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Doch jeder Anfang ist auch mit einem 
Ende verbunden. Nach einem wunder-
schönen Frühling und einem magischen 
Sommer werden Herbst und Winter fol-
gen. Auch hier werden wir wieder Zeu-
gen einzigartiger Naturphänomene sein: 
Bunte Blätter werden die kommende 
Herbstzeit untermalen. Das Herabfal-
len der farbenprächtigen, welken Blätter 
werden zum Winter überleiten, der uns 
mit seiner Frostigkeit und seinen kristall-
klaren Nächten begrüßen wird.

All diese Naturerlebnisse haben ihren 
eigenen Charakter und Schönheiten 
und es wirkt, als ob sie eine Ähnlichkeit 
mit den neuen katastrophalen Ereignis-
sen aufweisen, die die Welt um uns um-
geben und das aktuelle politische Klima 
prägen. Global, national und regional 
ändert sich der Rhythmus der Dinge 
nicht. Auch in der Wirtschaft fallen zuerst 
die Blätter und im Anschluss weht ein 
kalter Wind. Eine positive Einstellung zu 
haben ist wichtig und vorteilhaft. Wenn 
jedoch ein realistischer Blickwinkel bei-
behalten werden soll, kann es schwierig 
werden optimistisch zu bleiben und sich 
eine bessere Zukunft vorzustellen. Für 
viele ist klar: Wir driften auf eine große 
Krise zu, die sich gleich aus mehreren 
Richtungen aufdrängt. Energiekrise, Kli-
makrise, Covid-Krise, Wirtschaftskrise, 
Ernährungskrise, Migrationskrise, sozi-
ale Krise. Eine Krise jagt die nächste. 
Es wird eine größere Krise als die nach 
dem Zweiten Weltkrieg erwartet. Zudem 
sind die Krisenketten, in denen wir uns 
befinden, vielschichtiger und komple-
xer. Neben einer großen Ungewissheit 
herrscht auch eine Prise Pessimismus.

Besonders die Auswirkungen der Ener-
giekrise und der hohen Inflation auf 
unser tägliches Leben werden in na-
her Zukunft enorm sein. Diese riesigen 

Editorial 

Vor kurzem endete ein wunderbarer 
Sommer. Die Straßen und Plätze Re-
gensburgs, die mit ihrer Schönheit 
glänzen konnten, entfalteten unter der 
Sonne eine wunderbare Atmosphäre. 
Endlich kehrte nach vielen Problemen 
wieder ein wenig Freude ein. Auch 
wenn die Pandemie noch nicht zu Ende 
ist, konnte uns trotzdem angesehen 
werden, welche Last von uns abgefallen 
war. Cafés und Restaurants füllten sich 
und der Tourismus wurde wiederbelebt. 
Es war immer und überall zu sehen, 
wie Leute sich unterhielten, junge Men-
schen Spaß hatten und Kinder herum-
liefen. Festivals wurden nicht abgesagt, 
wir hatten Spaß in vollen Zügen. Die  
Bevölkerung konnte beim Schwimmen, 
Radfahren, Laufen und Spazierenge-
hen gesehen werden. Parks, Plätze 
und Flussufer waren dabei die Anzie-
hungspunkte lauer Sommertage. Unse-
re schöne Stadt konnte diesen Sommer 
endlich wieder ihr volles Potenzial an 
Ausruhen und Ausleben anbieten.
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Herausforderungen für Regierungen auf 
Kommunal-, Landes- und Bundesebe-
ne könnten die soziale Unzufriedenheit 
weiter verstärken und möglicherwei-
se eine Revolte auslösen. Wir werden 
sehen, wie erfolgreich die Botschaften 
der Politik in Bezug auf Solidarität und 
Zusammenhalt der Gesellschaft aufge-
nommen werden, um die Krisenzeit mit 
so wenig Schaden wie möglich zu über-
stehen. In der Zwischenzeit sollten wir 
uns besser auf den Winter vorbereiten. 
Es scheint nämlich, als würde er uns 
sehr hart treffen.
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Reisen im Jahr 2022 
Da die Corona-Pandemie anscheinend 
im Sommer immer eine „kleine Pause“ 
einlegt, stürmten alle Reisewilligen, die 
sich in den letzten Monaten ruhig ver-
halten mussten, so schnell wie möglich 
in den Urlaub. Doch viele von ihnen 
mussten diesen Sommer ein regelrech-
tes Chaos an den Flughäfen miterleben. 
Flüge wurden kurzfristig verschoben 
oder abgesagt. Die Warteschlangen 
an den Sicherheitskontrollen und Ge-
päckausgaben waren ellenlang und ei-
nige Passagiere mussten sogar in den 
Flughäfen übernachten.

Nicht nur, dass sich das Flug-Chaos auf 
die Geduld ausgewirkt hat – auch der 
Geldbeutel musste leiden. Aufgrund der 
steigenden Energie- und Spritpreise, 
wegen des Krieges in der Ukraine, wa-
ren Flüge so teuer wie schon lange nicht 
mehr. Nach einer veröffentlichten Statis-
tik des Bundesverbandes der Deutschen 
Luftverkehrswirtschaft (BDL) stiegen die 
Preise im Vergleich zum zweiten Quartal 
2019 in diesem Quartal insgesamt um 
ca. 24% an. Im innerdeutschen Flug-
verkehr war ein Anstieg um 20% zu ver-
zeichnen, im Europa-Verkehr sogar bis 
zu 69%.

Corona, Krieg, Inflation: Die wohl einzig 
gute und günstige Nachricht in diesem 
Jahr war die Einführung des 9 €-Tickets, 
das die Bundesregierung als Teil des 
Energieentlastungspaketes eingeführt 
hatte. Damit konnten die Bürgerinnen 
und Bürger deutschlandweit mit Bussen 
und Bahnen im Nah- und Regionalver-
kehr für die Monate Juni, Juli und August 
2022 für nur 9 € im Monat fahren.
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Zum 9 €-Ticket habe ich mir die Mei-
nung von drei Personen eingeholt:

Welche Strecke hast du mit dem 9 €-Ti-
cket zurückgelegt und was war dein 
Ziel?

Darinka (33):
Ich benutzte die Bahn für die Fahrt in 
Baden-Württemberg war zwischen Bad 
Urach und Stuttgart Hauptbahnhof mit 
Umstieg in Metzingen. Als Ziel hatte ich 
den CSD in Stuttgart.

Oliver (29):
Das 9€-Ticket kam bei mir auf der Stre-
cke von Regensburg nach München 
zum Einsatz. Meine Ziele waren der 
Besuch von Freunden und gemeinsame 
Ausflüge.

Maike (25):
Meine Strecke war von Regensburg 
über München nach Oberstdorf. Dort 
startet ich meine Alpenüberquerung wei-
ter nach Italien.

Welche Erfahrungen hast du auf der 
Fahrt gemacht?

Darinka:
Zwischen Bad Urach und Metzingen 
hatten wir einen Sitzplatz. Jedoch war 
der Zug rappelvoll, sodass man dau-
ernd einen Rucksack oder Ellenbogen 
vor der Nase oder im Gesicht hatte. 

Von Metzingen nach Stuttgart hatten wir 
keinen Sitzplatz, es war wieder übervoll 
und sehr, sehr stickig.

Auf der Rückfahrt zwischen Stuttgart 
und Metzingen haben wir einen Platz 
bekommen, allerdings auch hier wie-
der mit Verspätung und übervoll plus 
genervte Fahrgäste. Den Anschlusszug 
von Metzingen nach Bad Urach haben 
wir nicht mehr erreicht. Es handelte sich 
um fünf Minuten, aber der Zug wartete 
nicht. Der nächste Zug wäre eine Stun-
de später gekommen. Wir haben uns 

dann mit dem Auto von einem Freund 
abholen lassen, da wir am nächsten Tag 
arbeiten mussten. Also komplett an un-
serem Ziel vorbei, die Umwelt zu scho-
nen.

Oliver:
Der Zug war meistens voll. Einmal 
musste man stark verlangsamt fahren 
und kam verspätet in Regensburg wie-
der an. Einen Sitzplatz hatte ich aber 
immer. Es waren aber definitiv mehr 
Menschen als sonst unterwegs.

Maike:
Die Fahrt war total angenehm und bei-
de Züge von Regensburg nach Mün-
chen und von München nach Oberstdorf 
waren ziemlich leer und ich hatte einen 
Sitzplatz.

Hättest du dieselbe Strecke auch 
ohne das vergünstigte Ticket zurück-
gelegt oder wärst du mit alternativen 
Verkehrsmitteln gefahren?

Darinka:
Wir wären wahrscheinlich so und so mit 
dem Zug gefahren, nach diesem Erleb-
nis hatten wir aber keine Lust mehr da-
rauf. Dann nimmt man lieber das Auto, 
kommt pünktlich an, keine überfüllten 
Züge, Haut an Haut mit Masken und sti-
ckigen Zugkabinen. Eventuell fahren wir 
wieder mit dem Zug, wenn es kein neun 
Euro Ticket mehr gibt, in der Hoffnung, 
dass dann nicht alles übervoll ist. Ande-
rerseits ist der Preis natürlich mit neun 
Euro unschlagbar. Aufgrund dessen hat-
ten wir überhaupt geplant mit dem Zug 
zu fahren.

Oliver:
Ohne 9€-Ticket wäre ich wohl nicht so 
oft mit dem Zug gefahren.

Maike:
Ich hatte 5 Monate zuvor ein Ticket für 
diese Strecke gekauft (53 Euro), wel-
ches ich dann mit der Einführung des 
9€-Tickets storniert habe.

Maike (25) wurde mit dem 
9€-Ticket zur Alpencrosserin 
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Würdest du dir wünschen, dass das 
Angebot über dem August hinaus 
noch weiterlaufen würde? 

Darinka:
Schwierig. Man hat nach diesem Erleb-
nis eigentlich keine Lust mehr darauf, 
da man einfach eindeutig sah, dass 
das Konzept des neun Euro Tickets 
nicht durchdacht war. Es hätte viel mehr 
Waggons gebraucht, um den Ansturm 
an Fahrgästen aufzufangen. Obendrein 
erwischt man sich wutentbrannt, wenn 
man an all die Covid-Maßnahmen denkt, 
die wieder drohen und dann dieses eng 
an eng miterlebt und weiß, dass auch die 
Politik Verantwortung daran trägt.

Oliver:
Ich wäre froh, wenn es eine Lösung 
geben würde, um den ÖPNV weiter at-
traktiv zu halten. Jedoch nicht um jeden 
Preis, da die Auslastung insgesamt zu 
hoch war.

Maike:
Ja ich würde es mir wünschen, dass das 
9€ Ticket weiter bestehen würde. 

Was kannst du als allgemeines Fazit 
zum 9€-Ticket sagen?
 
Darinka:
Man hat stark den Eindruck bekommen, 
dass das 9€-Ticket Stammgäste ver-
grault oder wütend gemacht hat und 
Leute, die mal reinschnuppern wollten 
auf den Nenner gebracht hat, es nie wie-
der zu versuchen.

Oliver:
Es bräuchte eine Lösung für die Betrei-
ber und Verantwortlichen, damit sie den 
Ansturm und damit verbundenen Service 
schultern können.

Maike:
Es war ein tolles Gefühl zu wissen, dass 
ich für nur 9 Euro in den Urlaub gefah-
ren bin und den Rest dann gelaufen bin. 
Nachhaltiger kann man nicht reisen! 

Alles in allem zeigt sich also, dass das 
9€-Ticket durchaus geteilte Meinungen 
hervorruft. Einerseits ist dies ein Ticket 
mit einem unschlagbaren Preis um zu-
sätzlich noch nachhaltig zu reisen, was 

andererseits aber etwas zu Lasten der 
Organisation und des Reisekomforts 
gehen kann. Wünschenswert bleibt den-
noch, dass auch in Zukunft wegen der 
steigenden Energiepreise der öffentliche 
Nahverkehr weiter attraktiver gemacht 
wird – und das vor allem in preislicher 
Hinsicht.

PRIVATE 
SHOPPING

für Gruppen mit

DAMEN & HERRENMODE
Größen 34 – 48 (auch große Größen)

SCHUHE, HANDTASCHEN
UND ACCESSOIRES

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo - Fr:  10:00 -18:00 Uhr
Samstag: 10:00 -13:00 Uhr
Außerhalb der Öff nungszeiten 
auch gerne mit Termin.

Anton-Günther-Str. 2 
93073 Neutraubling 

�        09401-912 09 07
�        �         nurhan_mode

DIESE & VIELE ANDERE MARKEN SIND IM LADEN ERHÄLTLICH

Snacks & Drinks

Samstag: 10:00 -13:00 Uhr
Außerhalb der Öff nungszeiten 

09401-912 09 07

SHOPPING
für Gruppen mit

Snacks & Drinks
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DENİZ ZELLUH
Regensburg Haber
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Jugend-Projekt „Nachtschicht“ für ein besseres Miteinander
Wenn die Tage lang und die Temperatu-
ren sommerlich hoch sind, wird es in der 
Regensburger Altstadt lebhaft und laut. 
Die Stadtbewohner selbst, vor allem 
junge Leute, aber auch viele Gäste von 
außerhalb strömen dann in die wunder-
schöne Regensburger Innenstadt. Der 
Dom, die Steinerne Brücke, die Donau 
und die Grünflächen mitten in der Stadt 
sind nicht nur schöne Kulisse, sondern 
laden geradezu dazu ein, es sich mal so 
richtig gut gehen zu lassen.

Regensburg ist das Zentrum Ostbay-
erns. Das wirtschaftliche Zentrum, das 
kulturelle Zentrum - und eben auch das 
Zentrum für Feiern und Freizeit. Mit mei-
ner Familie wohne ich selbst gerne in der 
Altstadt und auch direkt an der Donau. 
Die Konflikte zwischen denen, die in der 
Altstadt feiern wollen, und denen, die 
hier leben und auch mal schlafen wollen, 
kann ich daher gut nachvollziehen. Als 
Bürgermeisterin für Jugend, Senioren, 
Soziales und Sport habe ich im Rah-
men der Jugendarbeit überlegt, wie man 
beides unter einen Hut bringen kann. In 
unserem Projekt „Nachtschicht“ sind seit 
einigen Monaten 14 junge Leute unter 30 
Jahren im Einsatz, um mit dem Partyvolk 
auf der Jahninsel, am Grieser Spitz und 
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DR. ASTRID FREUDENSTEIN
Bürgermeisterin 

Stadt Regensburg

auf den Altstadtplätzen ins Gespräch zu 
kommen. Bei schönem Wetter immer am 
Donnerstag, Freitag und Samstag in den 
Abend- und Nachtstunden gehen die 
„Nachtschicht“-Leute raus und mischen 
sich unter die Feiernden. Ein Fragebo-
gen auf dem Tablet soll den Gespräch-
seinstieg erleichtern. Woher kommt Ihr? 
Wo wollt Ihr Euch treffen? Habt Ihr Alko-
hol im Gepäck? Solche und noch mehr 
Fragen sollen helfen, miteinander in 
Austausch zu kommen.

Das Amt für kommunale Jugendarbeit 
und die Jugendschutzstelle der Stadt 
Regensburg organisieren das Projekt. 
Nach den ersten Wochen kann ich sa-
gen: Das läuft gut. Die jungen Leute 
sind froh, dass sie auch mal ihre Sicht 
der Dinge an die Stadt transportieren 
können. Viele wollen zum Beispiel ih-
ren Müll ordentlich entsorgen, nur sind 
spätabends oft schon alle Mülleimer voll. 
Auch die Polizei zieht nach den ersten 
Wochen eine rundum positive Zwischen-
bilanz. Die Beamten der Polizeiinspekti-
onen Süd und Nord finden es gut, dass 
es jetzt auch die Möglichkeit gibt, Kon-
flikte vorab zu vermeiden, indem jun-
ge Leute untereinander reden. Die 14 
„Nachtschicht“-Aktiven tragen bei ihren 

Einsätzen T-Shirts mit dem Logo der 
Stadt Regensburg, so dass jeder sie gut 
erkennen kann. Unterwegs sind sie im-
mer in Zweier-Teams. Die Jugendämter 
der Stadt hatten in den sozialen Medien 
nach Freiwilligen gesucht, die gern bei 
der „Nachtschicht“ mitmachen. Gemeldet 
haben sich Auszubildende, Studenten 
und junge Berufstätige. Sie bekommen 
25 Euro pro Stunde - dafür müssen sie 
auch an Schulungen und Besprechun-
gen teilnehmen und bereit sein, bis weit 
nach Mitternacht draußen zu arbeiten.

Der allgemeine Eindruck: Die Situati-
on auf den Altstadtplätzen und auf den 
Grünanlagen in Regensburg hat sich in 
diesem Sommer etwas entspannt, ob-
wohl wochenlang schönes (Party-)Wet-
ter war. Nach den Corona-Beschrän-
kungen haben in diesem Jahr die Clubs 
und Bars wieder geöffnet, so dass vie-
le Jugendliche auch in geschlossenen 
Räumen feiern und laut sein können. 
Gaststätten haben mehr Freisitze be-
kommen, so dass sie mehr Gäste bewir-
ten können - in diesen Bereichen achtet 
der Wirt auf die Einhaltung der Regeln, 
was Polizei und Sicherheitskräfte entlas-
tet. Auch private Feiern und Reisen sind 
wieder möglich. Die Stadt hat außerdem 
noch mehr Müllcontainer aufgestellt.

