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KÜnYe/ IMPreSSUM     
Yayın Sahibi / Herausgeber: 

GArAnTi MeDiA
Genel Yayın Yönetmeni / Chefredakteur: 

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.

BERLİN BAŞKONSOLOSUMUZ SAYIN
OLGUN YÜCEKÖK BEYE TEŞEKKÜR EDİYORUZ
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve "asrın felaketi" olarak 
nitelendirilen depremin ilk anından itibaren halkımız ile büyük bir 

dayanışma ve yapılması gereken yardımların koordinasyonu liderliğiniz 
için Berlin'deki Türkler adına teşekkür ediyoruz.

Herkesin ne yapılmalı dediği durumda!
Çağrılara yön vererek koordinasyonda bir komutan edasıyla 

görev yapan, gece-gündüz demeden verdiğiniz tüm emekler için, 
devlet-millet bütünleşmesini sağlayarak yaralara merhem olduğunuz 

için ve yorgunluğa aldırmadan dimdik ayakta kalarak hepimize 
güç verdiğiniz için...

Berlin'deki gençlerinin Olgun Ağabeyi olduğunuz ve herkes tarafından 
ulaşılabildiğiniz için...  Kısaca her şey için...

Teşekkür ediyoruz.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Allah'a emanet olun.

Menderes Singin
Garanti Media Bizim Berlin 

Genel Yayın Yönetmeni
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DEPREM BÖLGESİNE 
YARDIM İÇİN DEVLET 
MİLLET EL ELE VER-

Dİ BERLİN’DE YARDIM 
İÇİN SEFERBERLİK İLAN 

EDİLDİ

Kimi ilk deprem sonrası çalan acı 
bir telefonla… Kimi sabah nama-
zına kalktığında…
Bazıları işe bazıları okula gider-
ken öğrendi “Asrın felaketi”ni…
Kalplere derin bir acı indi önce...
Gönüllere hüzün çöktü... Gözya-
şıyla edilen dualar izledi ilk günü.
Yakınlarını sevdiklerini merak 
edenler telefonlara sarıldı, en son 
yaz tatilinde gördüğü eş dost ak-
rabalarına ulaşmaya çalıştı.
Deprem bölgesinde yakınları ol-
mayanlar da en az onlar kadar 
hüzünlü en az onlar kadar acılıy-
dı..
O acılar o hüzünler yaşanırken 
hep birlikte gönüller buluştu he-
men anavatandaki depremin 
yaralarını sarmak için harekete 
geçti..
Dedelerinin ninelerinin doğup 
büyüdüğü, anne babalarının bur-
nunda tüttüğü kendilerinin hasre-
tini çektiği güzel ülkeleri için ade-
ta seferberlik başlattılar..
Sosyal medyada öğrütlendiler….
Birbirlerine haber verdiler… En 
acil ihtiyaç listelerini paylaştılar… 
Kimi sivil toplum kuruluşları kimi 

dernekler kimi hayırsever insan-
ların öncülüğünde yardım mal-
zemelerinin toplanacağı alanlar 
depolar bulundu… Adresler pay-
laşıldı…
7’den 70’e herkes ben de ben de 
yardım etmek istiyorum diye koş-
turdu…
Sabahın 5’ine kadar süren çalış-
malarda okul çağındaki gençlere 
siz gidin okulunuz var dendiğinde 
bile o öğrenciler işlerini bitirene 
kadar çalıştı.
Sabahlara kadar süren çalışma-
larda gelen yardım malzemeleri 
tasnif edildi, acil ihtiyaçlar önce-
likli gönderilmesi için arayışlar 
başladı..
Berlin’in yardım seferberliği çığ 
gibi büyüdü gösterilen adres-
lerdeki depolara o kadar yardım 
malzemesi o kadar insan geldi ki 
Berlin polisi şaşkınlığını “Tüm bu 
insanlar ülkesine yardım için mi 
koşturuyor” sözleriyle ifade etti…
Berlin sadece vatandaşların bi-
reysel çabalarıyla Türkiye’nin yar-
dıma koşmadı..
Sadece Sivil Toplum Kuruluşları, 
cami dernekleri, spor kulüpleri, 
hemşehri dernekleri değil farklı 
görüşte olup da Türkiye’nin acı-
sında buluşan onlarca yüzlerce 
insan bir araya geldi..
Yardım malzemelerinin bir an 
önce Türkiye’ye gönderilmesi için 
TIR’lar ayarlandı minibüsler kira-
landı…

