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Bildiklerimiz

Kaynak: BMG

Kaynak: BMG

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

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

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

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

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

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

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

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

„Pandeminin sonbaharda
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz.

Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

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

Kaynak: BMG

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

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

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

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

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

Hijyen konseptleri

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

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

www.zusammengegencorona.de

  Federal Sağlık Bakanı
  Prof. Karl Lauterbach

bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministerium

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

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

0800 0000837
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Eyalet hükümetleri 1 Ekim’den itibaren ilk aşa-
mada halkı ve sağlık sistemini korumak üzere 
daha geniş önlemler kararlaştırabilir. Bir eyalet 
meclisi ayrıca, sağlık sistemi ve kritik alt yapı 
tesisleri açısından somut bir tehlike bulundu-
ğuna kanaat getirirse, söz konusu eyalette
başka önlemler de alabilir. 

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

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

Hijyen konseptleri

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

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

Kaynak: BMG

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

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

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

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

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

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

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

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

„Pandeminin sonbaharda
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz.

Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

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

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

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

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

„Pandeminin sonbaharda
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz.

Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

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

Kaynak: BMG

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

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

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

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

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

Hijyen konseptleri

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

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

Koruyucu önlemler bulaşı
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

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

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

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

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

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

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

„Pandeminin sonbaharda
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz.

Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var
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testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
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ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.
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daha geniş önlemler kararlaştırabilir. Bir eyalet 
meclisi ayrıca, sağlık sistemi ve kritik alt yapı 
tesisleri açısından somut bir tehlike bulundu-
ğuna kanaat getirirse, söz konusu eyalette
başka önlemler de alabilir. 

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

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

Hijyen konseptleri

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

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

www.zusammengegencorona.de

  Federal Sağlık Bakanı
  Prof. Karl Lauterbach

bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministerium

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

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

0800 0000837

Güncelleme tarihi 

25 Eylül 
2022

Gerçekleri hatırlayalım

Gerçekleri hatırlayalım

Gerçekleri hatırlayalım

Bildiklerimiz

Kaynak: BMG

Kaynak: BMG

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

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

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

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

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

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

Maske takma ve test yaptırma zorun-
luluğu ise, hastanelere girişlerde,
ayrıca yatılı veya yarı yatılı bakım
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girişlerde geçerli. Aynı şekilde ayakta
bakım yapılan kurumlar ile benzeri
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„Pandeminin sonbaharda
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Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

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

Kaynak: BMG

Kaynak: BMG

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

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

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

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

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

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

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

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

„Pandeminin sonbaharda
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz.

Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

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

Kaynak: BMG

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

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

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

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

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

Hijyen konseptleri

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

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

Koruyucu önlemler bulaşı
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

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

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

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

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

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

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

„Pandeminin sonbaharda
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz.

Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

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

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

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

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

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

Hijyen konseptleri

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

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

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

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

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

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

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

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

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

„Pandeminin sonbaharda
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz.

Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

iki doz aşı yaptırdıktan sonra: ek olarak birinci doz aşılamadan önce antikor
testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu geçirdiğinizi belgelemeniz veya ek olarak
ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.
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1 Ekim 2022’den itibaren şu durumda aşılanmasını tamamlamış kişi olarak tanınıyorsunuz:
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manın ikinci doz 
aşıdan en az üç ay 
sonra yapılmış 
olması gerekiyor),
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 mesafeye uyma kuralı
 ve katılımcı sayısına üst
sınır getirilmesi

Hijyen konseptleri

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

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi)
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risk altındaki kişilerin koronavirüsün bulaşmasına karşı daha 
iyi korunması hedefleniyor.
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engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

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

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

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

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

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

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

„Pandeminin sonbaharda
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz.

Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

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

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

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

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

Hijyen konseptleri

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

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

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

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

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

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

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

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

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

„Pandeminin sonbaharda
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz.

Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

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

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

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

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

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

„Pandeminin sonbaharda
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz.

Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

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

Kaynak: BMG

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

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

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

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

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

Hijyen konseptleri

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

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi)
diğer kuruluşlarda  test yaptırma zorunluluğu
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FFP2 maskesi takma zorunlulu-
ğu devam ediyor. Altı yaşından
13 yaşına kadar çocuklar ve
gençler, ayrıca bu alanda çalışan
personel alternatif olarak bir
cerrahi maske takabilir.

Eğer uygulanan muayenenin önünde engel
teşkil ediyorsa maske takma zorunluluğu istis-
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Kaynak: BMG

Kaynak: BMG

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

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

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

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

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

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

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

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

„Pandeminin sonbaharda
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz.

Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

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

Kaynak: BMG

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

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

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

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

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

Hijyen konseptleri

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

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi)
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geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.
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1 Ekim 2022’den itibaren şu durumda aşılanmasını tamamlamış kişi olarak tanınıyorsunuz:

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

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

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

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

Hijyen konseptleri

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

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

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

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

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

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

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

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

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

„Pandeminin sonbaharda
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz.

Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

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

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

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

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

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

„Pandeminin sonbaharda
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz.

Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

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

Kaynak: BMG

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

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

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

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

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

Hijyen konseptleri

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

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

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

Kaynak: BMG

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

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

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

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

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

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

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

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

„Pandeminin sonbaharda
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz.

Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

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

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

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

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

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

 Hijyen konseptleri 

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

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi)
diğer kuruluşlarda  test yaptırma zorunluluğu
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faaliyet gösteren diğer ku-
ruluşlara girerken bir FFP2
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girişlerde geçerli. Aynı şekilde ayakta
bakım yapılan kurumlar ile benzeri
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luğa uymak zorunda.*
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iki doz aşı yaptırdıktan sonra: ek olarak birinci doz aşılamadan önce antikor
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ğu devam ediyor. Altı yaşından
13 yaşına kadar çocuklar ve
gençler, ayrıca bu alanda çalışan
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cerrahi maske takabilir.
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teşkil ediyorsa maske takma zorunluluğu istis-
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veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma
zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.
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tedavi gören, haklarında kısıtlılık kararı bulu-
nan, daimî olarak buralarda tutulan veya
bakımı yapılan kişiler test yaptırmak zorunlu-
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tor ve diş hekimi muayene-
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„Pandeminin sonbaharda
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz.

Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

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

Kaynak: BMG

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

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

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

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

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

Hijyen konseptleri

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

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

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

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

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

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

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

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

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

„Pandeminin sonbaharda
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz.

Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var
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ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.
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teşkil ediyorsa maske takma zorunluluğu istis-
nai olarak uygulanmıyor. Aynı şekilde tedavi
görenler, haklarında kısıtlılık kararı bulunanlar,
daimî olarak buralarda tutulan veya bakımı
yapılan kişiler, kaldıkları kurumlarda kendileri
için ayrılan mekânda bulundukları sürece
maske takmak zorunluluğundan muaf tutulu-
yor. Ayrıca altı yaşından küçük çocuklar ile
tıbbi nedenlerden dolayı maske takması müm-
kün olmayan kişiler, yanı sıra işitme engelliler
veya az işitenler ile onlarla iletişimde bulunan-
lar ve bu kişilerin refakatçileri için maske takma
zorunluluğundan muafiyet uygulanıyor.

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

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

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

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

„Pandeminin sonbaharda
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz.

Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

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

Kaynak: BMG

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

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

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

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

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

Hijyen konseptleri

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

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

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

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

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

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

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

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

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

„Pandeminin sonbaharda
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz.

Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

iki doz aşı yaptırdıktan sonra: ek olarak birinci doz aşılamadan önce antikor 
testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu geçirdiğinizi belgelemeniz veya ek olarak
ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.
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Toplu taşımacılıkta, kamuya açık kuruluşlara ait kapalı
mekânlarda, (restoranlar, barlar, kültürel mekanlar,
eğlence merkezleri, spor tesisleri) ayrıca okullarda
ve meslek eğitim kuruluşlarında çalışan personel ile
5. sınıftan itibaren öğrenciler için (yüz yüze eğitimin
devam edebilmesi için gerektiği durumlarda) maske
takma zorunluluğu

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi)
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risk altındaki kişilerin koronavirüsün bulaşmasına karşı daha 
iyi korunması hedefleniyor.

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

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

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

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

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

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

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

„Pandeminin sonbaharda 
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz.

Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

iki doz aşı yaptırdıktan sonra: ek olarak birinci doz aşılamadan önce antikor
testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu geçirdiğinizi belgelemeniz veya ek olarak
ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.
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fazla zaman geçiriyoruz ve ayrıca bulaş tehlikesi artıyor.
Değiştirilen Enfeksiyondan Korunma Yasası sayesinde özellikle 
risk altındaki kişilerin koronavirüsün bulaşmasına karşı daha 
iyi korunması hedefleniyor.

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

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

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

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

Hastalarla ziyaretçiler, dok-
tor ve diş hekimi muayene-
hanelerine, diyaliz merkez-
lerine ve sağlık alanında
faaliyet gösteren diğer ku-
ruluşlara girerken bir FFP2
maskesi takmak zorunda.
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ayrıca yatılı veya yarı yatılı bakım
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bakım yapılan kurumlar ile benzeri
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iki doz aşı yaptırdıktan sonra: ek olarak birinci doz aşılamadan önce antikor
testinizin pozitif olması veya ek olarak ikinci doz aşıdan önce bir PCR testi 
aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu geçirdiğinizi belgelemeniz veya ek olarak
ikinci doz aşıdan sonra bir PCR testi aracılığıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
geçirdiğinizi belgelemeniz gerekiyor; ayrıca test yaptırdıktan sonra en az 28 gün 
geçmiş olmalı.
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meclisi ayrıca, sağlık sistemi ve kritik alt yapı 
tesisleri açısından somut bir tehlike bulundu-
ğuna kanaat getirirse, söz konusu eyalette
başka önlemler de alabilir. 
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dış mekânlarda da maske
takma zorunluluğu
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mekânlarda, (restoranlar, barlar, kültürel mekanlar,
eğlence merkezleri, spor tesisleri) ayrıca okullarda
ve meslek eğitim kuruluşlarında çalışan personel ile
5. sınıftan itibaren öğrenciler için (yüz yüze eğitimin
devam edebilmesi için gerektiği durumlarda) maske
takma zorunluluğu

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

www.zusammengegencorona.de

  Federal Sağlık Bakanı 
  Prof. Karl Lauterbach

bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministerium

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

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

0800 0000837

Güncelleme tarihi 

25 Eylül 
2022

Gerçekleri hatırlayalım

Gerçekleri hatırlayalım

Gerçekleri hatırlayalım

Bildiklerimiz

Kaynak: BMG

Kaynak: BMG

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

Koruyucu önlemler bulaşı 
engellememize yardımcı oluyor

Yapabileceklerimiz

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

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

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

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

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

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

„Pandeminin sonbaharda
nasıl gelişeceğini bilmiyoruz.

Ancak bu defa hazırlığımızı
iyi yapmış olacağız.“

Bilmekte fayda var

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

Kaynak: BMG

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

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

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

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

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

Hijyen konseptleri

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

Okullarda, kreşlerde ve (örneğin mülteci yurdu, evsiz-
lere barınma hizmeti sunan kuruluşlar, yargı infaz 
kurumları, gençlik yardım kuruluşlarının yurtları gibi)
diğer kuruluşlarda  test yaptırma zorunluluğu
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  Federal Sağlık Bakanı  
  Prof. Karl Lauterbach  
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bundesgesundheitsministerium
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(English, , Türkçe, Русский) ve daha fazla 
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0800 0000837

Sonbahar ve kış 
için planlarımız
Enfeksiyondan Korunma Yasası’nda yapılan 
değişikliklerle birlikte 1 Ekim’den itibaren Almanya 
çapında yeni önlemler yürürlüğe giriyor. Böylece 
sonbahar ve kış mevsiminde kendimizi daha iyi 
koruyabileceğiz. Daha geniş bilgiyi burada bulabilirsiniz.
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Sie sollte den Lesern, das seit 60 
Jahren existierende Zusammenleben 
der deutsch-türkischen Gesellschaft 
näher zu bringen und bestehende 
Freundschaften stärken. Als Bestand-
teil der Freien Medien, haben wir die 
Aufgabe unsere Leser ehrlich und ob-
jektiv zu informieren. Darüber hinaus 
sollen aktuelle Themen den Lesern 
nähergebracht werde. Zunächst er-
schien unsere Zeitschrift hauptsäch-
lich auf Türkisch. Dies sollte vor allem 
die in Deutschland lebende türkisch-
stämmigen Bürger ansprechen und 
deren Interesse für lokale Themen 
zu wecken. Aufgrund des großen In-
teresses der Mehrheitsgesellschaft, 
konnten wir zu unserer Freude fest-
stellen, dass ebenfalls deutsche Bei-
träge stark gefragt waren. Mit Anstieg 
der Aufmerksamkeit hatten wir die 
Möglichkeit unsere Ausgabe innerhalb 
weniger Monate auf 4000 Stück zu 
steigern und uns vermehrt auf Artikel 
in deutscher Sprache zu fokusieren. 
Trotz der durch Corona verursachten 
wirtschaftlichen Probleme war es uns 
möglich als Verlag weiterhin bestehen 
zu bleiben. Die Grundlage dafür bil-
dete vor allem die starke Bindung zu 
unserer deutsch-türkischen Gemein-
schaft.

Der Regensburg Haber war nicht der 
erste Versuch ein Magazin, dass von 
Menschen mit Migrationshintergrund 
erstellt wird, in Regensburg auf den 
Markt zu bringen. Dennoch kam kei-
nes von ihnen über ein paar Ausga-
ben hinaus: Damla (Tropfen) in den 
1970er Jahren, Bizim Sesimiz (Unse-
re Stimme) in den 80er Jahren, Burç 
(Sternbild) in den 90er Jahren und 
Filiz (Spross) zur Jahrtausendwende 

Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser,

wie Sie dem Cover des aktuellen Re-
gensburg Habers entnehmen können, 
handelt es sich bei dieser Ausgabe um 
eine Sonderausgabe. Wir feiern zehn-
jähriges Jubiläum! Die vorbereitenden 
Schritte für die erste Ausgabe des Ha-
bers wurden mit dem Einrichten einer 
Facebookseite getätigt. Darauf folgte 
ein Jahr später die eigene Website 
und im Dezember 2012 konnte zum 
ersten Mal eine Printausgabe des 
Regensburg Habers in den Händen 
gehalten werden. Zu Beginn konnten 
wir uns es kaum vorstellen überhaupt 
zehn Ausgaben herauszubringen und 
nun haben wir sogar schon 40 Stück 
zusammengebracht und es folgen im-
mer weitere. 

Die erste Ausgabe, die im Dezember 
2012 erschien, hatte die deutsch-tür-
kische Freundschaft als Hintergrund. 

Salih Altuner
Herausgeber - Chefredakteur
Genel Yayın Yönetmeni

www.facebook.com/Regensburg.Haber
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sind die Zeitschriften, die in einem 
periodischen Abstand von zehn Jah-
ren erschienen, aber aus Mangel an 
Interesse nach kürzester Zeit wieder 
eingestellt werden mussten. Eben-
falls zehn Jahre später, veröffentlich-
ten wir die erste Ausgabe unserer 
deutsch-türkischen Nachrichtenzeit-
schrift Regensburg Haber. Trotz Pan-
demie und Wirtschaftskrise konnten 
und können wir uns lange halten und 
dieses Jahr unser zehnjähriges Jubi-
läum feiern. 

Derzeit ist unser Magazin das einzige 
zweisprachige Magazin in der Region 
Ostbayern. Der Regensburg Haber 
zählt heute zu den wichtigsten loka-
len Medien im Freistaat Bayern, dass 
bei unserer Mehrheits- und Minder-
heitsgesellschaft gleichermaßen auf 
hohes Interesse stößt. Unsere Leser 
sind vielseitig in ihrer Nationalität, re-
ligiösen und politischen Ansichten. So 
auch unsere Gastautoren die Kolum-
nen für unser Magazin schreiben. Un-
ser Magazin-Team war schon immer 
bunt. Wir haben ein junges multinatio-
nales Team, hauptsächlich Studenten, 
bestehend aus Türken, Deutschen, 
Arabern und Indonesiern. Regens-
burg Haber ist also wie ein wunder-
schönes Mosaik, dass seine Leser 
und Mitarbeiter wie verschiedene Far-
ben und Muster kombiniert.

Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen 
für die über Jahre entgegengebrach-
te Aufmerksamkeit und möchten Ih-
nen unsere besten Wünsche für die 
kommenden Feiertage und das neue 
Jahr ausdrücken. Auf dass wir das 
kommende Jahr hoffentlich mit einem 
besseres Weltgeschehen begrüßen.
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Harry G grantelt in Regensburg
Der gebürtige Regensburger und 
Wahl-Münchner Markus Stoll (alias 
Harry G) hat seit 2014 einen festen 
Platz in der deutschen Comedy-Szene. 
Er sorgt weit über die bayerischen Lan-
desgrenzen hinaus, sowohl auf der Büh-
ne als auch in den sozialen Medien, für 
Furore. Seine Shows sind erfrischend 
bissig, sein bayerischer Grant zuweilen 
politisch unkorrekt und seine viralen Vi-
deoclips längst Kult. Harry G ist ein be-
merkenswert scharfer Beobachter und 
bringt Themen aus dem täglichen Leben 
auf seine ganz spezielle Art und Weise 
auf den Punkt.
 
HOAMBOY – so der Titel des aktuellen 
Programms von Harry G – ist mehr als 
nur ein Wortspiel, es ist eine exakte Be-
schreibung seiner Person. Auf der einen 
Seite ein Bayer mit Vorliebe für Traditi-
on. Auf der anderen Seite ein weltoffener 
und neugieriger Kosmopolit, der mit gro-
ßer Leidenschaft und offenen Augen und 
Ohren sein jeweiliges Umfeld nach The-
men durchsucht, die es „wert“ sind auf 
der Bühne besprochen zu werden. Und 
das tut er auf ganz eigene und unnach-
ahmliche Weise. Ob in seiner typisch 
grantigen Art, süffisant, zynisch oder 
einfach ganz still betrachtend: Wenn 
sich Harry G auf der Bühne mit Trends, 
Zeitgeschehen und Menschen ausein-
andersetzt braucht sein Publikum starke 
Lachmuskeln. Ein Abend mit Harry G ist 
nicht zum Ausruhen, es ist ein Abend 
voller Energie und Intensität, der man 
sich als Zuschauer nicht entziehen kann.
 
