitesinde azalma ve 
renklerde soluklaşma gibi şikayetlerle 
neden olan ve kişinin günlük hayatını 
ciddi boyutta aksata bir göz hastalığı-
dır. Özellikle ileri yaşlarda çok sık görü-
len katarakt erken teşhis ve doğru teda-
vi ile kolayca çözülebilen bir sorundur. 
Katarakt, ortalama 55-60 yaşlarda göz 
merceğinde hafif bir matlaşma ve sert-
leşme başlar. Belirtileri arasında renk-
lerin canlılığında ve görme kalitesin-
de azalma, araba farlarından rahatsız 
olma, alacakaranlıkta ve sisli havalarda 
detayları görememe bulunur. Katarakt 
hastaları renkleri daha çok pastel ton-
larda görür. Katarak her yaşta oluşabilir, 
bebekler kataraktlı doğabilir. Katarakt, 
ilaçla veya gözlükle tedavi edilemez ve 
hastalığın tek tedavi yöntemi ameliyat-
tır.

Katarakt nedir?

Göz bebeğinin hemen arkasında yer 
alan lensin şeffaflığını yitirerek, göz 
merceğinin matlaşması ile ortaya çıkan 
göz hastalığına katarakt denir. Halk di-
linde göz perdesi veya aksu olarak da 
adlandırılır. Katarakt hastalarının görme 
yetileri buğulanmış bir camın arkasın-
dan bakıyormuş gibi bozulur. Özellikle 
yaşlılıkla birlikte çok artar ancak daha 
genç yaşlarda da görülebilir. Bu tip ka-
tarak başta şeker, diğer sistem hastalık-
ları, uzun süreli kortizonlu ilaç kullanımı, 
uyuşturucular ve göz yaralanmaları gibi 
nedenlerle ortaya çıkabilir.

Katarakt neden olur?

Göz Lensi çoğunlukla su ve proteinden 
oluşur. Şeffaflığını içeriğindeki protein-
lerin özel yapılarından alır ve bu şekilde 

ışığın eksiksiz geçmesini sağlar. Yaşla 
birlikte su ve protein yapısı değişen len-
sin belli alanlarında şeffaflık azalmaya 
başlar. Yaşlanan ve şeffaflığı azalan 
lensin zaman içerisinde ışık geçirgenli-
ği azalır ve katarakt oluşur. Kataraktlar 
genellikle yavaş oluşurlar. Ağrı, sulan-
ma, kızarma yoktur. Bazı kataraktlar, 
görüşü ciddi şekilde azaltacak düzeye 
ulaşmazken, bazıları görmeyi bütünüy-
le engeller. Bir kataraktın görüşü etki-
lemesi, büyüklüğüne, yoğunluğuna ve 
mercekte oluştuğu yere bağlıdır.

KATArAKT BELİrTİLErİ

– Görmede yavaş yavaş azalma
– Işığa hassasiyet (göz kamaşması)
– Çift görme
– Okuma zorluğu
– Gece görüşünde bozulma
– Renklerde soluklaşma veya sararma
– Gözlük numaralarının sık değişmesi

  Katarakt Teşhisi?

Katarakt tanısı biyomikroskop ile konur.
Katarakt tanısı biyomikroskop muaye-
nesi ile konulmaktadır. Katarakt bulgu-
ları lenste su tutulması, matlık, lensin 
şişmesi ve renk değiştirerek sarı-gri 
renk halini alması şeklinde açıklan-
maktadır. Hastalar gözlük takmalarına 
rağmen yakını ve uzağı iyi göremezler 
ve bunun gözlükten kaynaklanan bir 
problem olduğunu düşünürler oysa ki 
problem katarakt nedeniyle ortaya çık-
maktadır.