ÖNCE YÜREKLER YANDI SONRA YARALARI SARMAK İÇİN GÖNÜLLER BULUŞTU

Asrın Felaketi Berlin'de Hissedildi

Berlin’deki seferberlik dev bir kampanyaya dönüştü...

Yardımların koordinasyonu için tüm Almanya’da oldu-
ğu gibi Berlin Başkonsolosluğu da harekete geçti…
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Berlin Deprem Yardımı Eşgüdüm 
grubu oluşturuldu.
İlk günden beri vatandaşların yar-
dım toplama merkezlerini yerinde 
ziyaret eden Berlin Başkonsolosu 
Rıfkı Olgun Yücekök’ün öncülü-
ğünde söz konusu yardımlar Ber-
lin Havalimanına yakın bir bölge-
de büyük bir hangarda toplandı.
Gençler, yaşlılar kadınlar erkekler 
onlarca gönüllü bu lojistik mer-
kezinde yardımların en doğru en 
hızlı ve ihtiyaç önceliğine göre 
ülkemize ulaşması için gece gün-
düz çalıştı.
Jeneratör, çadır, uyku tulumu ve 
ilaç gibi acil ihtiyaçlar THY’nin 
uçaklarıyla hemen Türkiye’ye 
gönderildi…
THY’nin Berlin Bölge Müdürlü-
ğünde çalışan personel de bu 
yardımların ulaşmasına büyük 
emek verdi.
Diğer yardım malzemeleri ise 
TIR’lara yüklendi anavatana doğ-
ru yola çıktı..
Bu süreçte o kadar çok yardım eli 
uzandı ki hepsi tek tek anlatılmayı 
hak ediyor..
Kimi vatandaşlarımız çalıştıkları 
hastaneleri harekete geçirdi yüz-

lerce ilaçların ülkemize gönderil-
mesini sağladı kimileri işyerinde 
marketinden dükkanında yardım 
kumbaralarıyla seferberliğe des-
tek oldu. Yani kimin elinden ne 
gelirse fazlasını yaptı..
Yani Berlin’deki Türkler Yüce mil-
letimizin yardımseverliğinin gere-
ğini en güzel şekilde yaptı, yap-
maya devam ediyor.

Akıllarda, Kalplerde, 
Dillerde Dualarda Deprem 

Bölgesindeki 
Vatandaşlarımız vardı

Yardım seferberliği sürerken Dİ-
TİB ve İslam Toplumu Milli Görüş 
Teşkilatı başta olmak üzere Al-
manya genelinde binlerce cami-
de Kur’an-ı Kerim okundu, dualar 
edildi ve gıyabi cenaze namazları 
kılındı.
Berlin Türk Şehitlik Camisinde 
kılınan gıyabi cenaze namazında 
binlerce kişi katıldı. Türkiye’nin 
Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar 
Şen ile Berlin Başkonsolosu Rıf-
kı Olgun Yücekök’ün de katıldığı 
gıyabi cenaze namazına katılmak 
isteyenlerin o kadar kalabalıktı ki 
cemaat cami dışına taştı.
Müslümanlar hem camilerde hem 
cami derneklerinin yardım kam-
panyalarına maddi yardımlarda 
bulunarak ülkelerindeki deprem-
zedelerin yaralarının sarılması 
için ellerinden geleni yaptı.