So füllte Harry G auch am Abend des 
28.11.2022 das Audimax in der Regens-
burger Universität und pointierte trefflich 
und sehr zur Freude seines Publikums 
von jung bis alt zahlreiche Themen der 
heutigen Zeit. Für unsere Leser*innen 
durfte ich Markus Stoll vor der Show auf 
einen kleinen Plausch treffen.
 
Regensburg Haber: Du bist gebürti-
ger Regensburger. In welchem Stadt-
teil bist Du aufgewachsen bzw. wo in 
Regensburg hast Du gelebt?
Markus: „Ich bin geboren und aufge-
wachsen im Stadtteil Sallern-Galling-
kofen am Sallerner Berg, wo bis heute 
noch mein Elternhaus steht.“
 
Wann und warum hast Du Regens-
burg verlassen, um nach München zu 
ziehen?
„Nach meinem BWL-Grundstudium hier 
an der Uni Regensburg, hat es mich 
2002 erst einmal nach Innsbruck ver-
schlagen, wo ich weiter studiert habe. 
Danach bin ich nach München gezogen, 

habe dort während meiner Diplomarbeit 
einen Nebenjob gehabt und bin dann 
letztendlich dortgeblieben.“
 
Hast Du einen Lieblingsplatz in Re-
gensburg? Besuchst Du noch regel-
mäßig Freunde oder Familie?
„Also mein absoluter Lieblingsort in Re-
gensburg ist der Wanderweg auf den 
Keilberg. Immer wenn ich da bin, gehe 
ich am Keilberg joggen und genieße die 
Aussicht auf den Donauboden. Das ist 
ein Muss für mich. Ansonsten ist es na-
türlich in der Altstadt immer schön und 
früher war ich speziell am Bismarckplatz 
gerne ein Bier trinken. Ich habe viele 
Freunde hier die ich regelmäßig besu-
che und natürlich meine Mama.“
 
Warum bist Du Comedian geworden, 
war das dein Herzenswunsch?
„Jein. Ich habe ja erst einmal einen 
ganz anderen Weg eingeschlagen aber 
nach meinem Studium und den ersten 
Jobs wollte ich eine Veränderung. In 
der gleichen Zeit habe ich begonnen, 
diese kleinen lustigen YouTube-Videos 
zu machen und das hat dann alles ganz 
schnell verändert. Und zack, war Harry 
G geboren.“
 
Wieso hast Du dir den Namen Harry G 
als Künstlernamen ausgesucht?
„Der Name ist abgeleitet von einem Be-
kannten meines Vaters, der war so ein 
typisch urbayerischer Kerl und richtiger 
Grantler und hat mich sozusagen zu der 
Rolle Harry G inspiriert. Markus Stoll be-
obachtet und sammelt die Themen und 
Harry G lässt sich dann auf der Bühne 
grantig darüber aus.“
 
Seit wann stehst Du auf der Bühne 
und was war in diesem Zusammen-
hang dein außergewöhnlichstes Er-
lebnis?
„Ich stehe seit ca. zehn Jahren auf der 
Bühne und 2014 startete die erste Tour. 
In der ganzen Zeit hatte ich schon vie-
le außergewöhnliche Ereignisse auf der 
Bühne, weil die Abende auch immer vom 
Austausch mit dem Publikum leben und 
dadurch ständig Dinge passieren, die 
sich absolut nicht vorhersehen lassen. 
Einmal gab es auch mitten in der Show 
einen kompletten Stromausfall, da habe 
ich erstmal blöd geschaut, dann aber im 
Dunkeln und später mit der Notbeleuch-
tung weiter gemacht.“

Was ist dein liebstes bayerisches 
Gericht?
„Ganz klar, die Breze! Passt zu allem, 
zu Obazda, zu Wurstsalat, zu Käse. Und 
allein schmeckt sie auch gut. Ich esse 

mindestens eine Breze am Tag. Von da-
her würde ich sagen, zwar kein Gericht 
aber mein liebstes bayerisches Essen.“
 
Bist Du bald wieder in einem TV-For-
mat zu sehen?
„So viel kann ich verraten: Es sind ein 
paar Projekte in Planung.“
 
Man sieht dich in deinen Shows und 
Videoauftritten doch eher viel und 
gern "granteln". Wie ist Harry G privat 
so drauf?
„Ein Bayer ist nun mal so, er grantelt 
gerne. Auch privat rege ich mich viel und 
gerne über Dinge auf. Manchmal aber 
auch über Kleinigkeiten, die es eigent-
lich nicht wert sind sich aufzuregen.“
 
Hast Du zum Ende noch ein Schluss-
wort für unsere Leserinnen und Leser, 
wie man sich in der aktuell schwie-
rigen Weltlage das Lachen bewah-
ren kann? Vielleicht ein bayerisches 
Sprichwort?
„Ich freue mich, wenn es regnet. Denn 
wenn ich mich nicht freue, regnet es 
auch“, hat der bayerische Komiker Karl 
Valentin schon vor mehr als hundert 
Jahren gesagt. Dem würde ich zustim-
men. Nichtsdestotrotz hoffe ich in der 
aktuellen Zeit auch mal wieder auf we-
niger Regen und mehr Sonnenschein.“
 
Lieber Markus, vielen Dank für das 
nette Gespräch und für die für mich 
wunderbare, herrliche und derb-witzi-
ge Show am Abend!
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DENİZ ZELLUH
Regensburg Haber
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"Mit dem Nikolaus zu den Weih-
nachtsmärkten nach Regens-
burg" war das Motto des Vereins 
Fränkische Museums-Eisenbahn 
Nürnberg, der sich am 3. Dezem-
ber dampfend auf den Weg in die 
Domstadt machte. Bespannt mit 
der historischen Dampflokomo-
tive 52 8159-1, sorgte der Zug in 
Regensburg für großes Interesse. 
Viele Menschen kamen herbei, um 
den Sonderzug am Hauptbahnof 
zu bestaunen, wo er gegen 11.15 
Uhr auf Gleis 4 eintraf. Die Fahr-
gäste an Bord indes stiegen aus, 
um das weihnachtliche Flair in der 
Stadt zu genießen und kehrten am 
Nachmittag wieder zurück zum 
Hauptbahnhof, von wo der Zug 

DANIEL STEFFEN
Regensburg Haber
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seinen Rückweg ins fränkische 
Fürth antrat. Und auch dabei ließ 
er wortwörtlich eine Menge Dampf 
ab. Eindrucksvoll zeigte sich der 
Zug ebenfalls auf der Mariaorter 
Brücke, wo dem Autoren dieser 
schöne Schnappschuss gelungen 
ist. Im Speise- und im Bierwagen 
konnten sich die Fahrgäste mit 
allerhand Köstlichkeiten einde-
cken. Lebkuchen, Stollen, heißen 
Glühwein und Kinderpunsch gab 
es - und der Nikolaus überraschte 
die Kinder mit einem kleinen Ge-
schenk. 

Mit Volldampf nach Regensburg - 
und wieder zurück nach Fürth
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Neues zum Green Deal Regensburg
Ukrainekrieg, Energiekrise, steigende 
Energiekosten, Gasmangellage, flä-
chendeckender Stromausfall: All das 
sind Schlagworte, die wir tagtäglich in 
den Medien hören und lesen können. 
Wir leben in unsicheren Zeiten. All das 
was vor kurzem noch selbstverständlich 
schien, muss nun auf den Prüfstand ge-
stellt werden. Dabei scheint das Thema 
Klimaschutz und Klimaresilienz etwas 
in den Hintergrund zu treten. Doch ge-
rade in diesen schwierigen Zeiten müs-
sen wir uns noch mehr vor Augen füh-
ren, wie wichtig Energiesparen und der 
Umstieg auf erneuerbare Energien ist. 

In der Ausgabe 38 des Regensburg 
Haber habe ich über den Green Deal 
Regensburg berichtet und dargestellt, 
welches Ziele sich die Stadt gesetzt hat, 
und wie sie diese Ziele umsetzen möch-
te. Wir müssen diesen Weg gemeinsam 
gehen, alle in der Stadtgesellschaft tra-
gen die Verantwortung für die erfolgrei-
che Umsetzung der Klimaziele.

Mit diesem Beitrag möchte ich ein 
Update geben und über „Neues zum 
Green Deal Regensburg“ berichten.

Innerhalb der Stadtverwaltung wurde 
eine eigene Organisationsstruktur zur 
Umsetzung des Green Deal Regens-
burg geschaffen. Jedes Referat und 
jedes Amt bleibt zwar verantwortlich 
für die Umsetzung der Klimaziele. Zur 
Bündelung und Strukturierung der Akti-
vitäten der Stadtverwaltung wurde aber 
eine eigene Stabsstelle Klimaschutz 
und Klimaresilienz geschaffen, diese 
Stabsstelle ist direkt bei mir angesie-
delt. Zusätzlich wurde die Energie-
agentur Regensburg mit der Projekt-
steuerung des Green Deal Regensburg 
beauftragt.

Bei den Sektoren Wärme und Strom 
werden derzeit gemeinsam mit der 
Wirtschaft und der Energieagentur Kon-
zepte zum Ausbau verschiedener Er-
neuerbarer Energieträger mit einer Ge-
samtleistung von 500 MW bis 2030 in 
Form von z.B. Photovoltaik, Solarther-
mie, Nahwärme, Heizzentralen und 
weitere untersucht. Für ausgewählte 
Bereiche der Stadt Regensburg wer-
den Energienutzungspläne (z.B. Ener-
gienutzungsplan Süd-Ost, Energie-
nutzungsplan Regensburg West) und 
Machbarkeitsstudien wie die Wärme-
versorgung in der Altstadt erarbeitet.

Im Bereich Regensburg Süd-Ost be-
finden sich mit BMW, Osram und 
Schneider Electric ausnahmslos große 
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Industrieunternehmen, mittelständi-
sche Unternehmen und Logistikunter-
nehmen. Die Akteure innerhalb dieses 
großflächigen Gewerbegebietes sollen 
nach Möglichkeit vollständig CO2-frei 
mit Wärme und Strom versorgt werden. 
Es geht um eine vernetzte Lösung für 
ein gesamtes Gewerbe- beziehungs-
weise Industrieareals.

Ziel der Machbarkeitsstudie Wärme-
netz Altstadt ist es, eine alternative 
Wärmeversorgung für die Regensbur-
ger Altstadt zur Verfügung zu stellen. 
Die Gebäude im Innenstadtbereich der 
Stadt Regensburg werden aufgrund 
ihres Alters und der Historie zu einem 
überwiegenden Teil mit Heizöl- und Erd-
gasheizungen sowie Nachtspeicher-
öfen betrieben. Die Machbarkeitsstu-
die soll prüfen, ob die Errichtung eines 
Wärmenetzes in der Altstadt technisch 
möglich ist. Weiter soll geprüft werden, 
ob eine Nutzungsmöglichkeit von Wär-
meenergie aus der Donau in einem 
kalten Nahwärmenetz (in Verbindung 
mit dezentralen Wärmepumpen) oder 
durch den Einsatz von Hochtempera-
turwärmepumpen realisierbar ist.

Nach dem Beschluss des Stadtrates 
zum Green Deal Regensburg vom 
28.07.2021 gelten die Klimaziele auch 
für den Sektor Verkehr. Hierzu ist eine 
Mobilitätswende erforderlich. Damit 
verbunden ist aber auch ein Bewusst-
seinswandel und ein Umdenken der 
Verkehrsteilnehmerinnen und Ver-
kehrsteilnehmer. „Mobilität neu den-
ken“- so lautete daher auch das Motto 
eines Dialogabends, zu dem die Stadt 
Regensburg gemeinsam mit dem Ver-
kehrsclub Deutschland (VCD) und dem 
Architekturkreis Regensburg Interes-
sierte am 18. November 2022 in die 
Aula der FOS/BOS in der ehemaligen 
Nibelungenkaserne eingeladen hat. 
Dabei wurde auch über die aktuellen 
Mobilitätsprojekte der Stadt Regens-
burg informiert. Hierzu zählen u.a. die 
Stadtbahn Regensburg, das Lasten-
radsharing-Angebot „Donau-Donkeys“, 
die Bürgerbeteiligung zur Verkehrsbe-
ruhigung Altstadt, die Ausweitung der 
Fahrradstraßen oder das geplante Neu-
bauquartier in der ehemaligen Prinz-Le-
opold-Kaserne.

Und noch ein wichtiges Ereignis fand im 
November statt. Am 16.11.2022 hat der 
Bayerische Umweltminister Thorsten 
Glauber den European Energy Award 
an die Stadt Regensburg verliehen. Da-
mit wurden die Leistungen der Stadt im 
Bereich des Klimaschutzes gewürdigt.

Der European Energy Award ist ein inter-
nationales Qualitätsmanagement- und 
Zertifizierungsinstrument für kommu-
nalen Klimaschutz. Die Bewertung der 
Stadtverwaltung erfolgt extern und dient 
daher als objektiver Nachweis nach in-
ternationalen Standards für erfolgreiche 
Energie und Klimaschutzarbeit.

Im Rahmen dieses kurzen Artikels kön-
nen nur kurze Schlaglichter zu wichtigen 
Maßnahmen und Projekten im Rahmen 
des Green Deal Regensburg gegeben 
werden. Wichtige Informationen erhalten 
Sie auch über die eigens eingerichtete 
Internetseite https://www.greendeal-re-
gensburg.de. Auch im Stadtrat wird 
regelmäßig über den Fortschritt beim 
Green Deal Regensburg berichtet. Den 
nächsten Bericht gibt es in der Umwel-
tausschusssitzung am 08.12.2022. Den 
Bericht können Sie im Internet unter 
https://www.regensburg.de/rathaus/
stadtpolitik/regensburger-sitzungsdienst 
nach der Umweltausschusssitzung 
nachlesen.

Zum Schluss möchte ich noch auf ein 
ganz besonderes Angebot der Stadt 
zum Thema Energiebildung hinweisen: 
Das Energiebildungszentrum Regens-
burg in der Rudolf-Vogt-Straße 18. In der 
Ausstellung um:welt werden die Zusam-
menhänge zwischen Energie und Klima 
anschaulich und lebendig dargestellt. 
Hier gibt es viele Anregungen für mehr 
Verantwortung, Nachhaltigkeit und Kli-
maschutz. Weitere Informationen finden 
Sie unter

https://www.um-welt.bayern oder am 
besten Sie informieren sich gleich vor 
Ort bei einem Besuch in der Ausstellung.

LUDWIG ARTINGER
Bürgermeister der Stadt Regensburg
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Kennen Sie BCU Sprachschule Regensburg? 
Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit!

Kennen Sie BCU 
Sprachschule Regensburg? 

Wir bieten schon seit 1999 
qualitativ hochwertige 
Sprachkurse in fast allen Sprachen 
an – unter anderem Türkisch, 
Hindi, Chinesisch, Farsi oder 
Ukrainisch. Unsere Kunden waren 
aber vorwiegend große und kleine 
Firmen. 

Aktuell liegt unser Fokus auf 
Deutsch und Englisch für Level A1- 
C2, da diese beiden Sprachen auf 
Grund der zunehmenden 
Migration und der globalisierten 
Business Welt inzwischen am 
meisten nachgefragt werden. 
Unsere derzeitige Spezialität sind 
Deutschkurse für 
Mediziner*innen & Pflegekräfte, 
um dem dramatischen Mangel an 
medizinischen Fachkräften 
abzuhelfen.

Nun nutzen wir unseren Umzug 
ins Zentrum Regensburgs, um die 
zahlreichen Anfragen privater 
Kunden bedienen zu können. Ab 1. 
Januar 2023 sind wir am 
Bismarckplatz 9, 2. Stock 
anzutreffen. Dort werden unsere 
Kurse in individuellen 
Kleingruppen, Partner- oder 
Einzeltraining angeboten.

Rufen Sie uns einfach an und
melden sich zu unserem

GRATIS SPRACH-CHECK an:
 Tel. 09415681180 

oder 0170 40 77 320.

 MEHR INFOS F INDEN S IE  UNTER WWW.B-C-U .DE 

Da wir uns erstmals im 
Regensburg Haber präsentieren, 
möchten wir als erstes Thema, 
unsere neue Kooperation mit der 
Sprachschule Med-Consultance 
in Istanbul, die wir mit dem 
folgenden Blog-Artikel 
präsentieren: https://b-c-u.de/
kooperation-tuerkei/

WWiiee  ffuunnkkttiioonniieerrtt  ddiieessee  
KKooooppeerraattiioonn??
Wir kombinieren das Erlernen 
der deutschen Sprache von A1 – 
B2 in der Türkei bei Med-
Consultance mit unseren 
anschließenden medizinischen 
Kursen 
B2 C1 Medizin & unserem 
Crashkurs zur Vorbereitung auf 
die C1 Fachsprachprüfung (FSP).
Diese Kombination ist für 
Ärzt*innen sehr viel 
kostengünstiger da der 
Unterricht an einer türkischen 
Sprachschule stattfindet. 
Nachdem die Teilnehmer alle 
Hürden überwunden und die 
FSP geschafft haben, werden sie 
von Med-Consultance & von BCU 
Sprachschule Regensburg bei 
der Job- und Wohnungssuche 
sowie bei der Anerkennung von 
Dokumenten und Abschlüssen 
professionell begleitet.

Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit: 

Was mich als Ökonomin an 
diesem Konzept besonders 
begeistert: Viele Probleme 
werden auf einmal behandelt.

1. Wir helfen bei der Reduzierung
des dramatischen Ärztemangels
in unseren Kliniken.
2. Dadurch bewirken wir eine
deutlich bessere Versorgung
aller Patient*innen.
3. Diese hochmotivierten jungen
Ärzt*innen erhalten ein stabiles
Einkommen, so dass sie eine
Familie ernähren können.
4. Ein ganz wichtiger
ökonomischer Effekt ist zudem,
dass alle ausländischen
Arbeitskräfte sehr hohe
Geldtransfers an ihre Familien in
ihrer Heimat senden.
5. Diese übersteigen bei weitem
die deutsche Entwicklungshilfe
und kurbeln die heimische
Wirtschaft stark an.
6. Viele Fachkräfte möchten
nach einigen Jahren in ihre
Heimat zurückkehren, um dort
ihr erworbenes Wissen an
türkischen Institutionen
weiterzugeben.
7. Somit ist dies BCU-Projekt für
alle Seiten eine absolute Win-
Win-Situation!