KATArAKT İÇİN rİSK FAKTörLErİ

Katarakt riskinizi artıran faktörler şun-
lardır:
– Artan yaş
– Diyabet
– Güneş ışığına aşırı maruz kalma
– Sigara içmek
– Şişmanlık
– Yüksek tansiyon
– Önceki göz yaralanması veya iltihap
– Önceki göz ameliyatı
– Kortikosteroid ilaçların uzun süreli 
kullanımı
– Aşırı miktarda alkol kullanmak
Diyabet de katarakt nedeni olabilir
Travma, gözde uzun süre kullanılan 

damlalar ve diyabet gibi bazı sistemik 
hastalıkları kataraktı beklenilenden 
daha erken ortaya çıkarmaktadır. Erken 
evre kataraktta gözdeki lensin şişmesi 
ve su tutmasına bağlı olarak hastaların 
yakını eskisine göre daha iyi, hatta ya-
kın gözlüğü kullanmadan görebilmeleri 
hastalık belirtisi olarak algılanmalıdır.

KATArAKT TEDAVİSİ

Katarak tedavisinde tek seçenek ame-
liyattır. Katarakt görme keskinliğini belli 
bir seviyeye azalttığındamutlaka tedavi 
edilmesi gerekir. Başlangıç seviyesinde 
katarak hastanın mesleki fonksiyonları-
nı veya günlük yaşamını olumsuz etki-
lemeye başladıysa erken evrede tedavi 
edilebilir. Katarakt cerrahisinde son yıl-
larda önemli yenilikler yaşanmaktadır. 
Premium göz içi lenslerin kullanımıy-
la birlikte hastalar katarakt ameliyatı 
sonrası yaşamlarını eskiye oranla daha 
konforlu bir şekilde sürdürebilmekte 
ve multifokal göz içi lensler sayesinde 
gözlük kullanmadan uzağı ve yakını ra-
hatça görebilmektedir.
Katarakt cerrahisi, matlaşmış lensin 
çıkarılmasını ve yapay lensle değiştiril-
mesini içerir. Göz içi lensi olarak adlan-
dırılan yapay lens, doğal merceğinizle 
aynı yere yerleştirilir.
Bazı insanlar için, diğer göz problemleri 
nedeniyle yapay bir lens kullanımı uy-
gun olmamaktadır. Bu durumlarda, ka-
tarakt giderildikten sonra görme, gözlük 
veya kontakt lensler ile düzeltilebilir.
Katarakt cerrahisi genellikle ayakta 
tedavi edilir, bu da ameliyattan sonra 
hastanede kalmanız gerekmeyeceği 
anlamına gelir. Katarakt ameliyatı sıra-
sında, göz doktorunuz göz çevresindeki 
bölgeyi uyuşturmak için lokal anestezi 
kullanır, ancak genellikle prosedür sıra-
sında uyanık kalırsınız.
Katarakt cerrahisi genellikle güvenlidir, 
ancak enfeksiyon ve kanama riski taşır. 
Katarakt cerrahisi retina dekolmanı ris-
kini artırır. İşlemden sonra, birkaç gün 
rahatsızlık hissedersiniz. İyileşme ge-
nellikle sekiz hafta içinde gerçekleşir.
Her iki gözde katarakt cerrahisine ihti-
yacınız varsa, doktorunuz ilk ameliyat-
tan sonra iyileştikten sonra ikinci gözde 
kataraktı çıkarmak için ameliyat planla-
yacaktır.
Sağlıcakla kalın.

Sağlık Köşesi

Dr. ÖMER İPAR
 (Assistenzarzt  

Augenheilkunde)

Katarakt Nedir? Neden olur? 
Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri?
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Netzwerkkabel