ÜLKEMİZ İÇİN CANIMIZ FEDA

Almanya’da, Berlin’de yapılan 
yardım seferberliği bir kez daha 
gurbetçilerin Avrupalı Türklerin 
Alamancıları ülkelerine olan sev-
gisinin bağlılığının en güzel ör-
neklerinden biri oldu.

Ülkemiz için canımız malımız feda olsun diyen bin-
lerce vatandaşımızdan Allah razı olsun. 
Allah ülkemizdeki depremde hayatını kaybedenlere 
rahmet eylesin yaralılarımıza şifalar versin.

vefatını teessürle öğrendik. Merhuma 
Allah’tan rahmet, Şen ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Mekânı Cennet Olsun!

AHMET
ŞEN'in

T.C. Berlin Büyükelçimiz Sayın Ahmet 
Başar Şen’in Muhterem Babası

BAŞSAĞLIĞI

Menderes Singin
Bizim Berlin Genel Yayın Yönetmeni
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Berlin DİTİB Şehitlik Camii’nde düzen-
lenen programda din görevlileri Tamer 
Alat ve Abdullah Demirci tarafından ti-
lavet edilen Kur’an-ı Kerim’in ardından 
okunan hatm-i şeriflerin duası yapıldı.
Berlin DİTİB Dini Danışma Kurulu Baş-
kan Vekili Muhammed Baki Tuncel, 
depremde vefat edenler ve enkaz altın-
da kalanlar için yaptığı duada: “Okunan 
hatm-i şeriflerin hürmetine enkaz altın-
da kalan kardeşlerimizin kurtulmaları-
nı nasip eyle Ya Rabbi. Bekleşip duran 
acaba şu göçüğün altından bir ses gelir 
mi, bir soluk gelir mi deyipte böyle ça-
resizce bekleşip duran kardeşlerimize 
de müjdeli bir haber almalarını nasip 
eyle Ya Rabbi. Çaresizlerin çaresi sen-
sin Ya Rabbi. Rahmetine muhtacız Ya 
Rabbi. Vefat eden kardeşlerimize rah-
met, yaralılara acil şifalar ver Ya Rabbi. 
Deprem bölgesinde canla başla arama 
ve kurtarma çalışmalarına katılan tüm 
kardeşlerimizden razı ve memnun ol Ya 
Rabbi.“ ifadelerini kullandı.
Depremin ardından kılınan ilk Cuma 
namazının hutbesinde Türkiye’de asrın 
felaketi olarak nitelenen deprem konu-
sunu işlendi.
Din görevlisi Abdurrahman Çetin, “Acı-
mız Çok Büyük!“ başlığıyla okuduğu 
Cuma hutbesinde şu ifadeler yer aldı: 
„Bu acılı günlerimizde DİTİB olarak biz 
de elbette milletimizin yanındayız. Ya-
ralı memleketimizin yarasına merhem 
olmak, derdiyle hemdert olmak üzere 
biz de harekete geçmiş buluyoruz. Tür-
kiye Diyanet Vakfı ile birlikte hareket 
ederek, nakdî bağışlarınızı depremden 
etkilenen bölgelerin ihtiyacına göre 

DiTiB Camilerinde Depremzedeler için 
Amin Sesleri Semaya Yükseldi

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem-
lerde vefat edenler için Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) 
bağlı camilerde cuma namazı öncesi Kur’an-ı Kerim tilavet edildi ve 
okunan hatm-i şeriflerin duası yapıldı.
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ulaştırmaya devam ediyoruz. Sizleri, ya-
şanan bu büyük felaketin mağdurlarının 
acı ve üzüntülerini paylaşmak amacıyla 
DİTİB camiası olarak başlattığımız yar-
dım kampanyamıza katkı sunmaya da-
vet ediyoruz.