Anzeige
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Nach der Krise ist vor der Krise?
Ostbayerns Wirtschaft stemmte sich 
dank ihrer gesunden Struktur und der 
Anpassungsfähigkeit ihrer Entschei-
derinnen und Entscheider erfolgreich 
gegen die zwei Jahre andauernden Co-
ronamaßnahmen. Und trotz des Ukrai-
nekrieges und weitreichender weltwirt-
schaftlicher Verwerfungen zeigte sich 
die regionale Konjunktur im Spätherbst 
2022 noch einigermaßen robust. Die 
Unternehmen kamen aus einem guten 
Sommer und arbeiteten bestehende 
Puffer und Aufträge ab. 

Bei alledem verkannte die Politik lange 
den Ernst der Lage. Nur neun Prozent 
der Befragten bei unserer Konjunktu-
rumfrage im Herbst blickten noch opti-
mistisch in das Jahr 2023. Aufgrund von 
Wirtschaftshemmnissen, Versorgungs-
engpässen und explodierenden Prei-
sen in Kombination mit inflationsbedingt 
mangelnder Konsumlaune fehlt der Pla-
nungshorizont. 

Gerade die international tätigen Unter-
nehmen in Ostbayern sehen sich mit viel-
fältigen Herausforderungen konfrontiert. 
Bereits seit Pandemiebeginn kommt es 
immer wieder zu Lieferschwierigkeiten, 
Kosten für Transport und Material stei-
gen. Auch wachsende Anforderungen 
an Export- und Zollabteilungen hemmen 
den Handel. Mit einer Verbesserung bei 
der Versorgung mit relevanten Rohstof-
fen, Vorprodukten und Waren rechnet 
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ein Viertel im kommenden Jahr, knapp 
ein Drittel sieht eine Beruhigung erst ab 
2024.

Die Unternehmen in der Region kritisie-
ren insbesondere die fehlenden politi-
schen Entscheidungen zur Lösung der 
Energiekrise und die mangelnde Unter-
stützung des heimischen Mittelstandes. 
Nahezu in allen Branchen fehlt aufgrund 
der exorbitanten Kostenbelastung bei 
Energie und Rohstoffen der finanzielle 
Spielraum für Investitionen. Aufgrund 
der vergleichsweise hohen Energiekos-
ten ist die Wettbewerbsfähigkeit des 
Standorts Deutschland bereits länger 
gefährdet, nun befürchten besonders 
die energieintensiven Unternehmen 
eine De-Industrialisierung. All das geht 
auf Kosten der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit unserer Wirtschaft und 
kann schlimmstenfalls zu Betriebsverla-
gerungen und Insolvenzen führen. 

Stabilisiert hat sich der regionale Ausbil-
dungsmarkt. Etwa 4.000 junge Menschen 
aus der Oberpfalz und dem Landkreis 
Kelheim haben sich im Jahr 2022 für eine 
duale Ausbildung entschieden. Damit liegt 
die Zahl der neu abgeschlossenen Aus-
bildungsverträge auf einem vergleichba-
ren Niveau gegenüber dem Vorjahr. Auch 
wenn dies eine erfreuliche Tendenz ist, 
so bleibt das Thema Fachkräftesicherung 
weiterhin eine enorme Herausforderung 
für die Unternehmen und die Gesellschaft. 

 
Die Vorboten an die Konjunktur mögen 
nicht die besten sein, umso mehr ist 
eine vorausschauende Wirtschaftspoli-
tik gefordert, nicht mehr nur nach dem 
Gießkannenprinzip Symptome zu be-
kämpfen, sondern Impulse zu setzen, 
damit die Wirtschaft selbst im neuen 
Jahr wieder auf die Beine kommt. Dass 
die Firmen in unserer Region resilient 
gegen Krisen sind, das haben sie die 
letzten Jahre bewiesen.

MICHAEL MATT
Präsident der IHK Regensburg

für Oberpfalz / Kelheim

0941/792122
Hoher-Kreuz-Weg 36

93055 Regensburg
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Der persische Künstler: Zwischen Kunst und Sprachen
Regensburg Haber: Wie entwickeln 
Sie Ihre künstlerischen Fähigkeiten 
und was hat Sie zur Kunst gebracht? 
Tuysserkanik: "Für mich ist die Kunst 
eine Wechselwirkung zwischen Denken 
und Handeln. Ich wollte schon immer in 
der Lage sein, meine Vorstellungskraft 
und meine Gedanken dadurch genauer 
auszudrücken und zu visualisieren, was 
sowohl von einer theoretischen Ebene 
als auch von meiner praktischen Erfah-
rung abhängig ist. Durch Kunst kann ich 
abstrakte Gedanken, Gefühle und Inter-
essen durch ein Bild ausdrücken, dass 
mit Worten allein nicht vollständig zu tra-
gen wäre."

Woher nehmen Sie Ihre Inspiration 
und beziehen die Impulse für Ihre Ar-
beit?
"Meine Fragen sind meine Inspirations-
quellen. Ich nehme Dinge, Gedanken 
und Themen, die mich beschäftigen, 
zum Anlass, sie in der Malerei zu be-
arbeiten. Das können beiläufige Be-
obachtungen und Entwicklungen sein, 
aber auch Gedanken zu menschlichen 
Themen, Natur und gesellschaftspoli-
tischen Themen. Gleichzeitig sehe ich 
es als meine Verantwortung an, mich 
um Themen zu kümmern und darauf zu 
reagieren, die den Menschen betreffen, 
indem ich sie in meinen Arbeiten artiku-
liere oder visualisiere."

Um was geht es in Ihrem Werk und 
welche Themen werden bearbeitet?
"Für mich ist es vor allem eine ontologi-
sche Frage, da es um das Warum und 
Wie geht. Ich reflektiere und visualisiere 
meine Gedanken darüber, wie und war-
um etwas passiert. Meine Gefühle und 
Gedanken geben mir den Impuls zum 
Malen. Dies ist zunächst eine abstrak-
te große Vorstellung, die ich dann ver-
suche zu verarbeiten. Die Verarbeitung 
dieser Vorstellungen und Ideen ist dann 
für mich wie eine Reise in verschiedene 
Dimensionen und Aspekte, die ich er-
kunden und entdecken kann."

Sie beschäftigen sich auch mit Spra-
chen. Wie kam es dazu, dass sie so 
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viele verschiedene Sprachen wie bei-
spielsweise auch die Osmanische 
Sprache gelernt haben und wie beein-
flusst Sprache Ihre Kunst? 
"Ich interessiere mich für Menschen und 
wie sie denken. Wie sie Freude, Leid und 
Traurigkeit ausdrücken und artikulieren. 
Das ist meine Hauptmotivation. Sprache 
ist eine Vereinbarung, um bestimmte 
Phänomene gleich zu benennen. Durch 
sie kommunizieren Menschen. Auch 
die ästhetische Grundlage in der Kunst 
ist ähnlich. Menschen finden bestimm-
te Phänomene schön, was auch einen 
evolutionären Hintergrund hat und da-
her versucht die Menschheit weiterhin 
Schönheit zu finden. Die Schaffenskraft 
der Menschen und der Drang, etwas 
weiterentwickeln zu wollen, ist unend-
lich. Ich habe als Kind mehrere Jahre 
lang Malerei und Miniaturmalerei gelernt 
und Bücher gelesen, die verschiedene 
Miniaturmalereien aus persisch-indi-
schen Miniaturen und weiter aus dem 
Osmanischen Reich enthielten. Ich sah 
viele Bilder und Miniaturen, von denen 
viele mit persischer und osmanischer 
Nastaʿlīq  [eine besondere Stilart der 
persischen Kalligraphie] beschriftet wa-
ren, was mich dazu brachte, die osmani-
sche Sprache zu lernen."

Wie würden Sie abschließend die 
Bedeutung Ihres Fachgebiets für 
jemanden ohne Hintergrund zusam-
menfassen?
"Meine Arbeit ist das Kreieren was so-
wohl mit Sprache als auch mit Kunst zu 
tun hat und sich auf unterschiedliche 
Weise zeigt. Sprache hat die Fähigkeit, 
bestimmte Dinge zu äußern, während 
Kunst als visuelles Material die Fähigkeit 
hat, andere Dinge zu artikulieren. Darü-
ber hinaus sehe ich die malerische Aus-
einandersetzung als eine Art Partizipati-
on, aber natürlich auch als persönliche 
Ausdrucksform."

Wo kann man ihre Projekte ansehen 
und sich über kommende Werke er-
kundigen?
"Auf meiner Website kann man weite-
re Informationen über mich und meine 
Werke erfahren. Unter folgendem Link 
ist die Website erreichbar: https://www.
tuysserkanik.com"

Regensburg Haber bedankt sich herz-
lich für das Gespräch.

Scha Sabbtai Tuysserkanik ist ein 
Künstler aus dem Iran und zog im Al-
ter von 33 Jahren nach Regensburg. 
Seine Kunst besteht aus vielfältigen 
Techniken wie beispielsweise der 
Mischtechnik und nimmt gelegentlich 
Züge der Ebru-Kunst an. Für Tuys-
serkanik stellt die Kunst einen wichti-
gen Zugang zur Welt und zu anderen 
Kulturen dar. Neben seiner künstleri-
schen Tätigkeit studierte er Sprach-
wissenschaften und spricht mehrere 
Sprachen, darunter Persisch, Türkisch 
und auch Arabisch, Auf Grund seiner 
längeren Aufenthalte in verschiede-
nen Ländern, hatte er die Möglichkeit 
deren Landessprachen zu lernen. In 
unserem Gespräch gibt er einen kur-
zen Einblick in seine Arbeit.

Wir suchen Dolmetscher*innen
auf freiberuflicher Basis
für die türkiche Sprache!

HİLAL TÜRKER
Regensburg Haber
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Partnerschaft Nürnberg-Antalya
Am 2.10.1997 wurde in Antalya der Ver-
trag über die Städtepartnerschaft zwi-
schen der türkischen Stadt Antalya und 
der deutschen Stadt Nürnberg von den 
Oberbürgermeistern Subaşı und dem 
damaligen Oberbürgermeister Nürn-
bergs Scholz unterzeichnet. 

Zum 25-jährigen Partnerschaftsjubilä-
ums reiste im Oktober 2022 unter mei-
ner Leitung eine Delegation der Stadt 
Nürnberg nach Antalya, um diesen An-
lass zu feiern, die Beziehungen zu ver-
tiefen und weitere gemeinsame Projekte 
zu besprechen. Als sichtbares Zeichen 
der Freundschaft pflanzten Vertreterin-
nen der Stadt Antalya und ich vor dem 
Rathaus einen Olivenbaum. Die weite-
ren Teilnehmer der Delegation – Mitglie-
der des Stadtrates, der Stadtverwaltung 
und des Partnerschaftsvereins in:san – 
pflanzten mit ihren türkischen Partnern 
weitere 24 Bäume in einer Grünanlage. 
Die Delegation nutzte außerdem die Ge-
legenheit, die Umweltstation, die Feu-
erwehr und eine Schule in Antalya zu 
besuchen und natürlich auch die hervor-
ragende Gastfreundschat zu genießen.

Unter großer medialer Beteiligung wurde 
im Rathaus eine Fotoausstellung eröff-
net, welche die zahlreichen Aktivitäten 
der langjährigen Partnerschaft zeigt. Ein 
Highlight sind zweifellos drei Nürnberger 
Straßenbahnen, die im Jahr 1999 als Ge-
schenk der Nürnberger Verkehrsbetriebe 
an die Partnerstadt übergeben wurden 
und noch heute entlang der Strandpro-
menade durch die Straßen Antalyas fah-
ren. Aber auch viele Begegnungen z.B. 
in den Bereichen Sport, Kultur, Jugend 
und Medien sind dokumentiert. Bereits 
im Jahr 1998 fand der erste Jugendaus-
tausch zwischen Fußballmannschaften 
statt und ihm folgten viele weitere. Auch 
das Interesse der Nürnberger Bürger-
schaft war und ist nach wie vor sehr 
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groß, so dass vor allem zu Beginn der 
partnerschaftlichen Beziehungen meh-
rere Bürgerreisen organisiert werden 
konnten. Zu einer tragenden Säule der 
Partnerschaft hat sich auch die Freund-
schaft der Journalistenverbände beider 
Städte entwickelt. Regelmäßige Besu-
che in beiden Städten zeigen die Bestän-
digkeit dieser Verbindung. Das gegen-
seitige Interesse drückt sich auch in den 
zahlreichen Fachgesprächen aus. Die 
Bandbreite reicht hier von Umwelt- und 
Tierschutz über Bildung, Stadtplanung, 
erneuerbare Energien bis hin zu uni-
versitären Kontakten. Auch der Kultur-
austausch ist ein wesentliches Element 
der Städtepartnerschaft. Beispielsweise 
besprühte 2013 ein Graffitikünstler aus 
Nürnberg zwei großformatige Wände in 
Antalya und am zentralen Cumhuriyet 
Platz wurde im selben Jahr das größte 
Dürer-Puzzle der Welt ausgelegt. Am 
Nürnberger Volksfest begeisterte ein 
Jahr später der türkische Abend zahlrei-
che Besucherinnen und Besucher. Auch 
die Spielzeugmuseen beider Städte tra-
fen sich in Nürnberg zum Austausch.

Es zeigt sich, dass das Ziel einer Städte-
partnerschaft, Menschen aus verschie-
denen Ländern zusammenzuführen, 
Verständnis für die andere Kultur und 
Lebensweise zu entwickeln und da-
mit einen Beitrag zur Völkerverständi-
gung zu leisten, erfüllt werden konnte. 
Entstanden ist die Städtepartnerschaft 
auch aus dem Wunsch der türkischen 
Bevölkerung in Nürnberg eine intensi-
vere Beziehung zwischen den Nürn-
bergerinnen und Nürnbergern und den 
Menschen in ihrem Herkunftsland auf-
zubauen. Ein Motor für die Partnerstadt 
war stets der in Nürnberg lebende Dr. 
Ismail Baloğlu, den die Stadt Antalya 
bei der Beziehungsanbahnung zum 
„Partnerschaftsbeauftragten“ ernannte. 
Außerdem tragen viele Organisationen 

wie der Partnerschaftsverein in:san, der 
Deutsch-Türkische Frauenclub Nord-
bayern e.V., Sportvereine und Schulen 
zu einer lebendigen Partnerschaft bei.

Nachdem durch die Coronapandemie 
die Kontakte nur sehr eingeschränkt 
möglich waren, bildete der Delegations-
besuch einen erfolgreichen Auftakt für 
viele weitere gemeinsame Aktivitäten. 
Bereits in den nächsten Wochen wird 
die Partnerschaft sichtbar sein auf dem 
Markt der Partnerstädte, der inzwischen 
von einem Geheimtipp zu einem festen 
Bestandteil des berühmten Nürnberger 
Christkindlesmarktes geworden ist. Der 
Verein in:san wird eine Bude betreiben 
und die Stadt Antalya dort mit vielen 
schönen Produkten vertreten.

Für die Zukunft sind neue Projekte in 
Planung. Neben weiteren Begegnungen 
und dem Austausch von Fachleuten soll 
auch im Bereich einer Umweltbildungs-
station in Antalya eine Zusammenarbeit 
erfolgen. Geplant ist die Unterstützung 
bei der Einrichtung eines virtuellen Er-
lebnisraumes, um gerade Jugendliche 
noch stärker für Umweltthemen zu sen-
sibilisieren. Eine Verstärkung der Ju-
gendarbeit und des Schulaustausches 
stehen ebenfalls auf der Agenda.

Unsere Nürnberger Delegation war über-
wältigt von der großartigen Gastfreund-
schaft, die wir in unserer Partnerstadt 
Antalya erleben durften und wir hoffen, 
dass wir uns bald dafür revanchieren 
können. Sehr gerne habe ich daher 
meinen Amtskollegen Oberbürgermeis-
ter Böcek zum Christkindlesmarkt 2022 
nach Nürnberg eingeladen und die Vor-
bereitungen für das Besuchsprogramm 
sind in vollem Gange.

MARCUS KÖNIG
Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg

Baumpflanzung für die 25-jährige deutsch-türkische 
Städtepartnerschaft in Karaalioğlu Park (Antalya).
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Holzkunst mit der Kettensäge geschnitzt

Was sich aus Holz nicht alles gestalten 
lässt! Es war ein Erlebnis fürs Auge, als 
Markus Gietl vor dem Publikum die Säge 
rotieren ließ. Gespannt schauten die Be-
sucher vom Gräflichen Christkindlmarkt 
zu, wie der Holzkünstler aus Wald/
Woppmannsdorf am 2. Adventssonntag 
seine Figuren aus Baumstämmen kreier-
te. Nicht etwa mit feinem Schnitzwerk-
zeug, sondern mit der Kettensäge und 
Schleifgeräten formte er aus Eichenholz 
zum Beispiel eine Eule, deren Kontu-
ren bei der Vorführung Stück für Stück 
sichtbarer wurden. Um die Oberfläche 
zu versiegeln und die Konturen optisch 

noch etwas zu verfeinern, flammte er 
seine Arbeiten abschließend mit dem 
Gasbrenner ab. Begeistert von Wald und 
Tieren sowie dem Werkstoff Holz, hatte 
der gelernte Schreiner vor rund fünf Jah-
ren seine Leidenschaft zum Nebenge-
werbe gemacht und fertigt seitdem auch 
Auftragsarbeiten an. Auf dem Gräflichen 
Christkindlmarkt, der sich am "Rosari-
um" im Dörnberg-Park befindet, kann 
man neben verschiedenen Eulen-Arbei-
ten etwa auch Füchse, Bären oder indi-
viduell gestaltete Sitzbänke bestaunen. 
Auch Kirsch- oder Nußbaumholz ver-
wendet er als Arbeitsmaterial – die Eiche 

aber habe eine besonders gute Witte-
rungsbeständigkeit, weiß der 41-Jähri-
ge. Seine Arbeiten können bis zum Ende 
des Gräflichen Christkindlmarkts am 23. 
Dezember vor Ort besichtigt werden. 

