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Yetimleri  Sevindirdi

Cibuti’de yetim çocukları kucakladık. Onların sevinci ile sevindik. Hayatımda hiçbir zaman unutamayacağım anlar yaşadım.

Sayfa 12 - 13’te

Hasene

Menderes Singin - Cibuti
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AYdIn miSir 

GArAnti mediA BiZim Berlin
Genel Yayın Yönetmeni 

mendereS SinGin

Berlin: 
Haber ve Reklamlarınız için

Mobil: 0163 70 77 300
E-Mail: menderessingin@gmail.com

Putbusser Str. 26, 13355 Berlin

reklam/Anzeige
Merkez: 

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

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

Adres: Ponsstraße 1 - 3
64546 Mörfelden - Walldorf

Garanti Media Bizim Berlin Aylık Haber & 
Reklam Dergisi, Garanti Media tarafından 

yılda 11 sayı olarak yayınlanır.

Garanti Media, Anadolu Ajansı abonesidir.

Yasal Uyarı:
Garanti Media Bizim Berlin Aylık Haber & 

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

alıntı yapılamaz. Baskısı yapılan yazı ve 
reklamların içeriğinden sorumlu değiliz.

İlk defa gittiğim Afrika kıtasının 
Cibuti ülkesini yerinde gördük. 
Zenginler yine zengin açlar her 
yerde aç. Yoksulluk kelimesi 
onların yanında sıfır kalır.

Cibuti'deki yaşamı gördükten 
sonra, Avrupa'da yaşayan her 
müslümanı bir yetime sahip 
çıkmaya davet ediyorum. Bizler 
varlık içinde yaşıyoruz. Şükrü-
müzü bir yetime bakarak göster-
meliyiz. Kara Afrika'yı gördükden 
sonra açlığın ve susuzluğun ne 
demek olduğunu anladım.

Cibuti'ye gideceğimizi öğrenen 
Meva Döner çalışanları, 'Mende-
res abi biz de 10 yetime bak-
mak istiyoruz' dediler.  Yetimler 
adına çok sevindik. Artık Meva 
Döner'in Cibuti'de 10 yetimi 
var. İş adamı ve kadınlarımıza 
sesleniyoruz, sizler de bu hayırlı 
yarışa katılın.

2023 yılının ilk dergisiyle 
sizlerleyiz.

- DİTİB Berlin Kadın kolları 
evsizlere sıcak çorba ikram 
ettiler.

- AHI Hasta bakım Merkezi 
 5 yaşında. AHİ'nin kurucu 

yöneticisi Sevim Ercan, 'AHİ 
kendine nasıl bakılmasını isti-
yorsa diğer insanların bakımını 
da öyle yapıyor' açıklamasında 
bulundu.

- Berlin Alperen Ocakları'nda 
bayrak değişimi yaşandı. Yeni 
Başkan Salih Tuncer oldu. 
Hayırlı olsun.

- Berlin'de öğretmenler günü, 
Berlin Büyükelçiliği'nde  Al-
manya'daki Türk ve Alman 
öğretmenleri ve öğrencileri ile 
okul yöneticilerinin katıldığı 
anlamlı bir tören ile kutlandı.

- 3 Aralık Dünya Engelliler far-
kındalık günü münasebetiyle 
IGMG Berlin Bölge salonunda 
IGMG Berlin eğitim başkanlığı 
ve Özel İnsanlar derneğinin or-
taklaşa 'Sevgi Varsa Engel Yok'  
etkinliği gerçekleştirildi.

- Firma NAS çalışanları ile 
Türkiyem restoranda bir araya 
geldiler.

- Berlin'de Çin Zulmüne karşı 
ortak direniş.

- Berlin Türk Şehitlik Camii'nde 
duygusal veda programı ya-
pıldı.

- Berlin Başkonsolosluğu Eğitim 
Ataşeliği'nin etkinliklerini mut-
laka takip edin.

- Berlin Mariendoft cemiyetin-
de  genel kurul yapıldı. Ahmet 
Atış oybirliği ile tekrar başkan 
seçildi.

- Katar'da yapılan 2022 FIFA 
Dünya Kupasında Arjantin 
Şampiyon oldu. Fakat turnava-
nın sürpriz takımı FAS, gönül-
lerin şampiyonu oldu.

Allah'a emanet olun.

Menderes Singin
Garanti Media Bizim Berlin 
Genel Yayın Yönetmeni

MEVA DÖNEr'DEN ÖrNEK DAVrANIŞ
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DİTİB Berlin Kadın Kolların-
dan yapılan açıklamada;
‘’Tüm dünyada olduğu gibi 
Berlin’de de on binlerce in-
san karda kışta, yağmurda 
çamurda aç ve korunmaya 
muhtaç şekilde başına ne 
geleceğini bilmeden sokak-
larda yaşıyor. Berlin’in so-
kaklarında bir karton üzerine 
sığınmış, parkta bir bankta 
gecesini geçiren sıcak bir eve 
hasret binlerce insan. Özel-
likle soğuk kış günlerinin et-
kisini gösterdiği şu günlerde 
sokakta yaşamak zorunda 
kalan evsizlerin yaşam şart-
ları her geçen gün zorlaşıyor. 
İnsani yardım kuruluşlarının 
tahminlerine göre Berlin’de 
yaklaşık 6.000 ila 10.000 kişi 
arasında insan sokaklarda 
yaşamaktadır.
Bu insanlar Berlin’in muhtelif 
yerlerindeki evsizler yurtları-
na veya sığınma evlerine sı-
ğınmış durumdalar. Yer bula-
mayanlar ise sokaklarda.
Evsizlik, tüm dünya ülkele-
rinde önemli toplum sağlığı 
sorunlarından biridir. Son 
yıllarda ekonomik, sosyal ve 
politik faktörlerin etkisiyle, 
evsiz kadın, erkek ve çocuk-
ların sayısı önemli ölçüde 
artmıştır. Evsizlik, sağlık risk-

lerine ve problemlerine se-
bep olmaktadır. Evsiz erkek, 
kadın ve çocuklar, evi olan-
lara göre daha fazla sağlık 
problemleri yaşamakta ve 
sağlık bakımı almada birçok 
engelle karşılaşmaktadırlar. 
Yüce dinimiz İslam yoksu-
la, yetime, yaşlılarımıza kı-
sacası yardıma muhtaç her 
insana yardım etmeyi emre-
der. Bu bağlamda toplumda 
farkındalık oluşturmak ve bu 
sosyal probleme dikkatleri 
çekmek amaçlı DİTİB Kadın 
Eyalet Birliğimizin organi-
zasyonuyla Berlin’in en kala-
balık bölgelerinden birisi olan 
Hermannplatz’ta sıcak çor-
ba dağıtımı gerçekleştirildi. 
Yaklaşık 200 evsizin müste-
fid olduğu bu ikramdan mu-
radımız onların aynı zaman-
da gönüllerine dokunmak ve 
İslam’ın güzelliklerini ve te-
mel prensiplerini fiilen gös-
termektir. Berlin DİTİB Kadın 
Eyalet Birliği Başkanı Sebile 
Uyanık ve ekibi organizasyo-
nu yüklenen taraf oldu. Basın 
mensupları ve Berlin DİTİB 
Eyalet Birliği Başkanı Yakup 
Ayar ve Başkan Yardımcısı 
Hakan Çekiç evsizlere birebir 
görüşüp onların dert ve so-
runlarını dinledi.’’

ditiB Berlin Kadın Kolları, 
evsizlere Sıcak Çorba 
ikram etti

Berlin DİTİB Kadın Eyalet 
Birliği Bşk. Sebile Uyanık
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‘24 Kasım Öğretmenler Günü’, 
T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet 
Başar Şen’in himayesinde; Bü-
yükelçilik Eğitim Müşavirli-
ği ve Başkonsolosluk Eğitim 
Ataşeliği’nin hazırladığı prog-
ram, Almanya’daki Türk ve Al-
man öğretmenleri öğrenciler ile 
okul yöneticilerinin katıldığı an-
lamlı bir törenle kutlandı.

T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar 
Şen, Başkonsolos rıfkı Olgun Yüce-
kök ve Eğitim Müşavir Vekili Prof. Er-
dal Tanas Karagöl’ün de katılarak birer 
konuşma yaptığı tören, hazırlık organi-
zasyonunu eğitim ataşeliği koordina-
tör öğretmenleri Mahir Işıklar ve Tuğrul 
Cankurt, eğitim müşavirliği koordinatör 
öğretmeni Yusuf Gülmez ile sunumu-
nu Sevinç Güneş ve Ulaş Özkahraman 
öğretmenlerin üstlendiği tören saygı 
duruşu ve birlikte okunan İstiklal Marşı 
ile devam etti.

Öğretmenlerin toplumdaki yerini vur-
gulamak amacıyla her yıl 24 Kasım’da 
öğretmenler gününün kutlandığını 
anımsatarak konuşmasına başlayan 
Büyükelçi Başar Şen, törene katılan 
konukların “24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nü kutladı. İnsanın doğduğu an-
dan son nefesine kadar öğrenmeye 
devam ettiğini kaydeden Şen, “Evlatla-
rımızın öğrenme ve hayata hazırlanma 
sürecinde, öğretmenler, sadece kitapta 
yazan bilgileri çocuklara ve gençlere 
aktaran kişiler olmaktan çıkıyor, on-
ların ruhen, zihnen ve kimi zaman da 
bedenen gelişimini sağlayacak ve on-
ları hayata hazırlayacak birer 'yaşam 
koçuna‘ dönüşüyorlar. Bu yüzdendir ki, 
Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, 
‘muallimler, yeni nesiller, sizin eseriniz 
olacaktır’ sözünü söylemiş; böylelikle 
Türk öğretmeninin yetkinlik, kabiliyet 
ve entelektüel düzeyine olan inancını 
vurgulamıştır.“ dedi.

“24 Kasım 
Öğretmenler 
Günü” Berlin 
Büyükelçiliği’nde 
kutlandı

Başkonsolos Yücekök konuşmasında 
çeşitlilik vurgusu yaptı.

Başkonsolos rıfkı Olgun Yücekök,  
“Başkonsolosluğumuz ve Eğitim Ata-
şeliğimiz, çocuklarımızın Almancayı 
çok iyi öğrenmeleri, meslek edinmeleri 
ve aynı zamanda topluma uyum sağ-
lamaları için destek olmaya çalışıyor. 
Okul, çeşitlilik ve farklılıklarla karak-
terize edilir. Bir toplumun heterojenliği 
başka hiçbir yerde bir sınıfta olduğu 

kadar açık bir şekilde kendini göster-
mez. Günümüz toplumunda çeşitlilik 
doğal karşılanmakta ve zenginlik ola-
rak algılanmaktadır. Bu sosyal gelişim, 
hayatın her alanına, gündelik yaşama 
da yansımaktadır. Bu arada, Alman-
ya’daki Türk kökenlilerin tıptan siyase-
te, spordan sanata kadar uzanan çok 
sayıda başarı örneği var. Bu bizi çok 
gururlandırıyor.“ dedi.

Ahmet Başar Şen Rıfkı Olgun Yücekök Erdal Tanas Karagöl
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Mercure Hotel MOA, 
Berlin (Stephanstraße 41)

İSTANBUL’DAN ANKARA’YA, İZMİR’DEN ANTALYA’YA 
TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN 90 HASTANESİ VE UZMAN 
DOKTORLARIYLA BERLİN’DE BULUŞUN.

Plastik ve Estetik, Obezite, Diş, Saç 

Ekimi, Göz, Tüp Bebek, Onkoloji, 

Organ Nakli, Yaşlı Bakım, 

Termal ve daha fazlası...

Türkiye-Almanya
Sağlık Turizmi Fuarı

16-17 Ocak 2023

www.healthtourismexpos.com

F U A R

TURKEY
INTERNATIONAL
HEALTH TOURISM
SECTOR ASSEMBLY

Ana Sponsor Destekleriyle

www.healthtourismexpos.com

FUAR GİRİŞİ 
ÜCRETSİZDİR
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U-Bahn Birkenstraße 
Metro Durağı Karşısı

Ziyaret Saatleri: 11:00-18:00 

BU FUARDA SİZİ 
NELER BEKLİYOR?

90 Farklı Hastane ve Klinikle Tek 
Çatı Altında Buluşabilirsiniz 
Farklı Branşlardan Uzman 
Doktorlarla Tanışabilirsiniz 
Tedavi İhtiyaçlarınıza Dair Fikir 
Alabilirsiniz
Estetik Operasyonlara Yönelik 
Öneriler Alabilirsiniz
Saç Ekiminde En İyi Uzmanlarla Bir 
Araya Gelebilirsiniz 
Diş Tedavisi ve Gülüş Estetiğinde 
Son Trendleri Keşfedebilirsiniz 
Sağlık Turizimde Aracılık ve İşbirliği 
Bağlantısı Kurabilirsiniz
Obezite Tedavisinde Uzman 
Kliniklerle Görüşme Yapabilirsiniz

NEDEN TÜRKİYE?
Beklemeden Tedavi 
Kolay Ulaşım İmkanı
Yüksek Sağlık Teknolojisi
Alanında Uzman Doktorlar 
Makul Fiyatlar
Uluslararası Standartlar
Kaliteli ve Güvenilir Hizmet
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Berlin Alperen Ocakları’nın 10 Aralık 
2022 tarihinde 19. Kongresi gerçek-
leştirildi. Berlin Alperen Ocaklarında 6 
yıldır Başkanlık yapan Dipl.- Ing.& Dipl. 
Politolog Ali Şen yönetimi Salih Tuncer 
Başkanlığında yeni yönetime devretti. 