Wir müssen an vielen Schrauben dre-
hen, damit das Zusammenleben funkti-
oniert. Die Stadt ist für alle da. Wir müs-
sen aufeinander Rücksicht nehmen und 
auch Verständnis füreinander haben. 
Dann kann das ganz gut klappen. Unser 
Projekt ist eben ein Baustein mehr für 
ein gutes Zusammenleben in der Stadt 
Regensburg.©
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Die Herbstdult in Regensburg war auch in diesem 
Jahr ein farbenfrohes Spektakel, das gerade am 
Abend zu seiner vollen Entfaltung kam. Ein beson-
deres Lob seitens der Besucher verdiente sich das 
neue Riesenrad der Münchner Betreiberfamilie 
Willenborg. Mit über 800.000 Leuchtdioden leuch-
tete es kräftig in den buntesten Farben, wie es aus 
nah und fern zu beobachten war. Ein besonders 
schöner Anblick bot sich aus der neuen Empore 
im Eingangsbereich des Glöckl-Zelts, das traditi-
onell gegenüber dem Risenrad platziert ist. Selbst 
die 24 Gondeln präsentierten sich im Lichterspiel, 

Die Herbstdult: Ein Farbspektakel zu später Stunde 
wovon eine namentlich der Stadt Regensburg ge-
widmet ist. Charakteristisch für das Riesenrad ist 
die Sonne in der Mitte, welche besonders intensiv 
leuchtet. In beheizten Kabinen hievte das Riesen-
rad die Fahrgäste bis in eine Höhe von 45 Metern, 
aus der sich eine fantastische Aussicht nicht nur 
auf das Dult-Gelände, sondern auch auf die Alt-
stadt bot. 

DANIEL STEFFEN
Regensburg Haber
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Eisiger Winter in Sicht

Mit dem endgültigen Aus der Pipeline 
Nordstream 2, mit der Gas über die 
Ostsee nach Deutschland transportiert 
werden sollte, und dem kurzfristigen Ab-
schalten von Nordstream 1 für Wartungs-
arbeiten, wurde die deutsche Gasver-
sorgung über Russland auf ein Minimum 
heruntergefahren. Dies hat vor allem 
Auswirkungen auf die Wärmeerzeugung. 
Aktuell wird in Deutschland noch über-
wiegend mit Gas geheizt. Doch auch 
Heizöl ist ein großer Bestandteil der nati-
onalen Beheizungsstruktur. Jedoch wird 
Gas nicht allein für die Beheizung von 
Gebäuden verwendet. Gaskraftwerke 
tragen 13 Prozent zur Stromerzeugung 
bei. Mit einem Mangel an Gas und den 
unsicheren Versorgungsketten ist die 
Angst vor einem kalten, dunklen Winter 
groß. Nach Auskunft der Bundesregie-
rung sind zum jetzigen Stand die Gas-
speicher für den Winter zu 75 Prozent 
gefüllt. Dazu tragen vor allem Gaslie-
ferungen aus Norwegen oder auch aus 
den USA und Kanada bei, die Gas in flüs-
siger Form, sogenanntes LNG, lieferten. 
Für den Handel mit LNG wird unter an-
derem auch die Infrastruktur ausgebaut. 
Dies soll außerdem dabei helfen unab-
hängiger vom russischen Gashandel zu 
werden. Die aktuelle Situation ist auch 
Grund für viele Politiker zum Gassparen 
aufzurufen. Da Gas hauptsächlich zum 
Erwärmen der Wohn-, Arbeitsräume und 
des Warmwassers benötigt wird, emp-
fiehlt der Chef der Bundesnetzagen-
tur auf ausgiebige, warme Duschen zu 
verzichten und die Temperatur tagsüber 
auf maximal 22 Grad und nachts auf 18 
Grad Celsius einzustellen.

Als Alternative fordern deshalb derzeit 
viele Politiker das Festhalten an der 
Atomenergie. Laut vorhergegangener 
Regierungsbeschlüsse würden aber 
drei verbliebenen Atomkraftwerke An-
fang 2023 abgeschaltet werden. Unser 

Mit der Invasion Russlands in die Ukraine im Februar 2022 geriet der weltweite Energiemarkt 
ins Wanken. Die Sanktionen der westlichen Welt gegen das Land unter Putin hatten zur 
Folge, dass Preise für Öl und Gas weltweit anstiegen und eine Rückkehr zur Atomenergie in 
Deutschland im Raum steht. 

nationaler Energiebedarf wird derzeit 
durch Atomkraftwerke zu 6 Prozent ge-
deckt. Mit aktuellen Stresstests versucht 
die Bundesregierung herauszufinden, 
ob ein Weiterbetrieb der Kraftwerke, 
die sich bereits in der Abschaltephase 
befinden, möglich und effizient ist. Laut 
Bundeswirtschaftsminister Robert Ha-
beck (Bündnis 90/ Die Grünen) würde 
damit lediglich ein Prozent des Gasbe-
darfs ausgeglichen werden. Mit diesem 
Vorschlag, der gegen die Grundprinzipi-
en der Grünen Partei verstößt, würden 
erhebliche Kosten für die Weiterbetrei-
bung und die Entsorgung des Atommülls 
anfallen.

Doch nicht nur die Gas- und Stromver-
sorgung, sondern auch die aktuellen 
Energiepreise sind Grund zur Sorge. Die 
explodierten Spritpreise waren bereits 
im Frühjahr für viele Leute ein Grund 
zur Sorge. Vor allem bei Personen, die 
für ihre tägliche Arbeit auf ein Fahrzeug 
angewiesen waren, regte sich Unmut. 
Die Einführung des 9€-Tickets und der 
Tankrabatt besänftigten die Stimmung 
vorübergehend. Doch mit dem Wegfall 
der Hilfen zum 1. September, stiegen 

über Nacht die Tankpreise auf teilweise 
knapp 2,50€ für einen Liter Diesel. Auf 
Grund der schon bereits zuvor stark ge-
stiegenen Preise erhebt der ADAC Vor-
würfe gegen die Tankstellenbetreiber. 
Diese sollen absichtlich noch vor Ablauf 
des Tankrabattes günstiges Benzin ein-
gekauft haben und anschließend teurer 
als nötig weiterverkauft haben. Weiter-
hin sollen sie Zapfsäulen absichtlich 
gesperrt haben, um den Treibstoff zu 
einem höheren Preis verkaufen zu kön-
nen. Für den Herbst soll eine Mischung 
aus niedrigen und hohen Tankpreisen 
erwartet werden.

Unter den gegebenen Umständen ist 
von einem unruhigen und harten Winter 
auszugehen, der vor allem die Personen 
treffen würden, die auch schon unter der 
Inflation leiden. Arbeitende im Niedrig-
lohnsegment und auch sozial benachtei-
ligte Menschen werden Probleme haben 
die exorbitanten Energiekosten und Le-
benshaltungskosten aufzubringen.

THERESA RIEGER
Regensburg Haber

Wir suchen Dolmetscher*innen
auf freiberuflicher Basis
für die türkiche Sprache!
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Ein Jahr nach der Bundestagswahl – erste Bilanz der 
Fortschrittskoalition
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Freundinnen und Freunde,

ob Gesundheit und Pflege, Bildung oder 
Digitalisierung – unser Land hat nach 
vielen Jahren des politischen Stillstands 
einiges nachzuholen. Das hat uns spä-
testens die Corona-Pandemie vor Augen 
geführt. Die Bundesregierung aus SPD, 
Grünen und FDP ist als Fortschrittsko-
alition angetreten. Neben der Aufgabe, 
unser Land endlich in die Gegenwart zu 
katapultieren, ist die Regierung vor allem 
als Feuerwehr und Managerin vielfältiger 
Krisen im Dauereinsatz gefordert. So un-
sichtbar die Pandemie in diesem Som-
mer geworden ist: Sie ist noch nicht vor-
bei. Wir müssen uns darauf einstellen, 
dass sich die Situation im Herbst/Winter 
verschlechtert und wir mit entsprechen-
den Maßnahmen reagieren müssen.

Vor besonders schwierige Herausforde-
rungen stellt uns der verbrecherische 
russische Angriffskrieg gegen die Uk-
raine. Russland hat die Ukraine völ-
kerrechtswidrig angegriffen und damit 
auch die europäische Friedensordnung. 
Deutschland hat sich gemeinsam mit 
seinen Verbündeten deutlich positio-
niert, Europa und die Nato stehen weit-
gehend geschlossen gegen die russi-
sche Aggression zusammen. Wir haben 
als Wertegemeinschaft schnell auf den 
Krieg in Europa reagiert und investieren 
in die Bundeswehr. Wir unterstützen den 
Kampf der Menschen in der Ukraine, neh-
men Geflüchtete auf und unterstützen 
parallel die Aufnahme von Geflüchteten 
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STEFAN SCHMIDT
Mitglied des Deutschen Bundestages

in den Nachbarländern. Dazu haben wir 
als Europa zusammen mit den USA, Ka-
nada und anderen Partnern sehr schwe-
re Sanktionen gegen Oligarchen und die 
russische Wirtschaft verhängt, die auch 
Wirkung zeigen.

Putin nutzt im Gegenzug unsere Ener-
gieabhängigkeit aus und setzt uns mit re-
duzierten Gaslieferungen unter Druck. In 
dieser Situation haben wir schmerzhaft 
gelernt, dass Energiepolitik auch immer 
Sicherheitspolitik ist. Die Vorgängerre-
gierungen haben es leider verschlafen, 
rechtzeitig auf erneuerbare Energien 
umzusteigen – obwohl Wissenschaft und 
Gesellschaft seit vielen Jahren eindring-
lich vor der Klimakrise warnen und auch 
obwohl Putin schon 2014 die Krim völker-
rechtswidrig annektiert hat. Die früheren 
Bundesregierungen haben trotz allem 
am Bau der Gaspipeline Nord Stream 
2 festgehalten. Umso größer und kraft-
voller müssen unsere Anstrengungen für 
einen schnellen Umstieg auf erneuerba-
re Energien jetzt sein. Deswegen haben 
wir bereits eine ganze Reihe von Geset-
zen verabschiedet, um die Windkraft auf 
See und an Land sowie die Sonnenergie 
schnell auszubauen und gleichzeitig un-
sere Wirtschaft schnell in Richtung Kli-
maneutralität umzubauen.
 
Was in der aktuellen Notlage aber keine 
Lösung ist: Atomstrom. In der zähen Dis-
kussion über eine Laufzeitverlängerung 
übersehen die Atomkraft-Fans einen we-
sentlichen Punkt. Grund für den erneu-
ten Atomausstieg war im Jahr 2011 die 
Sicherheit. Atomkraftwerke sind nicht si-
cher. Das Sicherheitsrisiko ist ohne Prü-
fung der Kraftwerke und mit neuen Ge-
fahren wie Cyberattacken und den Krieg 
sogar noch größer geworden!

Im Bereich der Sozial- und Gesell-
schaftspolitik haben wir als Regierungs-
koalition bereits viele Fortschritte erzielt 
und den sozialen Frieden im Land ge-
sichert. Neben den Entlastungspaketen 
mit dem 9-Euro-Ticket, der Streichung 
der EEG-Umlage, der Erhöhung des 
Mindestlohns, dem Kindersofortzuschlag 
als ersten Schritt zu unserem Ziel einer 
Kindergrundsicherung setzen wir uns 
weiter für sozial gestaffelte Entlastungen 
ein. Künftige Unterstützungspakete müs-
sen vor allem bei Menschen ankommen, 
die nur kleine und mittlere Einkommen 
haben und dadurch wirklich auf unsere 
Unterstützung angewiesen sind – das ist 
für uns Grüne besonders wichtig!

Wesentlich ist für uns Grüne das neue 
Chancen-Aufenthaltsrecht für langjähri-
ge Geduldete. Mit einer einjährigen Auf-
enthaltserlaubnis bekommen sie endlich 
die Möglichkeit, die notwendigen Voraus-
setzungen zu erfüllen, um langfristig blei-
ben zu dürfen.

Das hilft nicht nur den Menschen, son-
dern auch der Wirtschaft. Viele Betriebe 
werden von der Neuregelung profitieren. 
Denn die jahrelange Unsicherheit, ob die 
gerade eingestellten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit Duldung von einem 
Tag auf den anderen abgeschoben wer-
den, wird damit beendet. Damit bekom-
men die Unternehmen Planungssicher-
heit. Ein weiterer, ganz wichtiger Schritt 
ist der Zugang für alle zu Integrations-
kursen. Asylsuchende bekommen künf-
tig Zugang zu Integrationskursen und 
Berufssprachkursen – unabhängig vom 
Herkunftsland oder Einreisedatum der 
betroffenen Personen. Damit beschleu-
nigen wir die Integration.

Die kommenden Monate werden nicht 
einfach: Niemand von uns weiß, wie lan-
ge der Krieg in der Ukraine noch dauert 
oder wie sich die Pandemie im Herbst 
und Winter entwickeln wird. Sicher ist, 
dass wir als Fortschrittskoalition alles da-
für tun werden, damit Mensch und Um-
welt in diesem Land eine Zukunft haben. 
Darauf können Sie sich verlassen! 

  rutnegasgnurehcisreV-MVL
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Das Luna Café – türkisches Backwerk mit Qualität
Im Juli diesen Jahres eröffnete das Luna 
Café in Regensburg. Als großer Fan von 
Backwaren aus der ganzen Welt muss-
te ich probieren, welche Köstlichkeiten 
das neue Café zu bieten hatte. Beim 
Betreten des Ladens in der Isarstra-
ße hat man zunächst das Gefühl, man 
habe es mit einem Franchise-Unterneh-
men zu tun. Jedoch handelt es sich um 
ein liebevoll und hochwertig gestaltetes 
Familienunternehmen. Ilkay Karaaslan 
– BWL-Studentin aus Regensburg und 
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METEHAN BARUT
Regensburg Haber

ihr Vater Olcay betreiben das Luna Café 
und unterstützen sich gegenseitig. Hier-
bei sind nicht nur ihre Kenntnisse der 
Wirtschaftswissenschaften von Vorteil. 
Die langjährige Erfahrung in der Gastro-
nomie, die Olcay Karaaslan in der Türkei 
sammeln konnte, ist bereits beim Betre-
ten des Ladens zu sehen: Die qualitativ 
hochwertige und ästhetische Innenein-
richtung und das freundliche Personal 
fallen sofort positiv auf.

Türkische Backwaren und mehr
Bei einem Blick auf die Theke fällt vor 
allem die große Auswahl an verschie-
denen türkischen Backwaren auf, die es 
sich zu probieren lohnt: Egal ob Açma, 
Börek, Simit oder Gözleme –hier hat 
man eine breite Auswahl an unterschied-
lichsten Füllungen und Geschmäckern. 
Bei meinem Besuch im Luna probierte 
ich Börek mit Kartoffelfüllung und Wind-
beutel-Schokokuchen. Da durfte ein 
Glas Çay sowie eine Tasse Cappucci-
no aus den Bohnen der Regensburger 
Kaffeerösterei Rehorik nicht fehlen. Aber 
auch türkischen Kaffee oder Softdrinks 
haben Olcay und Ilkay im Repertoire.

Allerdings geben sich Ilkay und Olcay 
nicht mit ihrer ohnehin schon großen 
Auswahl zufrieden und planen schon die 
nächsten Köstlichkeiten. Auch türkische 

Süßspeisen, wie beispielsweise Bakla-
va, hat das Luna zu bieten. Neben tür-
kischen Schmankerln gibt es allerdings 
auch „klassische“, belegte Backwaren, 
Burger, Wraps, Pinsa sowie verschiede-
ne Kuchenkreationen. Eines haben die 
verschiedenen Produkte allerdings ge-
meinsam: die herausragende Qualität.
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Isarstr. 45 | 93057 Regensburg Telefon: 015211634477

Öffnungszeiten: Montag – Freitag: 6:00 – 18:00 Uhr
    Samstag – Sonntag: 7:00 –  16:00 Uhr



Regensburg Haber | Ausgabe 39/2022  11

Der Sicherheitsbeirat der Stadt Regensburg – 25 Jahre 
Engagement in der Kriminalprävention
Der Sicherheitsbeirat der Stadt Regens-
burg hat entsprechend der städtischen 
Sicherheitsbeiratssatzung die Aufgabe, 
den Stadtrat und die Stadtverwaltung 
in kriminalpräventiven Angelegenheiten 
der öffentlichen Sicherheit zu beraten. Er 
soll insbesondere Kriminalität begüns-
tigende Umstände im örtlichen Bereich 
erkennen und Möglichkeiten zu deren 
Beseitigung vorschlagen. Auch soll der 
Sicherheitsbeirat Aktionen anregen, um 
die Stadtbewohnerinnen und Stadtbe-
wohner für Angelegenheiten der Krimi-
nalprävention zu sensibilisieren, deren 
Sicherheitsgefühl zu stärken und die Be-
reitschaft zur aktiven Mitwirkung bei der 
präventiven Verbrechensbekämpfung zu 
fördern.

In diesem Jahr kann der Sicherheitsbei-
rat sein 25-jähriges Bestehen feiern. Ihm 
gehören die Oberbürgermeisterin Ger-
trud Maltz-Schwarzfischer als Vorsitzen-
de sowie zwölf weitere stimmberechtigte 
Mitglieder aus den Bereichen Drogenhil-
fe, Gerichtsbarkeit, Hochschulen, Hotels 
und Gaststätten, Frauen, Jugendliche, 
Senioren, Opferberatung, Rettungsver-
bände, Sozialarbeit, Suchthilfe und Ge-
sundheitswesen an.
 
Bei den Sitzungen, die zweimal im Jahr 
stattfinden, werden die Sicherheitslage 
in der Stadt Regensburg evaluiert, neue 
Konzepte erarbeitet und Lösungen für 
aktuelle Herausforderungen diskutiert. 
Im vergangenen Jahr ging es dabei etwa 
um Themen wie Störungen durch Auto-
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DR. WALTER BOECKH
Rechts- und Regionalreferent

Stadt Regensburg

poser, Vandalismus in öffentlichen Toi-
letten und Drogenkonsum in städtischen 
Liegenschaften.