Koaxialkabel

Lautsprecherkabel

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

mehr als 20 Koaxialkabel varianten, 
sowie  Zubehör und Werkzeuge erhältlich

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

Auf der Bleiche 29 
42289 Wuppertal

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

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

TEC & TEC GmbH
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Değerli Okurlarımız,  
Skytrax tarafından düzen-
lenen Dünya 2022 Hava-
yolu ödüllerinde, dünyanın 
en iyi Tatil Havayolu ödü-
lünün sahibi SunExpress 
oldu. Türk Hava Yolları ve 
Lufthansa’nın ortak kuru-
luşu SunExpress, havacılık 
sektörünün Oscar’ı olarak 
bilinen Skytrax Dünya Hava 
Yolu Ödülleri’nde “Dünyanın 
En İyi Tatil Hava Yolu” ödü-
lüne layık görüldü.
SunExpress CEO'su Max 
Kownatzki: „Bu prestij-
li ödüle yolcularımız tara-
fında layık görüldüğümüz 
için çok mutluyuz. İşimizin 
merkezine her zaman mi-
safirlerimizi koyuyoruz ve 
onlara yolculuklarının her 
anında mümkün olan en iyi 
deneyimi sunmak için ça-
lışıyoruz. Havacılık sektörü 
için zorlu geçen son iki yılın 
ardından Dünya Hava Yolla-
rı Ödülleri’nde elde ettiğimiz 
bu büyük başarı, misafirleri-
miz için gösterdiğimiz üstün 
çabanın en güzel göstergesi 
oldu. Bu ödülün doğrudan 
yolculardan gelen geri bil-
dirimlere dayanması ve bu 
vesileyle tüm ekiplerimizin 
özverili çalışmalarının mi-
safirlerimiz tarafından tak-
dir edildiğini görmek bizim 

için büyük bir 
mutluluk kayna-
ğı. Değerli misa-
firlerimize ve her 
gün aynı tutku ve 
profesyonellikle 
m i s a f i r l e r i m i -
ze en iyi şekilde 
hizmet veren eki-
bimize teşekkür 
ederim. Misafir-
lerimizin beklenti 
ve taleplerini dik-
katle dinlemeye, 
havada ve yerde 
ürün ve hizmet-
lerimize yatırım 
yapmaya devam 
edeceğiz.” Su-
nExpress geçtiği-
miz son 3 senede 
Türkiye'nin en iyi 
Tatil Havayolu 
olarak seçilmiş-

ti. SunExpress, Air Transat, 
TUI Airways, TUIfly ve Viet-
ravel Airlines gibi şirketlerin 
önünde 1. sırada yer aldı. 
Skytrex ödülünü SunExp-
ress CEO´su Max Kownatzki 
ve THY yönetim kurulu Baş-
kanı Ahmet Bolat tarafından 
alındı.  

Avrupa'nın en iyi 
Havayolu Türk
 Havayolları  

Skytrax 2022 eğerlendir-
melerine göre Türk Hava 
Yolları Dünyanın en iyi 10 
Havayollarından biri ola-
rak seçildi. İlk sırada Qatar 
Airways bulunurken ikinci 
sırada Singapur Havayolla-
rı üçüncü Emirates olurken, 
Türk Havayolları 7. Sırada 
yer aldı. Türk Hava Yolları 
aynı zamanda "Avrupa'nın 
En İyi Hava Yolu" şirketi ola-
rak seçildi. 

SunExpress - Havali-
manı'ndaki CheckIN 
işlemleri artık ücretli 
olacak 

Havayolundan resmi bir 
açıklama henüz gelmese-
de aerotelegraph.com ha-
berine göre 26 Mart 2023 
tarihinden itibaren Online 

CheckIN yapmayan yolcu-
lar için, Havalimanı CheckIN 
kontuarında yolcu başına 
5,00€ talep edilecek. Yurtdı-
şı uçuşları için geçerli olan 
bu kural, yurtiçi uçuşların-
da CheckIN işlemi ücretsiz 
olması bekleniliyor. Online 
Check-in oranının artmasıy-
la birlikte, önümüzdeki yaz 
sürecin mümkün olduğunca 
sorunsuz hale getirilmesi 
hedefleniyor. 