Ali Şen yaptığı Kongre açılış konuşmasında 
‘’Yaklaşık 50 yıldır Türkischer Kulturverein e.V. 
nesilden nesile bayrağı taşımaya devam ettiği-
ni söyledi. Babalarımız birinci nesilden biz ikinci 
nesile bizden de çocuklarımıza yani üçüncü ne-
sile bayrağı devrediyoruz“ dedi.
3 dönem 6 yıldır ekibiyle çok güzel hizmetler 
yaptıklarını ve topluma faydalı olmaya çalıştık-
larını bazı örneklerle belirtti. Bunlardan bazıları 
her hafta sonu önemli konuklar ve aktüel ko-
nularla Berlin Alperen Ocakları’nda seminerler, 
konferanslar düzenlediklerini, Ramazan’da her 
akşam 350 kişiye iftar verdiklerini, çocuk festi-
vallerinde binlerce kişinin 7’den 70’e her renk-
ten, her yaştan, her dinden ve her milletten in-
sanların katılımıyla kültürümüzü ve töremizi 
tanıttıklarını, STK’lar ile birlikte Berlin’deki Türk 
toplumuna faydalı çalışmalar yaptıklarını ve en 
önemlisi her zaman Müslümanın derdi ile dert-
leştiklerini, insanlık ve barış için yürüyüşler ve 
mitingler düzenlediklerini belirtti. Ali Şen veda 
konuşmasını: ‘’Önemli olan gök kubbede hoş bir 
seda bırakmaktı bunu başarabildiysek ne mutlu 
bize“ diyerek bitirdi ve yeni yönetime başarılar 
diledi.
Yeni seçilen Başkan Salih Tuncer teşekkür ko-
nuşmasında genç yönetim arkadaşları ile bay-
rağı daha ileriye taşıyacaklarını ve faaliyetlerini 
hızlı bir şekilde devam ettireceklerini açıkladı.
Hedefi gençlerimize daha çok sorumluluk verip 
daha çok tecrübe kazandırmak olduğunu da ek-
ledi.
Başkanlar, katılım sağlayan Avrupa Nizam-ı 
Alem Federasyon Başkanına, Berlin’deki STK 
Başkanlarına ve tüm Berlin Alperen Ocakları 
üyelerine teşekkür ettiler.

Berlin Alperen Ocakları'nda Bayrak değişimi

Alperen Ocakları Berlin, 30 yıldır Lindowerstr. 24 S+U Wedding adresin-
deki kendi külliyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Ali ŞenSalih Tuncer
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Yetim ağlarsa dağlar taşlar ağlar. 
Yetim, kanadı kırık bir kuş gibidir 
çırpınır durur. Bazen bir merhametli 
ele bazen tatlı gülüşe dünyasını de-
ğiştirir. Öyle mutlu olur ki göklerdeki 
melekler sevinir. Merhametle uza-
nan bir el, bütün ihtiyaçlarını anlık 
giderir. Lakin bir anne ve babanın 
boşluğunu asla dolduramaz yetimin 
göz yaşına mendil olabilmek...

Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim, ‘Ye-
timler için adaleti/insafı ayakta tuta-
lım diye’ bize okunup duran ayetlere 
dikkatlerimizi çeker. (Nisa 4/127).

Peygamberimiz bir Hadis-i Şerif'in-
de şöyle buyurur.

"Ben ve yetime bakan kimse cennet-
te şöyle (iki parmağını gösterip) yan 
yanayız.” (Buhârî, Talak 25)

Yetimi boynu bükük bırakmak müs-
lümana yakışmayan bir davranıştır.

Bu yazıyı yazarken yüreğimin derin-
liklerine daldım. Belki bir yetim gibi 
anne-babasız değildim lakin gur-

bet bizi de yetim bıraktı. Babamı 
senede bir ay görüyordum. Baba 

diye çağırmak bile tuhaf geliyordu.
Misafir değildi, sanki bir misafirden 
biraz daha fazla kalıyordu. Çok za-
man geçmemişti ki Babam Annemi 
de yanına aldı. Annesiz babasız ol-
manın nasıl bir eksiklik olduğunu 
nice gurbeti yaşayan evlatlar da bilir.

Etrafımızda yakınlarımız herkes 
üzerimizde söz sahibi olur. Oyun oy-
narken ayağın burkulur veya canın 
yandığı zaman koşacağın bir kucak 
yok. Canın bir şey çekti, 'Baba bana 
da bu şekerden al. Diyeceğin baban 
yok. Hayattalar lakin yanında yoklar 
ne acı. Hiç unutmam izin bitti ba-
bam gidiyordu o küçücük eller tire-
ne el sallarken yürek şunu diyordu 
"yine gel babam yine gel." Babam 
her sene geldiğinde hediyelerle ge-
liyordu evde bir bolluk alışverişler 
yapıyordu ihtiyaçlarımızı alıyordu. 
Ya annesi babası olmayan yetimle-
rin ihtiyaçlarını kim gideriyordu hiç 
düşünüyor muyuz?

Araştırmalarda 2022 Dünya Yetim 
Çocuklar Raporu'na göre; Dünyada 
ortalama 1 milyar yetim, öksüz ve 

sosyal yetim yaşıyor. 400 milyon 
yetim çocuğun yanı sıra, her gün 
10 bine yakın çocuk yetim kalıyor. 
Yerinden edilen 40 milyona yakın 
çocuk kamplarda veya sokaklarda 
yaşıyor.

İmkânı olan her Müslüman bir ye-
time sahip çıkmalı. Yetim ihtiyacını 
giderebiliriz maddi imkânımız olma-
sa da bir yetimin başını sevgiyle ok-
şayabiliriz.

Elide sensin yüreğide sen,
Aşıda sensin, arkadaşıda sen,
Annesi de sensin babası da sen,
Yüreklerine su serpen de sensin sen,
Merhametle uzanan el sen olmalısın 
sen,
Yetimin göz yaşını silecek olan 
sensin sen.
Kimsesizin kimsesi olabilirsin sen...

Peygamber Efendimize komşu ol-
mak isteyen bizler yetimlere sahip 
çıkmalıyız. Yetimlere uzanan mer-
hametli eller ve yürekler olalım.

Selametle kalın.

Yetimlere  Sahip  Çıkmalıyız!

Hayat
Dersleri

Havva Singin 
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Sağlığı ve 

mutluluğu beraberinde 

getirecek, nice umut dolu, 

güzel bir yıl dileriz.

www.7guen.de
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UID Berlin Kadın Kolları Başkanı Hü-
meyra Çiftçi yapmış olduğu açıklama-
da;1

1- KADIN KADINA SOHBET 
TADINDA BULUŞMALAr

UID Berlin Bölge Kadın Kolları teşkilatı 
olarak sohbet tadında bir tanıtım ve ta-
nışma toplantısının yenisini düzenledik.
Geleneksel Türk Kahvesi eşliğinde ara-
mıza yeni katılan gönüllü hanımlarla 
tanıştık, hasbihal ettik, kendimizi ve fa-
aliyetlerimizi tanıttık. 2023 yılına girer-
ken Berlin Bölgemizde bizi duymayan, 
tanımayan kimse ve dokunmadık gönül 
bırakmamak üzere tanıtımlarımıza hız 
kesmeden devam edeceğiz.
Uluslararası Demokratlar Birliği kısaca 
UID teşkilatı olarak dünya çapında bü-
yük bir aileyiz ve gün geçtikçe aramı-
za yeni Gönüllüler katarak büyümeye 
devam ediyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle 
memnun ediyor.

2- GÖNüLLLErE YOLCULUK

Gönülllere Yolculuk projemiz kapsa-
mında UID Berlin Bölge Kadın Kolları 
olarak yoğun bir şekilde ev ziyaretlerine 
devam ediyoruz. 
Gittiğimiz evlerde Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selam-
larını iletiyor, yurtdışındaki vatandaş-
larına gönderdiği mektubunu da ev 
sahiplerine ulaştırıyoruz. Vatandaşları-
mızın sorunlarını ve taleplerini dinliyo-
ruz, Gittiğimiz her evde bize göstermiş 
oldukları samimiyet ve misafirperver ev 
sahiplikleri için her birine ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum.

3- ÖZEL İNSANLAr E.V. ZİYArETİ 

Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü 
vesilesiyle UID Berlin Bölge Başkanı 
Hümeyra Çiftçi Kadın Kolları AR-GE ve 
Eğitim Başkanımız olan Özel İnsanlar 
e.V. derneği Kurucu Başkanı Nuray Ars-
lan ile aile merkezlerinde “Özel Anneler-
le” bir araya gelip projelerini ve müjde-
lerini dinledi.

UId Berlin Kadın Kollarından Haberler

Günün en güzel haberi Özel ailelere bir 
Umre Ziyareti müjdesinin açıklanma-
sıydı.  Program sonunda günün anısına 

aile fotoğrafı çekildi. Başkanımızın de-
ğerli çalışmalarını takdir ve başarılarının 
devamını diliyoruz.
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İnsanî yardım kuruluşu 
Hasene International “Ye-
timi yetim bırakma” mot-
tosuyla sürdürdüğü Yetim 
Projesi kapsamında bin-
lerce yetime destek olma-
ya devam ediyor. 

Dünyanın farklı ülke ve bölgele-
rinde tüm olumsuz şartlara rağ-
men hayata tutunmaya çalışan 
yetimleri desteklemek, onların 
eğitim başta olmak üzere, farklı 
ihtiyaçlarını karşılamak, geçimle-
rine katkı sağlamak amacıyla yü-
rütülen proje ile 13 binden fazla 
yetime ulaşılıyor. Savaşlar, doğal 
afetler, kazalar ve farklı neden-
lerle babasını kaybeden, desteğe 
muhtaç çocukların ihtiyacını gi-
deren Hasene, gönüllü gözlem-
cileri aracılığı ile yıllık düzenli bir 
şekilde yetimleri ziyaret ediyor.
Berlin’den Hasene Berlin sorum-
lusu Murat Şekerci, IGMG Berlin 
icra üyesi Akif Özsoy, Fransa böl-
gesinden Veli Karagöz, Hollanda 
bölgesinden Faruk Halıcı ve ben 
deniz Menderes Singin Afrika’nın 

Cibuti devletine gittik. Amacım 
sadece gazetecilik değil yetimleri 
yerinde görmek ve onlara sahip 
çıkmak.

Cibuti Hakkında

Cibuti, çoğumuzun haritada ye-
rini bulamayacağı bir ülke. Cibu-
ti kuzeydoğu Afrika’da Umman 
Denizi’ne bağlı Aden Körfezi ve 
Kızıldeniz kıyısında yer alan ve 
halkının yüzde 95’i Müslüman 
olan bir ülke. 27 Haziran 1977 yı-
lında bağımsızlıklarını ilan edene 
kadar Fransız sömürgesi olan bir 
ülke. Resmi dili Arapça ve Fran-
sızca. Başkentleri ise ülkenin 
ismi ile aynı Cibuti.
Dünyanın en fakir, en çok yoksul-
lukla ve açlıkla mücadele eden 
Somali, Etiyopya ve Eritre’ye 
komşu. Nüfusu bir milyon bile ol-
mayan Cibuti’de açlık ve yoksul-
luk komşu ülkelerinden farksız.
Yüzölçümü 23 bin 200 kilometre 
kadar. Mukayese etmek açısın-
dan Hollanda’nın tam yarısı kadar 
toprağa sahip. Hollanda 17 mil-
yon insanı beslerken, Cibuti’nin 

HASene 
Yetimleri 

Sevindirdi
Cibuti

MENDErES 
SİNGİN

Murat Şekerci

Akif Özsoy - Menderes Singin
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bir milyon insanı açlık 
ve sefalet içinde... Gelir 
kaynakları bir yana Cibuti 
halkı yaşayabilmek, te-

miz bir bardak su içebilmek 
için dünya ülkelerinin yardı-
mına muhtaç.

Afrika’daki yetimler 
dört gözle yardımları-
nızı bekliyor

Cibuti’ye yardım eden ülke-
ler arasında en fazla yardım 
Türkiye’den, Avrupa’dan ve 
özellikle Avrupalı Türkler-
den…
Ülkede içme suyu en büyük 
sorun. Zaman zaman Avru-
palı Türkler çeşitli yardım 
kuruluşları aracılığı ile ülke-
de kuyular açarak Cibutili-
lerin hayatta kalmaları için 
yardımlar yapıyor.
İlk defa gittiğim Afrika kıta-
sının Cibuti ülkesini yerin-
de gördük. Zenginler gene 
zengin açlar her yerde aç. 
Fakirlik yoksulluk kelimeleri 
onların yanında sıfır kalır...
6 gün kaldığımız Cibuti’de 
yetim çocukları kucakladık. 
Onların sevinci ile sevindik. 
Hayatımda hiçbir zaman 

unutamayacağım anlar ya-
şadım. İnsanları sevindir-
mek o kadar güzel ama sa-
dece birkaç günlük. Aralık 
ayında 35 derece sıcaklık 
var. rehberimiz Muham-
med ve Abdullah kardeşle-
rim kaldığımız sürece bize 
her türlü desteği verdiler.
Yetim çocuklarla maç yap-
manın keyfini yaşadık. Bir 
şeker ile ne kadar çok mut-
lu olan çocuklar gördüm. 
Suya hasret çocuklar, sev-
giye muhtaç yetimler gör-
düm. İnanın çaresizlikten 
bazen bir köşeye çekilerek 
duygu dolu anlar yaşadım...

İyiki Hasene Derneği 
ile yetim buluşmasına 
katıldım. Sizlere tavsi-
yem mutlaka bir yetime 
sahip çıkın... Allah bize 
verdi, biz de uzaklarda-
ki yetimlere verelim... 