Bei der jüngst abgehaltenen Sitzung 
des Sicherheitsbeirats am 21. Juli 2022 
standen der Umgang mit feiernden Ju-
gendlichen im Altstadtbereich sowie eine 
gelungene Präventionsveranstaltung auf 
der Tagesordnung.

Hierbei berichtete die Polizei über den 
„Aktionstag Jugendmigration“, den sie 
Anfang Juli mit einer Berufsintegrati-
onsklasse durchgeführt hat. Mit einem 
gemeinsamen Fußballspiel, Teambuil-
ding-Maßnahmen und einem persönli-
chen Austausch im „Speeddating“-For-
mat ist es gelungen, Vorurteile sowie 
Berührungsängste gegenüber der Poli-
zei abzubauen. Aufgrund der guten Er-
fahrungen sind für die Zukunft ähnliche 
Veranstaltungen geplant.

Darüber hinaus wurden die aktuelle Si-
tuation in der Altstadt beleuchtet und 
insbesondere die Aktion „Nachtschicht“ 
vorgestellt: Im Auftrag des Amtes für 
kommunale Jugendarbeit sind von 
Donnerstag bis Samstag jeweils in den 
Abendstunden junge Honorarkräfte un-
terwegs, um mit den feiernden Jugend-
lichen ins Gespräch zu kommen und ein 
Bewusstsein für gegenseitige Rücksicht-
nahme zu schaffen.

Als ständiges Mitglied des Sicherheits-
beirates mit beratender Stimme kann 

ich feststellen, dass sich der Sicher-
heitsbeirat in den vergangenen 25 Jah-
ren als Instrument zur Prävention und 
Bekämpfung von Kriminalität in unserer 
Stadt absolut bewährt hat. Der direkte 
Austausch zwischen Behörden und Bür-
gerinnen und Bürgern aus den unter-
schiedlichen Bereichen fördert kreative, 
praxistaugliche Lösungen und trägt dazu 
bei, die Sicherheit für alle zu erhöhen. 
Die Themen, die in den Sicherheitsbei-
rat eingebracht, diskutiert und entschie-
den werden, reichen von allgemeinen 
und speziellen Drogenproblematiken 
über den Minderjährigenschutz bis hin 
zur wissenschaftlichen Aufbereitung kri-
minologisch relevanter Tatsachen, wie 
etwa dem Sicherheitsgefühl im öffentli-
chen Raum. Der Sicherheitsbeirat gibt 
damit immer weder entscheidende Im-
pulse für die tägliche Arbeit der zustän-
digen Behörden. 

Mitglieder des Sicherheitsbeirats in der Amtsperiode 2021/2023
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Können sich Studierende ihr Studium noch leisten?
Nach zwei Jahren starker Alltags-
beschränkungen aufgrund der Co-
ronakrise, können die Menschen in 
Deutschland wieder ihre nahezu un-
eingeschränkte Freiheit ausleben. Die 
Corona-Pandemie bewegt sich zu einer 
Endemie zu, also einer Krankheit, mit 
der man permanent leben muss, so wie 
die Grippe. Aber Zeit zum Verschnaufen 
gibt es nicht. Nachdem Coronabeden-
ken in der Allgemeinbevölkerung sich 
im Tief befinden, rücken nun wieder 
andere Probleme und Krisen auf der 
Welt in den Vordergrund. Geopolitische 
Kriege und Auseinandersetzungen re-
sultieren in großen Handelsblockaden, 
die z.B. die Lebensmittelindustrie be-
treffen. Schwerwiegende Folgen des 
Klimawandels, z.B. Dürre und Trocken-
heit, breiten sich auf der Welt aus, die 

FURKAN ÖZYİĞİT
Regensburg Haber

wiederum Länder aus der dritten Welt 
schwer treffen und mit Hungersnot 
und zerstörter Ernte plagen. All diese 
Probleme verknüpft mit fragwürdigen 
politischen Entscheidungen tragen zu 
sozialen, gesellschaftlichen und spürba-
ren wirtschaftlichen Problemen bei. Die 
Inflationsrate in Deutschland verbucht 
seine höchsten Werte seit der Einfüh-
rung des Euros im Jahre 1999 und ist 
auf 8,9% gestiegen. Um diese auszu-
gleichen und die Bevölkerung finanziell 
zu unterstützen, wenden Regierung und 
Länder unterschiedliche Strategien an. 
Die gestiegenen Treibstoffpreise wur-
den mit Tankrabatten gekontert. Das 
9€-Ticket sorgte für eine finanzielle Ent-
lastung im Nahverkehr und einmalige 
Bezuschussungen für Geldverdiener 
sollen den gestiegenen Energiepreisen 

entgegenwirken. Der BAföG Satz für 
Schüler*innen und Studierende steigt 
um ungefähr 5% und soll die erhöhten 
Unterhalt- und Mietkosten ausgleichen. 
Jedoch profitieren davon nur diejenigen, 
die auch BAföG beanspruchen bzw. 
überhaupt BAföG beziehen dürfen. Die 
anderen gehen zurzeit leer aus. Hier 
stellt sich die Frage, wie diese Maß-
nahmen der Regierung auf Studierende 
wirken. Hat die schwankende Wirtschaft 
einen Einfluss auf das Konsumverhalten 
der Studierenden und werden sie einen 
Abbruch des Studiums aufgrund einer 
finanziellen Notlage fürchten müssen?

Um diesen Fragen auf den Grund zu 
gehen, wurden drei Studierende der 
OTH-Regensburg und der Universität 
Regensburg befragt:

„Mein Studium finanziere ich teilsweise selber durch Minijobs. Den größeren Anteil 
steuern allerdings meine Eltern bei. Da ich so genug Geld zur Verfügung habe und 
ohnehin wenig konsumiere, stellt die aktuelle Inflation für mich kein großes Problem 
dar. Der gestiegene Gaspreis ist für mich das deutlichste Zeichen der allgemeinen 
Preissteigerungen. Zukünftig möchte ich meinen Gasverbrauch nach Möglichkeit 
senken, wenn auch eher aus sozialen Gründen. Vielen meiner Mitstudierenden geht 
es generell ähnlich. Die Maßnahmen der Regierung, insbesondere den Tankrabatt, 
empfinde ich als wenig zielgerichtet. Hier würde ich mir einen stärkeren Fokus auf 
existenziell bedrohte Menschen wünschen.“

Victoria R. (Studienfach: Physik)

„Mein Studium finanziere ich mir, indem ich nebenbei arbeite. Ob ich im nächsten Se-
mester auf einiges verzichten muss, kann ich jetzt nicht sagen. Dennoch gehe ich 
davon aus. Ich werde definitiv versuchen sparsamer zu leben. Das 9€-Euro-Ticket 
hat mich vor allem für die Fahrt zur Uni entlastet. Deswegen würde ich mir ein Nach-
folgemodell sehr wünschen. Mein Studium werde ich mir trotzdem finanzieren kön-
nen, da ich für mein Studium nicht nach Regensburg gezogen bin und dement-
sprechend pendle. Bezüglich der BAföG Erhöhung wurde ein erster kleiner Schritt 
gemacht, eine Anpassung an die Inflation ist das trotzdem nicht. Die Studierenden 
werden ein wenig im Stich gelassen.“

Hannan C. (Studienfach: Mittelschullehramt)

„Für mein Studium bin ich größtenteils vom BAföG abhängig, arbeite jedoch nebenbei 
als Workshopleiter und gebe Nachhilfe, um mir einen finanziellen Puffer aufzubau-
en. Da ich außer dem Nötigsten keine größeren Ausgaben habe, denke ich nicht, 
dass die aktuelle Situation mein Einkaufsverhalten verändern wird. Allerdings bin 
ich besorgt über die Jahresabrechnung für meine Heizung, weil meine Wohnung 
recht alt und nicht allzu gut isoliert ist. Eventuell muss ich mir ein paar zusätzliche 
Decken bei meinen Eltern abholen. Die Erhöhung des BAföG-Satzes ist natürlich 
eine Entlastung, aber auf lange Sicht müssen wirksamere Maßnahmen getroffen 
werden, um der Inflation entgegenzuwirken.“

Mustafa G. (Studienfach: Gymnasiallehramt)

©
 P

riv
at

©
 P

riv
at

©
 P

riv
at



Regensburg Haber | Ausgabe 39/2022  13

Wenn Weniger mehr sein muss

Es ist nun etwa zweieinhalb Jahre her, 
dass ein bisher eher unbekanntes Virus 
unser Leben auf den Kopf gestellt hat. 
Die Berichte von überlasteten Kran-
kenhäusern und Intensivstationen, ge-
schlossenen Schulen und die eigene 
Angst vor einer Infektion mit weitgehend 
unklaren Langzeitfolgen sind nur Bruch-
stücke aus der Anfangszeit einer Pan-
demie, bei der damals noch die meisten 
dachten, sie sei sicherlich bald vorbei. 
Denkt man heute (leider eines Besse-
ren belehrt) daran zurück, schleicht sich 
neben diese Schreckensbilder auch ein 
anderes Gefühl: Der Rückzug in die ei-
genen vier Wände, das gezwungene Ab-
sagen jeglicher geschäftlicher und pri-
vater (Präsenz-)Termine, mehr Zeit für 
die Familie, das war doch eigentlich gar 
nicht so schlecht? Auch wenn es für Al-
leinerziehende im Homeschooling, So-
lo-Selbständige ohne Einkommensaus-
sichten und Opfer häuslicher Gewalt 
wie Hohn klingt – für viele war dieser 
erzwungene Verzicht eine willkommene 
Entschleunigung. Schon lange wurden 
nicht mehr so viele Gärten hergerichtet, 
Home-Workouts gemacht und Bananen-
brote gebacken wie im Frühjahr 2020. 
Mit jeder Dienstreise, die durch einen 
simplen Videocall ersetzt wurde, wuchs 
das Gefühl: Weniger ist vielleicht doch 
mehr.

Allzu lange hielt das Gefühl nicht. Die 
Temperaturen stiegen, das Wetter wur-

Für viele Menschen fühlt es sich so an, als schlitterten wir von einer Krise in 
nächste, bei der uns eine mehr als die andere abverlangt. Reicht es nicht lang-
sam? Oder ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich mit Verzicht anzufreunden?

de immer besser und mit der Aussicht 
auf die Impfung wurden wir immer un-
ruhiger. Spätestens nach einem wei-
teren Pandemiewinter und mit ein bis 
zwei Spritzen im Arm wurde die Gruppe 
derer immer lauter, denen „Weniger ist 
mehr“ doch nicht mehr genug war. Und 
wollten wir nicht alle wieder raus, wieder 
Freunde und Familie treffen, mal wieder 
so richtig in den Urlaub? Und hatten wir 
nicht alle das Gefühl, wir hätten uns das 
jetzt wirklich mal verdient?

Kaum hatten wir eine Krise, wenn schon 
nicht bewältigt, dann zumindest ver-
drängt, droht uns nun eine weitere das 
Leben schwer zu machen. Steigende 
Lebenshaltungskosten, teure Energie-
preise, Inflation – das ist der Stoff, aus 
dem die Alpträume sind. Und auch hier 
wissen wir, dass es uns schlechter gehen 
könnte – wir sind es schließlich nicht, die 
ihre Heimat gegen einen russischen An-
griffskrieg verteidigen müssen. Dennoch 
beschleicht uns das Gefühl, den Gürtel 
schon wieder enger schnallen zu müs-
sen. Ist das nicht unfair, nachdem wir 
uns eben erst so sehr beschränkt haben, 
nach so viel „Weniger“?

Nun ja. Wenn wir ganz ehrlich mit uns 
wären, wissen wir vielleicht schon lange, 
dass es mit unserer „Mehr ist mehr“-Men-
talität nicht ewig weiter gehen, jedenfalls 
nicht, wenn wir unseren Kindern einen 
einigermaßen funktionierenden Gene-

rationenvertrag, eine friedliche Gesell-
schaft und eine intakte Umwelt hinter-
lassen wollen. Denn schließlich macht 
auch die Klimakatastrophe keine Pause, 
nur weil wir gerade mit anderen Krisen 
beschäftigt sind. Und nach einem weite-
ren Hitzesommer mit langen Dürreperi-
oden lässt sie sich wahrlich nicht mehr 
gut ignorieren. Höchste Zeit, dass wir in 
einer Welt leben lernen, in der Weniger 
manchmal mehr sein muss. Vielleicht ist 
genau jetzt der richtige Zeitpunkt, Ver-
zicht zu lernen.
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Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi wurde am 2. Oktober 
1869 als Mohandas Karamchand Gand-
hi geboren.  Mit seinen drei Brüdern 
wuchs er in Porpandar, einer kleinen Ha-
fenstadt in Indien, in einem wohlhaben-
den und streng hinduistisch-gläubigen 
Elternhaus auf.

Schon mit 13 Jahren wurde Gandhi mit 
Kasturba, einem gleichaltrigen indischen 
Mädchen, verheiratet. Aus der arrangier-
ten Ehe gingen vier Kinder hervor.

Gandhi entschied sich nach seiner Zu-
lassung zur Universität für ein Jura-Stu-
dium in England. 1891 erhielt er seinen 
Abschluss und arbeitete von da an als 
Rechtsanwalt. Er ging nach Südafrika, 
um für eine Wirtschaftsgesellschaft  zu 
arbeiten.

Südafrika war damals, wie auch Indien, 
Teil des britischen Empire. Etwa 60.000 
Inder lebten in Südafrika. Sie waren von 
den Briten als billige Landarbeiter in die 
Kapkolonie geholt worden, um dort die 
Felder und Plantagen der Kolonialherren 
zu bewirtschaften.

Dort erlebte Gandhi zum ersten Mal eine 
persönliche Diskriminierung aufgrund 
seiner Hautfarbe. Trotz eines gültigen 
Tickets wurde er während einer Reise 
aus dem Zug gesetzt, weil es in den Zei-
ten der Apartheid nicht geduldet wurde, 
dass dunkelhäutige Menschen in einem 
Abteil der 1.Klasse reisten.

Mit dieser demütigenden Erfahrung be-
gann seine Geschichte als Revolutionär. 
Er fing an sich für seine Landsleute zu 
engagieren, die genauso unter der Ras-
sendiskriminierung zu leiden hatten. 
Dazu gehörte zum Beispiel auch, dass 
sich Ärzte und Frisöre weigerten sie zu 
behandeln.

Gandhi begann sich zu wehren, in der 
ihm eigenen Art. Er schrieb Aufsätze, 
hielt Reden und gründete eine Zeitung, 
die auf Englisch und in verschiedenen 
indischen Sprachen erschien.

Er entwickelte seine Methode des zivi-
len Ungehorsams und des gewaltlosen 
Widerstands als Antwort auf die diskri-
minierende Gesetzgebung in Südafrika 
und hatte zunehmenden Erfolg. Zugleich 
änderte er seinen Lebensstil. Er wurde 
immer selbstloser und asketischer.

Anfang 1915 kehrte er nach Indien 
zurück. Am 9. Januar kam er in Bom-
bay an, wo er von dem großen benga-
lisch-indischen Dichter und Philosoph 

Tagore, der 1913 als erster Asiate den 
Nobelpreis für Literatur bekam, mit dem 
Ehrennamen „Mahatma“ begrüßt wurde. 
„Mahatma“ bedeutet „große Seele“. Seit-
dem begleitet Gandhi dieser Ehrenname 
und ging mit ihm in die Geschichte ein.

Indien war seit 1858 Teil des britischen 
Empire, wodurch England reich wur-
de, Indien arm blieb. Das indische Volk 
wurde ausgebeutet und unterdrückt. 
Ungerechte und diskriminierende Ge-

setze schränkten die Menschen ein und 
verhinderten ihre Entwicklung. Die Ant-
wort der Briten auf ihre Bitten oder For-
derungen bestand immer nur aus roher 
Gewalt.
Als es zum Beispiel als Reaktion auf 
die sogenannter „Rowlett Bill“, die zur 
Einkerkerung ohne Gerichtsurteil er-
mächtigte, trotz eines bestehenden 
Versammlungs- und Protestverbots zu 
Menschenansammlungen kam, wurden 
hunderte Gewehre gegen 15.000 Inder 
gerichtet. Innerhalb von 10 Minuten wur-
de wahllos und ohne jede Vorwarnung, 
auf alle geschossen, die sich auf einem 
von Mauern umgebenen Platz versam-
melt hatten und nicht fliehen konnten. 
Von den 1650 abgegebenen Schüssen 
trafen 1516, davon waren 379 tödlich. 
Dieser Tag wurde bekannt als das Blut-
bad von Amritsar am 13. April 1919.

Aus diesen Machtverhältnissen kam 
Gandhi zu dem Entschluss, dass Ge-
walt nichts nützen würde. Stattdessen 
rief er auf zu Boykott und gewaltlosem 
Widerstand auf. Im Laufe der Zeit ent-
standen immer mehr Aktionen des „zivi-

len Ungehorsams“ gegen die Herrschaft 
der Briten.

Eine spektakuläre Kampagne Gandhis 
war die Spinnradaktion. Damals war es 
üblich, dass indische Baumwolle nach 
England exportiert wurde, um dort dank 
des technischen Fortschritts industriell 
verarbeitet zu werden. Anschließend 
wurden die fertigen und entsprechend 
preisgünstigen Textilien wieder nach 
Indien exportiert und dort verkauft. Um 
diesen Kreislauf und die damit einher-
gehende wirtschaftliche Abhängigkeit 
zu durchbrechen, startete Gandhi seine 
Spinnradaktion. Er selbst begann damit 
Baumwollgarn zu spinnen und rief seine 
Landsleute dazu auf es ihm gleichzutun. 
Sie fingen damit an mithilfe des Spinn-
rads ihre Tücher und Textilien selbst her-
zustellen. Dies brachte Millionen Fami-
lien ein Mindesteinkommen ein. Später 
bestand Gandhi darauf, dass das Spinn-
rad als nationales Symbol in die indische 
Flagge aufgenommen wurde.