Bu vesileyle; maddi mane-
vi desteklerini esirgeme-
yen siz duyarlı cemaatimize, 
acımızı paylaşan Almanya 
Hükümeti’ne, insani yardım 
kuruluşlarına ve hüznümüze 
ortak olan tüm Alman komşu-
larımıza şükranlarımızı sunu-
yoruz.
Depremde vefat edenlerin 
dünya imtihanları sona erdi. 
Fakat geride kalan yakınları-
nın ve müslüman kardeşleri 
olarak bizlerin sınavları devam 
ediyor. Rabbim vefat edenlere 
rahmetiyle muamele eylesin. 
Rabbim geride kalanlara sa-
bırlar lutfeylesin! Dünyanın 

dört bir köşesinden gelerek sahada gö-
rev yapan tüm gönüllü kardeşlerimize 
Rabbim güç kuvvet ihsan eylesin. Rab-
bim hiç kimseye ve hiçbir millete böyle 
acılar yaşatmasın. Millet olarak başımız 
sağ olsun!“

Cuma Namazı sonrası Berlin Büyükel-
çisi Sayın Ahmet Başar Şen, Berlin Baş 
Konsolosu Sayın Rıfkı Olgun Yücekök, 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
ve vatandaşlarımızın yoğun katılımıy-
la depremde vefat eden kardeşlerimiz 
için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ayrıca 
Neukölln Belediye Başkanı Sayın Martin 
Hikel ve Berlin Eyalet Millet Vekili Derya 
Çağlar deprem sebebiyle taziye ve geç-
miş olsun ziyaretinde bulundu.

Sultan Abdülhamid Camii Baş-
kanı Necmettin Özçelik açıkla-
masında;
"Recep ayının 27. Gecesi Mi’rac 
gecesi denir. Mi’rac kelime anlamı 
itibariyle göğe çıkma, yükselme 
anlamlarına gelir.
İsra ve Mi’rac hâdisesi, Hz. Mu-
hammed aleyhisselamın hicre-
tinden 18 ay evvel gerçekleşmiş-
tir. Mi’rac hâdisesi, Efendimizin 
Mescid-i Harâm’dan Mescid-i 
Aksa’ya, oradan da Allah’ın huzu-
runa yükseldiği hâdiseye denir.
Peygamber Efendimiz bu gece 
pek çok rûhâni ahvâl ve ikrâma 
kavuşmuş olmakla birlikte, hiç-
bir kulun ulaşamayacağı mânevi 
âlemlere varmıştır. Bu gece her yıl 
Mi’rac Kandili olarak kutlanır.

Bu gecenin Kadir Gecesinden 
sonra en fazîletli gece olduğu 
söylenir.
İşte bu gece birçok ülke ve 
câmilerde olduğu gibi, Abdülha-
mid Câmiînde de en güzel ve en 
dolu bir şekilde idrâk edildi.
Cemâatin gündüzü oruçlu geçir-
mesi belki de, gecenin mânevi at-
mosferine ayrı bir rûhâniyet kattı" 
dedi.
Program, akşam namazını tâkip 
eden süreçte başladı.
Birlikte açılan oruçtan sonra, 
IGMG Berlin Bölgesi İrşâd Baş-
kanı Ömer Gündoğdu hocanın, 
Abdülhamid Câmiînin öğrenci-
leri ile birlikte okudukları Yâsin-i 
Şerif’den sonra, yine Ömer Gün-

Sultan Abdülhamid 
Camii’nde Mi’rac Gecesi

doğdu hocanın Mi’rac hâdisesini kürsüden anlat-
masıyla, mübârek gecenin anılmasına, civâra yan-
sıtılmasına devam edildi.
Gecenin sonunda kılınan yatsı namazı ve özellikle 
depremde hayatını kaybeden insanımıza edilen top-
lu duâ ile 3 saatlik bir süre neticesinde Mir’ac Kan-
dilinin idrâkı sona erdi.

vefatını teessürle öğrendik. Merhumeye 
Allah’tan rahmet, Damgacı ailesine ve 

sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Mekânı Cennet Olsun!