Oradan ayrılırken nimetin 
ne kadar değerli olduğunu 
ve hele suyun ne kadar kıy-
metli olduğunu anladım.
Kara kıtanın kara çocukla-
rını bir ömür boyu unutma-
yacağım...
Vererek mutlu olalım!
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Hz. Ebu Hüreyre (R.A)’dan bildirildiğine 
göre rasulullah (S.A.V) şöyle buyur-
muşlardır: “Kendi yetimini veya baş-
kasına ait bir yetimi gözetip kollayan 
kimseyle ben cennette şöyle yan yana 
bulunacağız.” Hadisi bize aktaran 
Malik bin Enes, Peygamber (S.A.V)’in 

yaptığı gibi işaret parmağıyle orta par-
mağını gösterdi. (Müslim, Zühd 42)
Hasene Yardım Derneği ile ‘Yetim Bu-
luşması’ için Cibuti’ye gittik.  Bu çocu-
ğa Hasene tarafından hazırlanan için-
de şeker ve balon bulunan bir torbayı 

hediye ettim. Çucuğun yapmış olduğu 
ilginç sevinci ömrüm boyunca unut-
mayacağım!
Bizim Berlin Dergisi 
Genel Yayın Yönetmeni 
Menderes Singin

Foto: Menderes Singin

www.alfa24.de

SERVICE PARTNER

ALFA24 Hotelservice & Gebäudereinigungs GmbH
Schwedenstr. 9 · 13359 Berlin
Tel:  030 991 948 800 · info@alfa24.de

Hotelservice
Glas- und Rahmenreinigung 
Unterhaltsreinigung
Garten- und Grünanlagenpflege
Winterdienst
Baureinigung 



16 Ocak 2023

Wir liefern
& Montieren

Premium & moderne 

Wasserfilter-
anlagen direkt 
vom Hersteller

Wir sind Ihr Wasserfilter 
Großhändler des Vertrauens

w w w. c i t ya q u a . d e

i n fo @ c i t ya q u a . d e

G e r i c ht s t ra ß e  5 2 A ,  
1 3 3 4 7  B e r l i n

0176 56 32 32 92 Werden Sie zum 
Unternehmenspartner

Treten Sie der City Aqua  Familie 
bei und profitieren Sie vom 
besten Preis/Leistungsverhältnis

Europaweite Lieferung

Eine große Auswahl
an Zubehören

140€
160€

25
0€

200€



17 Ocak 2023

Wir liefern
& Montieren

Premium & moderne 

Wasserfilter-
anlagen direkt 
vom Hersteller

Wir sind Ihr Wasserfilter 
Großhändler des Vertrauens

w w w. c i t ya q u a . d e

i n fo @ c i t ya q u a . d e

G e r i c ht s t ra ß e  5 2 A ,  
1 3 3 4 7  B e r l i n

0176 56 32 32 92 Werden Sie zum 
Unternehmenspartner

Treten Sie der City Aqua  Familie 
bei und profitieren Sie vom 
besten Preis/Leistungsverhältnis

Europaweite Lieferung

Eine große Auswahl
an Zubehören

140€
160€

25
0€

200€

Berlin Emir Sultan Camii eski 
Başkanı Sadettin ve Bahri 
Deniz kardeşlerin Muhterem  
babaları Nezir Deniz  82 ya-
şında  hakkın rahmetine ka-
vuştu.
Berlin Mevlana Camii’nde bir 
ilk gerçekleştirildi.
Berlin Mevlana Camii’nde kı-
lınan cenaze namazına IGMG 
Genel Başkanı Kemal Ergün 
katıldı. Berlin Mevlana Ca-
mii bir ilke imza attı. Mevla-
na Camii’nde ilk defa cenaze 
namazı kıldırıldı. 
Berlin’de STK başkanları, 
hocalar ve kalabalık bir va-
tandaş topluluğunun işti-
rak ettiği cenaze namazını 
IGMG Genel Başkanı Kemal 

Ergün kıldırıdı. Kemal Ergün 
nasıl yaşarsanız o şekilde 
ölürsünüz. Nezir amcamıza 
Allah’tan rahmet diledi. Ce-
maattan helallik istedi. Oğul-
ları Sadetin Deniz ve Bahri 
Deniz  başsağlığı dileklerini 
kabul ettiler.
Nezir Deniz’in oğlu Sadettin 
Deniz’den Allah’ın rahmetine 
kavuşan babasını kısaca an-
latmasını istedik. 
Deniz; ‘’Babam 1940 yılında 
Konya’nın Kulu ilçesinin Ya-
naşlı köyünde dünyaya gel-
miş.
1969 yılında Avusturya’nın 
başkenti Viyana’ya oradan 
da 1971 yılında Münih’e yer-
leşmiş. Daha sonra 1973 yı-
lında Berlin’e geldi. 20 sene 
bir fabrikada çalıştıktan son-

ra 1993 yılında emekli oldu. 3 
kız 2 erkek toplam 5 çocuğu 
var.
Babam, 1990 yılından beri 
Emir Sultan Camii üyesiydi. 
Babam, sakin, kendi halinde 
ve mülayim bir müslümandı. 

Allah rahmet etsin. Mekan-ı 
Cennet Olsun’’
Bizim Berlin Dergisi olarak 
Nezir Amcamıza Allah’tan 
rahmet yakınlarına sabırlar 
diliyoruz. 
Mekan-ı Cennet Olsun!

Cenaze Namazını IGMG Genel Başkanı 
Kemal Ergün Kıldırdı.

nezir deniz Hakk'a 
Yürüdü

Nezir Deniz               Sadettin Deniz
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2023 

Yeni Yılınızı

tebrik eder,

mutluluklar

dileriz
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Gelecek yıl kuruluşunun 
35. yılını kutlayacak olan 
BKTMD Korosu, her kon-
serinde olduğu gibi yine 
anlamlı bir müzik etkinli-
ğine imza attı.

“Engelli olmak bir kusur de-
ğildir!.. Engelli olmak, engel 
değildir!.. En büyük engel 
sevgisizliktir.  Asıl engelli-
ler, karşılarına çıkan engeli 
geçemeyenlerdir. Engelli in-
sanlara saygı, insanlığa say-
gıdır.”
Yazmaya başlayalı yarım 
asırı çoktan geçmiş bir in-
san olarak; doğuştan gelen, 
ya da sonradan olan en-
gelleriyle yaşayan insan-
ları anlatmayı, yaşadıkları 
zorluklara dikkat çekmeyi, 
yaşamın her alanında eşit 

haklara sahip olmaları ge-
rektiğini ve onları daha iyi 
anlamayı betimleyen, binler-
ce cümleden birkaç tanesi 
üstte yazdıklarım.
Gelecek yıl kuruluşunun 
35. yılını kutlayacak olan 
ve kurulduğundan bu yana 
yıllardır başarılı konserlere 
imza atan Berlin Klâsik Türk 
Müziği Derneği (BKTMD); 
3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nde engelli insanların 
yaşamlarında “Farkında-
lık yaratmayı teşvik etmek 
amacıyla” diyerek; “Sevgi 
Varsa Engel Yok” özdeyişi 
adı altında yine çok anlamlı 
bir konsere imza attı.
500 civarında Berlinli müzik-
severin katıldığı ve sunumu-
nu Halim Özkal’ın üstlendiği 
Bat-Yam-Platz‘daki Geme-
inschaftshaus Gropiusstadt 
Kültürevi’nde düzenlenen 
konserin konukları arasında; 
Berlin Başkonsolos Muavini 
Bilal Çamlık ve Hülya hanım, 
Berlin Eyalet Parlamento-
su Sosyal Demokrat Par-
ti (SPD) Milletvekili Orkan 
Özdemir ve annesi Hamide 
Saygılı, Berlin-Brandenburg 
Türkiye Toplumu Sözcüleri 
Ayşe Demir ve Safter Çınar, 
BKTMD’nin Onursal Baş-

kanlarından Mehmet Tezcan 
ile Berlin kardeş koroların 
başkanları ve temsilcileri, 
Berlinli iş insanları ve sivil 
toplum kuruluşlarının tem-
silcileri de vardı.
Konserin birinci bölümü 
Dede Efendi’ye ayrılmıştı
18. yüzyılın yetiştirdiği 
Klâsik Türk Müziği’nin Ha-
mamızade Dede Efendi’yi 
çok kimse tanımaz ama 
size ‘Yine bir gül nihal aldı 
bu gönlümü‘ veya ‘Ey büt-i 
neva‘ ya da müzikallere bile 

konu olan, Yine neş’e-i mu-
habbet‘desem; dinlemeyen 
var mı acaba?
Tatyos Efendi’nin Rast Peş-
revi ile başlayan konserin 
birinci bölümü öncesi ikinci 
başkan İlknur Gümüş kısa 
bir ‘Hoşgeldiniz‘ konuş-
ması yaptı. Bu bölümde 
koro Dede Efendi’nin rast, 
hicaz, bestenigâr, gül‘izar 
ve şehnaz eserlerini okur-
ken, ‘Mah yüzüne âşikanım‘ 
adlı eseri Gökhan Çiçek, ‘Ey 
büt-i nev edâ‘yı Handan 
Doğan ve ‘Ben seni sev-
dim seveli‘ adlı bestenigar 
şarkıyı Yeşim Demirel solo 
olarak seslendirdiler. Bu 
eser öncesi Berlinli sanatçı 
Mustafa İçme’nin (keman) 
bestenigâr; daha sonra 
Türkiye’den konuk sanatçı-
lar Serkan Halili (kanun) ve 
Sercan Halili (klâsik kemen-
çe) kardeşlerin icra ettikleri 
rast ve hicaz giriş taksimleri 
ile yorum kattığı girinci bö-
lüm Dede Efendi’nin ‘Gönül 
Durmaz su gibi çağlar‘ adlı 
şehnaz şarkısı ile sonra erdi.

“Sevgi varsa engel 
Yok” konulu konser

Berlin Klâsik Türk Müziği Derneği 
(BKTMD) Korosu'ndan
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03- ikram-ipek-ZEYT‹N-reklam.pdf   1   17.10.2019   10:13 Semineri veren uzman klinik psi-
kolog Nisa Ayyıldız Salha ‘’Haya-
tın akışı içerisinde hep insanlarla 
muhatap oluruz ve insanların dav-
ranışları, sözleri, bakışları, imala-
rından etkilenir ve “benim hakkım-
da ya kötü düşünürse” kaygısı ile 
bazen istemediğimiz halde yaparız 
birçok şeyi. İhlal ettiririz kendimi-
zi. Kendi duygumuzu duymadan 
hareket ede ede iyice uzaklaşırız 
benliğimizden. Oysa sınırlar bunun 
için vardır diyor. Kendi duygumuza 
uymuyorsa hayır diyebilmek ge-
rekiyor. Bununla birlikte bize hayır 
denmesini doğal karşılayabilmek 
karşılıklı ilişkilerin çok daha sağlıklı 
olmasını sağlar. Bu sınırları çizebil-
mek için bazı gerekli, hayır içeren 
cümleleri ezberlemek gerekiyor’’ 
dedi.

mÜSiAd Berlin 
Kadın Kolları Seminer 
düzenledi

Yapılan açıklamada;
Psikolojinin günlük hayatımızı ruh 
sağlığı ile yaşamak, rahatsız olan-
ları tanımanın ne kadar önemli ol-
duğunu gören katılımcılar yine yo-
ğun şekilde sorularla ve anlattıkları 
tecrübelerle yine muhteşem bir et-
kinliğe katkıda bulundular. MÜSİAD 
Berlin Kadın Kolları Başkanı Sultan 
Bayrak bu yoğun ilgiden ve aktif 
katılımdan dolayı seminerler dizi-
sinin aynı sıklıkla devam edeceğini 
belirtti.

Sultan Bayrak (solda) Nisa Ayyıldız Salha (sağda)
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10 Aralık insan hakları gününde Çin hükumetinin uyguladığı 
soykırım politikası protesto edildi. Dünya İnsan Hakları Günü 
münasebetiyle Alman kuruluşlarının da katıldığı protesto 
yürüyüşü yapıldı. Berliner Dom’dan başlayan yürüyüş Berlin 
Brandenburger Kapısında bir mitingle son buldu.

Mitinge her milletten insanlar iştirak etti. Doğu Türkistan‘daki 
insanlık dışı uygulamaları Çin zulmü altında inleyen Tibetli-
ler, Hong Konglular, Tayvanlılar, Çinlilerle beraber Berlin’de 
Dünya’ya haykırıldı.
Mitingde ‘İnsan Hakları ekonomik çıkarlardan önde gelir’ slo-
ganı atıldı.
Çin’in işgal ettiği Doğu Türkistan’da 3 milyon Uygur Türkü’nün 
çalışma kamplarında toplandığı, yaşam haklarının tanınmadı-
ğı, bütün Doğu Türkistan’ın açık hava hapishanesini andırdığı, 
Tibet ve Doğu Türkistan’da Çinlilerin yerleştirilip asimile poli-
tikası uygulandığı anlatıldı. Brandenburger Tor’daki mitingde 
bütün konuşmacılar ADALET, DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI, 
BARIŞ, ÖZGÜRLÜK ve İNSANCA YAŞAMAK istediklerini be-
lirttiler. Batılı ülkelerin Çin ile ilişkilerinde ve ticaretlerinde bu 
kriterler için baskı yapmaları gerektiği vurgulandı.

Berlin'de Çin Zulmüne Karşı Ortak direniş
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Eğitimci
AHMET YILMAZOĞLU

Bismillah ile ...

Sözlükte "yalnız olmak, tek başına kalmak" 
anlamındaki  "yütm" kökünden türeyen  "ye-
tim" kelimesi, çeşitli nesnelerin tekliğini ifade 
eder.

Bu anlamda babası ölmüş çocuğa yetim 
dendiği gibi, hem anneyi hem babayı kaybe-
dene de yetim denmiştir.

Yetim kelimesi belkide içimizi en çok acıtan 
kelime. Adeta çatısı uçmuş ev misali koruma-
sız.

Dostlarım !. Sizin de aklınıza ilk gelen Efen-
dimiz oldu mu ?  

Hayatı boyunca hiç  "baba" diyemiyen Efen-
dimiz !.. 

Belki de her baba sesini  duyunca  yüreği 
sızlayan Can Nebî.

Kıyamete kadar yetim olacak. Baba diyemi-
yen masumlar. Babasının elinden tutup, giden 
çocukları gördükçe; yüreği burkan yetimler !... 
Yetimin ne büyük  yürek acısı olduğunu ancak  
yetimler bilir.

YETİMİ; YETİM BIrAKMA !..

Konunun önemini  anlamak için Rabbimiz 
Kur'an-ı Kerim'in  22 Ayetinde yetime temas 
ederek büyük kaideler koymuştur. Yetimin ko-
runması, itilip kakılmaması, malî yönden des-
tek çıkılmasını, yetimleri doyurmayı Rabbim 
bizden istemektedir.

Duha Sûresinin 9. Ayetinde "Yetime gelince 
sakın onu üzme" İlahi hitabıyla karşı karşıya-
yız.

Efendimiz Medine  döneminde devlet gelir-
lerinden ganimetin yetimlerin de hakkı oldu-
ğuna hükmetmiştir. Yetim malı yemek en bü-
yük günahlardan sayılmıştır.