Seine bekannteste und sicherlich auch 
wirksamste Aktion jedoch war der so-
genannte Salzmarsch 1930. Die Briten 
besaßen das Salzmonopol. Das bedeu-
tete, dass es der indischen Bevölkerung 
verboten war Salz zu gewinnen oder zu 
verkaufen. Sie konnten Salz nur über of-
fizielle Stellen beziehen für einen hohen 
Preis, da das dies auch noch mit Steu-
ern belegt war.

Um dieses Monopol zu brechen, insze-
nierte Gandhi den Salzmarsch. Am 12. 
März 1930 zog er los. Zunächst mit 78 
Männern. Sie wanderten 24 Tage lang, 
über 300 Kilometer. Die Schar seiner 
Begleiter wuchs ständig an und am 
Ende waren es mehrere tausend Teil-
nehmer. Am Meer angekommen, nahm 
Gandhi etwas Salz in die Hand. Somit 
hatte er eine Handvoll Salz gestohlen. Er 
hatte gegen das Gesetz verstoßen. Er 
hatte das Salzmonopol missachtet. Dies 
brachte ihm erneut eine Gefängnisstrafe 
ein. Viele Inder folgten seinem Beispiel, 
woraufhin die Gefängnisse schnell über-
füllt waren. Insgesamt wurden 60 000 
Teilnehmer verhaftet und eingesperrt.

Eine Fortsetzung des Salzmarsches 
fand 150 Meilen nördlich von Bombay 
statt. Etwa 2500 unbewaffnete Inder gin-
gen auf ein Salzwerk zu, als sie von Po-
lizisten mit stahlbeschlagenen Knüppeln 
brutal aufgehalten und niedergeschla-
gen wurde. Ein Augenzeuge schrieb, 
dass nicht einer der Demonstranten 
auch nur einen Arm hob, um die Schlä-
ge abzuwehren, sodass sie reihenweise 
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umfielen wie Kegel. Es gab keinen Wi-
derstand. Die Schläge der Knüppel pras-
selten auf die ungeschützten Schädel. 
Die Niedergeschlagenen fielen hin. Die 
nachrückenden Demonstranten mar-
schierten vorwärts bis auch sie nieder-
geschlagen wurden.

Lieber Gewalt erleiden als selbst gewalt-
tätig werden. Lieber geschlagen werden 
als selbst zu schlagen. Dieser pazifisti-
schen Idee Gandhis folgten die Demons-
tranten. Als Ergebnis davon verloren die 
britischen Besatzer ihr Gesicht. Damit 
geriet die Meinung der Weltöffentlichkeit 
über England ins Wanken. Das britische 
Empire wurde zum Fall gebracht ohne, 
dass auf indischer Seite auch nur ein 
Schuss abgefeuert wurde.

Für seinen gewaltfreien Widerstand ver-
brachte Gandhi insgesamt 2089 Tage, 
acht Jahre, seines Lebens im Gefäng-
nis. Er trat oft in einen Hungerstreik. Der 
längste dauerte 21 Tage. Fasten war ihm 
nicht nur ein politisches Kampfmittel, 
dass er immer dann einsetzte, wenn es 
darum ging allzu aggressive Situationen 
zu entschärfen. Fasten diente ihm im-
mer auch, um seine eigene Seele zu rei-
nigen und um seine Beziehung zu Gott 
zu intensivieren.

Er war ein tiefreligiöser Mensch mit star-
kem Gerechtigkeitssinn, der aus seiner 
seelischen Verankerung im Göttlichen 
seine Stärke und Kraft bezog. Er blieb 
dem hinduistischen Glauben seiner El-
tern treu. Es hatten jedoch in seinem 
Herzen alle Religionen Platz, auch der 
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Islam und das Christentum, davon ins-
besondere die Bergpredigt Jesu. Ge-
waltlosigkeit, die gegenüber allem Le-
bendigen galt, vegetarische Ernährung, 
körperliche Arbeit und Gleichheit der Re-
ligionen. Diese wurden zu seinen Prinzi-
pien des Lebens.

Man könnte ihn auch einen praktischen 
Idealisten nennen, eine Bezeichnung, 

die Gandhi selbst auf sich angewendet 
hat. Um seine Verbundenheit mit allen 
Menschen zu unterstreichen, trug er 
selbst bei offiziellen Anlässen, nur das 
lendentuchartige Beinkleid der Armen, 
der „Unberührbaren“ nach der hindu-
istischen Kastenlehre, weshalb er von 
Churchill als „halbnackter Fakir“ ver-
spottet wurde.

Am 3. Juni 1947 wurde Indien unabhän-
gig von Großbritannien. Gandhi hatte 
gesiegt.  Am 30 Januar 1948 wurde er 
in Delhi von einem fanatischen Hindu er-
schossen. Seine Asche wurde im Gan-
ges verstreut.

Gandhi hat den Westen kritisch und 
ohne jegliches Wunschdenken betrach-
tet. Bereits 1916 äußerte er, dass die 
„Völker des Westens unter den Stie-
feltritten eines Monstrums stöhnen, 
dem Gott des Materialismus“, während 
ihr moralisches Wachstum zurückgeb-
lieben sei. An einer anderen Stelle, im 
Jahre 1930, schrieb er: „Ein christliches 
Europa hat es nie gegeben. Man verehrt 
dort nicht Gott, nur das Geld und eben 
deshalb ist von diesem Kontinent ein 
Krieg nach dem anderen ausgegangen, 
statt der Botschaft des Friedens.“ Eine 
Erkenntnis, die gerade in unseren Ta-
gen wieder eine traurige Aktualität und 
Bestätigung erfährt.

0941/792122
Hoher-Kreuz-Weg 36

93055 Regensburg

„Ein Führer seines Volkes, ohne von äußerer Autorität gestützt zu sein, ein sieg-
reicher Kämpfer, der immer die Anwendung von Gewalt verschmähte, ein Mann 
von Weisheit und Bescheidenheit, ein Mann, welcher der Brutalität Europas die 
Würde des schlichten Menschenwesens gegenüberstellte und sich so alle Male 
überlegen erwies.“

Albert Einstein über Mahatma Gandhi
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Regensburgs größte islamische Gotteshäuser stellen sich 
vor und laden herzlich ein! 
Masjid Ar-Rahman – Islamisches 
Zentrum Regensburg
Das IZR: Eine der größten Glaubensge-
meinschaften islamischer Trägerschaft in 
Regensburg. Neben des Freitagsgebets ju-
mu‘a, welches Pflicht eines jeden Muslims 
ist (dt. der sich Gott Unterwerfende) bietet 
das IZR wöchentliche (Sprach)-unterrichte 
und Tandems zu Arabisch - Deutsch, Lese-
kreise für Qur’an (dt. die Lesung, gemeint 
ist heilige Schrift des Islam, die Offenba-
rung Gottes) und Nachhilfeangebote für 
Kinder und junge Erwachsene. Studenten, 
Familien, Kinder und Jugendliche nutzen 
das Angebot des IZR nicht nur, um Ihre 
religiösen Pflichten zu verrichten, sondern 
um ihre persönliche Beziehung zu Ihrem 
Schöpfer zu pflegen. Nicht nur ist das 
IZR ein Schmelztiegel für Gläubige unter-
schiedlicher Herkunft und Bildungs-und 
Wissensangelegenheiten, sondern erfüllt 
auch einen gesellschaftlich-sozialen Auf-
trag: Das IZR bringt sich regelmäßig mit 
Veranstaltungsangeboten in die interkultu-
rellen Wochen und Wochen gegen Ras-
sismus des Integrationsbeirats der Stadt 
Regensburg ein, organisiert interreligiöse 
Fußballturniere, große Festlichkeiten an 
den islamischen Feiertagen – zu denen 
bis zu 1000 Gläubige zusammenkommen 
– und stellt die (Essens-)versorgung der 
lokalen Geschwisterschaft während des 
Fastenmonats Ramadan durch tägliches, 
kostenloses gemeinsames Fastenbrechen 
Iftar sicher. Das IZR lädt herzlich zum Tag 
der öffenen Tür ein:

3. Oktober 2022 I 10:00 Uhr – 18:00 Uhr

Ditib Moschee – Türkisch-Islamische 
Gemeinde Regensburg e.V.
Die Ditib – Moschee Regensburg erstrahlt 
nicht nur nach außen mit ihrem neuen, ein-
drucksvollen, islamisch-architektonischen 
Gebäude mit den Wahrzeichen Minarett 
und Kuppel, welches als Schönstes in Ost-
bayern angesehen wird,  sondern auch 
innen mit der Entwicklung ihres Angebo-
tes: Bildungsreisen, Frühförderung in der 
Persönlichkeitsentwicklung und Identitäts-
festigung bei Kindern (durch eine sog. „Kin-
dermoschee“), Religionsunterrichte und 
regelmäßige Austauschplattformen für Ju-
gendliche sind an dieser Stelle zu nennen. 
Mit ca. 400 Mitgliedern unterschiedlicher 
Herkunft ist die Ditib Moschee Regensburg 
– auch vom Umfang – der größte Moschee-
verein Regensburgs. Besonders die Lage 
im Industrieviertel Regensburgs ermöglicht 
vielen dortigen, berufstätigen Muslimen, 
ihrer religiösen Pflicht, das Freitagsgebet 
jumu‘a zu verrichten, mühelos nachzu-
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kommen. Während des Fastenmonats 
war das Gotteshaus vor allem während 
der Wochenenden gefüllt: Gläubige in und 
außerhalb Regensburgs, vor allem Studen-
ten, nahmen das Angebot des kostenlosen, 
gemeinsamen Fastenbrechens Iftar wahr. 
Als Treffpunkt Gläubiger unterschiedlicher 
Herkunft stellt die Ditib Moschee auch ei-
nen besonderen Begegnungsraum dar. 
Die Ditib Moschee Regensburg lädt jeden 
herzlich zum Wohltätigkeitsbazar Hayır 
çarşısı zum ersten Oktoberwochenende 
01.10.2022 – 03.10.2022 als auch zum Tag 
der offenen Tür ein:

3. Oktober 2022 I ab 12:00 Uhr

Albanische Moschee – Islamisch-Al-
banisches Kulturzentrum e.V.
Die albanische Moschee, nicht allzu weit 
vom West-Hafen Regensburg, ist eine wei-
tere, große muslimische Gemeinde, die in 
Regensburg zuhause ist. Hier können nicht 
nur Gläubige mit der Muttersprache Alba-
nisch (neben Deutsch) die Freitagspredigt 
in Ihrer Herzenssprache hören, sondern 
erhalten auch mit dem gastronomischen 
Angebot etwas Heimatgefühl. Das Isla-
misch- Albanische Kulturzentrum bietet 
vor allem Gläubigen in den umliegen-
den Märkten, Cafés und Restaurants, die 
Möglichkeit, Ihr Freitagsgebet nur wenige 
Gehminuten entfernt zu verrichten. Wie 
auch in den vorangegangenen Moscheen, 
misst man dem Gemeindewohl höchste 
Wichtigkeit bei: Während Ramadan wird 
ebenfalls kostenloses Fastenbrechen Iftar 
angeboten, niemand soll, wird und darf 
alleine essen. Zum interreligiösen Fußball-
turnier, organisiert vom IZR, schickte das 
Islamisch-Albanische Kulturzentrum Ihre 

eigene Mannschaft – nicht nur als Zeichen 
der Wettbewerbsfähigkeit, sondern vor al-
lem im Sinne der geschwisterlichen Einheit. 

Weitere muslimische Gemeinden in 
Regensburg sind:

Moschee As-Siddiq                                                  
Islamisch-Arabischer Kulturverein e.V.

Bosnische Dzemat
Islamischen Kulturgemeinschaft der Bosni-
aken Regensburg e.V.

Süleymaniye Camii
Verein der Bildung und Integration Regens-
burg e.V.

Das Innere der Ditib Moschee
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11 Jahre nach dem Terroranschlag in Oslo – eine starke 
Regensburgerin gibt nicht auf

Ich stehe auf und begrüße die junge Dame 
freundlich. Ich bin erstaunt wie man, nach-
dem man so viel Tragisches erlebt hat, im-
mer noch so aufrecht gehen kann. Nach-
dem wir uns anfangs schweigend ansehen, 
beginnen wir langsam ein Gespräch.

Alles begann mit einer 4-wöchigen Schul-
reise, an der nur ausgewählte „gute Schü-
ler*innen“ teilnehmen durften. Diese sollten 
im Ausland ein renommiertes Praktikum ab-
solvieren. Ihnen wurde die Wahl zwischen 
Dublin und Oslo überlassen. Da ihre besten 
Freundinnen nach Oslo wollten, entschied 
sie sich auch dafür. Zu dem Zeitpunkt war 
keinem bewusst, dass diese Wahl ihr ge-
samtes Leben auf den Kopf stellen sollte. 
Die ersten zwei Wochen vergingen wie im 
Flug. „Unter der Woche fuhren wir mit der 
S-Bahn in die Arbeit und am Wochenende 
machten wir Ausflüge. Ich hatte so viele 
atemberaubende Eindrücke“ erzählt die 
junge Frau. Doch dies sollte sich an einem 
Freitagnachmittag schlagartig ändern:

„Wir waren an diesen Tag nicht für die Arbeit 
eingeteilt. Auf Grund dessen hatten wir vor 
dem Schlafengehen besprochen, dass wir 
am nächsten Tag einen Ausflug zu einem 
nahegelegenen See machen wollten. Ein-
fach mal abschalten vom Alltagsstress. In 
der Früh hatte ich allerdings höllische Kopf-
schmerzen und mir war richtig übel. Obwohl 
meine Freundinnen anfangs versuchten 
mich zu überreden mitzukommen, war ich 
nicht im Stande mich nur 5 Meter zu bewe-
gen. Nach langer Diskussion blieben meine 
Freundinnen schließlich bei mir, auch wenn 
dies ihnen nicht gerade gefiel. Zu dem Zeit-
punkt war es bereits kurz vor 15 Uhr.

Aus dem Nichts hörten wir einen lauten 
Knall und daraufhin ohrenbetäubende Si-
renen. Ein Angestellter des Hotels kam 
schweißgebadet in unser Zimmer und mein-
te wir sollten unser Zimmer aus Sicherheits-
gründen auf keinen Fall verlassen. Dann 
verschwand er in der gleichen Schnelle, in 
der er gekommen war. Fragend schauten 
wir uns an, verwirrt und erschrocken. Nach 
unangenehmem Schweigen, das gefühlt 
eine Stunde dauerte, meinte ich, dass wir 
doch den Fernseher anmachen könnten, 
um mehr zu erfahren. Eine aufgeregte Re-
porterin sprach ins Mikrofon. Hinter ihr ein 

Anblick, der mich an einen Ausschnitt von 
„Saving Private Ryan“ erinnerte. Eiskalt lief 
es mir den Rücken runter, als die Reporte-
rin begann von einer entgleisten S-Bahn zu 
berichten. Es war dieselbe Linie, die wir an 
diesem Tag genommen hätten. Der Gedan-
ke, dass wir uns eigentlich in genau dieser 
S-Bahn befunden hätten, lässt mir noch 
heute das Blut in den Adern gefrieren. Von 
da an hatte ich Angst, eine Angst, die ich 
jahrelang nicht beschreiben konnte.

Wie die restlichen zwei Wochen vergingen, 
weiß ich nicht. Zuhause angekommen, 
sperrte mich in meinem Zimmer ein, über-
gab mich, sobald ich was aß und meine 
schulische Leistungen stürzten rapide ab. 
Plötzlich war ich nicht mehr die Schülerin 
mit Auszeichnung, sondern versetzungs-
gefährdet. Dies ging über Jahre so. Mein 
Leben verlor erheblich an Qualität und mein 
Traum an der Uni Regensburg zu studieren 
war geplatzt.

Jedoch – wie es so im Leben manchmal so 
ist – erblickte ich ein Lichtlein am Ende des 
Tunnels. Nach meiner Hochzeit wurde ich 
schwanger. Nach Jahren des Leidens und 
einem Leben mit starken Ängsten erleb-
te ich zum ersten Mal wieder Glück. Doch 
das Leben machte mir wieder einen Strich 
durch die Rechnung. Bei einer Routinekont-
rolle stellte der Arzt fest, dass meine Nieren 
stark beeinträchtigt waren, und erklärte mir, 
dass Sie mein Kind abtreiben könnten, um 
meine Nieren zu retten. Ich war allerdings 
nicht bereit mein kleines ungeborenes Kind 
abzutreiben, um mich selbst zu retten. Ei-
nige Monate später wurde ich mit starken 
Schmerzen ins Krankenhaus gebracht 
– Diagnose: Nierenversagen. Der Arzt er-
klärte mir, dass mein Kleines mittels Kaiser-
schnittes entnommen werden musste, weil 
wir ansonsten beide das Leben verlieren 
könnten. Ich willigte unter Tränen ein.  Mein 
kleines Baby hatte eine Chance zu überle-
ben. Nach einem tagelangen Kampf verlor 
jedoch mein Kind den Kampf und kehrte zu 
den Engeln zurück. 

Für mich war das ein Leben am Limit. Nach 
diesem Schicksalsschlag konnte ich nicht 
mehr. Ich stand vor der Entscheidung dem 
Ganzen ein Ende zu setzten oder mich in 
psychologische Behandlung zu begeben. 