DANIEL STEFFEN
Regensburfg Haber
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Kulturkick Regensburg – Das Beste am Jahresanfang

Das erste Quartal ist für die Tourismus-
branche eine schwierige Zeit. Nachdem 
das Überangebot an Veranstaltungen 
im Sommer vorübergezogen und die 
Weihnachtsmarktsession abgekühlt ist, 
strömen weniger Menschen in die Stadt. 
Betroffen davon sind nicht nur die Ho-
tellerie und Gastronomie, sondern auch 
der Einzelhandel und die Kulturbranche 
leiden in der kalten Jahreszeit. 

Der Kulturkick ist eine neue Plattform, 
die nicht nur kulturelle Events veranstal-
tet, sondern gezielt die ersten Monate im 
Jahr auch verstärkt bewirbt. Das Projekt 
hat dafür eine eigene Website (www.kul-
turkick-regensburg.de) und Social-Me-
dia-Kanäle. So macht der „Kulturkick“ 
deutlich, dass Regensburg nicht nur eine 
ganzjährig wunderbare Kulisse, sondern 
auch in den Wintermonaten jede Menge 
Kultur zu bieten hat. Der Slogan lautet: 
„Das Beste am Jahresanfang“. 
 
Aufschlag des Kulturkick-Teams 
im Januar
Die Idee, das erste Quartal touristisch 
stärker zu beleben, entstand 2020 im 
Tourismusbeirat, einer Gruppe mit Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus der 
Regensburger Kulturszene, Hotelle-
rie und Gastronomie. Es gründete sich 
daraufhin eine kleine, regelmäßige Ar-
beitsgruppe. Die vormalige Intendantin 
des Regensburger Turmtheaters Udine 
Schneider gab dem Projekt seinen Na-
men: „Kulturkick“.

Die Gruppe stellte sich die Frage: „Was 
gibt es schon an Highlights in dieser Zeit 
und was könnte man noch zusätzlich für 
Attraktionen nach Regensburg holen?“ 
So entstanden nach viel Brainstorming 
verschiedene Visionen, unter anderem, 
dass Immersive Art und ein Jazzfesti-
val gut zu Regensburg und in diese Zeit 
passen würden.
 
Den Jahreswechsel 2021/2022 habe ich 
dann in Zürich verbracht und dort u.a. 
die Immersive Experience „Frida Kahlo“ 
in der Lichthalle MAAG erlebt. Das Vi-
deo von diesem Erlebnis habe ich der 
Arbeitsgruppe gezeigt mit dem Wunsch 
so etwas in Regensburg zu entwickeln 
und in kürzester Zeit konnte Julia Köp-
pel (Kulturoptimisten) und Dr. Isabelle 
Lesmeister (Galerie Lesmeister) das 

In diesem Jahr startet nun endlich, nachdem das Projekt coronabedingt vorerst verschoben 
wurde, die Aktion „Kulturkick Regensburg“. In Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat dear 
Stadt Regensburg und der Regensburg Tourismus GmbH hilft diese dabei, das Regensbur-
ger Kulturleben in den Monaten Januar bis April stärker zu beleben und zu bewerben.

Zürcher Künstlerkollektiv Projektil, die 
weltweit tätigen Experten für immersive 
Kunst für Regensburg gewinnen. Das 
Resultat ist derzeit in Kooperation mit 
den Kunstsammlungen des Bistums Re-
gensburgs im Museum St. Ulrich zu be-
wundern: Die Deutschlandpremiere der 
Licht- und Videoinstallation „Genesis“ 
läuft bis 15. Januar 2023 und begeister-
te bereits zahlreiche Besucherinnen und 
Besucher. Es sind schon über 16.000 
Karten für die Multimedia-Installation 
verkauft worden.

Die Musikmanagerin Anastasia Wolken-
stein veranstaltet vom 27. bis 29. Janu-
ar 2023 zum ersten Mal das internatio-
nale Jazzfestival „Sparks & Visions“ im 
Theater Regensburg. An drei Abenden 
spielen neun Bands aus zwölf Ländern 
ein hochkarätiges Programm. Der Vor-
verkauf läuft bereits. Es gibt ein Drei-
tages-Ticket, aber auch Tickets für die 
einzelnen Tage.

Der Fokus des Programms liegt auf den 
Monaten Januar und Februar ˗ es greift 
aber auch in die Vorweihnachtszeit. Der 
Kulturkick ist breit angelegt: Musik, The-
ater, Ausstellungen.

Neben den neuen Veranstaltungen dient 
der Kulturkick auch als Plattform, um 
bereits etablierte Events, wie z. B. das 
„Drumweekend“ oder die „Internationale 
Kurzfilmwoche Regensburg“ zusätzlich 
zu bewerben. Arrangements, die die 
Hotellerie für den „Kulturkick“ anbie-
tet, runden das Programm ab. Aktuelle 
Highlights und Angebote werden über 
die „Kulturkick-Homepage“ angekündigt.

Wie geht es weiter?
Nachdem das Projekt zu Beginn des 
Jahres coronabedingt noch einmal ver-
schoben wurde, ist es nun endlich an-
gelaufen und verzeichnet mit „Genesis“ 
erste Erfolge. 

Den Gründerinnen und Gründern des 
Kulturkicks war es aber von Anfang an 
wichtig, dass die Aktion keine einmalige 
Sache bleibt, sondern sich langfristig 
etablieren kann. Und so ist der Kultur-
kick 2024 bereits in Planung – mit noch 
mehr Highlights. Unter anderem soll 
„Sparks & Visions“ ein fester Termin im 
Januar werden und es soll ein Folgepro-
jekt zu „Genesis“ geben. Für 2025 sind 
derzeit auch zwei Großprojekte geplant.  
Es bleibt also spannend beim „Kultur-
kick“ Regensburg!
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WOLFGANG DERSCH
Kulturreferent der Stadt Regensburg
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Familienurlaub auf Türkisch: Eine unvergessliche Segelreise mit 
unseren beiden Söhnen im Golf von Gökova, der Himmelsebene
Mein Mann und ich sind schon seit über 
20 Jahren leidenschaftliche Segler. An-
gefangen hat damals alles mit der blauen 
Reise in der Türkei. Früher charterten wir 
immer eine Gulet (Holzsegler) mit unse-
ren besten Freunden und hatten eine ent-
spannte Zeit auf dem Boot. Nach einigen 
Jahren fanden wir aber mehr Gefallen an 
einem selbst organisierten Segeltörn mit 
einem Segelboot. Ein Segelurlaub war 
jedes Jahr unser Traumurlaubsziel. Mein 
Mann machte den Segelschein und ich 
den Motorbootschein. Griechenland, Kro-
atien und die Türkei waren unser ständi-
ges Segelrevier. Als unsere beiden Söhne 
Rafael (9 Jahre) und David (5 Jahre) auf 
die Welt kamen, waren wir noch zwei Mal 
segeln. Damals waren sie noch nicht mo-
bil und mit Babys kann man noch super 
entspannt segeln. David spielte beispiels-
weise damals mit seinen 8 Monaten die 
ganze Zeit nur mit den Schoten am Boot 
und alles war ganz entspannt. Als unse-
re Söhne aber älter wurden, jedoch nicht 
sicher schwimmen konnten, war für uns 
eine vierjährige Durststrecke angesagt. 
Der Sehnsucht nach dem Segeln wurde 
aber endlich im Jahr 2022 ein Ende ge-
setzt, denn wir charterten eine Bavaria 46 
mit der wunderbaren Skipperin Nevin, die 
unsere Familie die ganze Woche über im 
Golf von Gökova begleitete. 

Tag 1: Bodrum
Am 2. September ging es endlich in Mün-
chen los. Unser Ziel war die schöne Stadt 
Bodrum in der Türkei. In der Marina Milta, 
ein wunderschöner Hafen mitten in Bo-
drum, lag das Segelboot ZuZu. Hier kann 
man auch eine beeindruckende Guletflot-
te bewundern, welche für die Touristen 
zu Tages- oder Wochenausflügen bereit-

re Jungs stürzten sich sofort ins Nass, 
welches noch so angenehm warm war. 
Es war einfach perfekt! Rafael erkundete 
schnorchelnd das Revier und David liebte 
es mit Schwimmweste von der Badeplatt-
form mit hohem Bogen ins Meer zu sprin-
gen– PLATSCH! Nach einer Stunde ha-
ben wir auch schon die erste Flosse von 
Rafael verloren. Wir konnten Sie dank 
des klaren Wassers super am Boden 
liegend erkennen, aber sie blieb für uns 
wegen der Tiefe unerreichbar. Auch die 
umliegenden Boote halfen uns sogleich 
mit Hacken aus, aber die Flosse mussten 
wir schweren Herzens doch irgendwann 
aufgeben. Der erste Abend war noch so 
warm, dass wir sogar nachts ins Meer ge-
sprungen sind. Der Sternenhimmel über 
uns war unbeschreiblich schön.

Tag 3: English Harbour 
Seit Tagen verfolgte Nevin schon die 
Wetteraussichten. Es sollte in den nächs-
ten Tagen richtig stürmisch werden. Aus 
diesem Grund war das Ziel an Tag 3 eine 
geschützte Bucht die tief im Landesinne-
ren lag. Unsere Kinder hatten einen rie-
sigen Spaß an den Segelmanövern, den 
Wellen und der Gischt, die ihnen manch-
mal sogar ins Gesicht spritzte.
 
Diese Bucht beeindruckte mich nachhal-
tig, denn wir waren vor dem offenen Meer 
bestmöglich geschützt. Hier versteckten 
sich im Zweiten Weltkrieg auch die eng-
lischen Schiffe, um unentdeckt zu blei-
ben. Nach ihnen wurde die Bucht auch 
benannt. Atemberaubend schön und mit 
den landestypischen Pinien begrüßte uns 
das felsige Ufer. Obwohl David nie eine 
Wasserratte war, wollte er aus dem war-
men Nass nicht mehr raus - ich erkannte 

stehen. Der Hafen liegt mitten in Bodrum 
und hat einen atemberaubenden Blick 
auf die Kreuzritterburg, eine historische 
Festung, die ab 1402 von den Johanni-
tern als Burg von St. Peter erbaut wurde. 
Als wir ankamen hatten wir Bilderbuch-
wetter. Die Sonne und 35 Grad sollten 
uns noch die ganze Woche begleiten. Wir 
gingen am Abend noch schön im Hafen-
restaurant essen und verstauten unsere 
Habseligkeiten in den Kojen.

Tag 2: Kisebükü
Am nächsten Tag stand der Großeinkauf 
für eine Woche an. Wir wollten nicht je-
den Tag Häfen anpeilen, und bevorzugen 
schon immer schöne Buchten als nächtli-
che Liegeplätze. Aus diesem Grund muss 
man als Selbstversorger immer genügend 
zum Essen und Trinken dabeihaben. Die 
Kombüse der ZuZu war optimal mit allen 
Haushaltsutensilien ausgestattet. Nevin 
die Besitzerin des Bootes ist selbst eine 
leidenschaftliche und hervorragende Kö-
chin. Nachdem wir alles verstaut hatten, 
ging es endlich los. Die Vorfreude war 
riesig. Es ist immer ein Erlebnis den Ha-
fen zu verlassen und aufs offene Meer zu 
segeln - der Beginn einer wundervollen 
Segelwoche. Motor aus – Segel raus! 
Man spürt sofort, wie der Alltagsstress 
von einem abfällt und die Entspannung 
sich im ganzen Körper bemerkbar macht. 
Ziel war Kisebükü, eine wunderschö-
ne Bucht mit kristallklarem Wasser. Der 
Wind meinte es gut mit uns. Unter Vor- 
und Hauptsegel und raumen Wind legten 
wir schnell unsere ersten Seemeilen zu-
rück. Von hier aus kann man sogar noch 
die Insel KOS (Griechenland) in der Fer-
ne erkennen. Als wir das Boot festmach-
ten, gab es kein Halten mehr und unse-
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mussten ständig dem Boot nachschwim-
men, weil die Badeplattform ständig im 
Wind die Richtung wechselte. Dort gab 
es einen wunderbaren Sandboden und 
es war ideal zum Schnorcheln. Wir ge-
nossen unseren letzten Tag in vollen Zü-
gen. Am Abend gab es noch ein Captains 
Dinner das Nevin für uns zubereitete. Es 
war einfach zum Niederknieen! Langsam 
machte sich auch etwas Wehmut breit, 
weil es die letzte Station war. 

Am nächsten Morgen ging es Richtung 
Bodrum zu unserem Heimathafen zurück. 
Zum Abschluss besichtigten wir noch die 
imposante Burganlage – das Wahrzei-
chen der Stadt. Sie schon von Weitem zu 
erkennen, denn sie ist der optische Mittel-
punkt von Bodrum. Sie beherbergt auch 
ein Museum zur Unterwasserarchäologie 
und Schifffahrt. 

Die letzte Urlaubsnacht in Bodrum ver-
abschiedete sich mit einem unvergess-
lichen Vollmond über der Burganlage. 
Während meine Jungs selig und glücklich 
in den Kojen schlummerten, schwelgten 
Nevin und ich noch in Erinnerungen über 
den unvergesslichen Urlaub bei einem 
Gläschen Wein. Ich war dankbar, dass wir 
als Familie wieder einen unbeschwerten 
Segelurlaub erleben durften und es auch 
mit zwei Kindern völlig unkompliziert war.

Als wir in Regensburg wieder ankamen, 
war in Deutschland endgültig der Herbst 
eingekehrt. Unsere Sonnenbräune erin-
nerte uns aber noch lange an das schö-
ne, weite Meer. Im nächsten Jahr kehren 
wir wieder zurück, die Planungen laufen 
bereits. Diesmal geht es Richtung Mar-
maris.

meinen Sohn fast nicht wieder. Von un-
serem Liegeplatz aus, konnte man sogar 
die Sommerresidenz des türkischen Prä-
sidenten Erdogan erspähen. In der Nacht 
kamen dann Böen mit bis zu 35 Knoten 
Wind auf. Obwohl der Sturm draußen am 
Meer heftig tobte, bekamen wir in unse-
rem geschützten Plätzchen kaum etwas 
mit und konnten den Abend bei Wein und 
gutem Essen entspannt ausklingen las-
sen.

Tag 4: Akbük 
Nach unserem morgendlichen Ritual, 
nach dem Aufstehen ins Meer zusprin-
gen, waren wir putzmunter. Unser Ziel 
war es den Hafen in Akbük anzusteuern, 
denn die kommende Nacht sollte stür-
misch werden. Die Landschaft hatte sich 
sehr verändert und hier beeindruckte uns 
vor allem ein grünes imposantes Bergpa-
norama. Am Abend ließen wir uns in dem 
kleinen Restaurant „Akbük Doga Restau-
rant“ mit Blick auf die Segelboote bewir-
ten. Meine Calamari war ein Gedicht! In 
der Nacht wollte ich draußen schlafen, 
musste aber irgendwann schließlich ein-
sehen, dass der Sturm und das aufge-
peitschte Meer mich an Deck nicht zur 
Ruhe kommen lassen würden. 

Tag 5: Seven Islands
Am nächsten Tag wollten wir wieder 
„Buchteln“, denn das Boot war mit fri-
schem Wasser befüllt und wir hatten wie-
der ein paar Essensvorräte nachgekauft, 
die mittlerweile schon zu Neige gingen. In 
dieser Bucht machten wir einen Ausflug 
auf einen nahegelegenen Hügel und hat-
ten einen atemberaubenden Blick auf das 
offene Meer und die vielen umliegenden 
Inseln. Nach unserem kleinen Kletteraus-
flug schwammen wir wieder alle zurück 
zum Boot, wo uns Nevin schon sehn-

süchtig erwartete. Sie hatte in der Zwi-
schenzeit gebacken und uns mit einem 
leckeren Tiramisu überrascht.

Tag 6: Çökertme
An Tag 6 peilten wir ein wunderschönes 
Städtchen namens Çökertme an, welches 
mir bis heute noch sehr am Herzen liegt. 
Von den Bränden im vorherigen Jahr war 
noch etwas zu sehen. Angeblich war es 
sogar so, dass Segler hier Menschen ret-
ten mussten. Die Natur hatte sich jedoch 
schon wieder weitestgehend erholt.  

An diesem Ort ist auch ein sehr bekannter 
türkischer Film gedreht worden – „Mandi-
ra Filozofu“, er handelt von einem Mann, 
der dem modernen Leben abschwor 
und in Cökertme als Aussiedler ein sehr 
glückliches Leben führt. Am Abend ließen 
wir uns von einem Wassertaxi des Res-
taurants „Captain Ibrahim“ abholen. Vor 
dem Restaurant befindet sich eine Steg-
anlage, auf welchem die schön dekorier-
ten Tische standen, direkt am Wasser mit 
einer atemberaubenden Aussicht aufs 
offene Meer. Es war perfekt und unver-
gesslich. Wir hatten deliziöse türkische 
Spezialitäten bestellt und genossen gu-
ten Wein dazu. Dieses kleine Städtchen 
beherbergt wunderschöne Strände und 
süße kleine Boutiquen. Hier hätten wir 
gerne noch einen Tag länger bleiben kön-
nen, aber am nächsten Tag ging es in die 
letzte Bucht auf unserer wunderschönen 
Segelreise.

Tag 7: Kempinsky Barbaros Bükü 
Diese großflächige Bucht hat einen Blick 
auf die eindrucksvolle Kempinski Anlage 
– eine sehr stylishe Hotelanlage. Hier sind 
wir nur am Anker gelegen und das Boot 
konnte sich frei bewegen. Dies fanden 
unsere Kinder besonders witzig, denn sie GERLINDE GEBHARDT
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Istanbul steckt in Schloss Neuschwanstein – Türkische 
Architektur beeinflusste die Wunderwelt Ludwigs II.
Aus einer Laune heraus wünschte Lud-
wig II., Bayern gegen ein Land im Orient 
zu vertauschen. Dieser geographisch 
kaum eindeutig abgrenzbare „Orient“ – 
der je nach Perspektive und Interessen-
lage unterschiedlich definiert wird – war 
durch die islamische Kultur bestimmt: Er 
reichte rund ums Mittelmeer von Kons-
tantinopel (seit 1928 offiziell Istanbul), 
über Jerusalem und Kairo bis nach Gra-
nada. Es war – vor allem im vorletzten 
Jahrhundert – zugleich der metaphysi-
sche Raum für Sehnsüchte, Fantasien 
und Träume, die im Gegensatz zum ei-
genen profanen Alltag standen.