HAMiDE
DAMGACI'nın

IGMG Berlin Bölgesi Basın Yayın Başkanı 
Değerli Kardeşim Hazım Damgacı’nın 

Muhtereme kayınvalidesi, 
Berlin Mevlâna Camii Kadın Kolları 

Başkanı Kevser Damgacı’nın annesi 

Menderes Singin
Bizim Berlin Genel Yayın Yönetmeni

BAŞSAĞLIĞI
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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Der-
neği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut 
Asmalı, depremden etkilenen vatan-
daşlar için MÜSİAD Kahramanmaraş’ta 
konteyner kent kurulacağını açıkladı.
MÜSİAD, 10 ilde büyük yıkıma neden 
olan depremlerden birkaç saat sonra 
yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarıyla afet 
bölgesine odaklandı. MÜSİAD, deprem-
zedeler için yapılan temel yardımlardan 
sonra bölgede T.C. İçişleri Bakanlığı izni 
ile ve AFAD koordinasyonu dahilinde 
Konteyner Kent kuracağını duyurdu.
Depremin ilk 10 gününde afet bölgesine 
2300’den fazla sevkiyat gönderen MÜ-
SİAD, 500 bin adet hazır gıda, 800 bin 
adet ekmek, 4 milyon 200 bin adetten 
fazla su, 65 bine yakın mont ve bot, 150 
binden fazla battaniye ve 200 adet ka-
ravan depremzedelere ulaştırıldı. Dün-
yanın her yerinden gelen afet bölgesine 
ulaşan MÜSİAD gönüllüleri çalışmaları-
na devam ediyor. Bunun üzerine geçici 
veya anlık yardımlara istinaden kalıcı 
ve barınma gibi temel ihtiyaca cevaben 
Konteyner Kent kurulması kararı alın-
mıştır. Bu konteynerlerde yatak, dolap, 
çekyat,
TV, buzdolabı, mutfak ekipmanları, ter-
mosifon, süpürge, ütü, temizlik malze-
meleri, kişisel hijyen setleri, perde, kır-
tasiye malzemesi ve masa gibi temel 
eşyalar bulunacak. 4 kişilik bir ailenin 
ihtiyaçları eşyalar konteyner bedeline 
dahildir. Konteyner, 2 oda şeklinde bö-
lünmüş olup içerisinde banyo, WC ve 

mutfak bulunmaktadır.
Aynı zamanda burada büyük bir Kon-
teyner Kent inşa edilmektedir. Büyük bir 
şehrin içerisinde barındırdığı ALTYAPI 
SİSTEMLERİ oluşturulacaktır. KANALİ-
ZASYON, SU ve ENERjİ TESİSATI; SOS-
YAL ve İDARİ BİRİM BİNALARI buna 
dahildir. Konteyner kalitesi ve içerisin-
deki eşyalar, kurulacak olan kontey-
neri diğerlerinden farklılaştırmakta-
dır. Konteynerler 2 yetişkin ve 2 çocuk 
yaşayabilecek şekilde tasarlanmıştır. 
Konteyner kent 21 Şubat 2023 itibarıyla 
kurulmaya başlanacak ve Nisan ayına 
kadar etap hâlinde tamamlanacak.
MÜSİAD kamu yararına bir dernek sta-
tüsünde olduğundan yapılan bağışlar 
mevzuatların izin verdiği ölçüde vergi 
indirimi olacaktır. Konteyner kentine 
konteyner bağışlayanlar konteynere 
istedikleri kişinin ismini yazdırabilirler. 
Başka Sivil Toplum Kuruluşları bu kam-
panyaya dahil olarak sokak alanlarına 
ya da bölgelere kendi isimlerini verebi-
lirler. Konteyner kentlerdeki misafirler 
kalıcı konutlara geçtiklerinde, konteyner 
evleri ihtiyaç durumunda başka sosyal 
amaçlar ve yardımlar için kullanılabili-
necek. 
Küçük miktarda da bağışlar yapılabile-
cektir. MÜSİAD, kamu yararına dernek 
statüsünde olduğu ve gerekli bağış top-
lama izni aldığı için, dileyen herkes pro-
jeye bağış yapabilir. Şehir, 4.000 kişiye 
yaşam alanı sunucaktır.
14 Şubat 2023 tarihli T.C. Resmî Ga-