Ich entschied mich für das Zweite. Dies war 
die beste Entscheidung meines Lebens. 
Ich konnte zum ersten Mal meine Gefühle, 
Ängste und alles Erlebte aufarbeiten. Ich 
begann mit einer Ausbildung und der Be-
rufsschule, obwohl ich vier Tage in der Wo-
che zur Dialyse muss. Durch meinen Psy-
chologen bekam ich die Möglichkeit meine 
Essstörung in den Begriff zu bekommen 
und schaffte es aus einer Depression, die 
fast ein Jahrzehnt angedauert hatte.

Rückblickend ist mir klar, dass ich diesen 
Schritt viel früher hätte gehen sollen. Mir 
fiel es sehr schwer einer fremden Person 
meine tiefsten Ängste und Gefühle anzu-
vertrauen. Doch jetzt ist mir klar, dass die-
ser Schritt oftmals erhebliche Auswirkungen 
haben kann.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier sitzen 
würde, wenn ich diesen Schritt nicht gegan-
gen wäre. Daher kann ich jedem nur raten: 
Wenn ihr euch in einer Situation befindet, 
in der es Augenscheinlich keinen Ausweg 
gibt, holt euch bitte Hilfe.“

MARCEL ZAK
Regensburg Haber

Ich sitze bei einem wolkenlosen Sommernachmittag in einem Café́ am Haidplatz und 
warte auf die Person, von der ich schon viel gehört habe. Sie soll das Attentat am 22. 
Juli 2011 in Oslo miterlebt und ein Kind verloren haben. Aufgeregt nehme ich einen 
Schluck von meinem Kaffee, während jemand zielstrebig auf meinen Tisch zukommt. 

Anschläge in Norwegen 22. Juli 2011

Bei zwei zusammenhängen terroristi-
schen Anschlägen des norwegischen 
Rechtsextremisten Anders Breivik 
gegen norwegische Regierungsange-
stellte in Oslo und gegen Jugendliche 
in einem Feriencamp auf der norwe-
gischen Insel Utøya kamen insgesamt 
77 Menschen ums Leben.

Um 15:25 Uhr zündete Breivik vor dem 
Bürogebäude des Ministerpräsidenten 
eine Autobombe. 8 Menschen  verlo-
ren ihr Leben. Zwei Stunden später 
erschoss der Täter auf der Insel Utøya 
in einem Feriencamp einer Jugendor-
ganisation 69 Menschen.

Breivik gestand die Taten am nächs-
ten Tag und äußerte islamfeindliche 
Motive. Er wurde zu 21 Jahren Haft 
mit anschließender Sicherungsver-
wahrung verurteilt.
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Zucchinipuffer mit Kräutern und Zitronen-Schmand-Dip

Catering Service Kirik
Individualität kann man schmecken

Fadime Kirik
0176 243 150 63

www.kirik.catering

ÇİĞDEM KİRİK
Regensburg Haber

Zubereitungszeit: 30 Min.
Zubehör:  Springform (Ø 26 cm)

1. Zucchini und Möhren abbrausen, abtrocknen und 
mit einer Reibe über einer Schüssel fein zerrei-
ben. 1TL Salz dazugeben, vermengen und ca. 
5-10 Minuten stehen lassen. Masse in ein sau-
beres Küchentuch einwickeln und mehrmals gut 
auswringen bis keine Flüssigkeit mehr austritt.

2. Frühlingszwiebeln, Dill und Minze jeweils ab-
brausen und trocken schütteln. Frühlingszwie-
beln in feine Ringe schneiden. Dillspitzen und 
Minzblätter jeweils abzupfen und fein hacken. 
Eier leicht aufschlagen und zusammen mit den 
vorbereiteten Zutaten und der Zucchini-Möh-
ren-Masse in einer großen Rührschüssel ver-
mengen. 1EL Olivenöl dazugeben, mit Salz und 
Pfeffer würzen und gut vermengen.

3. In einer separaten Schüssel das Mehl mit dem 
Backpulver vermengen, unter die Zucchini-Mas-
se heben und gut verkneten.

4. In einer Pfanne 2 EL Olivenöl auf mittlerer Stufe 
erhitzen. Pro Zucchinipuffer 1EL Teig mit etwas 
Abstand zueinander in der Pfanne verteilen und 
leicht plattdrücken (Die Puffer sollten ca. 1cm 
dick sein und einen Durchmesser von 10cm 
haben). Anschließend Zucchinipuffer rundherum 
ca. 5 Minuten knusprig goldbraun ausbacken.

5. Fertige Zucchinipuffer zwischen zwei mit Kü-
chenpapier ausgelegten Tellern oder im vorge-
heizten Ofen warmhalten.

6. Für den Dip: Knoblauch schälen, auspressen 
und mit den restlichen Zutaten vermengen. Dip 
mit den Zucchinipuffern servieren.

Für die Zucchinipuffer:
3 Zucchini (ca. 500 g)
2 kleine Möhren
½TL Salz
2 Frühlingszwiebeln
1 kleines Bund Dill
2 Stiele Minze
2 Eier
Olivenöl
60g Mehl
1 TL Backpulver
150g Feta
Pfeffer

Für den Zitronen-Schmand-Dip:
1 kleine Knoblauchzehe
200g Schmand
Saft und Abrieb von ½ Zitrone
Salz
Pfeffer
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Sprachurlaub in Izmir
Ein Urlaub in der Türkei, um türkisch zu 
lernen. Das mag für den Einen oder An-
deren keine sonderlich erstrebenswerte 
Urlaubstätigkeit zu sein, aber für zehn 
Stipendiaten und Stipendiatinnen des 
Max-Weber-Programms und der Stu-
dienstiftung des deutschen Volkes war 
dies der Fall.  Vom 14.08. – 03.09.2022 
lernten die Studierenden für drei Wo-
chen in Izmir im Stadtteil Bostanlı am 
Sprachinstitut Turkish Language Center 
die türkische Sprache auf Anfänger- oder 
Fortgeschrittenenniveau. Dadurch dass 
der Unterricht nicht klassisch aufgebaut 
war, wie in einer normalen Schule, son-
dern auch viele Kulturerlebnisse wie das 

©
 R

eg
en

sb
ur

g 
H

ab
er

Essen von türkischen Spezialitäten wie 
Kokoreç, Bomba, Boyoz, türkischer Kaf-
fee, Tee und sehr auf das Sprechen aus-
gelegt war, haben alle sehr ertragreich 
die türkische Sprache und Kultur lernen 
können. Izmir ist eine sehr große Stadt 
mit vielen Stadtteilen. Ein Highlight war 
auch der wöchentliche Bazar (immer 
mittwochs) in Bostanlı und ein großes 
Einkaufsgebiet in Konak mit einigen an-
tiken Moscheen und dem Wahrzeichen 
von Izmir, dem Uhrturm. Katzenliebha-
ber waren durch die Tierfreundlichkeit 
der Stadtbewohner sehr erfreut, da viele 
großzügige Menschen die Tiere auf der 
Straße füttern. Außerhalb Izmirs findet 
man schöne Strände wie Urla, Mordoğan 
oder Ayvalık. Natürlich gibt es viele wei-
tere schöne Orte, die die Studierenden 
aufgrund der kurzen Zeit nicht besuchen 
konnten. In der Zeit war auch Hochsom-
mer mit Temperaturen von 35 Grad. Da 
hat man sich sehnlichst einen nahege-
legenen Strand gewünscht. In dem am 
Ägäischen Meer gelegenen Stadtzen-
trum war Baden leider nicht möglich, 
da das Wasser sehr schmutzig ist und 
hin und wieder äußerst unangenehm 
riecht. Unglücklicherweise gibt es in der 
Großstadt Izmir ein großes Müllproblem. 
Dennoch war der Sonnenuntergang 
immer ein unbeschreiblich großartiges 
Ereignis. Eine Reise, in der sowohl die 
Sprache und die Kultur des Zielortes 

zu lernen versucht wird, unterscheidet 
sich von der klassischen Idee des Ur-
laubs. Insgesamt kann man sagen, dass 
eine Sprach- und Kulturreise für jeman-
den mit genug Zeit und Kapazitäten im 
höchsten Maße zu empfehlen ist.

HANIFAH MUMTAZ
Regensburg Haber
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Sprachklasse türkisch mit den Stipendiaten der Studienstiftung des deutschen Volkes und der Max-Weber-Stiftung

Strand von Mordoğan 

Ein Wahrzeichen Izmirs: 
Der Uhrturm in Konak
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Mittagskarte und Abendkarte unter:
www.mangal-straubing.de

Mangal Turkish Grill - Restaurant
Das Türkische Restaurant

mit Spezialitäten vom Holzkohlengrill.

Frische, Qualität und Leidenschaft -
damit setzen wir Maßtäbe!
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Afrika‘daki yetimhane için kumbaralarını doldurdular
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DİTİB Regensburg cami der-
neğinde ders gören çocuklar, 
Ramazan ile Kurban bayramları 
arasında Afrikalı yetim çocuklar 
için harçlıklarından büyük pay 
ayırdılar. Üç ay içerisinde kum-
baralarını 800 Euro‘nun üze-
rinde dolduran Regensburglu 
çocuklar, ebeveynlerin de ek-
lemeleriyle, yaklaşık 1500 Euro 
tutarında bağışın Afrika‘daki ih-
tiyaç sahibi çocuklara gitmesini 
sağladılar. Kurban bayramına 
denk getirilen Regensburglu 
çocuklar tarafından gönderilen 
sürpriz bağış büyükler tarafın-
dan takdirle karşılandı. Regens-
burglu çoçukların iyilik girişimi 
binlerce kilometre uzaklıktaki 
Afrikalı çocuklara çifte bayram 
yaşattı.

Neutraublingli çocuklardan Türk Müziği konseri
Neutraubling Belediyesi tarafından 3 
Temmuz‘da „Neutraublinger See“ göl 
kıyısında düzenlenen çocuk ve gençlik 
festivali „Kinder- und Jugendfest“te Türk-
çe konser verildi.

Yaşları 6 ile 13 yaşları arasında değişen 
Neutraublingli Türk çocukların sahne 
almasıyla verilen 45 dakikalık konserde 
Memleketim, Sev Kardeşim, Ayı, Neler 
Oluyor Hayatta gibi 80‘li yılların popü-
ler şarkıları yanısıra Tin Tin Tini Mini 
Hanım, Bakkal Amca gibi eğlenceli ço-
cuk şarkıları seslendirildi.

Aleyna, Ayça, Burak, Cemre, Erva, Elif, 
Niray, Nisanur, Selin, Süeyda, Toprak, 
Tuğçe ve Yaman‘dan oluşan Fatma 
Aslan yönetimindeki çocuk korosunun 
konserine enstrumanlarıyla yılların mü-
zisyenleri Cem Ekici (klavye) ve Tanju 
Karakaş (saz) eşlik etti. ©
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Almanya’ya İşçi Göçü 61 Yaşında: Göçün İzleri
Almanya‘nın Türkiye ile 31 Ekim 1961‘de 
imzaladığı İşgücü Anlaşması’nın üzerin-
den tam 61 yıl geçti. İkinci Dünya Sa-
vaşı‘nın sona ermesiyle hızlı bir kalkın-
ma sürecine giren Almanya, işgücü 
piyasasındaki boşlukları kapatmak için 
1955’ten itibaren İtalya, Yunanistan ve 
Portekiz gibi Akdeniz ülkelerinden “mi-
safir işçi” denilen binlerce insanı Alma-
nya’da çalışmak üzere almaya başladı. 
1960‘larda, başlangıçta geçici bir amaç-
la orada olduğu düşünülen Türk “misafir 
işçileri”, Almanya’daki yerlerini kalıcılığa 
bırakarak Wirtschaftswunder olarak 
adlandırılan ekonomik mucizenin yani 
ekonomik büyümenin şekillenmesine 
yardımcı oldular.

1973‘te işe alım durdurulduğunda, Tür-
kiye‘den toplam 867 bin Türk misafir 
işçi Almanya‘ya gelmişti. Anlaşma hem 
Türkiye hem de Almanya için çok şeyi 
değiştirdi. Bugün Almanya‘da doğup 
burada büyüyen ve toplumun önemli bir 
parçası haline gelen Türk asıllı bireyler 
artık dördüncü kuşağa ulaştılar. Regens-
burg Haber, göçmen geçmişine sahip 
ve Regensburg‘da yaşayan birinci nesil 
gurbetçiler ile görüştü.

Kahramanmaraş‘ın Göksun ilçesin-
den Nuriye Özallı: „Türkiye‘nin her 
yerinden insanlar vardı.“
Almanya‘da yaklaşık 3 milyon Türk kö-
kenli insan yaşıyor. Nuriye Özallı birinci 
kuşak gelenlerden birisi. 1970 yılında 
İstanbul‘dan Münih kentine uçakla ha-
reket eden Nuriye Hanım, Almanya‘ya 
yolculuğunu şöyle anlatıyor:

“Hepimizin içinde hüzün ve heyecan 
vardı, yorgunluk vardı. Haftalar önce 
İstanbul‘da birçok sağlık kontrolünden 
geçtik, kontrollerde çok yıpranmıştık. Ki-
mimiz uyuyordu, kimimiz uyanıktı, ben 
de hemen bir kâğıt kalem çıkarıp aileme 
mektup yazdım.”

Uzun yolculuğunun son durağı Bavye-
ra’daki eski bir sanayi kenti olan Immen-
stadt’tı. Henüz 21 yaşında olan Nuriye 
Özallı, Siemens‘te işe girmeden önce ora-
da bulunan bir fabrikada birkaç yıl işçi ola-
rak çalıştı. Gittikleri kentlerde önce „Heim“ 
adı verilen yurtlara yerleştirildiler. Bun-
ların çoğu 2-4 kişilik odalar, ortak tuvalet, 
banyo ve mutfağı olan yurtlardı. Nuriye 
Hanım, yabancı bir memlekette bulun-
masına rağmen etrafında hep Türkler ol-
duğu için sıkıntı çekmediğini anlatıyor. En 
büyük desteği birbirine çok yakın yaşayan 
Türk ailelerinden aldığını belirtiyor:

“Hep birbirimize gider, oturup kendi 
aramızda sohbet ederdik. Daha önce 

yerleşip dükkânı, arabası olan Türkler 
olduğu gibi doktora giderken tercüman-
lık yapacak olanlar da vardı. Herkes Tür-
kiye’nin farklı bir şehrinden gelmişti ama 
insanlar her zaman birbirine bağlıydı.”

Nuriye Hanim, ailesine duyduğu özle-
me değiniyor. Almanya‘ya geldiğinde 
annesinin yemeklerini ve ailesiyle bir-
likte geçirdiği zamanları çok özlediğini 
söylüyor. Her ziyaretin ayrı bir hüzün 
bıraktığını da sözlerine ekliyor. Ancak, 
Almanya‘da gurbetçi olmak çelişik duy-
guları bir arada barındırmaktaydı. Nuriye 
Hanım ayrılığın derin hüznünü içinde 
taşırken, genç yaşta ailesine destek ol-
manın sevincini de anlatıyor:

“Aylık maaşımızı alıyor ve ailemize para 
ulaştırıyorduk. Kendi ayaklarınızın üze-
rinde durmak çok güzel bir şeydi.”

Bugün Nuriye Özallı emekli, çocukları 
ve torunlarıyla birlikte Regensburg‘un 
Neutraubling ilçesinde hayatına devam 
ediyor.

dönecektik. Memleket aklımızdan hiç 
çıkmadı.”

Gurbetçiler için Almanya’ya göç ekono-
mik nedenlerden kaynaklanmaktaydı. 
Aynı yıllarda Türkiye’nin büyük bir işsiz 
nüfusa sahip olması nedeniyle, insanlar 
daha iyi bir yaşam sürmek ve kimseye 
bağımlı olmadan kendi ayakları üzerinde 
durmak için bilinmeyen bir yola çıktılar. 
İş sözleşmesinin şartlarına göre, Türk 
işçilerin istihdamı sınırlı bir süre içindi. 
İki yıl sonra Türk işçilerinin evlerine dön-
mesi ve ardından yeni bir işçi grubunun 
işe alınması gerekiyordu. Bu nedenle 
başlangıçta işçilerin ailelerini yanlarında 
getirmelerine izin verilmedi, ancak son-
raki yıllarda iş sözleşmesi iki yıldan fazla 
kalmalarına izin verecek şekilde değişti-
rildi ve işçilerin ailelerini yanlarında getir-
melerine izin verildi.

Misafir işçi statüsünde olan Türkler için 
Almanya kalıcı bir vatan oldu. Emekli 
olana kadar yaklaşık 30 yıl Almanya‘da 
çalışan Ali Şahin Bey, “Güle güle gittik 

Nuriye Özallı

Çorum‘un İskilip ilçesinden Ali Şahin: 
„Memleket hiçbir zaman aklımızdan 
çıkmadı.“
Ali Şahin’in göç hikayesi yıllar önce göç-
men işçi anlaşması kapsamında Alma-
nya’ya giden ailelerin hikayelerine çok 
benziyor. İskilip’e bağlı Çomu köyünde 
doğup büyüyen Ali Şahin Bey, 1965 yılın-
da Sirkeci Garı’ndan Almanya’nın Münih 
kentine tren ile hareket etti. Çomu’dan 
geldiği gibi Kohlengattermeier adlı fabri-
kada çalışmaya başladı ve birçok “misa-
fir işçi” gibi amacı yeterince para kazanıp 
ülkeye dönmekti.
“Almanya‘da daha iyi çalışma şartları 
mevcut diye geldik. İki sene çalışıp geri 

ağlayarak döndük. Bugün ikametgahım 
hala Regensburg‘da. Almanya benim ik-
inci vatanım.” diyor.