So erstaunt es nicht, dass König Ludwig 
II. (1845–1886) mit seinem Hang zur 
Flucht aus der Realität zahlreiche Bau-
ten im orientalischen Stil errichten ließ. 
Islamische Bauformen riefen in der Ima-
gination das Bild eines märchenhaften, 
sinnlichen „Orients“ hervor.

Die ersten Eindrücke vom „Orient“ er-
hielt Ludwig als Kind im Schloss Hohen-
schwangau bei Füssen. Dort hatte sein 
Vater nach einer Reise, die ihn bis nach 
Konstantinopel führte, ein entsprechend 
ausgestattetes Zimmer einrichten las-
sen. Originale „orientalische“ Gebäude 
und an diese stilistisch angelehnte Archi-
tekturen sah Ludwig II. erstmals auf der 
Pariser Weltausstellung 1867.

Türkei in den Alpen
Ludwig II. war der einzige bayerische 
König, der die Orientbegeisterung sei-
nes Jahrhunderts auslebte und diese 
insgesamt sechs Mal in architektonische 
Formen brachte. Das bekannteste und 
merkwürdigste Bauwerk ist das „Königs-
haus auf dem Schachen“ im Wetterstein-
gebirge oberhalb von Partenkirchen. 
Das türkische Yalι, ein Sommerhaus, 
wie es sich die Vertreter der reichen 
Oberschicht am Bosporus erbauen lie-
ßen, war unmittelbares Vorbild. Für den 
Entwurf der Fassade des Königshauses 
lagen dem König Ansichten von Kons-
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Kunsthistoriker und Historiker

tantinopler Holzhäusern vor, deren cha-
rakteristisches Element die perforierte 
Gestaltung der Giebel ist.

Wir wissen auch, dass der Monarch 
das Buch „Constantinopolis und der 
Bosporus“ las und sich Fotografien, Bü-
cher und Zeichnungen der osmanischen 
Palastanlagen von Beylerbey, Yιldiz und 
Gök Su besorgen ließ, um sich in das 
Metier türkischer Paläste und Bauten 
einzuarbeiten.

Das türkische Wunder des „Königshau-
ses“ in den Alpen hat seinen Höhepunkt 
in einem Saal im obersten Stockwerk. 
Buntfarbige Glasfenster, opulent be-
stickte Textilien, Pfauenfedern und Kan-
delaber betören die Sinne des Betrach-
ters. Diese Perle der Bauleidenschaft 
Ludwigs II. ist eine Nachbildung eines 
Raumes im Palast von Beyham-Sul-
tan in Konstantinopel. Sultan Selim 
III. (1789–1807) ließ diesen für seine 
Schwester errichten. Selbst die kleinsten 
Details der Ornamentdekoration dieses 
Palastes ließ Ludwig II. für seinen 1872 
vollendeten Saal kopieren.

Auch der Brunnen im türkischen Saal 
des „Königshauses“ hat sein Vorbild in 
Konstantinopel: Ludwig II. entdeckte in 
einem Buch die Darstellung eines Kaf-
feehauses unter dem Titel „Interieur of a 
Turkish Coffinet“, mit einem Brunnen in 
der Mitte.

Gralsburg Neuschwanstein
Das vielleicht berühmteste Schloss der 
Welt ist ohne Einfluss aus Konstantino-
pel undenkbar. Neuschwanstein erhält 
nur durch den Rückgriff Ludwigs II. auf 
eine der beeindruckendsten Sakralar-
chitekturen der Welt seine Bedeutung, 
Bestimmung und Erklärung: Ohne die 
Kirche der Hagia Sophia (532-537), ei-
nes der wichtigsten Bauten in der Stadt 
am Bosporus, ist Neuschwanstein nicht 
zu verstehen.

Den Briefen und Tagebuchaufzeichnun-
gen Ludwigs II. können wir relativ früh 
entnehmen, wie wichtig ihm der Königs-
gedanke war, also die Berechtigung und 
Relevanz, eine Königskrone zu tragen. 
So befasste sich der bayerische König 
mit Byzanz und den byzantinischen Kai-
sern. Die in deren Oströmischen Reich 
vollzogene Verbindung von weltlicher 
und religiöser Macht interessierten den 
Monarchen sehr. Einige Beschreibun-
gen zum Zeremoniell am Hof der byzan-

tinischen Kaiser, die für Ludwig II. ange-
fertigt wurden, haben sich im Geheimen 
Hausarchiv in München erhalten.

Zugleich beschäftigten den König die Er-
zählungen um Parzival, den mythischen 
Grals-König der Burg Montsalvat, und 
um den heiligen und wunderbringenden 
Gral – einem Gefäß, mit dem das Blut 
des gekreuzigten Jesus Christus aufge-
fangen worden sein soll.

Der katholische Publizist und Gelehr-
te Joseph Görres (1776-1848) nahm 
1813 in seiner Einleitung zu einer Neu-
ausgabe der Dichtung „Lohengrin“ an, 
dass das Vorbild für die Schilderung des 
Gralstempels in einer mittelalterlichen 
Dichtung aus dem 13. Jahrhundert die 
Hagia Sophia in Konstantinopel sei.

Aufgrund dieser Annahme hat sich Lud-
wig II. in seinem Interesse an der Hagia 
Sophia bestätigt gefühlt. Die in dieser 
Kirche Gestalt gewordene Verbindung 
zweier Vorstellungswelten des Königs, 
die vom göttlichen Königtum und die von 
der Macht des Grales, erscheint als der 
ideale Ausgangspunkt für die Rolle der 
Architektur: Ludwig ließ nach dem stilis-
tischen Vorbild der Hagia Sophia in Neu-
schwanstein den Thronsaal bauen. Die-
ser große Raum in Gestalt einer Kirche 
ist das gedankliche Zentrum des Schlos-
ses. Hier manifestiert sich die „Gralsburg 
Montsalvat“, als die Ludwig II. seine ei-
gene Schöpfung in den Allgäuer Alpen 
verstand.

Marcus Spangenberg lebt seit 1989 in 
Regensburg. Mehrere Bücher zeugen von 
dieser intensiven Auseinandersetzung, da-
runter die Biografie „Der andere König“. 
Sie erschien im Regensburger Verlag 
Friedrich Pustet.
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Ludwig II. ließ nach dem Vorbild der 
Hagia Sophia den Thronsaal von Neu-
schwanstein bauen.

Schloss Neuschwanstein
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Die neuen Zwanziger?

„Die goldenen Zwanziger“ – kaum eine 
Ära der letzten Jahrzehnte wirkt so ver-
heißungs- und geheimnisvoll und so fas-
zinierend, dass sie bis heute eine schier 
unübersehbare Zahl an Büchern, Filmen 
und Serien inspiriert. Einerseits verbin-
den wir mit dieser Zeit zwischen zwei 
Weltkriegen ein Gefühl des Aufbruchs, 
der künstlerischen Freiheit und der 
überschäumenden Lebensfreude, die 
Großstädte wie Berlin zu echten „Hots-
pots“ machte. Neben diesen durchaus 
positiven Assoziationen scheinen heute 
jedoch überwiegend die negativen As-
pekte dieses „Tanzes auf dem Vulkan“ 
unsere Wahrnehmung zu dominieren. 
Börsencrash, Massenarbeitslosigkeit, 
Inflation, Radikalisierung der politi-
schen Ränder und schließlich der Nie-
dergang der Demokratie und der Weg 
in den Zweiten Weltkrieg sind nur eine 
Auswahl von Phänomenen, denen all 
das Schöne, Neue und Innovative der 
1920er mehr schlecht als recht noch 
etwas Glanz verleihen konnten. Auch 
heute jagt uns diese Erinnerung nicht 
mehr nur einen wohligen Schauer ei-
ner längst vergangenen Zeit über den 
Rücken, während wir uns an den Errun-
genschaften unserer (post-)modernen 
Gesellschaft erfreuen. Vielmehr scheint 
uns dieses Konglomerat mittlerweile auf 
ungute Art an unsere eigene Gegenwart 
zu erinnern. Damals wie heute beschäf-
tigen uns Pandemien, die Infragestel-

2022 neigt sich dem Ende zu. Damit verbunden sind nicht nur gute Vorsätze für das kommende Jahr, sondern 
auch der Blick zurück. Was lief gut in den vergangenen zwölf Monaten, was eher nicht? Vielen erscheint 2022 
erneut als ein Jahr der Krisen. Und wie zu Beginn der 2020er Jahr lockt einmal mehr der Vergleich mit den 
Zwanzigern des vergangenen Jahrhunderts: Krieg, Pandemie, Inflation – kehrt alles wieder?

lung unserer freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung und auch die Inflation ist 
nicht mehr nur ein abstrakter volkswirt-
schaftlicher Begriff, sondern betrifft jede 
und jeden immer unmittelbarer. Befinden 
wir uns also in den 2020ern erneut in ei-
ner Zeit, in der eine Krise auf die nächs-
te folgt und in der die Katastrophe kurz 
bevorsteht?

Generell sagt der in vielerlei Hinsicht 
ohnehin hinkende Vergleich der „20er“ 
vermutlich mehr über die Gegenwart 
als über die Vergangenheit aus. In ei-
nem Moment, in dem alles präzedenz-
los erscheint, suchen wir nach dem 
Präzedenzfall, nach dem geschichtli-
chen Vorbild, das uns versichert: Wenn 
unsere (Ur-)Großeltern das geschafft 
haben, dann schaffen wir das auch. So 
bedient die Reminiszenz an die „Golde-
nen Zwanziger“ nicht nur die Lust an der 
Skandalisierung der Zustände, sondern 
sicherlich auch unseren Wunsch und un-
ser Bedürfnis nach Halt.

Am Ende dieses Jahres fallen die al-
lerorts geäußerten und veröffentlichten 
Rückblicke meist überwiegend negativ 
aus. Auch wenn dies in vielen Punkten 
absolut angebracht ist, lohnt es sich 
doch, auch einmal den Blick auf das 
Positive zu lenken – gewissermaßen 
auf das „Goldene“ in den 2020ern. So 
stehen etwa diverse medizinische und 

technische Fortschritte beispielhaft für 
einen Fortschritt, den man vor hundert 
oder sogar noch vor zwanzig Jahren für 
unglaublich gehalten hätte. Ob man vor 
diesem Hintergrund den Rückblick in die 
Geschichte oder den Ausblick auf alles 
Gute, was da noch kommen mag, als 
Anlass zum Optimismus nimmt, bleibt 
zu Beginn des neuen Jahres jeder und 
jedem selbst überlassen.
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„Jeder kann kommen, wie er ist“

Wie kam es dazu, dass Sie sich eh-
renamtlich engagieren und was ma-
chen Sie im Café Klara?
Ich bin schon sehr lange dabei. Mein 
Mann ist 1997 verstorben. Das hat mein 
Leben und meinen Alltag sehr verän-
dert – ich war viel öfter allein. Auf die 
Idee, mich ehrenamtlich zu engagieren, 
brachte mich die frühere Bürgermeiste-
rin. Durch sie habe ich vom Treffpunkt 
Seniorenbüro erfahren. 2013 bin ich 
dann ins Café Klara gewechselt und 
seitdem bin ich jeden Donnerstag hier. 
Bevor die Gäste kommen, mache ich al-
les startklar: Ich leere die Spülmaschine 
vom Vortag, baue die Kaffeemaschine 
zusammen und schaue, dass alles da 
ist, was für den Tag gebraucht wird. Wie 
mein Tag dann weitergeht, hängt immer 
von den Gästen ab. An einigen Tagen ist 
es sehr ruhig, an anderen kann es auch 
schon mal stressig werden. Ich gebe 
mein Bestes, damit sich jeder wohlfühlt. 
Und es soll schön aussehen. Unser 
Team backt alle Kuchen mit viel Liebe 
selbst hier im Café – da verdienen sie 
einen guten Auftritt in der Vitrine.

Was macht das Café aus Ihrer Sicht 
zu einem besonderen Ort?
Jeder kann kommen, wie er ist. Das 
ist das Besondere bei uns. Hier sind 
alle willkommen und das spüren un-
sere Gäste. Es ist völlig egal, ob man 
kommt, um etwas zu essen oder einfach 
nur, um zu Verweilen. Bei uns herrscht 
kein Konsumzwang, sondern eine völlig 
zwanglose Atmosphäre. Das macht das 
Café Klara einzigartig. Oft erlebe ich, 
wie Menschen zusammenkommen, die 
sich lange nicht gesehen haben. Viele 
nutzen unser Café auch, weil es bei Ih-
nen zuhause zu klein ist oder die Gast-
gebendenrolle zu viel Druck bedeutet. 
Für einige ist es schlichtweg zu stressig 
oder zu teuer, Freundinnen und Freunde 
oder Bekannte nach Hause einzuladen. 
Dafür ist das Café Klara der perfekte Ort 
– zusammenkommen und lange bleiben, 
ohne Druck und ohne viel Geld auszu-
geben. Natürlich gibt es auch Gesichter, 
die ich mittlerweile sehr gut kenne. Ich 
mag es, mit so unterschiedlichen Leuten 
in Kontakt zu kommen und zu plaudern.

Wer sind Ihre Gäste?
Morgens kommen viele Seniorinnen und 
Senioren, der Mittagstisch ist vor allem 

Angelika Scharnagl kümmert sich jeden Donnerstag darum, dass sich die Gäste im 
Café Klara des Mehrgenerationenhauses Regensburg wohlfühlen. Im Interview erzählt 
sie, warum das Café ein ganz besonderer Ort ist – für sie und für die Gäste.

bei Berufstätigen beliebt. Uns besuchen 
aber auch Mütter und Väter mit ihren 
Kindern. Für die Kleinen haben wir hier 
einen Turnsaal. Dort können sie rich-
tig toben und für die Eltern ist das sehr 
entspannt, weil sie immer alles im Blick 
haben. Betreuen können wir die Kinder 
nicht, dafür fehlen die Kapazitäten. Aber 
das ist auch nicht nötig. Dadurch, dass 
wir hier räumlich auf alle Bedürfnisse 
eingestellt sind, wird niemand gestört. 
Es sind alle Generationen vertreten – 
von 0 bis endlos – und jede Herkunft. Oft 
höre ich während meiner Schicht viele 
verschiedene Sprachen. Manche Gäste 
nehmen einen langen Weg auf sich, um 
uns zu besuchen. Ein Herr kommt re-
gelmäßig zum Schachspielen. Er wohnt 
einige Kilometer entfernt, aber trotzdem 
ist er jede Woche hier. Für ihn ist das ein 
fester Termin, auf den er sich immer wie-
der freut. Ich denke, vielen unserer Gäs-
te geht es ähnlich.

Was bedeutet das Angebot für das 
Mehrgenerationenhaus?
Das Café ist die erste Anlaufstelle im 
Mehrgenerationenhaus, sozusagen der 
erste Berührungspunkt. Einige Leute 
interessieren sich für das Angebot des 
Mehrgenerationenhauses, aber sind 
sich vielleicht noch nicht ganz sicher, ob 
sie sich wohlfühlen. Im Café Klara kann 
jeder erst einmal reinschnuppern und 

ankommen. Andererseits treffen hier 
alle Gruppen aufeinander. Da kommt ein 
buntes Programm zusammen: Sprach-
training, Literaturaustausch, philosophi-
sche Diskussionen und Computerkurse. 
Die sind immer besonders gut besucht.

Ein Blick in die Zukunft: Was wün-
schen Sie sich für Ihr Ehrenamt und 
das Café Klara?
Es ist so wichtig, dass das Café Klara 
existiert. Das wird mir in jedem Dienst 
bewusst. Unser Angebot wird sehr gut 
angenommen, aber es gibt auch noch 
viele Menschen in Regensburg, die nicht 
davon wissen. Es wäre toll, wenn sich in 
Zukunft noch weiter rumsprechen wür-
de, dass es uns gibt. Für mich persönlich 
soll sich nichts ändern. So wie es bisher 
läuft, läuft es gut. Solange das Team 
mich gebrauchen kann, möchte ich blei-
ben. Ich helfe gern und es ist schön zu 
wissen, dass ich noch gebraucht werde.
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Die Regensburger Tafel

Die Regensburger Tafel versorgt etwa 
4.000 Menschen pro Woche mit Lebens-
mitteln; täglich sind es etwa 1.000. Seit 
dem Ukraine-Krieg ist die Zahl der Be-
dürftigen um das Doppelte gestiegen. 
Doch es sind nicht nur Ukrainer, die sich 
vermehrt in die Schlange der Notleiden-
den einreihen, es sind auch Menschen 
aus der Region, denen die Inflation und 
die steigenden Energiepreise schmerz-
haft zusetzen. Vor allem Ältere und 
Alleinstehende sind nun häufiger von 
Armut betroffen und wie schnell ein Ab-
gleiten in die Obdachlosigkeit gesche-
hen kann, dass erleben Jonah Lindinger 
und ihre Mitarbeiter täglich hautnah. Da-
bei gleichen sich die Gründe stets: der 
Job geht verloren, die Ehe scheitert, die 
Wohnung wird gekündigt, gesundheit-
liche Probleme und Alkohol- oder Dro-
genkonsum reihen sich ein.

Während derzeit die Zahl der Bedürfti-
gen steigt, sinkt zugleich die Zahl der Le-
bensmittellieferanten. Dabei ist die Tafel, 
auf Grund fehlender Mittel von Bund 
und Länder, vollkommen abhängig von 
Sponsoren und Spendern. Sie kann nur 
um mehr Waren bitten oder es über Um-
wege versuchen, die Supermärkte dazu 
zu bringen, wieder mehr Ware abzuge-
ben. Dafür muss das Bewusstsein für 

Die Regensburger Tafel ist mit 120 ehrenamtlichen Mitarbeitern eine der größten in 
Deutschland. Seit August 2021 ist Jonah Lindinger die 1. Vorsitzende. Insgesamt gibt 
es derzeit in Deutschland 962 Tafeln.

die sich zuspitzende Notlagen geschärft 
werden.

Die ursprüngliche Idee, die zur Grün-
dung der Tafel führte, war einwandfreie 
Lebensmittel zu retten die im Wirt-
schaftskreislauf nicht mehr verwendet 
werden können und sie an bedürftige zu 
verteilen. Diese an sich gute Idee – fin-
det aber auch ihre Kritiker. Kritisiert wird 
oft, dass die Tafel nur kurzfristige Symp-
tome der Armut lindert, jedoch nicht die 
Ursachen dafür bekämpft. Dennoch wur-
de 1993 die erste Tafel Deutschlands in 
Berlin gegründet.