Kayseri’de 8 milyon 
yolcu kapasiteli
Havalimanı  

Kayseri Havalimanı Yeni 
Terminal Binası inşaatında 
çalışmalar devam ediyor. 
Kayseri Büyükşehir Bele-
diyesinden yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Belediye 
Başkanı Memduh Büyük-
kılıç, 1 milyar 200 milyon 
liraya mal olacak, 8 milyon 
yolcuya hizmet vermesi 
hedeflenen Kayseri Hava-
limanı Yeni Terminal Bina-

sı’ndaki inşaat çalışmalarını 
yerinde inceledi. Havalimanı 
ve terminal binası, dış hat 
ile iç hatlarda 5 bagaj kon-
veyörü, güç merkezi binası, 
apron alanı taksi yolu ile 90 
bin metrekare, nizamiye bi-
nası ve yeni ARFF binası gibi 
alanlar 51 bin metrekareden 
oluşacak. 

Korean Airlines uçağı 
üçüncü iniş deneme-
sinde pistten çıktı 

Seul-Cebu seferini gerçek-
leştiren Korean Air Lines 
A330-300 tipi yolcu uçağı 
Cebu’ya inişte pistten çıktı. 
Yolcu ve mürettebat dahil 
173 kişinin bulunduğu Ko-
rean Airlines uçağı olumsuz 
hava koşulları nedeniyle 
Filipinler’in Cebu kentindeki 
havalimanına iniş yaparken 
pistten çıktı. Uçağın iniş 
yapmadan önce iki kez pisti 
pas geçtiği, üçüncü seferin-
de ise pistten çıktığı belirtil-
di.

HAVACILIK

MEHMET KESER

E-mail: info@garantimedia.de
Web    : www.garantimedia.de

Tel.: 0178 61 61 108

Hedef kitlenize ulaşmanın 
 en kısa yolu...

Dünyanın en iyi Tatil 
Havayolu SunExpress
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Avrupa Elazığlılar Derneği açılışı öncesi 
cuma namazı Wiesbaden Vahdet Camii'nde 
eda edildi. 

Daha sonra Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer bera-
berindeki heyet ile birlikte Wellritzstrasse ve çevresinde-
ki esnafları ziyaret etti. Vatandaşlar Başkonsolos Erdem 
Tunçer'i karşılarında görünce sevincini ve şaşkınlığını 
gizleyemediler. Esnaflar, devlet ile vatandaş buluşma-
sından memnun olduklarını belirttiler.

Daha sonra Avrupa Elazığlılar Derneği'nin yeni yerleş-
kesi Christoff- Ruthof Weg 10, 55252 Mainz/Kastel de 
açılışı yapıldı. Açılışa çok sayıda seçkin davetliler kaıldı.

Avrupa Elazığlılar Derneği Genel Sekreteri Dr. Ahmet Yıl-
maz yaptığı açıklamada; Avrupa’da yaşayan Elazığlıları 
bir çatı altında toplamayı amaçladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Ahmet Minder ve İs-
rafil Kışla ise açılışa katılanlara Cumhurbaşkanı Recep 

Avrupa Elazığlılar 
Derneği Mainz'de 
Açıldı

Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Birlik ve beraberlik or-
tamının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdiler.

Avrupa Elazığlılar Derneği Başkanı Muharrem Akan ise, 
büyük ve güçlü bir aile olduklarını belirtti. Hedeflerinin 
öncü bir STK olduğunu ifade etti.

Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer yaptığı açıkla-
mada; ''Toplumumuz neredeyse biz oradayız. Örfümüze, 
adetimize, geleneğimize, göreneğimize, milli kültürümü-
ze sahip çıkarak daha büyük yarınlar inşa edeceğiz” dedi.
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Kimisi sıratı şimşek misali
Kimi ağır aksak geçerken gördüm
Kimisi bir günde bir metre kadar
Kimini sürünür giderken gördüm

Bazısı aldırmaz ağırdan geçer
Cehennem ateşi sönerken gördüm
Sanmıştım peygamber belki de veli
Rahmana ram olmuş aşıklar gördüm

Bunların duruşu geçmesi başka
Değişik libasta dervişler gördüm
Sırat değil sanki geçilen mekân
Halaylar çekerek geçenler gördüm