Yozgat‘ın Şefaatli ilçesinde Hacı Önal: 
„Her şeye rağmen cesaretliydik.“
Benzer bir şekilde o yıllarda Regens-
burg‘un Neutraubling ilçesine gelen Hacı 
Önal ailesinin göç hikayesini anlatıyor. 
Hacı Önal Bey, 1968 kışında Almanya’ya 
geldiğinde henüz 18 yaşındaydı. O yıl ül-
kesinden ayrılan binlerce Türk göçmen 
işçiden biriydi. Babasıyla Türkiye’de 
çiftçilikle uğraşan Hacı Önal Bey, Alma-
nya’ya birkaç yıl öncesinde yerleşen abi-
si aracılığıyla Almanya‘ya geldi.
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İsçi adayları, Alman Çalışma Bakanlığı 
için bir dış büro işlevi gören Alman İrtibat 
Bürosu’nda meslek, eğitim ve sağlık kon-
trollerinden geçtiler. Hacı Önal Bey’de da 
önce Alman ve Türk makamları tarafın-
dan sıkı kontrollere tabi tutulduktan son-
ra sonunda İstanbul Sirkeci Garı’ndan 
Münih’e doğru hareket etti. Hacı Önal 
Bey yolculuğunu şöyle anlatıyor:

“Bilhassa biz vatandan ayrılırken trende 
bir hüzün vardı. Tren yolculuğumuzun 

HİLAL TÜRKER
Regensburg Haber

ikinci gecesine girdiğimizde kompartı-
manımızda 30-40 yaşlarında bir amca 
hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ne-
den ağlıyorsun diye sorduklarında “Ço-
luğumu çocuğumu memlekette bıraktım, 
nasıl ağlamayayım?” dedi. O adam bizi 
çok hüzünlendirmişti.” Bilmedikleri bir ül-
keye gittiklerini belirten Hacı Önal, “her 
şeye rağmen cesaretliydik” diyor.

Kışın Almanya’ya geldiğinde yanında 
sadece bir yazlık montu olduğunu söy-

leyen Önal, “Giderken sırtımızda kışlık 
montumuz yoktu” diyor. Almanya‘da 
çalıştıklarında ekonomik olarak rahat 
hissettiklerini ve memlekete ihtiyaç olun-
ca para yolladıklarını belirtiyor.

Bugün Hacı Önal Bey, Türkiye ile Al-
manya arasında yaşamını sürdürüyor, 
Türkiye’de bulunduğu sırada da Alma-
nya‘yı özlediğini ve ailelerinin önemli 
bir kısmının şu anda burada yaşadığını 
belirtiyor. Göç eden birinci neslin ağır 
şartlarda yaşamış olmasına karşılık, ik-
inci ve üçüncü nesil Almanya’da eğitim 
aldı ve toplumla daha yakın ilişkiler kur-
ma imkânı buldu. Hacı Önal Bey, Türk 
toplumunun yaptığı gelişimi göz önün-
de bulunduraram, „Biz de sizinle gurur 
duyuyoruz“ sözlerini dile getiriyor.

Burada ulaşabildiğimiz Regens-
burg‘dan üç ayrı yaşam hikayesini 
sizlerle paylaştık. Artık aramızda ol-
mayan tüm birinci nesilden büyükle-
rimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz. 
Hayatta olanlara ise güzel bir ömür 
diliyoruz.

Mehmet Turan Kaya Fadime Altuner

Gurbet ona 80 şiir yazdırdı

Regensburg‘da eskilerin tanınmış simalarından Sivaslı 
Mehmet Turan Kaya‘nın sıla hasreti şair kişiliğini ortaya 
çıkardı. Efendiliğiyle dikkat çeken 83 yaşındaki ilk nesil 
gurbetçilerimizden şair amcamız, çoğu gurbet temalı to-
plam 80 şiire imzasını attı. Şiirlerini bir kitapda yayımlamak 
için zamanında 100‘üncü şiirini bekleyen Mehmet Turan 
Kaya‘nın bu hedefi tekrar edinip gerçekleştirmesi toplum 
için bir kazanç olacak. Hafızasının fevkalade olmasından 
hareketle, Mehmet amcamızın en yakın zamanda toplum 
hafızasını canlı tutacak şiirlerinin yayımlandığı bir eserin 
ortaya çıkması önemli olacak. 

1969 yılında 30 yaşında genç bir bayan olarak Regens-
burg‘a gelen Kırıkkaleli Fadime Altuner, buradaki eski ve 
güzel günleri özlemle yad ediyor. Türkler arasında kaynaş-
manın ve samimiyetin en üst düzeyde olduğunu söyleyen 
„Hacı Anne“, ailece sıkça pikniğe gidildiğini ve gece yarıları-
na kadar ev ziyaretleri olduğunu ve hatta Kelheim gibi farklı 
yerlerden gelindiğinde yatılı bile kalındığını anımsıyor. „Evi-
miz düğün evi gibiydi“ diyerek bazen 30-40 kişinin ziyaret 
ettiğini gülümseyerek hatırlıyor. Türklerin Almanlarla da 
arası iyi olmuş: „Bizleri eskiden seviyorlardı. Çok kıymetlidi 
Türkler o zamanlar!“

„Eski günler güzeldi“
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YTB‘nin Sandıktaki Fotoğraflar Sergisi‘nden bir göç hatırası karesi.
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Nürnberg Havalimanı Türkiye‘den yeni işçisine kavuştu 
Uçak yolcuların artmasıyla personel 
sıkıntısı çeken Nürnberg Havalimanı, 
oluşan hizmet açığını Türk işçileriyle ka-
patmanın sevincini yaşıyor. Bu durumu 
basın bildirisi yayımlayarak ilan eden 
Nürnberg Havalimanı, 19 genç erkek ve 
bayan Türk işçileri için „Takıma hoş gel-
diniz“ başlığı altında duyurdu. 

Başvuru süreci, vize işlemleri, güvenlik 
kontrolleri ve eğitimin ardından Nürn-
berg Havalimanı‘nda bagaj yükleme 
ve uçak temizliği konusunda yardımcı 
olmak için işe başlayan Türk işçilerinin 
iş ilişkileri en geç 6 Kasım 2022 tarihi-
ne kadar sürecek. Türkiye‘den gelen 
işçileri „Ekibimize hoş geldiniz“ diyerek 
karşılayan Nürnberg Havalimanı Genel 
Müdürü Dr. Michael Hupe, „Bir sonraki 
yaz seyahati dalgası kesinlikle gelecek“ 
diyerek, işçi istihdamının kalıcı olarak 
hafifletilmesi çağrısında bulunarak uzun 
vadeli kullanma isteğini dile getirdi. 

„Korona nedeniyle yolcu sayımızdaki 
düşüşün ardından sadece bu yaz tatilin-
de yaklaşık 680.000 yolcu ile tekrar 
pandemi öncesi seviyeye ulaştık. Ana 
seyahat sezonu Ekim ayının sonuna ka-
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dar devam edecek ve bu süre zarfında 
Türk iş gücü ağırlıklı olarak bagaj taşıma 
ve uçak iç temizliği personelini destekle-
yecek ve yolcularımızın mümkün ol-
duğunca rahat bir şekilde kalkış yapabil-
meleri için değerli katkılarda bulunacak.” 

şeklinde konuşan Dr. Hupe, bir sonraki 
yaz sezonunda da personel sıkıntısının 
oluşmaması için politikacılardan, en geç 
2022 sonuna kadar AB ülkeleri dışında 
işçi alımını kolaylaştırıcı yeni kuralların 
yürürlüğe konulmasını istedi.

Nürnberg Havalimanı çalışanları tarafından eğitilen Tür-
kiye‘den gelen işçiler yurtdışındaki yeni görevlerine hazır.

7‘sinde Bayern München‘e, 17‘sinde Juventus Turin‘e

UEFA listesinde Avrupa‘nın en 
iyi 8. takımı olan Juventus Tu-
rin ile henüz 17 yaşında üç yıllık 
profesyonel imza atan Kenan 
Yıldız, İtalya‘da da üstün yete-
neklerini göstermeye devam 
ediyor.

Türkiye U17 Milli Takımı‘nda 
da başarılı futboluyla dikkatle-
ri üzerine çeken Regensburg 
doğumlu genç yetenek, Juven-
tus Turin‘in U19 takımının kısa 
zamanda vazgeçilmezi oldu. 
Oyun kurucusu pozisyonunda 
oynadığı ligin ikinci maçında 
golle buluşan ve iki asist yapan 
Kenan Yıldız‘ın çabuk alıştığı 
Juventus‘un altyapısından bi-
rinci takıma ne zaman geçeceği 
merakla bekleniyor. 

17 yaşında müthiş yükseliş: SV 
Sallern, Jahn Regensburg, Bay-
ern München, Juventus Turin 
Futbola Regensburg‘daki SV 
Sallern ve Jahn Regensburg‘un 
minik takımlarında başladıktan 
sonra 7 yaşında Almanya‘nın en 
köklü kulubü Bayern München‘e 
transfer olan Kenan Yıldız‘a 
İspanya‘dan FC Barcelona ve 
Türkiye‘den Fenerbahçe takım-
ları da talip olmuştu. 

Kenan Yıldız, Juventus Turin‘in 
birinci takımına geçmesi ha-
linde, Türkiye Milli Takımı‘nın 
süper starı Merih Demiral‘den 
sonra Juventus Turin‘in tarihin-
de oynayan ikinci Türk futbolcu 
olacak.
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Sağlığınızın sinsi düşmanı – Hipertansiyon
Tıbbi açıdan bakıldığında „hipertan-
siyon“, kan basıncının yüksek olması an-
lamına gelir. Yüksek tansiyon, uzun yıllar 
genellikle herhangi bir belirti gösterme-
diği için „sessiz ölüm“ olarak da bilinir. 
Yüksek tansiyon, felç, kan damarlarının 
genişlemesi (anevrizma), kalp yetmez-
liği, kalp krizi ve kronik böbrek hastalığı 
gibi hastalıklara yakalanmanın riskini 
artırır. Yüksek tansiyon, yaşlı insanlarda 
daha yaygındır. 65 yaş ve üzeri kişilerin 
yaklaşık üçte ikisini etkilerken, 65 yaş 
altı kişilerin yalnızca dörtte birini etkiler. 
Vücuttaki yaşlanmaya bağlı değişiklik-
ler, büyük arterlerin giderek sertleşmesi 
(ateroskleroz) yüksek tansiyon gelişimi-
ne yol açabilir.

Hipertansiyon nedir?
Kan basıncını ölçerken iki değer kay-
dedilir. İlk ve yüksek olan değer, kalp 
kasıldığında atardamarlarda ulaşılan en 
yüksek basıncı gösterir (sistol). Düşük 
değer, kalbin tekrar kasılmasından he-
men önce arterlerde ulaşılan en düşük 
basıncı gösterir (diyastol). Kan basıncı 
sistolik/diyastolik olarak gösterilir, ör-
neğin 130/70 mmHg. Kılavuzlara göre 
ideal tansiyon değeri 120/80 mmHg’dır. 
Bu değer uzun süre yüksek seviyede 
kalırsa (sistolik 140, diastolik 90 ve üze-
ri) hipertansiyon denilir.

Yetişkinlerde görülen hipertansiyon 
hastalıkların 90 – 95% tanımlanabilir bir 
nedeni yoktur. Bu türe birincil hipertan-
siyon adı verilir. Nedeni bilinen türe ise 
sekonder hipertansiyon denir. Sekonder 
hipertansiyonu olan kişilerin 5 ila 10% 
etkiler. Bu insanların çoğunda bir böbrek 
hastalığı bulunur.

Hipertansiyonun gelişmesini katkıda 
bulunan unsurlar nelerdir?
Obezite, diyabet, hareketsizlik, stres, si-
gara, aşırı alkol tüketimi ve yanlış bes-
lenme, yüksek tansiyonun gelişmesinde 
katkıda bulunabilir. Ayrıca uyku apnesi, 
yüksek tansiyon gelişimini teşvik edebilir 
veya daha da kötüleştirebilir.

Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir?
Çoğu insan için yüksek tansiyon herhan-
gi bir belirtiye neden olmaz. Baş ağrısı, 
burun kanaması, baş dönmesi, yüz 
kızarması ve yorgunluk yüksek tansiyon 
belirtileri olabilse de normal kan basın-
cında da ve farklı hastalıklarda da görü-
nebilir.

Yüksek tansiyonun sonucu nelerdir?
Tedavi edilmeyen uzun süreli yüksek tan-
siyon, beyne, gözlere, kalbe ve böbrek-
lere zarar vererek bu organların kalıcı 
hasar görmesine sebep olabilir. Bazen 

DR. MUSTAFA KILIÇ
Asistan Doktor

şiddetli yüksek tansiyon beynin şişmesi-
ne ve mide bulantısına, kusmaya, day-
anılmaz baş ağrılarına, baş dönmesine, 
kafa karışıklığına, nöbetlere, beyin kana-
masına hatta komaya neden olabilir. Ay-
rıca kalp üzerindeki iş yükünü artırır ve 
göğüs ağrısına ve/veya nefes darlığına 
neden olabilir. Bundan ötürü uzun süreli 
yüksek tansiyon, kalbe ve kan damar-
larına zarar verebilir ve kalp krizi, kalp 
yetmezliği, böbrek yetmezliği, felç ve 
bunama riskini artırabilir.
 
Yüksek tansiyon teşisi konulduğunda 
ne yapılmalı?
Yüksek tansiyon teşhisi konulursa, dok-
tor, damarları, kalp, beyin, gözler ve 
böbrekler başta olmak üzere en önem-
li organların yüksek tansiyondan zarar 
görüp görmediğini inceler. Ayrıca yüksek 
tansiyonun nedeni araştırılır.

Yüksek tansiyonun tedavisi nedir?
Primer hipertansiyon tedavi edilemez, 
ancak diğer organlarda komplikasyon-
lar oluşmadan kontrol altına alınabi-
lir. Hipertansif hastalara genellikle kan 
basınçlarını evde kendi kendilerine iz-
lemeleri tavsiye edilir. Antihipertansif 
ilaçlarla 130/80 mmHg‘nin altında bir kan 
basıncı sağlanmalıdır.

Yüksek tansiyonu tedavi etmeye yönelik 
ilaçlara antihipertansifler denir. Farklı an-
tihipertansif ilaçlar kan basıncını farklı şe-
killerde düşürür, bu nedenle farklı tedavi 
stratejileri mümkündür. Bazen bir antihi-
pertansif ilaçla başlayarak ve gerektiğin-
de diğer antihipertansif ilaçları ekleyerek 
adım adım bir ilaç tedavisi rejimi kullanılır. 
140/90 mmHg veya daha yüksek bir kan 
basıncında, genellikle iki ilaca aynı anda 
başlanır. Tansiyonu düşüren ilaçların tan-
siyonu kontrol altında tutabilmesi için ge-
nellikle ömür boyu alınması gerekir.

Tansiyonun düzenli kalması için daha 
ne yapılabilir?
Yüksek tansiyon tedavisinde ilaç tedavi-
si yanında başarılı ve kalıcı bir sonuca 
katkıda bulunan önemli bir etken yaşam 
ve beslenme tarzını değiştirmektir. Yü-
ksek tansiyonu olan aşırı kilolu kişilerin 
kilo vermeleri önerilir, 5 kilogramlık bir 
kilo kaybı bile kan basıncını düşürebilir. 
Aşırı kilolu, diyabet veya yüksek koles-
terolü olan kişiler için, beslenmelerinde 
ağırlıklı olarak meyve, sebze ve az yağlı 
süt ürünleri, doymuş yağ ve toplam yağ 
içeriği düşük bir diyete geçmeleri önem-
lidir. Sigara bırakılmalıdır ve günlük tuz 
alımı 6 grama düşürülmelidir. Düzenli fi-
ziksel aktivite kan basıncını düşürmeye, 
kilo vermenize ve genel anlamda kendi-
nizi daha sağlıklı hissetmenize yardımcı 
olabilir.

Hipertansiyon prognozu
Tedavi edilmeyen yüksek tansiyon, kalp 
hastalığı (kalp yetmezliği, kalp krizi ve ani 
kalp ölümü gibi), böbrek yetmezliği veya 
genç yaşta felç riskini artırır. Yüksek tan-
siyon, felç için en önemli risk faktörüdür. 
Aynı zamanda insanların kalp krizi önle-
mek için en önemli üç risk faktöründen 
biridir (diğer ikisi sigara ve yüksek kan 
kolesterolüdür). Antihipertansif teda-
vi, felç ve kalp yetmezliği riskini önemli 
ölçüde azaltır ve aynı ölçüde olmasa da 
kalp krizi riskini de azaltabilir böylelikle 
tansiyonun dengelenmesi ve tedavide 
duyarlı ve bilinçli olmanız sizi daha uzun 
yıllar sağlıklı ve aktif bir yaşam sağlar.

Sağlıklı kalın.
Duyarlı kalın.
Hoşça kalın.
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Münih‘te “Türkiye’de Alman Bilim İnsanları Çalıştayı”
1930’ların başından itibaren Nazi zul-
münden Türkiye’ye sığınan Alman bi-
lim insanlarının Türkiye’de doğan ço-
cuklarının babalarının Türkiye’ye geliş 
hikayelerini konuştuğu ve Türk asıllı 
bilim insanlarının sunumları Münih‘de 
çok sayıda Türk ve Alman tarihsever ta-
rafından ilgi ile takip edildi. Alman Bilim 
insanlarının sembol isimlerinden Prof. 
Dr. Ernst Reuter, Prof. Dr. Ernst Eduard 
Hirsch, Prof. Dr. Rudolf Belling, Prof. Dr. 
Clemens Holzmeister, Prof. Dr. Klaus 
Schwarz’ın halen hayatta olan Türkiye 
doğumlu çocukları tarih çalıştayında 
Türkiye‘nin Almanya‘da zor duruma 
düşen babalarına kucak açmaları min-
netle anıldı. 