Yetimi ;
Yetim  BIrAKmA !!!

Yetimine  bakmayan  toplum me-
deni toplum olamaz.

Zekat verileceklerin içinde yetim 
geçmez. Çünkü yetime bakmak o 
müslümanların öncelikli görevidir.

Yetimliği  bizzat yaşayan  Efendi-
miz pek çok Hadisi Şerifinde yetimin 
korunmasını biz ümmetine emreder.

Bir defasında  Efendimiz; şehadet 
parmağı ile orta parmağını birleş-
tirerek "yetimi koruyup gözetenle 
cennette böyle yan yana  olacağız" 
buyurarak bize büyük bir müjde ve-
rir. İbn-i Mace 'Edeb' 6

YETİMİ HİMAYE FArZ-I 
KİFAYEDİr !..

Fakihlerimiz (alimlerimiz) yetim-
leri himaye edip yetiştirmek, onları 
topluma katmak Farz- Kifaye olarak 
hükmetmişlerdir. Bu sorumluluk ya-
kın akrabaların ve tüm müslüman-
ların üzerine düşer.İslam hukukun-
da velisi olmayanların velisi devlet 
başkanının koruması, yetiştirilmesi 
ve topluma kazandırılması en bü-
yük görevlerindendir. Bir beldedeki 
yetimlerin korunması oradaki müs-
lümanların sorumluluğu altındadır.

Anne babaların müslüman olup 
olmamasına bakılmaksızın yetim 
çocuklara sahip çıkılması gerekir.

EY YETİMLEr !. SİZ BİZİM 
BErEKETİMİZSİNİZ !!!

İslam Tarihi boyunca kurulan tüm 
devletlerimizde; yetim konusunda  
çok hassas davranmışlardır.

Efendimiz döneminden günümüze 
kadar bu hassasiyet devam etmiştir.

Osmanlı döneminde yetimler en 
güzel şekilde himaye edilmiştir. Ye-

timler için  vakıflar kurulmuş, tüm 
sosyal güvenceleri koruma altına 
alınmıştır.

1873 de kurulan Dârüşşafaka ye-
timlerin eğitim ve himayesine yöne-
lik bir anlayışın ürünüdür.

"ISLAHHÂNE"ler toplumda büyük 
bir görevi icra eden müstesna ku-
rumlardır.

EY YETİMLEr !. SİZ BİZİM 
İMTİHANIMIZSINIZ !!!

Şu zaman da yeryüzünün ne ka-
dar yetimi varsa; bu günün müslü-
manlarının imtihanıdır.

Efendimiz "Müslümanlar arasın-
da en hayırlı ev, içinde yetime iyilik 
edilen ve ikramda bulunulan evdir. 
Müslümanlar arasında en şerli ev de 
içinde yetime fenalık edilen evdir." 
[Et Tergıb vet Terhib 3/348]

Dünyayı bir ev olarak kabul edip 
ve o ev içerisinde yaşayan yetimlere 
sahip çıkmak  Nebevî bir emirdir.

Pek çok sivil toplum kuruluşu ye-
timlere sahip çıkma noktasında  ça-
lışma yapmaktadır. Rabbim yâr ve 
yardımcıları olsun.

İslam Toplumu Milli Görüş ola-
rak "Yetim projelerimizle" dünyanın 
neresinde yetim varsa; o yetimlere 
el uzatan, ihtiyaçlarını gidermeye 
çalışan, yetiştirilip topluma kazan-
dırılmaya çalışılan bütün çalışmalar, 
müslüman kardeşlerimizin desteği 
ile devam etmektedir.

Ne mutlu !. Yetimi koruyan, kol-
layan, yardım elini uzatan, başını 
sevgiyle okşayan topluma hazırla-
yan ve Efendimizin  müjdesine nail 
olup, Cennette En Sevgili ile beraber 
olana...
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GIDA TOPTANCISI
Lebensmittel § Grosshandel

www.ikram-food.de

Flottenstrasse 24c - 
13407 Berlin
info@ikram-food.de

Wir beraten Sie gerne!

(030) 398 85 216

Anadolu'dan gelen lezzet
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TBMM Yaşlıların sorunlarını araş-
tırma komisyonu ile Berlin’de bir-
çok STK temsilcileri bir araya ge-
lerek karşılıklı çok verimli istişare 
toplantısı düzenlediler.
Toplantıya, UID Berlin Bölge Baş-
kanı Sinan Kaplan, Kadın Kolları 
Başkanı Hümeyra Çiftçi, Turkuaz 
Yaşlı ve Hasta Bakım şirketi sahi-
bi Esra Çelik ve AK Parti Almanya 
Temsilcisi Meryem Göka hanım ile 
birlikte katıldılar.
Komisyon Başkanı AK Parti İstan-
bul Milletvekili ErOL KAYA berabe-
rinde AK Parti Ankara MV. LüTFİYE 
SELVA ÇAM , AK Parti Adıyaman 
MV. Av. İBrAHİM HALİL FIrAT, 
MHP Kahramanmaraş MV Dr. SE-
FEr AYCAN ve Ankara Üniversitesi 
Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. EMİNE ÖZMETE'ye değerli is-
tişare ve verdikleri bilgiler için çok 
teşekkür ederiz.

UId Berlin Kadın Kolları, yaşlıların Problemleri 
için istişare 
toplantısına 
katıldı

Mobil:  0163 -70 77 300
menderessingin@gmail.com

Haber ve Reklamlarınız için

mendereS
SinGin
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Evde Bakım Hizmetlerinde 
Güvenilir Kuruluş!

   Für alle Bezirke Berlins

Ambulanter Pf legedienst  
PflegedienstMitte®

Gündüz
Bakım Evi

AMACIMIZ
Bakıma muhtaç bireylerin
yaşam kalitesini artırmak

•
Sosyal hayata aktif 

katılımlarına katkı sağlamak
•

Evinizden alıp tekrar 
geri götürüyoruz

•
Türkçe ve Almanca 
konuşan tecrübeli 

bakıcılar

TagespflegeNeukölln
Schudomastr. 11 • 12055 Berlin

Tel.: +49 (0)30 - 629 29 543
Fax: +49 (0)30 - 629 29 544

info@tagespflege-neukoelln.de

Leben mit Vertrauen  
TagespflegeNeukölln®

Pflegedienst Mitte
Bergfriedstr. 20 • 10969 Berlin

Tel.: 030 - 695 694 64
Fax: 030 - 695 694 65

info@pdmitte.de
www.pdmitte.de

Persönliche Beratung 
Zur Beratung kommen wir gerne

 auch zu Ihnen nach Hause. 

24 Stunden 
erreichbar 

Überall in Berlin
 Für alle Bezirke

Evinizdeki    
       Huzur!
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mekke'nin Fethi
Mekke’nin fetih günü yaklaşıyor, her-
kes bir şeyler yazacak, diyecek ama 
asıl olan fetihte apaçık bir Zafer var 
onu anlamak lazım.

Hicri 19 ramazan 8 / Miladi 10 Ocak 
630...

Mekke’nin Fethi’nin yaklaştığı şu gün-
lerde almamız gereken çok önemli bir 
nokta varki oda  yürek fethi için işte 
onun için bazı şeyleri görmek lazım-
dır.

Peygamber efendimizin komutasın-
daki 10 bin kişilik İslam ordusu ses-
sizce Medine’den Mekke’ye 25 km. 
Uzaklıktaki Bugün Fetih Mescidinin 
bulunduğu, 10 bin ateşin yakıldığı 
Cumum’a geldi..

Müslümanların bu gelişi, sessiz gelişi 
Mekkelileri korkutmuş çünkü Hudey-
biye anlaşmasını kendi elleriyle ge-
çersiz kılmışlardı..

Mekke’nin Lideri Ebu Süfyan çıktığı 
keşifte arkadaşları ile öncü birlik ta-
rafında Mekke dışında yakalanmış ve 

sabaha kadar kaldığı çadırda Müslü-
manların Efendimize olan bağlılığına 
gözleri ile şahit olmuştur. Sabahında 
yapılan görüşmelerde tereddütüne 
rağmen Müslüman olmuş ve o sabah 
Mekke’yi teslim edeceği ve direneme-
yeceğini anlaşılmıştır..

Bunu hanımı Hinde dediği sözlede 
anlıyoruz... “Körmüşüz gözümüzün 
önündekini, aha şurda kapı komşu-
muzu Muhammedi göremedik.”

Aslında kör olanlar her dönemde var. 
Ve bunların pişmanlığı o değeri kay-
bettikten sonra başlıyor.

Kaybetmeden başarıyı, insanlığı gör-
mek için Ali olmak, Ebu Bekir olmak, 
Bilal olmak, Ammar olmak, ibni Me-
sud olmak gerekir...

Bugün buna ne de çok ihtiyacımız var 
biliyormusunuz.

Görmek için bakmak gerekir.

Fetihteki inceliği anlamak gerek. İşte 
fetih o zaman yüreğimizde devrim 
yapar.

Bahattin AKYÖN
T.C. Cidde Başkonsolosluğu 

Basın Ataşesi

“
”

        “Körmüşüz gözümüzün 
önündekini, aha şurda kapı 
komşumuzu Muhammed'i 
göremedik.”
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Baklava & Kaffeespezialitäten
handgemachte unde ausgewählte
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Baklava & Kaffeespezialitäten 1) AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
desteklenen „TrC3 Bölgesi’nde Genç 
İstihdamının Teşviki için Teknik Des-
tek“ projesi kapsamında Berlin’de bu-
lunan Dicle Kalkınma-Ajansı Delegas-
yonu Eğitim Ataşeliğimizi ziyaret ettiler. 
Ziyaret kapsamında Başkonsolosumuz 
Sayın rıfkı Olgun Yücekök ve Eğitim 
Ataşemiz Sayın Prof. Dr. Erdal Tanas 
Karagöl’e proje hakkında bilgi veren 
delegasyon toplu fotoğraf çekiminin 
ardından Başkonsolosluğumuzdan ay-
rıldılar.

2) Berlin ve civarında öğrenim gören 
dil kursu, yüksek lisans ve doktora 
öğrencileriyle DİTİB Merkez Camii 
Konferans Salonunda bir araya ge-
len Eğitim Müşaviri V. Sayın Prof. 
Dr. Erdal Tanas Karagöl öğrencilerle 
eğitim hakkında bir söyleşi gerçek-
leştirdi.

3) BWK ve VMW ortaklaşa ‘Eğitimde 
mükemmellik ve çeşitlilik Projesi” ka-
zananları için ödül töreni düzenlendi.
Berlin Kreuzberg Mesleki Eğitim Mer-
kezi (BWK-Bildungswerk in Kreuzberg) 
ve Göçmen İşletmeler Birliği (VMW); 
Almanya Federal Eğitim ve Araştırma 
Bakanlığı, Spreebogen ve Humboldtha-
fen, Hauptbahnhof (ana tren istasyo-
nu) ve Charité hastanesi arasında yer 
alan sergi, toplantı ve etkinlik salonu 
Futurium’da ‘Eğitimde Mükemmellik ve 
Çeşitlilik Projesi - (EuVidA)’nin kaza-
nanlarını onurlandırmak üzere şenlikli 
bir ödül töreninde bir araya geldi.

Berlin Başkonsolosluğu eğitim Ataşeliği 
etkinlikleri

4) T. C. Berlin Başkonsolosu rıfkı 
Olgun Yücekök ve Berlin Büyükel-
çiği Eğitim Müşavir Vekili Prof. Dr. 
Erdal Tanas Karagöl ile yaklaşık 350 
konuğun katıldığı törende, sunucu 
Nina Moghaddam’ın sıcak karşı-
laması ve genç sanatçı  rIIVA’nın 
performansının ardından Federal 
Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’ndan 
(BMBF) Dr. Ingo Böhringer açılış ko-
nuşmasını yaptı ve genç izleyicileri 
selamladı.

5) 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabu-
lü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma 
Günü etkinlikleri kapsamında dü-
zenlenen “İstiklal Marşı Özel Sa-
yısı Gazete Tasarımı Yarışması” 
sonucunda dereceye giren Nisa 
Kaya ve ailesi Eğitim Ataşemiz Sa-
yın Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl’ü 
ziyaret etmiştir.
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F A H R S C H U L E

20
J A H R E

Wir wünschen Ihnen Spaß in der
Ausbildung und Erfolg in der Prüfung

gut
   betreut
Verbands-
         Fahrschule

LKW & PKW Ausbildung

Yapılan ziyaret ile ilgili Aziziye Cemiyeti başkanı 
Fevzi Mercan bir açıklamada bulundu.
‘’T.C. Berlin Başkolosu sayın r.Olgun Yücekök beyi 
makamında Camimiz adına üç kişilik bir heyetle ziyaret 
ettik. Bizleri çok nazik bir şekilde karşıladı ve ikram-
da bulundu. Biz de Aziziye Camii olarak yapmış oldu-
ğumuz faaliyetler hakkında kendilerine bilgiler verdik. 
13 Ocak 2023 tarihinde yapacak olduğumuz “Gönüller 
Köprüsü “ adlı salon programımıza davet ettik. Ziya-
retimizin sonunda Sayın Yücekök’e camimizin hediye-
sini takdim ettik. Ziyaret heyetimizde Ganim Authman, 
M.Ali Sabancı ve Cemiyet Başkanı Fevzi Mercan olarak 
ben hazır bulundum. Bizleri kabulünden ve ikramların-
dan dolayı teşekkür ediyor ve hizmetlerinin devamını 
diliyoruz.’’ 