zetede Cumhurbaşkanı Kararı olarak 
yayımlanan KDV indiriminden sonra 
bedeller aşağıdaki gibi değişiklik gös-
termiştir. Bedellerin azalmasında ayni 
bağışların da etkisi bulunmaktadır.
Bağış yapmak isteyenler için hesap bil-
gileri aşağıdadır.
Bir konteyner ev bedeli:
TL 100.000 / USD 5.310 / EURO 4.950 / 
GBP 4.350

Banka Hesap Bilgileri
Hesap Adı: MÜSİAD Müstakil 
Sanayici ve İş Adamları Derneği
Banka Adı: Albaraka Türk Katılım 
Bankası
Şubesi: Mecidiyeköy
TL: 
TR60 0020 3000 1711 2104 0501 58
USD: 
TR33 0020 3000 1711 2104 0501 59
EURO: 
TR06 0020 3000 1711 2104 0501 60
GBP: 
TR76 0020 3000 1711 2104 0501 61
CHF: 
TR49 0020 3000 1711 2104 0501 62
Banka Swift Kod: BTFHTRIS

Konteyner Kent için 
Berlin Seferberliği
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BERLİN - Almanya’nın başkenti 
Berlin’de, Kahramanmaraş merkez-
li depremlerde hayatını kaybedenler 
anıldı.
Almanya Türk Toplumu (TGD) ve Al-
manya-Suriye Yardım Dernekleri Birli-
ği, başkent Berlin’deki tarihi Branden-
burg Kapısı önünde bir anma etkinliği 
düzenledi.
Etkinliğe, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi 
Ahmet Başar Şen, ülkedeki Türkler ve 
Suriyelilerin yanı sıra Almanlar da ka-
tıldı.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter 
Steinmeier de etkinliğe katılarak bir 
konuşma yaptı.
Steinmeier, depremlerin iki hafta önce 

meydana geldiğine işaret ederek, “Yı-
kılan şehirlerden gelen haberler bizi 
şaşkınlığa düşürüyor. Görüntüler hafı-
zalarımıza kazındı. Bir yüzyılın felake-
ti. Burada, ülkemizde de akrabalarını 
ve arkadaşlarını kaybeden birçok in-
san yaşıyor. Bu yıkıcı felakette hayatı-
nı kaybedenleri anmak için bu akşam 
Berlin’de toplandık.” dedi.
Steinmeier, kalbinin felaket bölgesin-
de hayatta kalanlarla birlikte olduğunu 
belirterek, “Acınızı ve sıkıntınızı görü-
yoruz. Yardım çağrılarınızı duyuyoruz. 
Sizi yalnız bırakmayacağız.” ifadesini 
kullandı.
Almanya’da yaşayan, Türkiye’de ve 
Suriye’de yakınları olanlara da sesle-
nen Steinmeier, “Ülkemizdeki birçok 
insan da üzüntülerinize ve endişele-

rinize ortak oluyor. Sizin acınız bizim 
acımızdır.” dedi.
Steinmeier, Almanya’da da bir yardım-
severlik dalgasının görüldüğüne dikka-
ti çekerek, ülkesinden deprem bölgesi-
ne yapılan yardımlardan dolayı herkese 
teşekkür etti.
Suriye’deki Esed rejimine çağrıda bulu-
nan Steinmeier, “Yardım görevlilerinin 
hayat kurtaran işlerini yapmasına izin 
verin. İnsani yardımı engellemeye kim-
senin hakkı yoktur.” ifadesini kullandı.
Steinmeier, yardım ve dayanışmanın 
sürdürülmesini isteyerek, “Biz, felaket-
ten etkilenen tüm insanlara yanında 
olduğumuzu ve yanında kalacağımızı 
göstermek için buradayız. Biz her za-
man yanınızdayız.” değerlendirmesin-
de bulundu.