Köprünün başında durmuş ulular
Ümmetin elinden tutarken gördüm
Tellallar durmadan anons ediyor
Kimini müridin ararken gördüm

Niceki zenginler fakire dönmüş
Nice fakirleri milyoner gördüm
Kibiri sırtında taşınmaz yükü
Müstehak müstakı bulurken gördüm

Mahşerde hepside anadan üryan
Nefsiyle boğuşan insanlar gördüm
Korkunun hesaba yokmuş faydası
Belimin hilale dönmüşe gördüm

03-01-2012 Köln

Mahşer-4

Halil 
İbrahimoğlu

Değerli okuyucularım,

Bu ayki konumuz, ödemekte ol-
duğunuz kredinizi yeniden yapı-
landırma ve tasarruf etmek ola-
cak.

Yükselen kredi faiz oranları ve 
piyasa koşullarının yarattığı re-
kabet sonucu mevcut kredileri-
nizi yeniden yapılandırıp büyük 
kazançlar sağlayabilirsiniz.

Son yıllarda bankaların tüketici 
kredisi faiz oranları önemli ölçü-
de düştü.

Daha önce eski koşullarla yüksek 
faizli kredi kullananlar, günümü-
zün faiz oranlarıyla anlamlı dere-
cede yüksek faiz ödemektedir.

Günümüzün düşük faizlerinden 
faydalanmanın enw kolay ve hızlı 
yolu ödemekte olduğunuz krediyi 
yeniden yapılandırmaktır.

Yeniden kredi yapılanmasında 
başka bir bankadan mevcut kredi 
borcunuz miktarında düşük faizli 
kredi alınır ve sizin için çok daha 
uygun geri ödeme koşulları sağ-
lanabilir.

Üstelik normal şartlarda eski 
kredinizin yeniden yapılandırıl-
masındaki işlemlerle müşterile-
rimiz ilgilenmiyor.

Siz yürüyen yüksek faizli banka-
dan aktüel borcunu öğrenebili-
yorsunuz.(Ablosesumme)

Sonra en uygun düşük faizli ve 
düşük taksitle bankayı buluyor-
sunuz.

Kredinizin yeniden yapılanmasını 
onaylayan yeni banka, eski ban-
kadaki kredi borcunuzu sizin için 
kapatıyor.

Yeniden kredi yapılandırma ile 
yapmış olduğunuz tasarruf ile 
başka ihtiyaçlarınızı karşılayabi-
lirsiniz. Mesela güzel bir Türkiye 
tatili, elektronik eşya veya alaca-
ğınız yeni mobilyalar ile evinizi 
yeniden döşeyebilirsiniz. Gere-
ğinden fazla kredi ödemeyin.

Bütün kredi ve bankalarla ilgi-
li sorularınızda size her zaman 
yardımcı olmaya hazırız.

Kredinizi 
yeniden
yapılandırın 
ve tasarruf 
edin!

Finans - EMLAK
Köşesi

ORHAN DÖNMEZ
Finanzberater

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



Kasım 2022 43

www.dekushop.de

Ihr Fachgroßhandel
www.dekushop.de

für Hygieneartikel, Reinigungsbedarf
und Arbeitsschutzartikel
Reinigungsmittel, Reinigungsgeräte sowie auch alles rund 
um den Arbeitsschutz von Top-Marken.

EMAIL:     INFO@DEKUSHOP.DE

TELEFON:  0800 55 22 600

ADRESSE:   LINDLEYSTR. 7

         60314 FRANKFURT A.M.

www.dekushop.de  www.dekushop.de  www.dekushop.de  www.dekushop.de  www.dekushop.de www.dekushop.de  www.dekushop.de  www.dekushop.de  
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Almanya’nın İLK ve TEK HELAL Steakhouse’u 

FRANKFURT ve  MANNHEIM’da

www.medina-steakhouse.de

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

Tel.: 069 / 21 00 66 35

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

Çok Yakında Hizmetinizde...Zeil 39
 Frankfurt