Man stelle sich vor, die Menge der ge-
lieferten Waren an Tafeln in Deutschland 
beträgt 265.000 Tonnen im Jahr. Jährlich 
werden 18 Millionen Tonnen Lebensmit-
tel in Deutschland entsorgt. Ist das nicht 
der Wahnsinn? Während auf Grund 
fehlender Lebensmittel Geflüchtete ihre 
Heimat verlassen, wird in Deutschland 
im Überfluss Nahrung entsorgt.

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut 
es.“ – nach diesem Leitspruch, der Erich 
Kästner zugeschrieben wird, handeln 
Jonah Lindinger und ihre Mitarbeiter. 
Ihrem tatkräftigen, ehrenamtlichen Ein-
satz ist es zu verdanken, dass unsere in 

Not geratenen Mitbürger unbürokratisch 
und effektiv zumindest mit Nahrungsmit-
teln geholfen wird.

In Anbetracht der gestiegenen Anzahl 
der Bedürftigen braucht die Regensbur-
ger Tafel nicht nur mehr Lebensmittellie-
feranten, es werden auch dringend neue 
Mitarbeiter gesucht. Wer sich angespro-
chen fühlt, ebenfalls etwas Gutes zu tun 
und die nötige Zeit hat, möge sich bitte 
melden. Arbeitszeiten werden individuell 
im persönlichen Gespräch festgelegt.
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Freier Autor und Illustrator

Jonah Lindinger

Die Regensburger Tafel befindet sich 
seit August 2020 in der Abensstraße 10. 
Geöffnet für Kundinnen und Kunden ist 
immer werktags von 12.00 – 15.00 Uhr, 
außer donnerstags. An Sonn- und Feier-
tagen ist geschlossen.
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Begeisterung am Tag der offenen Moschee

In beiden Moscheen war das Interes-
se am Tag der offenen Tür sehr groß: 
Mehr als 100 Besucher konnte das IZR 
verzeichnen, die Kleingruppen wurden 
gestaffelt von den Gemeindemitglie-
dern durch die Räumlichkeiten geführt 
und danach mit ausreichend Verpfle-
gung und Lektüre versorgt. „Wir hätten 
nicht gedacht, dass bereits um 10 Uhr 
schon so viele Besucher da sind“, so 
Gemeindemitglied Yasmin, während 
sie mit ihren Glaubensgeschwistern die 
nächsten Tische aufklappt, an denen 
die Besucher mit den Gemeindemit-
gliedern bei Tee, Kaffee und arabischen 
Köstlichkeiten zusammenkamen. 

„Man fühlt sich so schön heimisch, es 
ist sehr familiär und tut total gut, ich 
bin begeistert“, so eine Besucherin, 
Lehramtsstudentin, im Gespräch mit 
den dortigen Gemeindemitgliedern. In 
5er-Gruppen wurde die Moschee  allen 
Besucher von jeweils 2-3 Gemeindemit-
gliedern von Innen und Außen vorge-
stellt. „Unsere Moscheen leben von der 
Gemeinde und deren Einsatz“ beendet 
eines der jungen, engagierten Gemein-
demitglieder, Souheib, seine Führung. 
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Am 3. Oktober 2022 hießen die größten Moscheegemeinden in Regensburg – das Islamische 
Zentrum Regensburg und die DITIB Moschee Regensburg – alle Besucher herzlich willkommen.

Auch in der Ditib Moschee Regensburg 
wurde die Zahl der erwarteten Gäs-
te bei Weitem übertroffen: Über 300 
Gäste kamen zusammen, nicht nur um 
den eindrucksvollen Führungen und 
islamisch-theologischen Erklärungen 
der jungen Gemeindemitglieder Tarik 
und Şirin gebannt zuzuhören, sondern 
auch um die angebotenen Leckereien 
im Zuge des dortigen Integrationsfestes 
auszukosten.

Zu den Besuchern gehörten u.a. die 
Regensburger Oberbürgermeiste-
rin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, die 
SPD-Stadträte Evelyn Kolbe-Stockert 
und Alexander Irmisch. Nach einer 
Begrüßung mit traditionell türkischem 
Kaffee verbrachten sie nicht nur viel 
Zeit mit der DITIB-Gemeinde, sondern 
nahmen interessiert an den Führungen 
durch das Gotteshaus teil. Außerdem 
durfte sich die Gemeinde am zweiten 
Tag der dreitägigen Veranstaltung über 
den Besuch des türkischen General-
konsul Serdar Deniz freuen. 

Für Interessierte ging es auch ins Inne-
re der Moschee, wo ihnen die Raumauf-

Die stündlich angebotenen Führungen der Ditib Moschee 
in Regensburg stießen auf sehr große Resonanz.

teilung sowie die Bedeutung der kal-
ligraphischen Elemente der Moschee 
detailliert erklärt wurden. Hier war auch 
Zeit für Fragen zu religiösen Vorgaben: 
„An die islamischen Kleidungsvorschrif-
ten halten wir uns, weil es Gott von uns 
verlangt, selbstbestimmt. Alleine ich 
entscheide, wie ich mich bedecke und 
trage hierfür die alleinige Verantwor-
tung“, antworte die junge Şirin, als sie 
zu ihrer islamischen Bedeckung, den 
Hijab, gefragt wurde. Weiter verwies sie 
souverän auf die Quelle, die aussagt, 
dass es keinen Zwang in der Religion 
gibt. Die DITIB-Gemeinde überzeugt 
nicht nur, was die kulinarische Versor-
gung anbelangt, sondern hinterlässt vor 
allem mit ihrer Gastfreundschaft, Offen-
heit und Bereitschaft zur Erklärung und 
Verweisung religiöser Gebote und Ge-
setze positiv bleibenden Eindruck bei 
den Besuchern.
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„Wann fahren wir wieder in die Türkei?“
„Endlich kommen wieder Touristen“, mit 
diesen Worten wurden wir bei unserem 
Urlaub im August in Manavgat bei Side 
vielfach begrüßt - vom Tour-Guide, der 
uns am Flughafen abholte, von Kellnern 
und Bedienungen im Hotel, selbst vom 
Fahrer im Dolmus. Und die Türkei zeigte 
sich von ihrer schönsten Seite:

14 Tage Sonnenschein; es war zwar 
heiß, aber es wehte immer ein Lüftchen, 
so dass es nicht unangenehm war. Das 
Meer war glasklar und so warm, dass wir 
lange schwimmen konnten und der Pool 
hatte Badewannentemperatur, so dass 
die Enkelkinder nicht ermahnt werden 
mussten, endlich herauszugehen.

Alles in allem: der Türkei-Urlaub war 
außerordentlich schön. Wir haben uns 
vorgenommen, bald wieder hinzufahren, 

dann aber auch mehr von den vielen 
Kulturdenkmälern zu besichtigen, z.B. 
Aspendos, Perge oder Phaselis, was wir 
heuer wegen der Hitze nicht konnten.

Was uns aber sehr nachdenklich stimm-
te: die Leuchtschriften an den Wechsel-
stuben zeigten an, dass der Kurs der 
türkischen Lira sichtbar abnahm. Wir 
Deutsche klagen über zu hohe Inflation 
bei 7 oder 8 Prozent, was sollen da aber 
die Menschen in der Türkei sagen bei 
den zehnfachen Werten? Wir wünschen 
der Türkei, dass sie diese Schwierigkei-
ten bald in den Griff bekommt. 

Aber in jedem Falle: wir als Großeltern, 
die Eltern und ganz besonders die En-
kelkinder haben begeistert gesagt:  

Wann fahren wir wieder in die Türkei?

Blick aus dem Hotelzimmer
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DR. GÜNTHER BECKSTEIN
Bayerischer Ministerpräsident a.D.
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Luna Börek Cafe resmi açılışını yaptı

Regensburg‘da Türk usulü yiyecekle-
rin yeni adresi Luna Börek Cafe, 26 
Kasım‘da törenle açıldı. İki aylık bekle-
meden sonra Belediyenin oturma gru-
plarının konulmasına onay vermesiyle 
güzel bir şekil alan Isarstrasse 45‘deki 
yeni mekan, ferah alanıyla ve lezzetli 
yiyecekleriyle Regensburg gastromisine 
önemli zenginlik katacak. 

Mekan olarak Türkiye‘deki pastaneleri 
andıran Luna Börek Cafe‘de börek, pas-
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İlkay Karaaslan, Regensburg Üniversite-
si‘nde ekonomi bilimi son sınıf öğrencisi 
olmasının verdiği bilgi birikimini  kendi 
işletmesinde pratiğe dönüştürmek için 
kullanma hedefinde. Aldığı eğitimi bu 
yolla avantaja çeviren genç girişimci, 
babası Olcay Karaaslan‘ın Ankara‘da 
6 yıllık girişimcilik ve yöneticilik tecrü-
besinden de faydalanmakta. Luna Cafe 
Börek‘in sahibi İlkay Karaaslan‘ın eğiti-
mi, cesareti ve ailesi kendisinin en büyük 
güvencesi olacak.

ta ve tatlı gibi Türk ürünlerinin yanısıra 
İtalyanların günümüzdeki trend ürünü 
pinsa da müşterilerin damak zevkine 
sunuluyor. İşletme sahibi İlkay Karaas-
lan, ileriki zamanlarda çiğ köfte gün-
leri gibi farklı konseptleri de geliştirme 
amacında. 

Hem üniversite öğrencisi hem girişimci
Zor bir dönemde girişimci olan 22 
yaşındaki üniversiteli kız, eğitimi, çalış-
kanlığı ve cesareti ile göz dolduruyor. 

Luna Cafe Börek'in sahibi İlkay'ın (ortada) en büyük 
destekçileri: anne Arife (solda) ve kız kardeş (İlayda)
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DİTİB Regensburg organizasyonlarına rağbet üst düzeyde

2022 yılında çok sayıda organizasyon-
ları gerçekleştiren DİTİB Regensburg‘un 
programlarına büyük ilgi görüyor. Şubat 
2022‘de göreve gelinmesiyle caminin çok 
yüksek düzeyde olan borcunu kısa za-
manda çeşitli kaynaklar bularak aşağı çe-
kebilen yeni yönetim, düzenlediği büyük-
küçük etkinliklerle camide insan trafiğini 
üst düzeye taşımayı ayrıca başardı. Yaz 
tatili öncesi etkinlikler birbiri ardına gelir-
ken, yaz tatili sonrası da hareketlilik devam 
etti.

Kermes ve Açık Cami Günü
Almanya genelinde 3 Ekim‘de düzen-
lenen „Açık Cami Günü“nü fırsat biline-
rek kermesin düzenlenildiği etkinliğe üç 
günde 1000‘in üzerinde katılım sağlandı. 
Çocuklar için cami avlusunda özel oyun 
alanların oluşturulurken, salonda birçok 
ürün esnaflar tarafından kurulan standlarla 
sergilendi. 

Çevre şehirlerden de katılımın olduğu et-
kinliğin ikinci gününde T.C. Nürnberg Baş-
konsolosu Serdar Deniz de teşrif ederek 
uzun zaman ayırdı. Nürnberg Başkon-
solusu‘nun kermese gelenlerle, gönüllü 
çalışanlarla, stand sahipleriyle ve dernek 
yöneticilerle yakın diyalog kurarak geniş 
zaman ayırması dikkat çekti. Serdar De-
niz, Mehmet Barbaros Kaplan‘ın açtığı 
gümüş standından büyük ilgi gösterdiği 
„Teşkilat Yüzüğü“ aldı.

Kermesin üçüncü gününde ise Regens-
burg Büyükşehir Belediye Başkanı Ger-
trud Maltz-Schwarzfischer katıldı. Belediye 
Meclisi‘nde üye olan parti arkadaşlarıyla 
gelen Belediye Başkanı, Açık Cami Günü 
sebebiyle Gençlik Kolu tarafından oraga-
nize edilen cami rehberlik gezisine katıldı. 
Mescidde fotoğraflar çeken ve katılım-
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cılara bilgilendirmelerde bulunan Tarık ve 
Şirin‘e sorular soran Belediye Başkanı‘nın 
yakın ilgisi gözlerden kaçmadı. Camiden 
bilgi aldıktan sonra Belediye Meclis Üyele-
ri ile Türk kahvesi içen Belediye Başkanı, 
çadıra geçerek Türk mutfağının lezzet-
lerini bir yandan tadarken diğer yandan 
dernek yönetimi ile sohbet etti. Salondaki 
standları da ziyaret eden Belediye Baş-
kanı, buradan yemekte kullanmak için 
Türk usulü yapılan elma sirkesini almayı 
da ihmal etmedi.

Cami öğrencilerinden müze gezisi
Camide haftasonları ders gören öğrenci-
lere yönelik düzenlenen müze ziyaretine 
çocukların ilgisi büyük oldu. Bavyera Tarih 
Müzesi‘nin 8-9 Ekim‘de iki günlük Kültür 
Festivali‘ni fırsat bilen Veliler Birliği Kolu, 
bir gün ders izni vererek, kültür gezisi dü-
zenledi.

Ebeveynler ile birlikte 33 kişiden oluşan 
kalabalık grupla gelinerek oldukça renkli 
görüntünün çizildiği müze ziyareti Türkçe 
rehberliğinde gerçekleşti. DİTİB Regens-
burg‘un düzenlediği müze gezisine çoğu 
ilkokul öğrencisi 20 çocuk katıldı. Ço-

cukların çoğunun ilk defa geldiği müzede 
kendileri için hazırlanan eğlenceli-öğren-
meli bölümlerini de kullanarak farklı bir gün 
yaşadılar.

Bavyera‘nın yakın tarihinin anlatıldığı 
Tuna Nehri kıyısındaki Almanya‘nın en 
modern müzelerinden sayılan „Haus der 
Bayerischen Geschichte“yi ebevyenler 
kadar ilgiyle gezen çocuklar, daha sonra 
sonbahar tablosu görüntüsü veren renkli 
ağaç yapraklarının altından ve Tuna 
Nehri kıyısından çocuk parkına geçerek 
doyasıya oynadılar.

Camide kahvaltı programları 
İlkinin 23 Ekim‘de ikicisinin 27 Kasım‘da 
yapılan aileli kahvaltı etkinlikleri beklenile-
nin üzerinde ilgi gördü. Kadın Kolu tarafın-
dan cami salonunda düzenlenen iki kah-
valtı etkinliğine toplam 400 kişi katıldı. 
Büyük beğeni kazanan kahvaltı etkinlik-
lerine yakın ilgi sebebiyle devamı gelerek 
gelenekselleşecek. Sohbet ortamı, fiyat 
performansı ve yemeklerin güzelliğinin 
beğenildiği kalabalık katılımlı kahvaltı et-
kinliklerinin toplum kayanaşmasına da 
olumlu etkisi var.

"Haus der Bayerischen Geschich-
te"ye ilgiyle gezen cami çocukları 
müze girişindeki Bavyera Aslanı 
önünde poz verdiler.

Kahvaltı etkinliklerine ilgi bek-
lenilenin üzerinde oldu.

Caminin üç günlük kermesi 
bayram yerine döndü.
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Münih Başkonsolosu Mehmet Günay veda etti

Nürnberg ile Antalya arasında çeyrek asırlık dostluk rüzgarı

Münih‘te 2018‘den beri başkonsolos olarak görevde bulunan 
Mehmet Günay‘ın dört yıllık görev süresi sona erdi. Alma-
nya‘daki ilk baskonsolosluk görevini 2013-2017 yıllarında Nie-
dersachsen‘in başkenti Hannover‘de yapan Günay, 2018-2022 
yıllarındaki başkonsolos olarak ikinci dönemi olan Bavyera‘nın 
başkenti Münih‘i en verimli görev yeri olarak tabir etti.

Türkiye Cumhuriyet’nin 21‘inci Münih Başkonsolosu olarak 
başarılı görev süresi yürüten Mehmet Günay, özellikle üniversi-
teli öğrencilerle kurduğu yakın diyalog ile dikkat çekti. Türk-Al-
man ilişkilerinde geleceğin temsilcisi olarak gördüğünü ifade 
ederek, görev süresi boyunca 2000‘in üzerinde Türk üniversite 
öğrencisi ile tanıştığını söyledi. Görev süresinin büyük bölü-
münü pandemi kısıtlamalarında geçiren Mehmet Günay, bu 
süre zarfında vatandaşlarla ve dernek temsilcileri ile yüzyüze 
olduğu gibi online toplantılar da yaptı.

Başkonsolosluk görevi öncesisinde Dışişleri Bakanlığı görevlisi 
olarak Tahran, Viyana ve Berlin gibi önemli başkentlerde görev 
alan tecrübeli diplomat, iki yıllığına Ankara‘ya dönerek Dışişleri 
Bakanlığının merkezinde görev alacak. ©
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Antalya ile Nürnberg arasında Ekim 1997‘de başlayan kar-
deş şehir ilişkilerinin 25‘inci yıldönümünde karşılıklı ziyaretler 
yapılarak ilişkiler pekiştirildi. Ekim ayı başında Antalya ziyareti 
yapan Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König 
ve beraberindeki heyetin ardından iki hafta geçmeden bu defa 
Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti‘nin 
(AGC) başkanı İdris Taş ve üyelerinden oluşan kalabalık bir 
heyet Nürnberg‘e geldi. 13-19 Ekim‘de gerçekleşen Nürnberg 
ziyareti, Nürnberg Basın Kulübü‘nün (Presseclub Nürnberg) iki 
şehrin basın cemiyetleri arasında 22 sene önce kurulan part-
nerlik programı kapsamında gerçekleşti.

Antalya heyetine üst düzey karşılama
İlk günde Bavyera Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Herrmann 
tarafından ağırlanan kardeş şehir Antalya‘dan gelen konuklar, 
ikinci günde de Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Mar-
cus König tarafından tarihi belediye binası salonunda verilen 
bir resepsiyonla onore edildi. Antalya‘dan gelen heyet aynı gün 
Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz‘in davetlisi olarak akşam 
yemeğine katıldı. Böylece ilk iki günde Bavyera İçişleri Bakanı, 
Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı ve T.C. Nürnberg Baş-
konsolosu gibi önemli kişilerin ev sahipliğınde misafir edilmiş 
oldular.