Semra Çoban moderatörlüğündeki Türk 
Tarih Kurumu (TTK) ile Kültür, Tarih ve 
Entegrasyon Araştırmaları Enstitüsü 
(IKG) tarafından 30 Haziran‘da tarihi be-
lediye binası Altes Rathaus Salonu‘nda 
düzenlenen “Alman Bilim İnsanlarının 
Modern Türkiye’nin Gelişmelerine Kat-
kıları” konulu Türk-Alman Tarih Çalıştayı 
Bavyera İçişleri, Spor ve Entegrasyon 
Bakanı Joachim Herrmann himayesinde 
yapıldı. 

IKG Enstitüsü Başkanı Dr. Latif Çelik 
açılış konuşmasında, “Türk-Alman İlişki-
leri Türk İşçilerinin Almanya’ya gelişi ile 
başlayan bir süreç değil, bilakis askeri, 
bilim, teknoloji, hukuk ve eğitim alanların-
da devasa boyutlardaki oldukça hareket-
li ve heyecan verici bir ilişkiler yumağıdır. 
Tarih deryasında kaybolup gitmesini is-
temediğimiz heyecan verici bir dönemi 
Atatürk’ün hatırası olan güzide bir aka-
demik çalışmalar merkezi konumundaki 
Türk Tarih Kurumu ile her iki ülkenin tarih 
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Nazi zulmünden kaçarak Türkiye‘ye sığınan ünlü Alman bilim insanlarının aile bireylerı tarafın-
dan yapılan aktarımlar ilgiyle takip edildi: (soldan sağa) Roman Mohapp-Holzmeister, Enver 
Tandoğan Hirsch, Elisabeth Weber-Belling.

severlerine sunmak için heyecanlı verici 
bir dönemi öne çıkaran tarih çalıştayına 
start verdik” şeklinde konuştu. 

Türk Tarih Kurumu Bilimsel Projeler Mü-
dürü Uğur Cenk Deniz İmamoğlu ise 
kurum başkanı Prof. Dr. Birol Çetin’in 
misafirlere selamlarını ileterek başladığı 
konuşmasında, “Erken dönem modern 
Türkiye tarihinde Alman Bilim insan-
larının yaptığı katkının unutulmamasını 
istiyoruz. Onlar bir dönemin Türkiye’de 
doğan son şahitleridir. Bu bağlamda 
Almanya IKG Enstitüsü’ne teşekkür 
ederek çalıştaydaki bilgilerin çok sayıda 
tarihsevere ulaşacak olmasından mem-
nunluk duymaktayız” şeklinde konuştu. 

Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonso-
losu Mehmet Günay ise konuşmasında, 
“İki ülke ilişkilerinin çok gerilere gittiği ve 
her iki tarafa da çok derin izleri olduğunu 
belirtmek gereklidir. Dolayısı ile ikili ilişki-
leri bir dönem veya konu üzerinden oku-
mak yerine en az 3 asır önceye giderek 
dönemi inceleyen uzmanlardan dinle-
mek önemli.” dedi. 

Türkiye’ye sığınan bilim insanlarının 
çocuklarının Türkiye sevgisi
Alkışlar arasında kürsüye gelen Prof. 
Dr. Rudolf Belling’in kızı Elizaberth Bel-
ling, “Babam Türkiye‘yi çok sevdi. Tür-
kler bize o kadar destek oldu ki Alma-
nya’nın zor yıllarında Atatürk babama 
imkan verdi. Elbette babam mesleğini 
icra ederken çok sayıda yeni öğrenciler 
yetiştirerek Türkiye’ye hizmet etti. İstan-
bul Üniversitesi’nde Atatürk’ün ricası ile 
Güzel Sanatlar Fakültesi’ni kurdu. İstan-
bul’da doğdum ve genç kızlık dönemimi 

Türkiye’de yaşadım. Türkiye’yi seviyor 
ve hala unutamıyorum. Öyle bir ülke 
sevilmez mi” şeklinde konuşması büyük 
alkış aldı. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
kurucularından Prof. Dr. Ernst Eduard 
Hirsch’in Ankara’da doğan oğlu Enver 
Tandoğan Hirsch ise yaptığı konuşma-
da, “Almanya’da Yahudiler için zor yıllar 
başlamıştı. Babam ülkesini terketti ama 
nereye gidecekti. Türkiye’den gelen te-
klifi duyunca çok sevinmişti. Türkiye fa-
kirdi ama Yahudilere o ülkede baskı yok-
tu. Babam Almanya’da zorluklar içinde 
yaşarken Atatürk kendisine her imkanı 
verdi. Türkiye’yi ailece çok sevdik. 1943 
yılında Ankara’da doğduğumda babam 
bana Türkçe isim verecek kadar ülkeyi 
sevmiş, hatta Türk vatandaşı olmuştu” 
diyerek Türkiye‘ye duydukları minnet 
duygularını dile getirdi. 

İkinci Türkiye Büyük Milet Meclisi’nin pl-
anlarını çizen Clemens Holzmeister’in 
torunu Mohapp-Holzmeister ise yaptığı 
uzun konuşmada, “Dedem Türkiye’ye 
Atatürk’ün daveti ile geldi. Önce İkinci 
meclisin daha sonra ise çok sayıda ba-
kanlığın planlamasını yaptı. Uzun yıllar 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlik Fa-
kültesi’nde öğretim üyesi olarak görev 
yaptı. Türkiye hayranı dedem bize süre-
kli olarak İstanbul ve Ankara hatıralarını 
anlatarak Türkler ile yakından tanışın, 
onlar dünyanın en hoşgörülü milletidir 
derdi” şeklindeki sözleriyle, Batı‘da 
büyük baskı ve zulüm gören bilim insan-
larının Türkiye‘de insanca karşılanması-
na dikkat çekmiş oldu. 
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Türk akademisyenleri Türk-Alman 
ilişkilerinin tarihi geçmişine ışık tuttu 
Programın ikinci bölümünde söz alan 
Türk akademisyenler ise Türk-Alman 
ilişkilerinin belli dönemlerini anlatarak 
ikili ilişkilerin ilginç dönemlerine dikkat 
çektiler. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fatültesi 
Arkeoloji bölümü öğretim üyesi Mustafa 
Hamdi Sayan, “İki milletin tarihi süreç 
içerisindeki ilişkileri devasa ölçekte bir 
dostluk tarihi olarak karşımıza çıkar. İlk 
ilişkileri 17. Yüzyıldan itibaren askeri eği-
tim alanında başlasa da arkeoloji çalış-
malar ülkelerimiz arasında çok önemli bir 
yer tutar. Dünya kültürlerinin en önemli 
kesişme noktası olan Anadolu adeta bir 
medeniyetler bahçesi, aynı zamanda 
mezarlığıdır. Alman akademisyenler de 
Türkiye’deki kazılara ilk ilgi duyan mil-
lettir. Askeri, eğitim ve siyasi ilişkiler de 
Türkiye Almanya arasındaki en önemli 
bağlantılardır. Bunlar yeni nesillere pero-
dik şekilde ilgili kurumlarımız tarafından 
anlatilmalıdır” şeklinde konuştu. 

Samsun Üniversitesi İktisadi ve Ticari 
Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Çolak ise yaptığı katego-
rik konuşmada, “Türk-Alman ilişkileri 
başlangıcında Osmanlı-Prusya ilişki-
leri olarak adlandırılır. Ancak Bismarck 
sonrası Almanya’nın doğu politikası 
çerçevesinde üç defa Osmanlı İmpara-
torluğu’nun başkentini ziyaret eden Kay-
zer 2. Wilhelm ile iki millet bir çok alanda 
işbirliğine girmişlerdir. Bilimden ticarete, 
eğitimden siyasete kadar bir çok aland-
aki ilişkilerin daha da zenginleşmesinin 
boyutları Türk-Alman Dostluğu denilen 
bir temele oturmaya başlamış, son dö-
nem işçi göçü ile birbirinden ayrılmaz bir 
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konuma gelmiştir.” şeklindeki konuşması 
da, tarihsel bağlamda ikili ilişkilerin daha 
da gelişeceğine olan inancı işaret etti. 

Türk-Alman Üniversitesi (TAU) Rektörü 
Prof. Dr. Cemal Yıldız ise eğitim konulu 
konuşmasında iki milletin bilim tarihinin 
zenginliğini işaret ederek, “Türk-Alman 
ilişkileri her ne kadar askeri ilişkiler ile 
başlamışsa da bunun eğitim ile birlikte 
genişlediği bilinen bir gerçektir. Çünkü 
batı kaynaklı birçok bilimsel gelişmenin 
çok çeşitli alanlardaki yansımaları hep 
Almanya üzerinden olmuştur. Gerek 
imparatorluklarımız, gerekse ulus de-
vletlerimiz dönemindeki ilişkiler hem çok 
boyutlu, hem de sürekli hareketlilik ar-
zeden bir konumdadır. Ancak ikili eğitim 
ilişkilerinin artık Almanya’daki Türk ço-
cuklarını konu alan boyutu ise en aktüel 

konumdadır. Alman dostlarımızın Türk 
çocuklarının eğitimi ile ilgili çalışmalara 
destek olmasını ve zaman zaman ortaya 
çıkan idari engelleri de kaldırmalarını 
rica ediyoruz.” dedi. 

Polis Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Muh-
terem Dilbirliği ise yaptığı konuşmada 
Türk-Alman ilişkililerinin uzun bir değer-
lendirmesini yaparak, “Özellikle eğitim 
alanındaki iki ülke ilişkileri çok gerilere gi-
der. Ancak 20. yüzyılda çok sayıda aka-
demisyen kimlikli Alman sığınmacının 
ülkemize katkıları çok ileri boyutlardadır. 
Özellikle üniversite, fakülte ve enstitüle-
rin kurulması veya modernizasyonunda 
Nasyonal Sosyalist dönemde ülkemize 
sığınanların sayıları oldukca fazladır” 
şeklinde konuştu.

Program sonrası panelistler, Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, tarih çalıştayını organize Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Kültür, Tarih ve Ente-
grasyon Araştırmaları Enstitüsü (IKG) ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Türkiye‘ye sığınan Alman bilim insanlarını konu alan Münih 
Belediye Binasının tarihi salonundaki çalıştaya çok sayıda Türk ve Alman davetli iştirak etti.
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Alman Dışişleri Bakanı, NSU kurbanlarını andı 
Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baer-
bock, 22 Temmuz‘da Türklere karşı 
cinayetler işleyen ırkçı terör örgütü 
NSU‘nun kurbanları için Nürnberg İnsan 
Hakları Sokağı‘nda bulunan NSU Kurb-
anları Anıtı‘nı ziyaret etti. 

Alman Dışişleri Bakanı‘nın daveti üze-
rine T.C. Nürnberg Başkonsolosu Ser-
dar Deniz de anma etkinliğine katıldı. 
Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, 
Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baer-
bock ve Nürnberg Büyükşehir Belediye 
Başkanı Marcus König ile birlikte 2000-
2007 yılları arasında NSU tarafından 
öldürülen 10 kurbanın anısına saygı du-
ruşunda bulunarak anıta çiçek bıraktı. 

NSU kurbanlarını anma töreninde ko-
nuşma yapan Dışısleri Bakanı Baer-
bock, ırkçılığın Almanya için en büyük 
tehdit olduğu uyarısında bulundu. Baer-
bock, „NSU terör örgütüne karşı birlik 
içerisinde hareket etmeliyiz“ şeklinde ko-
nuşarak, ırkçılığa karşı toplumsal ortak 
mücadele çağrısı yaptı. ©
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Anayasa Koruma Raporu‘ndan tehlike sinyalleri:
Tüm aşırı uçlarda artış var
Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve 
Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV) 
Başkanı Thomas Haldenwang yeni yayım-
lanan „2021 Anayasayı Koruma Raporu“ 
hakkında bilgilendirmede bulunmak üzere 
7 Haziran‘da basın toplantısı düzenledi.

Ülkede en büyük aşırılıkçı tehditin aşırı 
sağcılık olduğunun altı çizilirken, aşırı 
solda yüksek düzeyde radikalleşme kay-
dedildiği ve dinci terörizm tehlikeye karşı 
dikkatli olunduğu açıklandı. Aşırılıklardaki 
risk potansiyelinin ciddiyetine dikkat çe-
kildiği basın toplantısında, demokrasi 
düşmanlarına karşı kararlı mücadele edil-
mesinin ülke güvenliği açısından önemine 
vurgu yapıldı. 

Anayasa düşmanlarının gruplar halinde 
ya da bireysel olarak internet ortamında 
hareket ettikleri de belirtilerek, dezenfor-
masyonun yaygınlaştırılmasının çarpıcı 
boyutlara ulaşmasına dikkat çekildi. Aşırı 
uçların temel anayasal ilkeleri geçer-
siz kılmayı veya devletin veya kurum-
larının işleyişini önemli ölçüde bozmayı 
amaçladıkları belirtildi. Anayasayı Koru-
ma Dairesi‘nin bu duruma karşı tüm güçle 
mücadele ettiği belirtilirken, yanlış bilgile-
rin etkisizleştirmenin toplumsal görev ol-
duğu da ifade edildi. Anayasayı Koruma 
Raporu‘na göre, Almanya‘da 2020 yılında 

32.924 olan aşırı siyasi suç kaydı 2021 
yılında 33.476‘ya, bunlar arasında aşırı 
siyasi şiddet kaydı ise 2.707‘den 2.994‘e 
yükseldi. Yükseliş aşırı sağcı (2021: 
33.900, 2020: 33.300) ve aşırı solcu 
(2021: 13.500, 2020; 13.300) kişi sayısın-
da da artış gösterdi. 

PKK‘ya Almanya‘dan para akıyor 
Anayasayı Koruma Raporu‘nda geniş yer 
ayrılan terör örgütü PKK için Almanya‘da 
en çok üyesi bulunan ve en etkin aşırı 
yabancı organizasyon olarak nitelendiril-

di. Terör örgütünün yandaş sayısı olarak 
14.500 gösterilen raporda PKK için sa-
dece 2021 yılında „Kampanya“ adı altında 
16,7 milyon Euro bağış toplanıldığı tahmi-
ni yer aldı. 

Almanya‘da terör örgütü PKK için yoğun 
propaganda çalışmaları yapılması dikkat 
çekilerek, Türkiye‘de terör saldırılarını fi-
nanse etmek için geniş çapta bağışların 
toplanıldığı ülke olarak belirtilen Almanya 
için, PKK‘nın dinlenme ve geri çekilme 
yeri olduğu ifade edildi.
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Yeni çıkan Anayasayı Koruma Raporu basına Federal İçişleri 
Bakanı Faeser ve BfV Başkanı Haldenwang tarafından tanıtıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock‘un „Nürnberg Kurbanları Anıtı“ ziyaretine 
Nürnberg Başkonsolosu Deniz ve Nürnberg Belediye Başkanı König eşlik etti.
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Bavyera Eyalet Meclisi‘nin yaz resepsiyonu, pan-
demi sebebiyle iki yıllık bir aradan sonra, güzel 
bir yaz havasında Schleißheim Sarayı‘nın göz 
kamaştırıcı parkında düzenlendi. Siyaset, kültür 
ve sporda seçkin kişilerin katılımlarıyla 19 Tem-
muz‘da gerçekleşen resepsiyona ev sahibi Ba-
vyera Meclis Başkanı İlse Aigner, 3 bin üzerinde 
davetli konuğu ağırladı.

Regensburg‘dan Oberpfalz Bölge Valisi Walter 
Jonas ve Prenses Gloria von Thurn und Taxis‘in 
de katıldığı meclisin yaz resepsiyonuna Bavyera 
Başbakanı Dr. Markus Söder ve eski eyalet baş-
bakanları Edmund Stoiber ve Günther Beckstein 
da iştirak etti. Davetliler listesinde yer alan Tür-
kiye Cumhuriyeti‘nin Münih Başkonsolosu Meh-
met Günay ve Nürnberg Başkonsolosu Serdar 
Deniz de resepsiyonda bir araya gelerek hal hatır 
sordular. Münih Başkonsolosu Mehmet Günay 
ile Bavyera eski Başbakanı Günther Beckstein 
arasında koyu sohbetin geliştiği resepsiyonda 
smalltalk yapan davetliler arasında renkli görün-
tüler oluştu.

Bavyera Meclisi‘nin yaz 
resepsiyonu renkli geçti 

Oberpfalz Bölge Valisi Walter Jonas Münih Başkonsolosu Mehmet Günay ve Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz

Eski Bavyera Başbakanı Edmund Stoiber

© Regensburg Haber

© Regensburg Haber

© Regensburg Haber

© Regensburg Haber



Regensburg Haber | Ausgabe 39/2022 30

İş kazası kitap yazarı yaptı
Doğu Bavyera Bölgesinin mütevazi 
kenti Schwandorf‘da yaşayan Osman 
Yıldırım, yayımladığı roman kitaplarıyla 
gurbeti konu alan edebiyat dünyasına 
yeni eserler kazandırdı. İki roman kitabı 
çıkaran Yıldırım, biri şiir ve biri roman ol-
mak üzere, iki yeni kitap daha piyasaya 
sürecek.

43 yaşındaki Sinop/Türkeli doğumlu ya-
zarın kitap yazma serüveni 2018 yılında 
Schwandorf‘da geçirdiği iş kazası ile 
başlar. İki hafta ağır yaralı olarak yoğun 
bakımda kalan Osman Yıldırım, doktorun 
tavsiyesi üzerine, kendini hatırlamak ve 
bilincinin yerine gelmesi için kendisini 
okumaya ve yazmaya verir. Okumak ve 
yazmak kendisine yabancı değildir as-
lında, çocukluk ve gençlik döneminde 
denemeleri vardır. İş kazası sebebiyle 
çalışamamazlıktan edindiği vakit yeni bir 
fırsat doğuracaktır kendisine. Şimdiye 
kadar az olan zaman ortaya çıkacak ve 
sonunda sağlığına kavuşmak için eski 
hobisine yönelmesine sebep olacaktır. 
Regensburg‘un kuzeyinde kalan 30 bin 
nüfuslu komşu kent Schwandorf‘da Türk-
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ler arasında kitap yazarı çıkmamıştır 
şimdiye kadar.