Türkiye’de arama kurtarma çalışma-
larına katılan Alman Federal Teknik 
Yardım Kurumu (THW) ekibinden jörg 
Eger ise deprem bölgesinden izlenim-
lerini aktardı.
Eger, “Her görevin kendine göre zorlu-
ğu var. Uzun yıllardan beri ülke dışına 
göreve çıkıyorum. Ancak daha önce 
böyle bir yıkım görmedim. Depremden 
sonra binalarda oluşan zararları bili-
yoruz. Bunlara eğitimde hazırlanılıyor. 
Ancak büyük çaplı yıkım olağanüstüy-
dü.” dedi.
Sadece acı ve üzüntüye değil aynı za-
manda olağanüstü bir misafirperverlik, 
dostluk ve anlayışla karşılaştıklarını 
belirten Eger, “Türkçe biliyorum. Ancak 
bir cümle bana her zaman bu görevi 
hatırlatacak; ‘Nasılsın arkadaş?’ Bu 
cümle benim için korkunç bir felaket 
anında umut ve dostluk anlamına ge-
liyor.” ifadelerini kullandı.
Anma etkinliğinde saygı duruşunda 
bulunuldu, depremzedeler için yardım 
çağrıları yapıldı. (AA)

“Acınızı ve Sıkıntınızı 
Görüyoruz”

Almanya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını 
kaybedenler anıldı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter 
Steinmeier:

Berlin 
Yardıma Koştu

Berlin’in görülmeyen kahramanlarından 
iş adamı Fethi Akyol depremzedeler için 
yardıma koştu. Ülkemizde meydana gelen 
depremdeki yaraları sarmak için gecesini 
gündüzüne katan Fethi Akyol hayır için kim 
yanına gelse geri çevirmeyen ve yardım et-
meyi seven bir hayırsever. 
Berlin Trabzonlular Kültür Derneğinin 2. 
Başkanı olan Fethi kardeşim paketleri ta-
şımak için bize tır lazım deyince emrindeki 
bütün tırlarını seferber etti.

Frank-Walter Steinmeier

Fethi Akyol
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1999 Gölcük depreminden sonra bir 
gecenin sabahında acı bir haberle 
uyandık. Bilmiyorum bu 'uyandık' keli-
mesi bizi ne kadar uyandırıyor. Bu bü-
yük felaket ne kadar bizi kendimize ge-
tirdi veya getirecek zaman gösterecek.

Sosyal medyada dolaşan bir 
deyim kime ait olduğu bilin-
mesemde güzel anlamlı bir söz 
şöyle yazıyordu. Anne evladını 
sallar uyusun diye Allah (cc) 
bizi sallar uyanalım diye. Ne-
den hep falaketler geldikten 
sonra uyanıyoruz ve acılar geç-
tikçe çok çabuk unutabiliyoruz.

Çünkü en zayıf karakter özelliklerimiz-
den biri de unutkanlık! Unuttuğumuz 
içindir ki, geçmişten ders çıkarma, 
analiz, muhakeme etme ve sonuç çı-
kartma kabiliyetimiz düşüyor. Malesef 
geçmişten ders çıkartmıyoruz.

Bir an yaşadığımız korku merhamet 
duygularımız kabarıyor yardımlaşma-
da seferber oluyoruz ve acıları paylaş-
maya çalışıyoruz. Lakin zaman geç-
tikçe yaralar kapanmaya başladıkça 
birbirimizi unutuyor yani başımızda 
komşumuz açmı, tokmu, hastamı far-
kında bile olmuyoruz.

Yaşadığımız acıların izini yüreğimizde 
taşıyarak hayatın acı gerçekleriyle her 
an karşılaşabiliriz düşüncesi hafızala-
rımızdan silinmemesi lazım.