Antalya heyetinin diğer günlerde de programı dolu geçti: Nürn-
berg Basın Kulübü‘nün „Türk Akşamı“ programına katılım ve 
Alman üçüncü TV kanalı Bayerischer Rundfunk, günlük yerel 
gazete Nürnberger Zeitung, Türk-Alman İşadamları Derneği 
(TİAD) ve Mittelfranken Emniyet Müdürlüğü‘ne tanışma ziya-
retleri yapıldı.

Antalya‘da Almanya Günü, Nürnberg‘de Noel Pazarı
Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Markus König‘in Antal-
ya‘da 3 Ekim Almanya‘nın birleşmesi gününe özel kutlamaya 
katılmasından sonra bu defa da Antalya Büyükşehir Başkanı 
Muhittin Böcek‘in de dünyanın sayılı noel pazarları arasında 
gösterilen „Nürnberger Christkindlesmarkt“ etkinliğine katılması 
bekleniliyor. Regensburg Haber, Antalya Belediye Başkanı 
Böcek‘in Nürnberg Belediye Başkanı König ile beraber Nürn-
berg Noel Pazarı‘nı 15 Aralık‘ta ziyaret edeceği bilgisini edindi.

Antalyalı gazeteciler onuruna Nürnberg Belediye 
Başkanı König (solda), Antalya Valisi Yazıcı (ortada) 
ve AGC Başkanı Taş (sağda) ile birlikte hediyeleşme 
sonrasında fotoğraf verdi.

Münih Başkonsolosu‘nun  
Regensburg Haber ilgisi.
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T.C. Nürnberg Başkonsolosu‘ndan mesaj
Regensburg Haber Dergisi’nin değerli 
okuyucuları,

Sevgili vatandaşlarımız,

Öncelikle, içinde bulunduğumuz 2022 
yılının sonuna doğru yaklaşmakta ol-
duğumuz bu zaman aralığında şimdiden, 
Regensburg başta olmak üzere Alman-
ya’da yaşayan bütün yurttaşlarımızın yeni 
yılını kutluyor, 2023 yılının ülkemiz, mil-
letimiz ve bütün Alman dostlarımız için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bilindiği gibi, benim de Başkonsolos ola-
rak görev yaptığım geçtiğimiz üç yıllık 
döneme (2020-2022), 2020 yılında, Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinden 
çıkarak çok kısa sürede bütün dünyaya 
yayılan koronavirüs salgınının sebep ol-
duğu pandemi atmosferi egemen oldu. 
Bu salgının özellikle ilk iki yılında, ülkemiz 
başta olmak üzere bütün dünya ülkeleri 
kendilerini büyük ölçüde dış dünyaya ka-
patarak radikal önlemler almak durumun-
da kaldı. Bu önlemler de  beraberinde 
gerek sosyal hayatın gerek ekonomik ve 
ticari faaliyetlerin kısıtlanmasını getirdi.

Kuzey Bavyera’da da Türklere ait işyer-
leri haliyle bu yeni düzenden olumsuz et-
kilendiler, ayrıca Camilerimizde de toplu 
ibadet uygulamasına uzunca bir süre son 
verilmek durumunda kalındı.

Bu süreç zarfında, ne yazık ki korona 
virüsünden Kuzey Bavyera’da 200’ün 
üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Bu 
vesileyle, hayatını kaybeden bütün va-
tandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve hep-
sini tek tek aramaya gayret ettiğimiz 
kederli yakınlarına bir kez daha sabırlar 
diliyorum. 

Bugün geldiğimiz noktada, bir yandan 
Covid-19 ve varyantlarına karşı gelişti-
rilen etkin aşıların tatbik edilmesi, diğer 
yandan virüsün yeni varyantlarında öl-
dürücülük yeteneğinin bariz şekilde azal-
ması sonucunda pandemi döneminin 
sonuna doğru gelmekte olduğumuzu 
memnuniyetle gözlemliyoruz.

Yine de, bu süreç tamamen sona er-
meden, vatandaşlarımızın ihtiyatı el-
den bırakmamasının yerinde olacağını 
düşünüyorum.

Öte yandan, bildiğiniz üzere, geçtiği-
miz yıl, 30 Ekim 1961 tarihinde iki ülke 
arasında Ankara’da imzalanan “İşgücü 
Anlaşması” nın 60. yıldönümüydü. Bu 
yıldönümünü, maalesef yine pandemi 
koşullarından ötürü, arzu ettiğimiz şekilde 
yoğun etkinliklerle kutlayamadık.

Bugün itibarıyla, Başkonsolosluğumu-
zun görev bölgesini teşkil eden Bavyera 
Eyaletinin Yukarı, Aşağı ve Orta Franko-
nya ve Yukarı Palatina bölgeleri ile Thü-
ringen Eyaleti’nde yaşayan Türk kökenli 
insanlarımızın sayısı 152 bini bulmuştur.

60 yıllık bir zaman zarfında bu insan-
larımızın Almanya’nın sosyo-kültürel do-
kusunda anlamlı bir yer edinerek Alman 
toplumuna renk kattıklarını, Alman eko-
nomisine ve üretim hacmine önemli kat-
kılarda bulunmaya başladıklarını memn-
uniyetle gözlemleyebiliyoruz.

Yine, Türk kökenli Alman vatandaşlarının 
Almanya’daki her sektörde giderek 
görünürlüklerini artırdığına şahit olmak-
tan da mutluluk duyuyoruz. Covid-19’a 
karşı en etkili aşıyı geliştiren Özlem Tü-
reci/Uğur Şahin çifti, bu başarı örnekleri-
nin son temsilcilerinden biri olarak hem 
biz Türkleri hem de Alman dostlarımızı 
gururlandırmıştır.

Öte yandan, Almanya genelinde ve Baş-
konsolosluğumuz görev bölgesini teşkil 
eden Kuzey Bavyera’da yabancı düş-
manlığı eksenli olayların sürmesi, sözko-
nusu olayların tamamının İslam, göçmen 
ve Türk düşmanlığı içeren söylemler ya 
da camilere yönelik tehdit mesajları ve 
saldırılardan meydana gelmesi, bu ülke-
de yaşayan ve Alman halkıyla kader bir-
liği yapan Türk toplumunu gelecek adına 
endişelendirmeye devam etmektedir. 

Hafızalarımızı tazelemek üzere yakın 
geçmişe bakıldığında, 17 Aralık 1988 
tarihinde, Schwandorf’da meydana ge-
len ve insanlık için kara bir leke teşkil 
eden vahşi bir kundaklama sonucunda, 
üç kişilik Türk ailesinin üyeleri, Baba Os-
man Can, Anne Fatma Can ve oğulları 
Mehmet Can ile Alman vatandaşı Jürgen 
Hübener yanarak can vermişlerdir. 

Keza, 2000-2007 yılları arasında 
NSU‘nun işlediği seri cinayetlerin üçü 
Nürnberg ve çevresinde meydana gel-
miştir. Bu saldırılar sonucunda, va-
tandaşlarımız Enver Şimşek, İsmail 
Yaşar ve Abdurrahim Özüdoğru hayat-
larını kaybetmişlerdir.

Son olarak, 19 Şubat 2020 tarihinde Ha-
nau’da meydana gelen ve dördü Türk 
dokuz masum insanın yaşamına malo-
lan menfur saldırının acısı hala yüreği-
mizde sızlamaktadır. 

Bu vesileyle, bu alçakça saldırılarda 
Türk, Alman ve diğer milletlerden bütün 
masum insanlarla birlikte hakkın rahme-
tine kavuşan Regensburglu hemşehriniz 

sevgili Fatih Saraçoğlu’na da bir kere 
daha Allah’tan rahmet, kederli yakınları-
na sabırlar diliyorum. Hepsinin ruhları 
şad olsun. 

Alman halkıyla kader birliği yapan ve 
geleceğini bu ülkede gören Türklerin 
artık “misafir işçi” ya da “öteki” olarak 
görülmemesi en samimi arzumuzdur. 
Esasen, Alman halkının kahır ekseriye-
tinin de ırkçılık karşıtı olduğunu ve bu tür 
saldırılara karşı Türk toplumuyla daya-
nışma sergilediklerini gözlemlemek, ge-
leceğe dair umutlarımızı artırmaktadır.

Bu duygularla, bütün vatandaşlarımıza 
kalbi selamlarımı iletiyor, sağlıklı ve hu-
zur dolu bir yıl geçirmelerini diliyorum.
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SERDAR DENIZ
T.C. Nürnberg Başkonsolosu
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Regensburg'un büyülü noel pazarları tıklım tıkış
Regensburg'un büyük çekiciliği olan dillere 
destan Noel Pazarları büyük ilgi görüyor. 

Almanya'nın en güzel noel pazarı olarak 
gösterilen Schloss Thurn und Taxis'teki 
"Romantische Weihnachtsmarkt" muh-
teşem ambiyansıyla dünyanın dört bir 
yanından ziyaretçi çekerken, 1790 yılın-
dan beri düzenlenen kentin en işlek mey-
danındaki Neupfarrplatz'daki merkezi noel 
pazarı büyük kalabalıklara sahne oldu.

Geleneksel el işi eşyalar almak için zan-
aatkarların stand kurduğu Haidplatz'daki 
"Lucrezia-Markt" ve en güzel kent manza-
rasını izlemek isteyenler için St. Kathari-
nenspital'in bahçesine kurulan noel pazar-
ları beğeni toplayan diğer iki yer. Küçük ve 
şirin bir yerde eğlenmek isteyenlerin favori 
uğrak yeri ise Belediye Sarayı karşısındaki 
Kohlenmarkt'taki noel pazarı.

Regensburg'da 23 Aralık'a kadar sürecek 
noel pazarları perşembe, cuma ve cumar-
tesi günleri saat 21, diğer günler ise saat 
20'ye kadar açık olacak.

Bavyera Başbakanı Dr. Markus Söder, 
Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 
1961'de imzalanan işgücü anlaşmasının 
yıldönümü sebebiyle Türk toplumunun 
seçkin temsilcilerini öğlen yemeğine davet 
etti. Yemeğe Bavyera İçişleri ve Uyum Ba-
kanı Joachim Herrmann, Bavyera Uyum 
Sorumlusu Gudrun Brendel-Fischer ve 
T.C. Münih Başkonsolosu Mehmet Günay 
da katıldı.

Davetlileri Prinz-Carl-Palais'de Başbakan-
lıkta ağırlayan Başbakan Dr. Söder, Türk 
toplumunun Bavyera Eyaleti için önemi-
ne dikkat çekerek, "Hepiniz Bavyera'nın 
parlayan yıldızlarısınız" dedi. Dr. Söder, 
kendisinin büyük bir Türkiye hayranı ol-
duğunu, Türk-Alman ilişkilerinin – inişli 
çıkışlı da olsa – sağlam temmellere da-
yandığını, sıkça Türkiye’de tatil yaptığını, 
Nürnberg’de en sevdiği Türk restoranında 
yemek yediğini ve birçok Türk dostu ol-
duğunu dile getirdi.

Türk usulüne göre hazırlanan ve iki saa-
tin üzerinde süren yemekte davetlileri 
teker teker dinleyen Bavyera Başbakanı 
Dr. Markus Söder, gündeme getirilen ta-
lepleri ve önerilerin değerlendirilmesi için 
özel kalem müdürlerine iletti. Özel davet 
için Başbakan'a teşekkür eden katılım-
cılar, Bavyera’nın bir parçası oldukları için 
teşekkürlerini dile getirdiler.
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Neupfarrplatz

Bavyera Başbakanı'ndan 61. yıla özel yemek davetiyesi

Başbakan Dr. Söder'in yemek davetiyesine Nürn-
berg'den tgmn Başkanı Bülent Bayraktar (solda) ve 
Mevlana sahibi Ahmet Can da (sağda) katıldı.
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Regensburg‘da üretilen tam elektrikli ilk BMW banttan çıktı

Regensburg'da firmalar teknolojilerini halka açtı 

BMW‘nin tam elektrikli yeni modeli iX1 
Regensburg‘da seri üretime başladı. 
BMW‘nin Regensburg‘daki fabrikasında 
bitimi tamamlanan ilk araba 11 Kasım‘da 
törenle banttan çıktı. BMW Grubu Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Üretim Şefi Milan 
Nadeljkovic, ilk BMW iX1‘in direksiyonuna 
geçerek, Bavyera Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Christian Bernreiter ile birlikte arabayı 
montaj bölümünden dışarı sürdü.

Tam elektrikli ilk aracın banttan çıkması 
sebebiyle basın toplantısı düzenleyen 

BMW, Continental, Infineon, OSRAM gibi 
devasa büyüklükteki üretim tesisleriyle 
Regensburg‘da yerleşik dev firmalar, 21 
Ekim‘de düzenelenen „Nacht.Schafft.Wis-
sen.“ etkinliğine özel olarak kapılarını saat 
17 ile 23 arasında açarak, yüksek teknolo-
jilerini halkla buluşturdu. Bilim ve teknolo-
ji yenilikliklerin toplam 16 lokasyonda 
200‘ün üzerinde yapılan tur, deney, sergi, 
konferans ve gösterilerle tanıtıldığı etkin-
liğe binlerce kişi katıldı.

„Nacht.Schafft.Wissen.“e gösterilen büyük 
ilgiden memnun kalan Stadtmarketing Ge-
nel Müdürü Michael Quast, ana amacın 
Regensburg‘da geliştirilen ve buradan tüm 
dünyaya yayılan büyük yenilikleri göster-
mek olduğunu söyleyerek, firmaların ino-
vasyon ve projelerini bu gecede kamuoyu 
ile paylaşıp Regensburg‘daki yüksek tek-
nolojik gelişim hakkında heyecan verici 
merak uyandırıldIğını belirtti.

©
 B

M
W

 R
ge

ns
bu

rg
©

 R
ge

ns
bu

rg
 H

ab
er

BMW Regensburg Fabrika Müdürü Cars-
ten Regent, tam elektrikli yeni BMW iX1‘in 
üretimi için Regensburg‘daki fabrikaya 300 
milyon Euro‘luk yatırımın yapıldığı belirtti. 
BMW Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Üretim Şefi Milan Nadeljkovic de, 2024 
yılında Regensburg‘da ve Bavyera‘daki 
diğer tesislerde üretilecek her üç arabadan 
birinin ve dünya genelinde de 2030 yılına 
kadar her iki araçtan birinin tam elektrikli 
üretileceğini belirterek, tam elektrikli ara-
baların gelecekte domine edeceğine işaret 
etti. Bavyera Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 

Christian Bernreiter ise, BMW‘nin Regens-
burg‘da tam elektrikli arabanın seri üretimi-
ne başlamasıyla tarih yazdığını belirterek, 
dünyanın en iyi arabalarının Bavyera‘dan 
çıkmasından gurur duyduğunu söyledi.

Batarya üretiminin de 45 bin metrekarelik 
bir tesis alanında Regensburg‘da yapıla-
cağı BMW iX1‘in taban fiyatı 55 bin Euro 
olacak. Regensburg‘da üretimine yeni 
başlanan tam elektrikli araçlar bu sene 
içerisinde araba galerilerinde satışa sunul-
maya başlanılacak.

İlk arabanın sürüşü öncesi anahtar teslim. 
Soldan sağa: Carsten Regent, Milan Nedel-
jković, Britta Erdmann, Christian Bernreiter.

Nacht.Schafft.Wissen.'in etkinliklerini ilgiyle takip edenler arasında 
Regensburg Belediye Meclisi Üyesi Dr. Thomas Burger de yer aldı.
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İstiklal Caddesi saldırısını neredeyse yaşayacaklardı

RH muhabiri Regensburg Uyum Meclisi 3. Başkanı seçildi

İstanbul‘a bir haftalık tatil için giden Re-
gensburg‘dan 22 kişilik bayan grubun-
un 13 Kasım‘da düzenlenen - 6 kişinin 
ölümü ve 81 kişinin yaralanmasıyla so-
nuçlanan - terör saldırısından kıl payı 
kurtulduğu öğrenildi. DİTİB Regensburg 
tarafından 12-18 Kasım‘da bayanlara 
özel olarak düzenlenen İstanbul gezisi-
nin ikinci günü öğlen sonunda yer alan 
ve terör saldırısı zamanına denk gelen 

Regensburg Haber‘in yayın ekibinde yer 
alan 22 yaşındaki Mümtaz Hanifah, 21 
asil üyeli Regensburg Uyum Meclisi‘nin 
(Integrationsbeirat) üçüncü başkanı 
oldu. Regensburg Üniversitesi‘nde fizik 
bölümünde yüksek lisans yapan Endo-
nezyalı öğrenci seçim döneminde Türk 
vatandaşları tarafından büyük destek 
almıştı.

Regensburg‘da göçmen kökenli insan-
ları temsil eden amacı kentteki sosyal 
uyumu gerçekleştirmek olması gereken 
Regensburg Uyum Meclisi‘nin başkan-
lığına ise Julia Lang seçildi. 1992 yılında 
Kazakistan‘dan Almanya‘ya göç eden 
yeni başkan, Regensburg‘da gymnasium 
öğretmenliği yapıyor. Yerel düzeyde uzun 
yıllardan beri siyaset yapan 40 yaşındaki 
Julia Lang, CSU Regensburg teşkilatında 
da yöneticilik yapıyor.

Seçilmesinden sonra tebrikleri kabul eden 
Regensburg Uyum Meclisi‘nin yeni baş-
kanı Julia Lang, „Göçmen kökenliler ola-
rak kent toplumuna pek çok iyilik yaptık. 
Burada yaşadığımız tüm deneyimleri 
buraya getiriyoruz“ şeklinde konuştu.

İstiklal Caddesi programı zaman kısıtlığı 
sebebiyle sabah yapılan bir değişikle 
iptal edildi.