Aziziye Cemiyeti
Başkonsolos 

Yücekök’ü  “Gönüller 
Köprüsü” Programına 

davet etti

Haber ve Reklamlarınız için

mendereS SinGin

Aylık Haber & Reklam Dergisi

Mobil:  0163 -70 77 300
menderessingin@gmail.com
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Neubau
      Altbausanierung
            Sanierungsarbeiten

Bundesallee. 20 • 10717 Berlin
Tel.: 030 - 216 95 45 • info@nas-berlin.com
www.nas-berlin.com

Nas Planung & Baumanagement 
GmbH & Co. KG
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Neubau
      Altbausanierung
            Sanierungsarbeiten

Bundesallee. 20 • 10717 Berlin
Tel.: 030 - 216 95 45 • info@nas-berlin.com
www.nas-berlin.com

Nas Planung & Baumanagement 
GmbH & Co. KG

Firma nAS Çalışanları Geleneksel 
Yemekte Buluştu
Berlin’in tanınmış firmalarından NAS Planung & Ba-
umanagement GmbH & Co. KG her yıl olduğu gibi 
2022 yılının son günlerinde çalışanları ile Türkiyem 
Restoran’da bir araya geldiler.

Aynı zamanda EUBA Berlin Yönetim Kurulu Üyesi 
olan Firma NAS’ın sahibi Ahmet Nas;
"Koca bir yılı devirdik, çok çalıştık ve çalışmaya da 
devam ediyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz iş ye-
meğimizde çalışanlarımızla bir arada olmayı istedik.

Türkiyem restoran’ın Sahibi Halil Kaya kardeşimize 
misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu 
mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan Bizim Ber-
lin Dergisine çok teşekkür ederiz. Gelecek yıl hepi-
miz için sağlık, refah ve adalet getirsin" dedi.
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Berlin türk Şehitlik Camii'nde 
duygusal veda
Berlin Türk Şehitlik Camii din 
görevlileri Ahmet Bayraktar - 
Merve Bayraktar ve Enes Abdul-
lah Cergel görev yeri değişikliği 
dolayısıyla buradaki görevlerin-
den ayrıldılar.
Berlin Türk Şehitlik Camii kon-
ferans salonunda düzenlenen 
veda programına Din Hizmetleri 
ataşesi, Eyalet birliği başkanı, 
din görevlileri, dernek yönetici-
leri, çeşitli sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri ve çok sayıda kadın-
erkek cemaat katıldı. 
Sunuculuğunu Muradiye camii 
din görevlisi Mehmet Savan’ın 
yaptığı program, Kocatepe camii 
din görevlisi Furkan Günesen’in 
okuduğu Kur’an-ı Kerim’le baş-
ladı. Eyalet birliği başkanı Yakup 
Ayar’ın ve Din hizmetleri ataşesi 
Dr. Emre Şimşek’in açılış ve se-

lamlama konuşmalarının ardın-
dan din görevlileri adına Merkez 
camii din görevlisi Mehmet Acar 
bir konuşma yaptı. Görev yap-
tıkları süre içinde hocalarımızla 
gayet güzel bir çalışma ortamı 
yaşadıklarını ve hocalarımızın 
birlikte el ele çalışarak camiye 
birçok katkıda bulunduklarını 
ifade etti. Bu emeklerinin neti-
cesi olarak halkımızın bu kadar 
teveccüh ve sevgi göstermesi-
nin de Allah’ın bir lütfu olduğu-
nu vurguladı. 
Daha sonra kürsüye çıkan Ber-
lin Türk Şehitlik Camii din gö-
revlisi Enes Abdullah Cergel 
camide bulunduğu süre içinde 
Türkçe ve Almanca olarak din 
hizmetlerini sunmaya çalıştığı-
nı ifade etti. 20 yıl önce öğrenci 
iken güzel Kur’an-ı Kerim oku-
ma yarışması finali için bu ca-

miye geldiğini ve Allah’ın bir lütfu olarak 20 yıl sonra 
din görevlisi olarak hizmet ettiğini vurguladı. Görev 
yaptığı iki yıl içinde güzel hatıralar biriktirdiğini söy-
leyen Enes Hoca, duygu ve temennilerinin ardından 
konuşmasını bitirdi.
Ardından veda konuşması için kürsüye Şehitlik camii 
din görevlisi Ahmet Bayraktar hoca çıktı. Ahmet hoca 
Berlin Türk Şehitlik Camii'nin öneminden bahsederek Enes Abdullah Cergel, Menderes Singin, Ahmet Bayraktar

Dr. Emre Şimşek Berlin Din Görevlileri
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3 Aralık engelliler haftası vesilesi ile düzenlenen DİTİB Berlin Eya-
let Kadın Birliği aylık sohbet ve kahvaltı programı yaklaşık 300 
kişilik bayan cemaatin katılımı ile gerçekleştirildi. 
Yapılan basın açıklamasında;
“Camide Ben De Varım” projesinin ev sahipliğini yapan DİTİB Ber-
lin Şehitlik Camii “Özel insanlar derneği” ile birlikte engelli kar-
deşlerimize kucak açtıklarını ve beraber el ele verince birçok ba-
şarıya adım attıklarını dile getirdiler. “Empati” adlı program Betül 
Tekgümüş hoca hanımın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. 
Dernek Başkanı Nuray Aslan ve anneleri temsilen konuşma ya-
pan Hülya Burak hanımefendi özel annelerin duygu ve düşünce-
lerine tercüman oldu. Günün sohbetini DİTİB Berlin Şehitlik Ca-
mii fahri hoca hanımı Meryem Burçak Büyükbaş hocamız yaptı. 
rabia Tüncel hocamızın da kapanış duası ile program sona erdi. 

“Camide Ben de 
varım” Buluşması

DİTİB Berlin Türk Şehitlik Camii’nde

Yoğun katılımdan memnuniyetini dile getiren DİTİB Berlin 
Eyalet Kadın Birliği Başkanı Sebile Uyanık, Özel İnsanlar 
Derneğine ve Başkanı Sema Keskin nezdinde katılım ger-
çekleştiren DİTİB Berlin Kadın Kollarına, UID kadın Kolla-
rına, hoca hanımlara ve tüm katılan hanım cemaate te-
şekkürlerini iletti.

konuşmasına başladı. Şehitlik camii her 
kesim ve milletten insanın ibadet ve ziya-
ret amaçlı olarak geldiği bir mabed. Dola-
yısıyla bu camide görev yapmak, verimli 
din hizmeti sunmak, insanlara rehberlik 
yapabilmek zor olmasıyla birlikte çok da 
önemli. 2 yıla yakın görev yaptığımız bu 
camiye geçmişten günümüze görev yap-
mış hocalarımızı, camiye emeği geçen 
herkesi vefa ve minnetle anıyorum. Yine 
görev süresi içinde Enes hocayla her 
şeyden evvel abi-kardeş gibi oldukları-
nı, uyumlu çalıştıklarını, birbirine destek 
olduklarını ve bu şekilde ancak caminin 
yoğun din hizmetinin altından kalkabil-
diklerini ifade etti. Meselenin gök kubbe-
de hoş bir sada bırakmak olduğunu ifade 
eden hocamız, görev süresi içinde gay-
retlerinin bu yönde olduğuna temas etti. 

Konuşmasının sonunda programa iştirak 
edenlerden helallik alan hocamız, kısa 
duanın ardından konuşmasını bitirdi.
Bu konuşmanın ardından plaket ve he-
diye takdimine geçildi. Fotoğraf çekimi-
nin ardından ikram ve sohbetle program 
sona erdi. 
Ahmet hoca bundan sonra Stuttgart böl-
gesi ravensburg DİTİB Mevlana Cami-
inde görevine devam edecek. Enes hoca 
ise Düsseldorf bölgesi Duisburg DİTİB 
Hüttenheim camiinde görevine devam 
edecek.
Bizim Berlin Dergisi olarak kıymetli ho-
calarımıza emek ve gayretleri için teşek-
kür eder, yeni görev yerlerinde başarılar 
dileriz.
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LVM-Versicherungsagentur 

Aziz Akseki
Residenzstraße 37-38 
13409 Berlin 
Telefon 030 49989430 
agentur.lvm.de/akseki

Aziz Akseki
Agenturinhaber

Emre Akseki
Versicherungsfachmann  
im Außendienst

Mukaddes Sahin
Leitung Office Management

Sascha Schwan
Selbständiger Versicherungs-
kaufmann im Außendienst

Eda Yapan
Versicherungskauffrau 
im Außendienst  

Serap Elevli
Agenturassistentin, Kunden- 
beraterin im Innendienst

Aylin Turp
Agenturassistentin 
Empfang

Gamze Akin
Versicherungsfachfrau, Kunden-
beraterin Schadenmanagement

Tarik Akan
Versicherungsfachmann  
im Außendienst

Merve Köse
Versicherungskauffrau, 
Kundenberaterin

Ugurcan Yilmaz
Versicherungsfachmann 
im Außendienst

Wir kümmern uns um Ihre 
 Versicherungs- und Finanzfragen!
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Wir kümmern uns um Ihre 
 Versicherungs- und Finanzfragen!
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WEFA Berlin ofisimizde her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kahvaltı 
etkinliğimizde bu ay Özel İnsanlar Derneği Başkanı Nuray Aslan ve ekibini, 
özel gereksinimli çocuğu olan aileleri, Berlin’deki iş kadınlarını ve hayırse-
verleri ağırladık. Yetim Sponsorluğu projemiz başta olmak üzere WEFA’nın 
faaliyetleriyle ilgili misafirlere bilgiler aktardık. Samimi bir atmosferde ger-
çekleşen etkinlikte Özel İnsanlar Derneği’nin çalışmaları da misafirlere ta-
nıtıldı. Misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. 

Wefa Berlin basın bürosu yapmış 
oldukları faaliyetler hakkında bir 
basın açıklaması yayınladı.
Berlin Alperen Ocakları’nın Engel-
liler Günü münasebetiyle düzenle-
diği etkinliğe katıldık. Özel İnsanlar 
Derneği Başkanı Nuray Aslan yap-
tığı sunumda engelli birey ve aile-
lerinin yaşadığı zorluklara değindi. 
Berlin Alperen Ocakları Kadın Kol-
ları Başkanı Nurten Kızıleniş’e ve 
ekibine misafirperverliklerinden 
ötürü teşekkür ederiz.

Wefa olarak düzenli olarak düzenlediğimiz kahvaltı etkinliğimize hayırse-
verlerimizin yanı sıra çeşitli STK temsilcilerinin eşleri de katıldı. İlgilerin-
den dolayı tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. 

Geçtiğimiz ay Berlin’de gerçekleştir-
diğimiz 6. WEFA Geleneksel Çocuk 
Şenliği etkinliğimize verdiği destek-
lerden ötürü D&P Parfüm sahibi Dilek 
Hanım’a teşekkür ziyareti gerçekleştir-
dik. Misafirperverliklerinden ötürü Dilek 
Hanım’a teşekkür ederiz.

WeFA Berlin'den 
Haberler

Berlin Alperen Ocakları

STK Temsilcileriyle kahvaltı

Özel İnsanlar
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Heilpraktikerin & Dipl.Theologin

Ganzheitliche Ernährungsberaterin

► Hacamat (yalnız bayanlar)

► Sülük terapisi

► Kısırlık (Kinderwunsch)

► Kadın hastalıkları 

► Ağrı terapisi (Schmerztherapie)

► Topuk dikeni

► Tiroid rahatsızlıkları 

► Beslenme ve diyet, kilo verme

► Kulak akupunkturu

► Zayıflama akupunkturu

► Neuraltherapie 

► Pneumatische Pulsation Therapie 

► Titan F4 Matrix Pulsation

► Gıdı eritme 
   (Doppelkinn Unterspritzung)

► Saç dökülmesi

► Cilt bakımı ve gençleştirme 

► Tıbbi Mesotherapie ve 
   Microneedling

Muayenehanemizde kadim tedavilerin 
yanısıra, dünya standartlarındaki en yeni 
sağlık teknolojisiyle de hizmetinizdeyiz. 

Berlinde hacamat Vusala Yilmaz0176 2463 8703 vusalayilmaz@gmail.com
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Ihr Betreuungs- und
Begleitdienst

DI ENST L E I S TUNGEN

SGB XI § 45b kapsamında bakıma muhtaç
(Pflegegrad/Pflegestufe) kişilere sunulan hizmetler:

· Ev temizliği
· Alışveriş / Gezmek
· Resmi dairelerde tercümanlık ve evrak işlemleri desteği
· Doktorlara Refakat hizmeti

Bakım paranız hiçbir şekilde kesintiye uğramaz!
Sunulan hizmetlerin ödemeleri sağlık sigortaları
tarafından karşılanmaktadır!

H A U S H A L T S H I L F E  F Ü R  P F L E G E B E D Ü R F T I G E

Turkuaz Dienstleistungen UG
Lübecker Str. 27, 10559 Berlin
E-Mail: turkuaz.dienstleistungen@gmail.com

Tel.:  (030) 303 49 720
Fax:  (030) 818 66 564
Mobil: 0178 300 51 65

Berlin Alperen Ocakları Kadın Kol-
larının düzenlemiş olduğu seminer 
Eyüp Sultan Camii salonunda ya-
pıldı.
Doğal Tıp Hekimi İlahiyatçı Dipl-
Kozmetikçi Vusala Yılmaz’ın verdi-
ği ‘Osmanlı Tıbbı’ konulu seminer 
büyük ilgi gördü.

‘Osmanlı tıbbı’ SemineriBerlin Alperen Ocakları 
Kadın Kolları’ndan

Seminer konusu Osmanlı Tıbbı. 
Osmanlı hekimlerinin altı sağlıklı 
yaşam kuralları ve mizaç ele alındı. 
Osmanlı hekimlerinin salgınlarda 
kullandıkları kadim derman reçe-
teleri ve sağlığı korumak için bes-
lenme önerileri üzerinde duruldu. 
Seminer sonunda Osmanlı’da ruh 
hastalıkları tedavi metotları ve he-
kimlerin şifahanelere dinlettirdikleri 
ney ve su sesi ile manevi bir seya-
hat yapıldı.
 Yapılan açıklamada;
‘’Organizasyon ve katılımıyla Alpe-
ren Ocakları yine zirvedeydi. Os-
manlı Dönemi Tababetine beraber 
kısa bir seyahat ettik. Birkaç kadim 
tarife dokunduk. Sevgili Nurten Kı-
zıleniş Hanımı ve ekibini güzel ça-
lışmaları için kutluyor, hizmetlerinin 
devamını diliyoruz.’’