2018‘de „Dilara‘nın Almanya‘da yeni 
başlayan hayatı“, 2020‘de de „Kaderi-
mize yazılmış Almanya“ romanlarıyla 
yazarlık dünyasına adımını atarak ismi-
ni yazdırır. Türkiye‘de eğitimini tamam-
lamayarak ortaokuldan terk Osman 
Yıldırım için iş kazası milad olacaktır 
böylelikle içindeki cevheri harekete 
geçirmek için. Gece yarısı saat 0-3 arası 
roman, şiir yazarak üçüncü ve dördüncü 
kitapları için herkesin uyuduğu sakin bir 
zamanda çalışmaya devam eder. Mem-
leketi Sinop ile yaşadığı yer Schwandorf 
ile bağlantı kurup gerçek yaşamlarla 
alıntılar yaparak romanlarını hikayele-
meye çalışan „gurbetçi yazar“, şimdiler-
de 180 eserden oluşan ilk şiir kitabını 
yayınlamanın hazırlığı içerisinde. Buna 
ek korona ile ilgili üçüncü roman kitabını 
da yarılayarak, dört yıllık yazarlık hayatı-
na dört kitabı sığdırmak üzere.

Türk edebiyatının en önemli eserlerin-
den Şule Yüksel Şenler‘in „Huzur Sok-

ağı“nı ve en önemli yazarlarından Orhan 
Pamuk ve Sabahattin Ali‘yi çok etkileyici 
bulduğunu söyleyen Osman Yıldırım, 
amacının kitaplarıyla yurtdışında kalıcı 
eserler bırakmak olduğunu söylüyor. Al-
manya‘da yaşayan insanların kimliğini, 
kişiliğinin kaybetmemesini önemli bulan 
Schwandorf‘lu yazar Osman Yıldırım, 
gurbet üzerine roman ve şiir kitapları 
yazmanın yanısıra Schwandorf‘da sivil 
toplum örgütlerinde de yöneticilik ya-
parak Türk toplumuna yönelik gönüllük 
esasına dayalı aktif çalışmalarda bu-
lunuyor. Daha önce cami derneği DİTİB 
Schwandorf‘da başkanlık yapan Osman 
Yıldırım, şu anda futbol kulübü FC Va-
tanspor Schwandorf‘un başkanlığını 
yürütüyor.

Schwandorflu yazar Osman Yıldırım‘ın 
AZ Kitap‘dan yayımlanan son romanı 
„Kaderimize yazılmış Almanya“, ya-
zarın yildirimo085@gmail.com adresli 
E-Mail ve yildirimosman57 instagram 
hesabından ya da yayınevinin +90 533 
509 52 40 numaralı WhatsApp hesabın-
dan temin edilebiliyor.
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%83'ünü 

60 yaş ve üzerindekiler oluştu-
ruyor.

www.zusammengegencorona.de

bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministeriumcorona-schutzimpfung.de

Güncelleme tarihi:

18 Ağustos 
2022

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

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

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

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

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

Önemli: 
Bakım alanında 
aşıyla korunma

Ağır seyirli COVİD-19 vakaları 
özellikle ileri yaştakilerde görülür

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

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

Bildiklerimiz

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

demansa yol açmasının mümkün olduğunu 
biliyoruz. İkinci hatırlatma aşısı, 

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

ihtimalini önemli oranda azaltabilir.“ 

Yapabileceklerimiz

 AHA kuralları 
Lütfen kendinizi korumak 
için şu imkanlardan faydalanın:

Gündelik yaşamda maske takın

Hijyen kurallarına uyun 

Mesafeyi koruyun 

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

Bilmekte fayda var

Kaynak: RKI

Kaynak: impfdashboard.de

Kaynak: RKI, Haftalık Rapor 

Kaynak: RKİ KROCO Raporu

Kaynak: STIKO

Sağlık ve bakım 
kuruluşlarında 
çalışan personel 

aşılanmış durumda. 

Korona enfeksiyonu nedeniyle 
hastaneye yatmak zorunda 
kalanların 

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

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

%97’si

60 yaş ve üze
rindeki kişiler

5kat

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

daha yüksek.

23,5 %

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

Federal Sağlık Bakanı 
Prof. Dr. Karl Lauterbach

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

0800 0000837
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Hatırlatma aşısıyla aşının koruyucu etkisini ar
tırarak ve hijyen kurallarına uyarak risk grup
larının kendilerini enfeksiyona veya ağır has
talıklara en iyi şekilde korumalarını sağlarız.

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

Önemli: 
Bakım alanında 
aşıyla korunma

Ağır seyirli COVİD-19 vakaları 
özellikle ileri yaştakilerde görülür

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

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

Bildiklerimiz

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

demansa yol açmasının mümkün olduğunu 
biliyoruz. İkinci hatırlatma aşısı, 

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

ihtimalini önemli oranda azaltabilir.“ 

Yapabileceklerimiz

 AHA kuralları 
Lütfen kendinizi korumak 
için şu imkanlardan faydalanın:

Gündelik yaşamda maske takın

Hijyen kurallarına uyun 

Mesafeyi koruyun 

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

Bilmekte fayda var

Kaynak: RKI

Kaynak: impfdashboard.de

Kaynak: RKI, Haftalık Rapor 

Kaynak: RKİ KROCO Raporu

Kaynak: STIKO

Sağlık ve bakım 
kuruluşlarında 
çalışan personel 

aşılanmış durumda. 

Korona enfeksiyonu nedeniyle 
hastaneye yatmak zorunda 
kalanların 

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

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

%97’si

60 yaş ve üze
rindeki kişiler

5kat

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

daha yüksek.

23,5 %

* Genel olarak, 1. hatırlatma aşısını yaptırdıktan veya korona enfeksiyonu geçirdikten 
6 ay sonra yapılması gerekir
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durumda entübe edilmesi gerekiyorsa bu 
durum söz konusudur. 

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

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

Önemli: 
Bakım alanında 
aşıyla korunma

Ağır seyirli COVİD-19 vakaları 
özellikle ileri yaştakilerde görülür

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

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

Bildiklerimiz

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

demansa yol açmasının mümkün olduğunu 
biliyoruz. İkinci hatırlatma aşısı, 

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

ihtimalini önemli oranda azaltabilir.“ 

Yapabileceklerimiz

 AHA kuralları 
Lütfen kendinizi korumak 
için şu imkanlardan faydalanın:

Gündelik yaşamda maske takın

Hijyen kurallarına uyun 

Mesafeyi koruyun 

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

Bilmekte fayda var

Kaynak: RKI

Kaynak: impfdashboard.de

Kaynak: RKI, Haftalık Rapor 

Kaynak: RKİ KROCO Raporu

Kaynak: STIKO

Sağlık ve bakım 
kuruluşlarında 
çalışan personel 

aşılanmış durumda. 

Korona enfeksiyonu nedeniyle 
hastaneye yatmak zorunda 
kalanların 

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

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

%97’si

60 yaş ve üze
rindeki kişiler

5kat

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

daha yüksek.

23,5 %

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

Federal Sağlık Bakanı 
Prof. Dr. Karl Lauterbach

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

0800 0000837

%83'ünü 

60 yaş ve üzerindekiler oluştu-
ruyor.
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Yaşı ilerlemiş, bakıma muhtaç veya alt hasta
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ağır seyirli vakadan söz edilir. Örneğin hastanın nefes 
alması için bir maske takılması ve en ağır 
durumda entübe edilmesi gerekiyorsa bu 
durum söz konusudur. 

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

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

Önemli: 
Bakım alanında 
aşıyla korunma

Ağır seyirli COVİD-19 vakaları 
özellikle ileri yaştakilerde görülür

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

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

Bildiklerimiz

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

demansa yol açmasının mümkün olduğunu 
biliyoruz. İkinci hatırlatma aşısı, 

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

ihtimalini önemli oranda azaltabilir.“ 

Yapabileceklerimiz

 AHA kuralları 
Lütfen kendinizi korumak 
için şu imkanlardan faydalanın:

Gündelik yaşamda maske takın

Hijyen kurallarına uyun 

Mesafeyi koruyun 

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

Bilmekte fayda var

Kaynak: RKI

Kaynak: impfdashboard.de

Kaynak: RKI, Haftalık Rapor 

Kaynak: RKİ KROCO Raporu

Kaynak: STIKO

Sağlık ve bakım 
kuruluşlarında 
çalışan personel 

aşılanmış durumda. 

Korona enfeksiyonu nedeniyle 
hastaneye yatmak zorunda 
kalanların 

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

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

%97’si

60 yaş ve üze
rindeki kişiler

5kat

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

daha yüksek.

23,5 %

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

Federal Sağlık Bakanı 
Prof. Dr. Karl Lauterbach

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

0800 0000837

%83'ünü 

60 yaş ve üzerindekiler oluştu-
ruyor.

www.zusammengegencorona.de

bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministeriumcorona-schutzimpfung.de

Güncelleme tarihi:

18 Ağustos 
2022

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

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

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

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

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

Önemli: 
Bakım alanında 
aşıyla korunma

Ağır seyirli COVİD-19 vakaları 
özellikle ileri yaştakilerde görülür

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

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

Bildiklerimiz

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

demansa yol açmasının mümkün olduğunu 
biliyoruz. İkinci hatırlatma aşısı, 

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

ihtimalini önemli oranda azaltabilir.“ 

Yapabileceklerimiz

 AHA kuralları 
Lütfen kendinizi korumak 
için şu imkanlardan faydalanın:

Gündelik yaşamda maske takın

Hijyen kurallarına uyun 

Mesafeyi koruyun 

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

Bilmekte fayda var

Kaynak: RKI

Kaynak: impfdashboard.de

Kaynak: RKI, Haftalık Rapor 

Kaynak: RKİ KROCO Raporu

Kaynak: STIKO

Sağlık ve bakım 
kuruluşlarında 
çalışan personel 

aşılanmış durumda. 

Korona enfeksiyonu nedeniyle 
hastaneye yatmak zorunda 
kalanların 

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

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

%97’si

60 yaş ve üze
rindeki kişiler

5kat

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

daha yüksek.

23,5 %

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

Federal Sağlık Bakanı 
Prof. Dr. Karl Lauterbach

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

0800 0000837

%83'ünü 

60 yaş ve üzerindekiler oluştu-
ruyor.

www.zusammengegencorona.de

bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministeriumcorona-schutzimpfung.de

Güncelleme tarihi:

18 Ağustos 
2022

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

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

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

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

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

Önemli: 
Bakım alanında 
aşıyla korunma

Ağır seyirli COVİD-19 vakaları 
özellikle ileri yaştakilerde görülür

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

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

Bildiklerimiz

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

demansa yol açmasının mümkün olduğunu 
biliyoruz. İkinci hatırlatma aşısı, 

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

ihtimalini önemli oranda azaltabilir.“ 

Yapabileceklerimiz

 AHA kuralları 
Lütfen kendinizi korumak 
için şu imkanlardan faydalanın:

Gündelik yaşamda maske takın

Hijyen kurallarına uyun 

Mesafeyi koruyun 

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

Bilmekte fayda var

Kaynak: RKI

Kaynak: impfdashboard.de

Kaynak: RKI, Haftalık Rapor 

Kaynak: RKİ KROCO Raporu

Kaynak: STIKO

Sağlık ve bakım 
kuruluşlarında 
çalışan personel 

aşılanmış durumda. 

Korona enfeksiyonu nedeniyle 
hastaneye yatmak zorunda 
kalanların 

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

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

%97’si

60 yaş ve üze
rindeki kişiler

5kat

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

daha yüksek.

23,5 %

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

Federal Sağlık Bakanı 
Prof. Dr. Karl Lauterbach

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

0800 0000837

%83'ünü 

60 yaş ve üzerindekiler oluştu-
ruyor.

www.zusammengegencorona.de

bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministeriumcorona-schutzimpfung.de

Güncelleme tarihi:

18 Ağustos 
2022

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

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

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

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

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

Önemli: 
Bakım alanında 
aşıyla korunma

Ağır seyirli COVİD-19 vakaları 
özellikle ileri yaştakilerde görülür

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

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

Bildiklerimiz

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

demansa yol açmasının mümkün olduğunu 
biliyoruz. İkinci hatırlatma aşısı, 

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

ihtimalini önemli oranda azaltabilir.“ 

Yapabileceklerimiz

 AHA kuralları 
Lütfen kendinizi korumak 
için şu imkanlardan faydalanın:

Gündelik yaşamda maske takın

Hijyen kurallarına uyun 

Mesafeyi koruyun 

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

Bilmekte fayda var

Kaynak: RKI

Kaynak: impfdashboard.de

Kaynak: RKI, Haftalık Rapor 

Kaynak: RKİ KROCO Raporu

Kaynak: STIKO

Sağlık ve bakım 
kuruluşlarında 
çalışan personel 

aşılanmış durumda. 

Korona enfeksiyonu nedeniyle 
hastaneye yatmak zorunda 
kalanların 

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

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

%97’si

60 yaş ve üze
rindeki kişiler

5kat

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

daha yüksek.

23,5 %

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

Federal Sağlık Bakanı 
Prof. Dr. Karl Lauterbach

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

0800 0000837

%83'ünü 

60 yaş ve üzerindekiler oluştu-
ruyor.

www.zusammengegencorona.de

bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministeriumcorona-schutzimpfung.de

Güncelleme tarihi:

18 Ağustos 
2022

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

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

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

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

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

Önemli: 
Bakım alanında 
aşıyla korunma

Ağır seyirli COVİD-19 vakaları 
özellikle ileri yaştakilerde görülür

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

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

Bildiklerimiz

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

demansa yol açmasının mümkün olduğunu 
biliyoruz. İkinci hatırlatma aşısı, 

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

ihtimalini önemli oranda azaltabilir.“ 

Yapabileceklerimiz

 AHA kuralları 
Lütfen kendinizi korumak 
için şu imkanlardan faydalanın:

Gündelik yaşamda maske takın

Hijyen kurallarına uyun 

Mesafeyi koruyun 

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

Bilmekte fayda var

Kaynak: RKI

Kaynak: impfdashboard.de

Kaynak: RKI, Haftalık Rapor 

Kaynak: RKİ KROCO Raporu

Kaynak: STIKO

Sağlık ve bakım 
kuruluşlarında 
çalışan personel 

aşılanmış durumda. 

Korona enfeksiyonu nedeniyle 
hastaneye yatmak zorunda 
kalanların 

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

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

%97’si

60 yaş ve üze
rindeki kişiler

5kat

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

daha yüksek.

23,5 %

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

Federal Sağlık Bakanı 
Prof. Dr. Karl Lauterbach

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

0800 0000837

%83'ünü 

60 yaş ve üzerindekiler oluştu-
ruyor.

www.zusammengegencorona.de

bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministeriumcorona-schutzimpfung.de

Güncelleme tarihi:

18 Ağustos 
2022

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

Gerçekleri hatırlayalım 

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

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

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

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

Önemli: 
Bakım alanında 
aşıyla korunma

Ağır seyirli COVİD-19 vakaları 
özellikle ileri yaştakilerde görülür

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

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

Bildiklerimiz

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

demansa yol açmasının mümkün olduğunu 
biliyoruz. İkinci hatırlatma aşısı, 

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

ihtimalini önemli oranda azaltabilir.“ 

Yapabileceklerimiz

 AHA kuralları 
Lütfen kendinizi korumak 
için şu imkanlardan faydalanın:

Gündelik yaşamda maske takın

Hijyen kurallarına uyun 

Mesafeyi koruyun 

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

Bilmekte fayda var
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Kaynak: RKİ KROCO Raporu

Kaynak: STIKO

Sağlık ve bakım 
kuruluşlarında 
çalışan personel 

aşılanmış durumda. 

Korona enfeksiyonu nedeniyle 
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kalanların 
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ayrıca uyum yardımı kapsamında 
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%97’si

60 yaş ve üze
rindeki kişiler

5kat
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daha yüksek.
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Ne zaman ağır seyirli COVİD-19 vakasından 
söz edilir?
Eğer enfeksiyonun iyileşmesi için evde tedavi görmek 
yeterli gelmiyorsa ve hastaneye yatmak gerekiyorsa, 
ağır seyirli vakadan söz edilir. Örneğin hastanın nefes 
alması için bir maske takılması ve en ağır 
durumda entübe edilmesi gerekiyorsa bu 
durum söz konusudur. 

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

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

Önemli: 
Bakım alanında 
aşıyla korunma

Ağır seyirli COVİD-19 vakaları 
özellikle ileri yaştakilerde görülür

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

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

Bildiklerimiz

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

demansa yol açmasının mümkün olduğunu 
biliyoruz. İkinci hatırlatma aşısı, 

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

ihtimalini önemli oranda azaltabilir.“ 

Yapabileceklerimiz

 AHA kuralları 
Lütfen kendinizi korumak 
için şu imkanlardan faydalanın:

Gündelik yaşamda maske takın

Hijyen kurallarına uyun 

Mesafeyi koruyun 

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

Bilmekte fayda var

Kaynak: RKI

Kaynak: impfdashboard.de

Kaynak: RKI, Haftalık Rapor 

Kaynak: RKİ KROCO Raporu

Kaynak: STIKO

Sağlık ve bakım 
kuruluşlarında 
çalışan personel 

aşılanmış durumda. 

Korona enfeksiyonu nedeniyle 
hastaneye yatmak zorunda 
kalanların 

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

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

%97’si

60 yaş ve üze
rindeki kişiler

5kat

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

daha yüksek.

23,5 %

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