Tüm dünyada büyük tepki çeken İstan-
bul‘un en işlek caddesindeki kanlı eyleme 
rağmen Regensburglu bayanlar, terörün 
işlenildiği olay mahalline üç gün sonra 
gittiler. İstanbul gezisinin organize eden 
DİTİB Regensburg Başkan Yardımcısı 

Elif Elbistan, „İstanbul‘da gezimize denk 
gelen terör eylemine çok üzüldük. Ani bir 
program değişikliği yapmasak bomba 
patlatılırken biz de olay mahallinde ola-
caktık. Yine de diğer programlarımızı ta-
mamladıktan sonra gittik. Türkiye bizim 
ülkemiz. Bu ülkeyi asla bölemeyecekler“ 
şeklinde görüş bildirerek, terör eylemine 
rağmen İstiklal Caddesi‘ne gitmekten 
vaz geçmediklerini söyledi.
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Regensburg Uyum Meclisi‘nin yeni yönetimi: Başkan Ju-
lia Lang, 2. Başkan Yardımcısı Hanifah Mümtaz, 1. Baş-
kan Yardımcısı Dr. Mihai-Paul Marton (soldan sağa)

Regensburglu bayanlar, bombanın pat-
latıldığı yere karanfil koydular.

İstiklal Caddesi programı teröre rağmen gerçekleşti.
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Dr. Latif Çelik: “Tarih insanlığın ortak malıdır”
Türk-Alman İlişkileri alanındaki eserleriy-
le birçok belgeyi gün yüzüne çıkarıp ka-
muoyuyla paylaşan Dr. Latif Çelik, Nazi 
rejiminin hışmına uğrayarak sürgün edilen 
Almanların Türkiye anılarını anlatan bir 
program düzenleyerek yakın tarihe ışık 
tuttu.

Türk Tarih Kurumu ile birlikte Münih’in ta-
rihi saraylarından Alte Rathaus salonunda 
tarih meraklılarıyla tarihi şahsiyetlerin ço-
cuklarıyla buluşturan Dr. Çelik, ortak tarihe 
katkı yapmanın bir bilim insanı olarak ken-
dini rahatlattığını belirtiyor.

IKG- Kültür, Tarih ve Entegrasyon Araştır-
maları Enstitüsü‘ndeki binlerce tarih kitabı 
arasında araştırmalar yapan Dr. Latif Çe-
lik hem çalışmaları, hem de Türklerin ve 
Almanların tarih algıları hakkkında değer-
lendirmelerde bulundu. Kendisine yorgun 
tarihçi denilse de, güncel çalışmalarıyla hiç 
de öyle olmadığı anlaşılıyor.

30 Haziran 2022 tarihinde organize et-
tiğiniz Türk-Alman Tarih Çalıştayı‘na 
neden ihtiyaç duydunuz?
Çelik: Bir söz vardır, “Tarih ders alınsın 
diye vardır” diye. Ben de biraz mütevazi 
olarak “Ders alınmasa bile bilinmesinde 
fayda vardır” diyorum. 

Almanya’da yaşayan bir bilim insanı 
olarak neyi amaçlıyorsunuz?
Çelik: İki ülke arasında çok yönlü ilişki-
ler var. Bunların daha da artacağına in-
anıyorum. Ancak fizikçisinden müzikçisi-
ne, ekenomistinden siyasetçisine kendi 
alanlarında bilimsel katkı sunmaya devam 
ederlerse bizden sonraki araştırmacılar ile 
insanlığa katkı sunmuş olurlar.

Örnek verebilir misiniz?
Çelik: Biz son Münih Tarih Çalıştayı‘nda 
erken cumhuriyet döneminin son şahitleri-
ni sahneye çıkararak sadece iki milletin or-
tak tarihine değil, 30’lu yılların Türkiyesi’nin 
bilim insanlarına verdiği değeri gündeme 
taşıdık. Tarihçilerin yazılı notları dışında, 
dönemi yaşayan insanların çoçuklarına 
anlattırdık. Atatürk’ün bilim insanlarına 
olan saygısını, Türkiye’nin bu insanlara 
verdiği değeri, onların çocuklarının ağzın-
dan gündem olmasını sağladık.

Bir yerde bizim tarihimiz gündeme geldi.
Çelik: Sadece tarihimiz değil, Almanya’nın 
döneme ait bilgileri de gündeme geldi. 
Bize sığınanlar ne için geldi, bunları da ko-
nuştuk. Tarihi bir sarayda modern Türkiye 
Cumhuriyeti’nin nasıl doğuğunu konuştuk. 
Atatürk’ün muasır medeniyetler hedefinin 
ne olduğunu tarihin şahitlerinden dinledik. 
Bütün bu bilgilerin sonunda Türk insanı 
kendi ülkesinin değerini daha iyi anladı, 10 

yılda cumhuriyetin başını dik tutabilmesi-
nin önemini de değişik perspektifden far-
ketmişlerdir diye düşünüyorum.

Özellikle Elisabeth Weber-Belling’in 
kızının duygusal konuşması önemliydi. 
Ben bir İstanbul kızıyım ve sizi çok se-
viyorum demesi heyecanlandırıcı.
Çelik: Bu Alman nesli Türkiye’ye çok sa-
mimi duygular ile bağlı. Prof. Rudolf Bel-
ling Amerika‘ya gitmek üzere iken tercihini 
Atatürk’ün ricası ile “Hayalllerin Türkiyesi” 
yönünde kullanan insandır. İki yıl için gel-
diği ülkemizde 35 yıl kalır.

Bir diğer Almanın ismi ise Türkçe idi. 
Bu arkadaşın ismi gerçekten kimliğin-
de de Türkçe mi? 
Çelik: Evet, kimlik ve pasaportunda Enver 
Tandoğan Hirsch. Enver, Enver Paşa’nın 
ismi, Tandoğan ise dönemin Ankara valisi. 
Geri döndükten sonra bu ismi değiştir diy-
en Alman yetkililere „hayır, bu isimle ölmek 
istiyorum“ şeklinde cevap verir.

Holzmeister konusunda konuşan arka-
daş da güzel bilgiler aktardı?
Çelik: Evet, Clemens Hozmeister ikinci 
meclisin projesini çizen mühendistir. Za-
ten meclis öncesi çok sayıda bakanlık ve 
resmi kurum binalarının projesini çizen 
mimardır Clemens Holzmeister. Atatürk’ün 
yakın dostlarıdır bu bilim insanları aynı za-
manda. Türkiye’deki sürgün Alman bilim 
insanları tabii ki sadece bu kadar değil. Bu 
insanların sayısı 1942 yılına gelindiğinde 
700’ü aşıyor. Bir çoğu alanında dünyanın 
en saygın bilim insanlarıdır.

Davet ettiğiniz isimlerin hepsi gelemedi.
Çelik: Ernst Reuter’in oğlu Edzard uzun 
bir seyahatte idi. Kendisi, uzun yıllar Tür-
kiye’nin Almanya’daki en önemli dostu ola-
rak bilinmiştir. Ernst Reuter Türk ve Alman 
Dışişleri Bakanlarının saygı gösterdiği 
önemli bir isimdir.

Tarihin bu dönemini çok iyi takip ettiği-
niz farkediliyor?
Çelik: Uzun yıllardan bu yana Federal Al-
manya Arşivleri ve bu ailelerin günümüze 
kadar gelen nesilleri ile sürekli iletişim ha-
lindeyim. Hatıralarının irderleyip aile arşi-
vleri ve babalarının hatıra ve günlüklerini 
takip ediyorum. Türkçe ve Almanca olarak 
her iki ülkede yayımlanan yazılı belgeler ile 
çocuklarının döneme ait canlı söylemlerini 
kayda almaya çalışıyorum. Sürekli ben de 
yeni şeyler öğreniyor ve yaşanmış tarihin 
güzelliklerini tarihseverlere daha derli toplu 
olarak sunmaya çalışıyorum. 

Neyi öğreniyorsunuz?
Çelik: Bu insanların babaları modern Tür-
kiye’nin kalkınma hamlesine destek verip 

şekillendiren insanlardır. Düşünün Anka-
ra’daki tüm bakanlık binalarının projelerini 
çizen mimarın torunu, İstanbul Güzel Sa-
natlar Fakültesi‘ni kuran profesörün kızı ve 
Ankara Hukuk Fakültesi‘ni kuran hocanın 
oğlu karşınızda ve hala unutmadıkları 
Türkiye hatıralarıyla ilgili konuşuyorlar. Bu 
heyecanı anlatabilmem mümkün değil. 

Alman bilim insanlarının modern cum-
huriyetin kurulmasımds etkileri büyük 
olmuş anlaşılan.
Çelik: Ben bu insanları dinlerken kendi 
ülkemin de tarihini öğreniyor ve heyecan 
duyuyorum. Yıl 1932 ve 25 bin nüfuslu 
küçük bir bozkır kasabası geleceğin mo-
dern Türkiyesi‘nin seçilmiş bir başkenti 
olma yönünde ilerliyor. Dönemin Avru-
pası‘nın önde gelen bilim insanları Ata-
türk’e inanıp, onun daveti ile Türkiye‘ye 
gelerek çalışmaya başlıyorlar. O dönemi 
Alman şahitlerden dinlerken Türkiye’nin 
yakın tarihindeki bilimsel çalışmaları da 
farketmiş oluyorsun. Türkiye Cumhu-
riyet’nin kuruluş yılları ile ilgili bilgileri çok 
değişik bir kanaldan öğrenmek önemlidir. 
Mesela ilk liman ve gümrük kanunlarımızı, 
ilk iktisad ve pazar kurallarımızı karşımda 
konuşan insanların babaları veya dedeleri 
yazıyor. Hatta, o insanların 30’lu yıllarda 
yazdığı ders kitapları ile eğitim gören yüz-
lerce vali ve kaymakamı Türkiye bürokra-
sisine kazandırıyoruz.

Almanya tarafından ilgi var mı?
Çelik: Hem de nasıl, Alman Bakan Joa-
chim Herrmann 3 sayfalık bir mektup ile 
teşekkür etti. Türk-Alman İlişkileri alanında 
yazdığım kitaplar ve Münih’de düzenlenen 
Türk – Alman Tarih Çalıştayı’nın ikili ilişkiler 
ve Almanya’daki ortak tarih bilincimizin art-
masına sağladığı katkıyı samimi cümleler 
ile ortaya koyarak teşekkür etti. Araştırma-
larımızın ortak bilim tarihimiz ile bu günkü 
dostluğumuza önemli katkılar sağladığını 
belirten uzun bir mektup gönderdi. Bütün 
bunları yanyana koyunca Türk-Alman Ta-
rihi alanında güzel şeyler yaptığımıza ina-
nıyorum.
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Felice merkeze geri döndü Mantı efsanesi devam ediyor

2004 yılında bayan kıyafeti üzerine açtığı butik dükkanı 
ile Regensburg‘da isim yapan Güler Yartaş, birkaç yıl 
aradan sonra Regensburg‘un popüler sokaklarından 
Untere Bachgasse‘ye geri döndü. İtalya‘nın trend kıya-
fetlerini yaptığı moda danışmanlığı ile bütünleştirerek 
mekanı „Felice“yi birçok bayanın vazgeçilmez yeri ha-
line getiren Regensburglu iş kadının 12 Kasım itibariyle 
kent merkezine geri dönmesine en çok sadık müşteri-
lerini sevindirdi. 16‘dan 77‘ye bayanların giyebilecekleri 
giysilerin bulunduğu Güler Yartaş‘ın butik dükkanında 
mevsimlere göre sezonsal ürünler bulunuyor.

Regensburg gastronomisinde yerini alan son mekan 
Afiyet, mantı severler için piyasaya iddialı girdi. Kriz za-
manında cesaret göstererek ilk mekanını açan 30 yaşınd-
aki Eren Solak, „Lezizel“den devraldığı mantı dükkanı-
nı „Afiyet“ yaparak iş dünyasına adımını attı. Açılışı 
19 Kasım‘da yapılan yeni mekan Regensburg‘un tek 
mantıcısı olma özelliğini taşıyor. Ev yapımı mantıların 
üstüne sucuk konulması gibi yenilik getirdiğini söyleyen 
Regensburglu genç girişimci, yakında şalgamlı mantının 
geleceği müjdesini de vererek, herkesi Fröhliche-Tür-
ken-Strasse 14‘teki yeni mekanına davet ediyor.
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„Vatana, millete iyi bir nesil yetiştir-
mek için öğretmenlik seçtim“ 
Üniversiteye giriş sınavında öğretmen-
lik ve hukuk bölümünü tutturan Emi-
ne Adıyaman, avukatlık durumunda 
suçluyu savunmak v yalan söylemek 
zorunda kalacağı ve ayrıca işi eve götü-
receği tereddütüyle hukuk bölümünü 
seçmediğini söylüyor. „Hem aileme hem 
de öğrencilerime faydalı olacağımdan 
için öğretmenlik seçtim“ diyerek idealist 
bir tavır sergiliyor. İngilizce bölümünü 

Kelheim‘da yaşayan Nevşehirli gurbetçi 
işçi babanın ve Aksaraylı ev hanımın 
beş çocuğunun en büyüğü olan Emine 
Adıyaman (27), eğitim yolunda sergile-
diği üstün başarılarıyla göz kamaştırıyor. 
2000 yılında Türkiye‘den 6 yaşında gel-
dikten sonra hiç Almanca bilmeden ilko-
kula başlayarak eğitimde büyük müca-
deleler vermeye gelir gelmez başlayan 
genç kız, Alman okullarının tüm kade-
melerinde etnik kökeni sebebiyle dışlan-
masını babası Hamza Adıyaman‘ın 
büyük desteği ve kendisinin özverili 
çalışması sayesinde, karşısına çıkan 
tüm engelleri teker teker aşar.

İlkokul 4‘ü bitirirken öğretmenine Re-
alschule‘ye gidip gidemeyeceğini sor-
duğunda „Hauptschule‘ye gidebildiğine 
şükret“ diye terslenmesi onun için kırıl-
ma anı olur. Öğretmeninin küçümseyici 
tavrı onu henüz küçük yaşlarda mücade-
le azmini daha daha kamçılar ve „Quali“ 
sınavını verdikten sonra M10 sınıfına 
geçiş yapıp burada „Mittlere Reife“yi 
okul birinciliğiyle tamamlama başarısını 
göstermesine sebep olur. Daha sonra, 
mesleki uygulamalı uzmanlık okulun-
da (FOS) „Fachabitur“ diplomasını ve 
Batı Avrupa Progamı kapsamında açık 
öğretime katıldığı Türk lisesi diplomasını 
aynı zaman diliminde alır. Aynı dönem-
de Türk üniversite sınavına da girip Tür-
kiye‘de yüksek eğitim kapısını aralar.

Akademik kariyerinde hızlı yükseliş 
2013 yılında Aksaray Üniversitesi‘nde 
İngilizce öğretmenliği okuyarak aka-
demik hayata vatanında adımını atan 
Emine Adıyaman, ilk defa Türkiye‘de 
yaşadığı yüzyüze eğitimde Almanya‘dan 
gelmiş „gurbetçi genç“ olarak yüzünün 
akıyla çıkar. 2018 yılında bitirdiği üni-
versitede okuduğu İngilizce Öğretmen-
lik bölümünden 52 mezun arasından 
birincilik ve Eğitim Fakültesinden 3640 
öğrenci arasından üçüncülükle diplo-
masını alır. Aksaray Üniversitesi‘ni bi-
tirmesinin hemen akabinde yüksek lis-
ans için Mersin‘de Çağ Üniversitesi‘nde 
kaydolarak bir üst akademik kariyer için 
adımını atar. İki senelik eğitimini en yü-
ksek not olan 4.0 ile tamamlayarak 28 
yıllık vakıf üniversitesinin tarihinde en 
yüksek notu alan yüksek lisans öğrencisi 
olarak bir ilke imzasını atar. 2020 yılında 
doktora öğrencisi olarak eğitim kariyerini 
başarıyla devam ettiren Emine Adıya-
man, akademik kariyerde en yüksek 
derece olan profesörlüğe kadar ilerleme 
hedefinde kararlı.

seçmeyi tüm dünya ile iletişime geçerek 
ülkesini iyi temsil etmek için olduğunu, 
„ülkeme vefa borcum var“ diyerek 
açıklıyor. Kelheimli genç akademisyen, 
en büyük hedef olarak anavatan 
dışında yaşayan Tük çocukların eğitim 
durum-larıyla ilgilenip yardımcı olmak 
olarak açıklıyor. Tez konularını da 
buna göre belirleyen Emine Adıyaman, 
Türkiye‘de iyi bir neslin yetişmesi için, 
„İdealist, işin-de uzmanlaşmış 
öğretmenleri yetiştir-mek 
amacındayım“ diyor.

CEMAK 
Import Export GmbH

Topkapi Bazar
Anton-Günther-Str. 2A 
93073 Neutraubling

Öffnungszeiten:
Mo.-Sa. 09:00 - 18:00

Einzelhandel mit HaushaltswarenEinzelhandel mit Haushaltswaren
Geschenkartikel und vieles mehrGeschenkartikel und vieles mehr

@topkapibazar
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VIRTUAL REALITY3D-MINIGOLF 
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3D Funhouse Schwarzlicht Minigolf 
Pommernstr. 7-9  |  93073 Neutraubling

E-Mail: kontakt@3d-funhouse.de  |  Tel: 09401 - 5339790
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Ünümüz Sınırları Aştı

Mevlana Nürnberg ... bir restorandan daha fazlası! * 

* 

Nürnberg ve çevresinin en gözde restoranına yolu Nürnberg’den geçen herkesi 
Ahmet Can ve Mevlana ekibi ağırlamaktan gurur duyar!

Yoğun talepden dolayı masa rezerve etmenizi tavsiye ederiz. 
Mevlana Restaurant    Gostenhofer Hauptstr. 18    Nürnberg • Plärrer Meydanı

Telefon 0911 27 444 11    WhatsApp 01512 4486565
facebook.com/mevlana.restaurant    instagram.com/mevlana.restaurant.nuernberg

 * Karekodu tarayarak imaj filmimizi izleyebilirsiniz. * Karekodu tarayarak imaj filmimizi izleyebilirsiniz.

YENİ YILDA 
SAĞLIK VE

MUTLULUK 
DİLERİZ!

YENİ

N Ü R N B E R G ‘ D E

CAFÉ, PASTANE & BÜFE
>  ANADOLU VE BÖLGEMİZDEN LEZZETLER

Taze baklava, tatlı ve lokum çeşitleri, ev yapımı pastalar, 
taze kuru yemiş, künefe, dondurma, limonata,  

İtalyan kahvesi, taze çekilmiş Türk kahvesi, çaylaaar ...

Ahmet Can ve ailesinden yepyeni bir hizmet
Mevlana Restaurant yanı  |   NÜRNBERG-PLÄRRER   