Vusala Yılmaz - Nurten Kızıleniş
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SGB XI § 45b kapsamında bakıma muhtaç
(Pflegegrad/Pflegestufe) kişilere sunulan hizmet:

· Ev temizliği

Bakım paranız hiçbir şekilde kesintiye uğramaz!
Sunulan hizmetlerin ödemeleri sağlık sigortaları
tarafından karşılanmaktadır!

TKH
Haushaltshilfe für Pflegebedürftige 
Leberstraße 19, 10829 Berlin
E-Mail: tkh.haushaltshilfe@gmail.com

Tel.:  (030) 260 78 607
Fax:  (030) 346 29 288
Mobil: 0178 399 64 61

Bakıma muhtaç Kişilere Ev TemizliğiBakıma muhtaç Kişilere Ev Temizliği

HAUSHALTSHILFE FÜR PFLEGEBEDÜRFTIGE
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Avrupalı Türk İşletmeler Ağı 
NETU 13 Aralık 2022 tarihin-
de mutat olarak düzenlediği 
üye tanıtım programını ger-
çekleştirdi. NETU’nun üyele-
re sunduğu farklı projelerden 
birisi olan bu programa farklı 
branşlardan yeni ve mevcut 
işverenler katıldı.

İşverenleri selamlayan 
NETU Berlin Yönetim Kuru-
lu Başkanı Bülent Göktekin, 
NETU’nun üyelerine sundu-
ğu çok sayıdaki avantaj ve 
özel imkanlardan bahsetti. 
NETU’ya katılarak toplumsal 
sorumluluk ta üstlenen üye-
lere özellikle teşekkür eden 
Göktekin, bu programın net-
work içinde tanınmak isteyen 
üyeler için iyi bir fırsat oldu-
ğunu vurguladı. İşverenlerin 
NETU’ya olan ilgisinin arta-
rak devam ettiğini belirten 

Başkan Göktekin, yeni katı-
lan üyelere „NETU ailesine 
hoşgeldiniz!“ diyerek ayrıca 
teşekkür etti. 
Ardından telekomünikasyon 
çözümleri sunan „TEMCOM“ 
şirketi adına Selçuk Temel, 
pencere imalatı, ticareti ve 
montajı yapan „European 
Fenster“ şirketi adına Temel 
Küçükkaya ve hasta bakım 
servisleri sunan „AHI Pfle-
gedienst“ adına Sevim Er-
can işletmelerini tanıttılar. 
Bu bağlamda tanıtım yapan 
şirketler tarafından NETU 
üyelerine özel olarak sunu-
lan fırsat ve imkanlar özel ilgi 
gördü.
Sunumlardan sonra NETU 
Berlin Yönetim Kurulu Üye-
leri yeni üyeler „Golden Pack 
Großhandel“, „Fahrschu-
le Südstern“ ve „European 
Fenster“ şirkelerine plaket 
takdimi ile „hoşgeldiniz“ de-
diler. Akabinde zengin büfe 

eşliğinde konuklar birbirleri 
ile tanışıp, ticari görüşmeler 
yapma imkanı buldular.

netU’da 
Üye tanıtım 
Programı
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5’inci Yıla Beşibiryerde!
AHİ "Evde Hasta Bakım 
Merkezi" 5 yılını dolduran 
müdür Nuray Demirok’a beşi 
bir yerde altın taktı. 5 yılda 
Evde Bakım’da büyük bir 
aşama kateden AHİ "Evde 
Hasta Bakım merkezi" yak-
laşık 40’a yakın elemanı ve 
de 20’nin üzerinde meslek 
eğitimi yapan gençleriyle 
örnek bir konuma dönüştü.

Berlin’in Neuköln ilçesinde bakıma 
muhtaç ileri yaşta her ulustan in-
san için uğrak yerine dönüşen AHİ, 
haklı bir mücadele ile elde ettiği bu 
konumla ne kadar gurur duysa az-
dır. Geride bıraktığı başarılı 5 yılı 
bir araya gelerek kutlayan AHİ ça-
lışanları hem işyerlerinden hem de 
yöneticilerden memnun bir tablo 
çiziyorlar.

Adım Adım Başarıya Giden Bir Yol
Evde Temel bakım, Ev idaresi, Acil 
Durum Yardımı, ilave  refakatçı, 
tıbbi bakım, sosyal her türlü konu-
da danışma alanlarında önder olan 
AHİ’nin hedefi 2023 yılının atılım ve 

yükseliş yılı olacağı yönünde. 
AHİ‘nin kurucu yöneticisi Sevim 
Ercan ufukta başarı dolu yıllar ve 
aylar olacağını ifade ediyor. Temel 
zenginliğin AHİ personeli olduğunu 
anlatan Ercan, çalışanların sinerjisi 
AHİ’yi AHİ yaptı diyor. 

Ercan “AHİ, kendine nasıl ba-
kılmasını istiyorsan, diğer in-
sanların bakımını da öyle yap, 
anlayışı ile hizmet sunar. 

İtina ve güven anlayışı AHİ’nin 
önemli prensibi. Bu alanda ne kadar 
zaman kısıtlığı olursa olsun hasta-
larımızı memnun etmenin yolunu 
mutlaka buluyoruz. Hastalarımız 

için her vakit sınırsız ve de kalite-
li, özenli hizmetle varlık gösterdik. 
Hasta memnuniyetinin önünde 
hiçbir engel yoktur. Daha iyi ola-
bilmek için çaba harcıyoruz. Daha 
çakıl taşları temizlenecek. Gidile-
cek uzun bir yol var. Hastalarımı-
zın memnun olduğunu görmek bizi 
daha da güçlü kılıyor’’ dedi.

Beşibiryerdeli Müdür Nuray 
Demirok
AHİ’nin ilk beşi bir yerde ödüllü mü-
dürü Nuray Demirok ise koordineli 
çalışmanın önemi üzerinde durdu. 
Demirok, “AHİ bu işi sıfırdan göğüs-
ledi. İlk kolları sıvadığımızda ne bir 
hasta ne de doğru dürüst bir çalış-
ma alanımız vardı. Adresimiz yöne-
ticimiz Sevim Ercan’ın eviydi. Şim-
dilerde zaman zaman hasta sayımız 
160 dahi olabiliyor. Elemanlarımız, 
öğrencilerimizle toplam 60 kişi. 
Neukölln Karl- Marx- Strasse’den 
başkent Berlin’e yaşımız ufakta 
olsa geniş yelpazeli bir hizmet su-
nuyoruz” dedi.
AHİ, (AHI Agentur für Heilwesen 
und Integration GmbH) ufku parlak, 
vizyonu geniş ve dinamik bir resim 
çiziyor. 2023 yılı AHİ yılı olacak gibi 
gözüküyor.

AHi 
“evde Hasta 

Bakım 
merkezi” 

5 Yaşında
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ŞOKSUZ
K ESİM

 100%
Homemade

Boppstr. 4, 10967 Berlin
imren.pizza_burger

imren pizza&burger

Tel.: 0159 / 061 202 83

Chickenburger

PPzz • Pastz • Burger • Salaa 
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IGMG Berlin Bölgesi Kadın Kolları Başkanı 
Nebahat Kartal yaptığı açıklamada;
‘’IGMG Berlin Bölgesi Kadınlar Teşkilatı İr-
şad başkanlığı olarak 08.12.2022 tarihinde 
düzenlemiş olduğumuz kız öğrencilerimiz 
ile Hadis yarışmasına destek veren ve katı-
lım sağlayan şubelerimize ve öğrencilerimi-
ze, Sakarya şiiri ile gönülleri coşturan Hanne 
Meryem ve Hale Betül Ayyıldız kızlarımıza 
teşekkür ederiz.

Küçükler grubu:
1. Eda Nur Güzel (Mariendorf)
2. Mina Nur Gümüş (Fatih)
3. Fatımatuzzehra Bektaş (Mevlana)
Büyükler grubu:
1. Amine Sevde Tavukçu (GOP)
2. Canan Todorova (Emir Sultan)
Dereceye giren kızlarımızı tebrik eder, tüm 
kızlarımıza başarılanın devamını dileriz’’ dedi.

IGMG Berlin Bölgesi Kadın Kolları Başkanı Nebahat Kartal 
yaptığı açıklamada;
‘’IGMG Berlin Bölgesi Kadınlar Teşkilatı olarak 14 şubemiz-
de başlatmış olduğumuz İNFAK çalışmalarımız da bizlere 
kapılarını açan, ev sahipliği yapan şubelerimizin kıymetli 
başkanları,

Fatih :   Fatma Bıyıklı
Mariendorf :   Hülya Efe
Ayasofya :   Neslihan Kurtoğlu
Aziziye :   Sümeyye Boyraz
Yeni Camii :   Türkan Gül
Medine :   ümmü Contur
Lima :   Sümeyye Serce
Gazi Osman Paşa :   Ayşegül Şenel
Mevlana :   Kevser Damgacı
Ensar :   Nurcan Demirel
Sultan Abdülhamit :   Züleyha Kaya
Emir Sultan :   Fatma Atay
Hacı Bayram :   Hatice Doğan
Hasan-i Basri :   Şahinaz Uçar 

ve bu çalışmada bizlere bütün samimiyeti ile destek veren 
Zeynep Akpınar hocamıza teşekkür ediyoruz.
Kampanyamıza destek veren İYSHB Başkanı Meral Sözen, 
İrşad Başkanı Asiye Aksal ve bu organizede emeği geçen 
tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun’’ dedi.

IGMG Berlin Bölgesi Kadınlar Teşkilatı

infak Kampanyası 
düzenledi

IGMG Berlin Bölgesi Kadınlar Teşkilatı İrşad Başkanlığı

Hadis Yarışması düzenledi
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► Straßen-& Tiefbau
► Kabelschachtbau
► Rohr-& Kabelleitungsbau
► Garten-& Landschaftsbau

Bergiusstr. 32
12057 Berlin
Tel.: 030 - 77008505 - 0
Fax: 030 - 77008505-19
www.alda-gmbh.com
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MüSİAD NrW 2022 Köln 
Kongre ve Gala Programına 
Berlin Şubesi olarak Yönetim 
Kurulu kalabalık bir ekiple 
katıldı. 
MÜSİAD NRW eski başkanı 
Bahattin Yılmaz 6 yıl hiz-
met verdi. MÜSİAD Başkanı 
Mahmut Asmalı ve MÜSİAD 
Yönetim Kurulu Üyelerinin 
katıldığı Genel Kurul sonu-
cunda MÜSİAD NRW-Köln 
Şube Başkanlığına Yunus 
Arslan seçildi.

Genel Başkan Mahmut As-
malı, Genel Başkan Yrd. 
Davut Altunbaş ve Yurtdışı 
Dışı Teşkilatlanma Komisyo-
nu Başkanı Hıfsı Soydemir,  
Köln Başkonsolosu Turhan 
Kaya, Düsseldorf Başkon-
solosu Ayşegül Gökçen Ka-
raarslan, Münster Başkon-
solosu Ahmet Faik Davaz, 
Essen Başkonsolosu Sezai 
Tolga Şimşir, İstanbul Mil-
letvekili Zafer Sırakaya ve 
tüm Almanya’dan Başkan-
larıyla, Yönetim Kurullarıyla 
katılan MÜSİAD Ailesi teş-
kilatlanmada ne kadar uzun 
yol katettiklerini göstermiş 
oldular. Bu hızlı büyüme hı-
zını takdir eden Genel Baş-
kan Mahmut Asmalı Türk 
işadamlarının çalışmaları-
nın önemine vurgu yaparak, 
“Türkiye, Almanya ve Avrupa 
bölgesi ile ticaretinde önemli 
rol oynuyor. MÜSİAD olarak 
AB’deki iş insanlarımızın sa-

yısını artırmak, bölgesel ve 
eyaletler arası ticari ilişkilere 
daha fazla katkı sağlamak 
istiyoruz” dedi. Başkan Fik-
ret Doğan liderliğinde Berlin 

ekibi hem Türkiye’den gelen 
MÜSİAD Başkan ve Yönetim 
Kurulu üyeleri ile, hem de Al-
manya teşkilatı ile 2023 yılı 
proje planlarını paylaştılar.

mÜSiAd Berlin, mÜSiAd nrW'nin Gala 
Programına Katıldı

Mahmut Asmalı



52 Ocak 2023

ALTINSARAY

EVENT CENTER

GOLDEN EVENT & MARKETING GmbH

GÜMÜŞSARAY
H H H H H

www.goldenevent-berlin.de  info@goldenevent-berlin.de

Drontheimer Str. 32
13359 Berlin

0163 422 94 46
030 346 22 645
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Almanya’da Alım Gücü

EUBA Doğu Almanya Başkanı
HALİL KAYA

Almanya’da alım gücünün düş-
mesi ilk defa yaşanmıyor. Bu 
düşüşü ilk olarak avro’ya ge-
çişte yaşamıştık. 

Şimdi ise hem korona krizinin et-
kisi hem de rusya-Ukrayna sa-
vaşının etkisi ile tüm dünyada ol-
duğu gibi bir kriz yaşanmakta ve 
Almanya’da son 70 yılın en yük-
sek enflasyonu görülmekte. 

Özellikle enerji fiyatlarında tari-
hin görülmemiş artışları meyda-
na geldi. Ortalama geçen seneye 
göre %50 artış tüm fiyatların art-
masına sebep oldu. Tüm bunlara 
bağlı olarak gıda ürünlerinde ise 
% 20’lik bir artış meydana geldi. 
Özellikle yağlarda %50’ye varan 
bir artış oldu. Şu an da toplam 
enflasyon %10’un üzerine çıkmış 
durumda.

Tüm bu etkenler, Almanya’da in-
sanların alım gücünü azaltırken, 

en çok Almanya’da yaşayan Türk-
leri etkiledi. Türk kökenli vatan-
daşlarımızın faturaları ödemekte 
güçlük çektiği biliniyor. Türk kö-
kenli vatandaşlarımızın hane ge-
liri Almanlara ve diğer göçmenle-
re göre oldukça düşük. 2021 yılı 
verilerine göre, Almanya’da bütün 
hanelerin ortalama aylık net ge-
liri 1692 avro. Ortalama aylık net 
gelir, Alman hanelerde 1776, göç-
menlerde 1375, Türk kökenli göç-
menlerde ise maalesef sadece 
1237 euro. Bunun yanında işsizlik 
oranın en yüksek olduğu toplum 
kesimi de yine Türk kökenliler. 
Almanya’da genel işsizlik oranı % 
3,56 iken, bu oran Türk kökenliler-
de % 7,05.

Almanya'da insanların % 70’i fiyat 
artışlarından etkilenmiş durumda 
sadece % 30’luk bir kısım bu sü-
reçten etkilenmediğini belirtiyor.
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Urbanstr. 87 • 10967 Berlin
U-Bhf Hermannplatz

Ailece KAHvAltI
yapabileceğiniz
nezih bir mekan

YENi AÇILDIYENi AÇILDI
Bistro • Cafe • Breakfast
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YENi AÇILDI

Systembau GmbH

BTB-Systembau GmbH
Kanalstraße 73-79
12357 Berlin WDVS

Vorgehängte Fassaden
Innenputz
Malerarbeiten

Schlüsselfertiges Bauen
Trockenbau
Brandschutz
Akustikbau

info@btb-systembau.de
www.btb-systembau.de

Systembau GmbH

BTB-Systembau GmbH
Kanalstraße 73-79
12357 Berlin WDVS

Vorgehängte Fassaden
Innenputz
Malerarbeiten

Schlüsselfertiges Bauen
Trockenbau
Brandschutz
Akustikbau

info@btb-systembau.de
www.btb-systembau.de

Hacı Bayram Camii'nde Arabaşı Çorbası ikramı
Kış aylarında geleneksel hale gelen 
toplu sabah namazı geçtiğimiz gün-
lerde Berlin İslam Federasyonu’na 
bağlı olarak hizmetlerini sürdüren 
Hacı Bayram Camii’nde gerçekleşti-
rildi.
Müslümanlar aileleri ile birlikte sa-
bahın erken saatlerinde Berlin’in her 
köşesinden Wedding semtindeki 
Hacı Bayram Camii’ne akın etti.
Namazdan evvel Hacı Bayram ta-

lebelerinin okumuş olduğu Yasin-i 
Şerif’in ardından Hacı Bayram Camii 
İmamhatibi Hüseyin Tekkanat Hoca 
sabah namazını kıldırdı.
Hüseyin Tekkanat hoca kısa vaazın-
da kardeşlik üzerinde durdu. Ardın-
dan cemaate Hacı Bayram Camii’ne 
has arabaşı çorbaşı ikram edildi.
Haci Bayram Camii Başkanı Mehmet 
Dinçer "Berlin’in her köşesinden ca-
mimize akın eden  kardeşlerimizden 

Allah razı olsun" dedi. Çay eşliğinde koyu 
sohbetler yapıldı.

Hüseyin 
Tekkanat
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Her sene olduğu gibi bu kış da 
mültecileri unutmayan WEFA 
Uluslararası İnsani Yardım Or-
ganizasyonu Lübnan ve Bang-
ladeş’teki mülteci kamplarını 
ziyaret etti. 

2022-23 Kış Yardımı çalışmalarına ara 
vermeden devam eden WEFA, bu sene 
de dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç 
sahiplerine kışlık malzeme yardımında 
bulunuyor.  
Yardım çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi 
veren WEFA Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Bakıcı şu sözleri kaydetti:
“Yardım çalışmalarımızı bu yıl Arnavut-
luk, Bangladeş, Keşmir, Kosova, Kuzey 
Makedonya, Lübnan, Moğolistan, Pa-
kistan, Türkiye ve Yemen’de gerçek-
leştiriyoruz. Bazı ülke ve bölgelerdeki 
dağıtımlarımıza WEFA ekiplerimiz de 
dahil oluyorlar. Türkiye’nin bazı illerin-
deki yardım çalışmalarımızı ise Türkiye 
Diyanet Vakfı iş birliğiyle gerçekleştiri-
yoruz. Bununla birlikte mülteci kamp-
larını da ziyaret ediyor, mültecilere 
çeşitli kışlık malzeme yardımında bu-
lunuyoruz. Yardım kampanyamıza ha-
yırseverlerimizin ilgisi oldukça yoğun. 
Destek veren herkese teşekkür ederiz.”

Mülteci Çocuklara Kışlık 
Kıyafet Yardımı

Lübnan ve Bangladeş’teki mülteci 
kamplarını ziyaret ettiklerini belirten 
Bakıcı,
“Lübnan’ın Arsal bölgesinde çadır 
kamplarda hayat mücadelesi veren 
mültecilere bu kış da çeşitli yardımlar 
ulaştırdık. Yardım çalışmamız kap-
samında mültecilere gıda paketi, ma-
zot ve sünger yatak dağıttık. Bununla 
birlikte mülteci çocuklara kışlık kıya-
fet yardımında bulunduk. Öte yandan 
Bangladeş’e giden ekibimiz Arakanlı 
mültecilerin kaldığı Cox Bazar bölge-
sindeki kampları ziyaret ettiler. Yetim 
çocuklar başta olmak üzere ihtiyaç 

sahiplerine battaniye ve kışlık kıyafet 
dağıttık.” dedi.

Türkiye’de 4 Bin Çocuğa Kış 
Yardımı

Türkiye’de bu kış 10 ilde yardım çalış-
malarını gerçekleştirdiklerini belirten 
Bakıcı şu sözleri kaydetti:
“Bu kış Bilecik, Bitlis, Burdur, Diyar-
bakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, Ko-
caeli, Sinop ve Muş’taki çocuklara ve 
ailelerine kışlık malzeme yardımında 
bulunacağız. Bazı illerdeki kış yardım-
larımızı Türkiye Diyanet Vakfı iş birli-
ğiyle gerçekleştiriyoruz. Türkiye’deki 
kış yardımlarımız çerçevesinde 4 bin 
ihtiyaç sahibi çocuğumuza mont, bot, 
atkı, bere ve eldiven hediye edeceğiz. 
Türkiye’deki kış yardımlarımızı bu yıl 
Burdur’da başlattık. Çocukları ve aile-
lerini mutlu ettik. Yardım çalışmaları-
mıza ara vermeden devam ediyoruz.”

Balkanlara Kış Yardımı

Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Make-
donya’daki dağıtımlara WEFA ekip-
lerinin de katıldığını söyleyen Bakıcı, 
bölgedeki ihtiyaç sahiplerine soba, 
battaniye, gıda paketi ve zekât dağıtımı 
gerçekleştirdiklerini ifade etti.   

Moğolistan’da Kışlık Malzeme 
Dağıtımı

Moğolistan’daki kış yardımlarıyla da il-
gili ayrıntılı bilgi veren Bakıcı,
“Moğolistan’da bilhassa ocak ayında 
hava sıfırın altında 40, 50 derecelere 
kadar düşüyor. WEFA olarak her sene 
Moğolistan’daki ihtiyaç sahiplerine 

kışlık malzeme ulaştırıyoruz. Bu yıl da 
Moğolistan’a giden ekibimiz bölgedeki 
ailelere kömür ve zekât yardımında bu-
lundu. ‘Yetim Sponsorluğu’ sistemiyle 
desteklediğimiz çocuklarımız başta 
olmak üzere ihtiyaç sahibi çocuklara 
kışlık kıyafet hediye ettik.” dedi.

2022-2023 Kış Kampanyası

2022-23 Kış Kampanyası çerçevesinde 
Arnavutluk, Bangladeş, Keşmir, Koso-
va, Kuzey Makedonya, Lübnan, Moğo-
listan, Pakistan, Türkiye ve Yemen’de 
ailelere kışlık malzeme dağıtılacak. 
Kampanya çerçevesinde mültecilere, 
hastalara, kimsesizlere ve ihtiyaç sa-
hibi ailelere kışlık giysi, soba, yakacak 
malzeme, battaniye, gıda paketi ve 
zekât yardımı yapılacak. WEFA’nın kış 
yardımları şubat ayının sonuna kadar 
devam edecek.

Kış Yardımı - Bağışımı Nasıl 
Ulaştırabilirim?

WEFA’nın kış yardımı çalışmalarına 
destek vermek isteyen hayırseverler 
wefa.org sayfası üzerinden online ba-
ğış yapabilecekleri gibi +49 221 880 
64 80 numaralı telefonu arayarak Te-
le-Bağış yoluyla da bağışlarını gerçek-
leştirebilirler. WEFA bürolarında veya 
temsilciliklerde makbuz karşılığı elden 
de bağış yapılabilir. Ayrıca WEFA’nın 
hesap numarasına havale de yapılabil-
mektedir.
Berlin şubesi hafta içi her gün 09.00-
17.30 saatleri arasında Prinzenstr.12, 
10969 Berlin adresinde hizmet ver-
mektedir. 

WeFA’dan 
mültecilere 

Sıcacık 
Bir Hediye
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Siz değerli  müşterilerimizi kesim yerimize 
götürmekten mutluluk duyarız.

Önceliğimiz: Etlerimizin Helal olması ve en temiz 
koşullarda müşterilerimize sunmamızdır
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3 Aralık Dünya Engelliler Far-
kındalık Günü Münasebetiyle, 
IGMG Berlin bölge salonların-
da IGMG Berlin Bölge eğitim 
başkanlığı ve Özel İnsanlar 
Derneği’nin ortaklaşa düzen-
lediği çok güzel ve verimli bir 
program gerçekleştirildi. 
Yapılan açıklamada;
Programın açılışında konuşan 
IGMG Berlin Bölge eğitim baş-
kanı A. Hamdi Erer Bey,   Millî 
Görüş camiası olarak her tür-
lü insanımızın yanı sıra özel 
gereksinimli insanlarımızın da 
yanlarında olduklarını belirtti. 
IGMG Temel eğitim sorumlusu 
Hakkı Harputluoğlu Bey hazır-
lamış olduğu görüntülü Dünya 
çapında her alanda başarılı 
Engelli İnsanlar sunumuyla 
büyük beğeni topladı. Günün 
devamında katılımcılar Değerli 
müzisyen Mustafa İçmek Bey 
ve arkadaşlarının müzik din-
letisi eşliğinde keyifli saatler 
geçirdiler. Hilal hoca hanımın 

ve öğrencilerinin hazırlamış 
olduğu işaret dilindeki sunumu 
takdire şayandı. Hac ve Umre 
başkanlığı tarafından açıkla-
nan Özel aileler için Umre or-
ganizesi sürpriz haberi salon-
da büyük sevinç ve mutlulukla 
karşılandı.
Özel İnsanlar Derneği Başkanı 
Nuray Arslan da günün önemi-
ne dair yaptığı konuşmasında;
‘DüNYA ENGELLİLEr FArKIN-
DALIK GüNü’ bilindiği üzere 
1992 yılında BM tarafından 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü 
olarak kabul edilmiştir. Bu-
günün Dünya Engelliler Günü 
olarak kabul edilmesiyle en-
gellilerin insan haklarından 
doğan temel haklara herkesle 
eşit biçimde erişebilmesi, bi-
reylerin tüm farklılıklarıyla ya-
şam içerisinde ötekileştirilme-
den, ayrıştırılmadan var olması 
hedeflenmiştir. Derneğimiz, bu 
bağlamda bir yandan topluma 
rol model olmayı amaçlarken 

öte yandan engelliliğe mevcut bakış açısını 
değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bizce engellilik, 
herhangi bir uzvun eksikliğinden doğan yeti 

yoksunluğu veya fiziksel farklılık değil, herkesle eşit bi-
çimde hayata katılımda özgür seçimlerin kısıtlanmasıdır. 
Yaşamın içerisinde herkesi tüm farklılıklarıyla aynı ortam-
da bir mozaik oluşturarak gören ve Özel gereksinimli bi-
reyleri ve ailelerini buluşturup etkileşim kuran Özel insan-
lar Derneği; örnek bir kuruluştur.
Bunun yanı sıra yaşam standartlarının yükseltilmesi, Sa-
nat, Spor, Çeşitli geziler vs. gibi Sosyal hayatta, her alanda 
aktif rol almalarını sağlayıp daha kaliteli bir ortak yaşam 
için mücadele etmektedir’’ dedi.
Arslan, Derneğin çalışmalarından ve çeşitli projelerinden 
örnekler sundu. Bir şiirle konuşmasını noktalarken salon-
da duygu dolu anlar yaşandı.
Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu programda 
Hasene Yardım Derneği özel gereksinimli çocuklara sürp-
riz hediyeler takdim etti.

“Sevgi varsa engel yok”

IGmG irşad Başkanlığı’ndan 
‘Kur’an Yıldızları’ Programı

IGMG Berlin Bölgesinde İrşad başkanlığının hazırladığı 
‘Kur’an Yıldızları’ programı yapıldı.

IGMG Berlin Bölgesi İrşad Başkanı Ömer Gündoğdu 
yaptığı açıklamada; ‘’Her sene bir sahabenin anlatıldığı 
bu programda bu sene Hz. Bilal Habeşi konu edildi. Hz. 
Bilal Habeşi hakkında kısa bir sinevizyon gösteriminden 
sonra Mustafa Mullaoğlu hocanın eşsiz ve güzel anla-
tımıyla program devam etti. Katılım sağlayan herkese 
teşekkür ederiz’’ dedi.

Hakkı Harputluoğlu
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Ödül törenine, Türkiye’nin Berlin Bü-
yükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin Ka-
rate Federasyou Başkanı ve Almanya 
Karate Federasyonu Vizepräsidenti (As-
başkanı) Frau Kathrin Mews, SC Banzai 
Vizepräsident Dr. Jorg Schumann ve 
eski Dünya Şampiyonu, Kulüb antrenö-
rü: Veysel Buğur katıldı.

Veysel Buğur ödül töreni başlangıcın-
da Büyükelçi Ahmet Başar Şen’e Banzai 
Kulübüne gelip ve ödül törenini katılma-
sından dolayı menmuniyetini bildirdi ve 
konuşmasına başlamadan önce Ahmet 
Başer Şen’e  Banzai Logolu Kütahya Se-
ramik tabağı hediye etti.

Yapılan basın açıklamasında;
2020 ve 2021 yıllarında Corona’dan 

dolayı ödül törenemizi yapamamıştık. 
2020 Int. Banzai Cup turnuvamızı Co-
rona şartlarını yerine getirerek turnuva 
organizasyonu gerçekleştiren ilk kulüb 
sanırım Almanya’da tek bizim kulüp ol-
muştu.

Bu uluslararası Banzai Kupasına 
17’inci kez bu sene 32 ülke katılımıyla 
gerçekleştirmeyi başardık. Bu turnuva-
da ve diğer turnuvarlarda emeği geçen 
Antrenörlere, Velilere ve diğer üyeleri-
miz burada teşekkür etmek istiyorum.

2020, 2021 ve 2022 bizim sporcuları-
mızın sayesinde çok başarılı geçti diye-
bilirim. 2020, 2021 ve 2022’de bir değil 
birkaçkez Almanya Şampiyonu çıkar-
mayı başardık.

Dünya çapında yapılan Premier Lea-
gue ve Serie A turnuvaralarında spor-
cularımız bronz ve gümüş madalya ka-
zandılar.

Bayan Karate Takımımız bu yıl çok 
büyük bir başarıya imza atmayı başar-
dı. Karate Bundesligayı kazandı. Şu an 
Berlin’de başka Bundesliga Şampiyonu 
varmı bilmiyorum ama bizim kızlarımız 
bu şampiyonluğu Berline getirdi. Tekrar 
tebrikler.

Erkek Bundesliga Takımımız da bu yıl 
4’üncü olmayı başardı. 2020, 2021 ve 
2022 yıllarında Banzai Spor Kulübünün 
kategorilerine göre Banzai Spor kulübü-
nün en başarılı sporcuları:
U8: Ayşehira Şahin ve Polat Yıldız
U10: Fatma Alara Tunç ve 
         Deniz Suphi Can
U12: Zümra Aktaş ve 
         Dymtro riabchynsky

U14: Can Paul Cebeci ve Sefa Kılıç
U16: Yaşın Korhan ve 
          Vadim Moisei (Almanya İkincisi)
Ü18: Cemre Erdoğan ve Fatih Bera 
Aktaş (Almanya Şampiyonu)
U21: Tsoucalas Charleene ve 
          Oleksandr Kershkovskyy

Büyükler ödülleri alanlar:
Gizem Buğur (Almanya Ferdi Şampiyo-
nu 2020 ve 2022, Bundesliga Şampiyo-
nu, Serie A ikincisi)
Selin Işık (Almanya Ferdi Şampiyonu 
2021 ve Bundesliga Şampiyonu, Premi-
er League üçüncüsü)
Seden Buğur (Almanya Ferdi Şampiyo-
nu 2022 ve Bundesliga Şampiyonu, Pre-
mier League üçüncüsü)
Zelal Erdoğan (Almanya Ferdi Şampi-
yonu 2021 ve Bundesliga Şampiyonu 
dördüncüsü)

Ayrıca, Bundesliga erkekler takımında 
yer alan sporculara da (ricardo Giegler, 
Hüseyin Kaya, Afonso Queiros, Olek-
sandr Kershkovskyy, Nico Gentes bir 
ödül verildi:

Bu başarılarda emeği geçen Antre-
nörlere, Sporculara ve Velilere Kulüb 
Başkanı ve antrenörü Veysel Buğur te-
şekkür etti.

Sayın Ahmet Başar Şen yaptığı ko-
nuşmada, kulübümüzü çoktandır tanı-
dığını ve yetiştirdiği başarılı gençlerden 
dolayı tebrik etti.

Verilen güzel emekleri gördüğünü ve 
böyle bir başarılı kulübe geldiğinde do-
layı çok sevindiğini dile getirdi ve emeği 
geçenlere tekrar teşekkür ederek başa-
rıların devamını diledi.

Büyükelçi Şen, Banzai 2022 Geleneksel 
Ödül törenine Katıldı

Ahmet Başar Şen - Veysel Buğur
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değil
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ŞOKSUZ KeSim
İslami usüllere göre kesim yapılır

Hauptstrasse  150 • 10827 Berlin

KASAP CiHAd
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Berlin İslam Federasyonu-
na bağlı olarak hizmetlerini 
sürdüren Mariendorf Camii 
genel kurul yaptı. üyelerin 
katılımı ile gerçekleştirilen 
genel kurulda  Ahmet Atış 
oy birliği ile tekrar başkan 
seçildi.

Berlin İslam Vakfı Başkanı Yunus 
Çelikoğlu, Avukat Mustafa Özde-
mir ve Mevlüt Başkaya divan üye-
liklerine seçildi.

Faaliyet raporunu şube gençlik 
başkanı Halil İbrahim Atış okudu. 
Berlin Mariendorf Camii, Ana Teş-
kilat, Gençlik Teşkilatı, Kadınlar 
Teşkilatı ve Genç Kızlar teşkilatın-
dan oluşuyor. Toplam 40 idareci, 
519 üye ve 300’ün üzerinde cuma 
cemaatına hizmet veriyor.

Yeni yönetim şu isimlerden 
oluşuyor:

Başkan: 
Ahmet Atış
Başkan Yardımcısı: 
Hüseyin Kösedağ
Sekreter: 
Cengiz Doğangüzel
Muhasip: 
Muhammed Bölük

Başkan Ahmet Atış yapmış oldu-
ğu teşekkür konuşmasında; ‘’Kal-
dığımız yerden yola devam ede-
ceğiz. Külliyemizin inşaatını bir an 
önce başlatıp bitirmek istiyoruz’’ 
dedi.

Bir önceki yönetimde hizmet et-
miş olan Hayrettin Efe, Hakkı Har-
putluoğlu, Güner Özcan ve Erdal 
Okyay’a plaket ve çiçek takdim 
edildi.

mariendorf Camii, Ahmet Atış ile 
Yola devam dedi

Ahmet Atış
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►  Çorbalarımız    ►  Yemeklerimiz
►  Lahmacunumuz    ►  Tatlılarımız
►  Has Türk Çayı...

Kendi
dÖnerimiZ

K AHRAMAN  RESTAURANT
K AHRAMAN  RESTAURANT

Beussel Straße 17 • 10553 Berlin

Berlin'de Yeni Lezzet Merkezi

Etlerimiz

kesimidir
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- Normal süresi 2-2, uzatma bölümü 
3-3 tamamlanan finalde Fransa’ya 
penaltılarda 4-2 üstünlük kuran 
Arjantin, kupanın sahibi oldu.

- “Tangocular”, Dünya Kupası’nda 
üçüncü (1978, 1986, 2022) şampi-
yonluğunu elde etti.

- Dünya Kupası tarihinde 20 yıl sonra 
ilk kez Avrupa kıtası dışından bir 
takım mutlu sona ulaştı

- 2022 FIFA Dünya Kupası’nda futbol-
severler gole doydu

- Takımların toplam 172 kez fileleri 
havalandırdığı Katar 2022, Dünya 
Kupası tarihinin en gollü turnuvası 
oldu.

- Fas, organizasyonda yarı finale 
yükselerek büyük bir başarıya imza 
atarken, turnuvaya grup aşamasında 
veda eden Almanya ve Belçika ise 
hayal kırıklığı yaşattı.

- Afrika ve Asya temsilcileri, Dünya 
Kupası’nda sergiledikleri perfor-
mansla iz bıraktı.

- Turnuvanın sürpriz takımı Fas Gönül-
lerin Şampiyonu
2022 Dünya Kupası’nda yarı finale yük-
selerek bunu başaran ilk Afrika takımı 
unvanını elde eden Fas, sergilediği per-
formansla iz bıraktı.
Hırvatistan, Belçika ve Kanada’nın yer 
aldığı grup aşamasını lider tamamla-
yan “Atlas Aslanları”, son 16 turunda 
İspanya, çeyrek finalde ise Portekiz 
gibi güçlü takımları elemeyi başardı.
Afrika temsilcisi, yarı finalde Fransa 
karşısında çok iyi bir mücadele ortaya 

koymasına rağmen sahadan 2-0 mağ-
lup ayrıldı ve finalin kapısından döndü.
Oynadığı futbolla ve taraftarlarının 
verdiği destekle turnuvanın en renkli 
takımı olan Fas, üçüncülük maçında 
ise Hırvatistan’a 2-1 yenilerek Dünya 

Kupası’nı dördüncü tamamladı.
Faslı futbolcuların gol ve tur sevinçleri-
ni secdeye giderek kutlamaları ve maç 
sonrası aileleriyle sevinmeleri, turnu-
vada en çok konuşulanlar arasında yer 
aldı.

2022 FIFA Dünya Kupası’nda Şampiyon Arjantin

Fas ve İspanya takımları, Eğitim Şehri Stadyumu’nda karşılaştı. Penaltı atışları 
sonrası maçı kazanarak çeyrek finale yükselen Faslı oyuncular ve teknik heyet, 
şükür secdesi yaptı.

turnuvanın sürpriz takımı FAS Gönüllerin 
Şampiyonu
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xxNeubau: Schulzestraße -  Pankow Berlin 2020 

Neubau: Sandscholle - Babelsberg Potsdam 2021xx

xxGriechische Allee -  Treptow - Köpenick Berlin

xxNeubau: Griechische Allee - Treptow-Köpenick Berlin 2020
Neubau: Brunnenviertel - Potsdam 2019xx

Neubau: Wohnsiedlung Mühlendorf - Teltow bei Berlin 2021xx

xxNeubau: Wohnen am Turm - Lichterfelde Berlin 2020 Ihr Partner
für den ROHBAU 

& Hochbau

Medine Camii Başkanı 
Dursun Yaşat yapmış ol-
dukları toplantı hakkında 
dergimize açıklamalarda 
bulundu. 

Yaşat; ‘’Berlin’in Kuzeyinde bu-
lunan camii başkanlarımızla Me-
dine Camimizde bir araya geldik. 
Bu toplantımızın asıl amacı; ta-
nışmak, kaynaşmak, özlem duy-
duğumuz kardeşlik duygularımızı 
perçinlemek ve yaşadığımız böl-
gemizde ortak problemlerimize 
birlik olarak güçlü ve uyumlu bir 
şekilde hareket edip ve çözümler 
bulmaya çalışmak.
Bu bölgede yaşayan İslam top-
lumu olarak, Müslümanlara ait 
mezarlıkların olmaması, çocukla-
rımızın, gençlerimizin okullardaki 
problemleri ve ayrımcılık gibi kar-
şılaştığımız yerel ortak sorunla-
rımız noktasında beraber hareket 
etmenin elzem olduğunu anladık.
Teşrif eden kıymetli başkanları-
mıza güzel fikir ve katılımlarından 
dolayı teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Cemiyet 
Başkanları 
medine 
Camii’nde 
Buluştu
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Direkt abrechnung mit der Versicherung
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Holzmarktstr. 11
10179 Berlin-Mitte
S- und U-Bahn Jannowitzbrücke

Tel.: 030-322 81 48
Fax: 030-322 84 56

Prinzenallee 20
13357 Berlin-Wedding
An der Tankstelle

Tel.: 030-499 14 368
Fax: 030-499 14 369

Wittestr. 26 C
13509 Berlin-Tegel
in der nähe Holzhauserstr.

Tel.: 030-499 14 368
Fax: 030-499 14 369

4

KFZ-PRÜFSTELLE
Wir führen im Namen und für Rechnung der GTÜ durch

4

4

4

4

o Hauptuntersuchung (HU)
o mit integrierter „Abgasuntersuchung“
o Änderungsabnahmen
o Taxi-BOKraft

www.pruefstelle-gtue.deÖffnungszeiten: Mo - Fr 8.00 - 18.00 Uhr · Sa 9.00 - 12.00 Uhr

Oranienburger Str. 61
13437 Berlin-Wittenau
an der Tankstelle

Tel.: 030 - 414 06 650
Fax.: 030 - 414 06 710

Hacı Bayram Camii kurucuların-
dan Mahmut Karabulut 81 ya-
şında Berlin’de vefat etti. Berlin 
Türk Şehitlik Camii’nde kılınan 
namazın ardından memleketi 
Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Çatal 
köyünde toprağa verildi.
Oğlu İshak Karabulut, ‘’Babam 
1941 yılında Sivas Şarkışla’da 
dünyaya gelmiş.  Yolu gurbete 

düşmüş. 1969 yılında Berlin’e 
gelmiş. 27 sene bir Alman fir-
masında çalıştı. 58 yaşında 
erken emeklilikten faydalandı. 
Ömrünün bir kısmını Türkiye’de 
bir kısmını Berlin’de sürdürmeye 
devam ediyordu. Babamın ani 
vefatı hepimizi çok üzdü ’’ dedi.
1974 yılında Berlin’in Wed-
ding semtindeki Hacı Bayram 

Hacı Bayram Camii’nin temel taşları bir bir gidiyor...

mahmut Karabulut Hakk’ın 
rahmetine Kavuştu

Camii’nin kurucularının arasında yer aldı. 
3 Erkek ve 2 kız olmak üzere 5 çocuk ba-
basıydı. Allah rahmet eylesin. Mekân-ı 
Cennet Olsun.

Mahmut Karabulut

Cenaze namazı 
Berlin Türk 
Şehitlik 
Camii'nde kılındı
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wır lIEBEN 
GESUNDES 
ESSEN

Aşk ile Mistat çiğ köfte
İlk başta ağzının suyu akar
Bir an önce onu yemek istersin
Öyle bir yersin ki harikadır o acı tadı
Baya acıdır ama sana o kadar tatlı gelir ki
Her ısırıkta ağzının tadı değişir
En son ısırıkta ise rahatlarsın bir kuş gibi
Ama ya sonra zaman geçince
Tatlı tatlı yediğin ve tatdığın
O güzel Aşk’ı çıkaramazsın kalbinden 
Bu sır ancak Mistat çiğ köftede olur

 0176 842 18 305Turmstraße 54, 10553 Berlin mistat-vegan.de

Feinkost VegetarischEtsiz Çiğköfte

Toptan Çiğköfte

Imbiss ve
Restaurantların

dikkatine

siparişi alınır
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+49 (0)30 440 99 61
+49 (0)30 246 37 950
info@meva-doener.de
www.meva-doener.de

KAH-RA-MAN 
Döner Produktion GmbH
Glaserwinkel 1, 16356 Lindenberg
Mobil: + 49 (0) 173 497 02 61

mevadönergmbh

mevadoener