Asıl depremleri biz ahlak çöküntüsüyle 
yaşıyoruz. Manevi değerlerin kalktığı 
sevgisiz samimiyetsiz adeta duygusuz 
bir müslüman toplum haline geldik. 
Ne oluyor bize ne çabuk unuttuk Göl-
cük depreminden sonra camiilerimizin 
dolup taştığını, ellerin duaya gönül-
lerin manaya açıldığı, zamanla ne ça-
buk unuttuk. Allah'tan medet uman ve 
yalvaran kullar yerine insandan medet 
uman kullar haline geldik.

Binalar ne kadar sağlam olursa olsun, 
insanlığın temelini sağlamlaştırmadık-

ça sonucu acı hadiseler vuku bulacak-
tır.Bu deprem bize şunu hatırlattı. Uyan 
yardımlaşmayı unuttun, uyan kardeş 
olmayı unuttun, uyan hak yememeyi, 
kul hakkına girmemeyi unuttun... Uyan, 
kendin için istediğini kardeşin için iste-
meyi unuttun! Uyan...

Acılar paylaştıkça azalır. Alla'tan di-
lerim birliğimiz daim, samimiyetimizi 
kaim, bu felaket bize güçlü bir imanla 
hakka hakikata ayağa k alkmaya vesile 
olsun.

Yaşadıklarımız bizi kendimize getirsin.

Geçmişten ders alıp gelecek günlere 
manevi güçle dirilmeye kötü günde iyi 
günde kardeş olmayı unutturmasın.

Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapma-
yı, yakınlara yardım etmeyi emreder; 
hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da ya-
saklar. O, düşünüp tutasınız diye size 
öğüt veriyor. (Nahl Suresi-90)

Her cumada okunan bu ayet aklımız-
dan fikrimizden çıkmasın.

Hatalardan ders çıkarmayı, yanlışları-
mız düzeltmeyi Rabbim nasip eylesin. 
Rabbim affetlerinden bizleri korusun, 
bir daha yaşatmasın.

Sağlık affiyet içinde olma dileğiyle, se-
lametde kalın.

Depremin
izleri...

Hayat
Dersleri

Havva Singin 
Eğitimci - Yazar
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Cumhuriyetimizin kuru-
luşunun yüzüncü yılında, 
kıymetli milletimiz ve va-
tanımız, maalesef yüzyılın 
deprem felaketini yaşadı. 
Almanya ölçeğinde ifade 
etmek gerekirse, Köln’den 
Hannover’e uzanacak kadar 
geniş bir coğrafyada yaşa-
yan milyonlarca insanımız, 
yedinin üzerinde büyüklüğe 
sahip, yüzlerce atom bom-
bası tesirinde güçlü dep-
remlerle sarsıldı. Bu büyük 
felakette hayatını kaybe-
denlere Yüce Rabbimizden 
rahmet, yaralılara acil şifa, 
geride kalanlara sabr-ı ce-
mil niyaz ediyorum.
Depremin üzerinden henüz 
saatler geçmişken, Ber-
lin’deki pek çok sivil top-
lum kuruluşumuz, gönül-
lülerimiz ve iş insanlarımız 
hemen harekete geçtiler. 
Onlarca noktada ayni yar-
dımlar toplanmaya başladı; 
hayır sahipleri hemen ba-
ğışlarda bulundular. Yüz-
lerce gönüllü, bir yandan 
gözlerindeki yaşları silip, 
diğer yandan yardımları 
tasnif ettiler. İlk toplantı-
mızı depremin olduğu gün 

yaptık; bir hafta sonra ise 
koordinasyon toplantımızı 
icra ettik. Bu büyük daya-
nışmayı ve gayreti görmek, 
yüreklerdeki vatan sevgisini 
hissetmek, bizleri hakikaten 
çok duygulandırdı ve gurur-
landırdı.
Bu yazıyı kaleme aldı-
ğım saatlerde, sadece 
Berlin’den, hava yoluyla 200 
tonu aşkın acil yardım mal-
zemesini, karayoluyla ise 
50 TIR dolusu ayni yardımı 
sizlerin desteğiyle ülkemize 
ulaştırmış olmanın mutlulu-
ğunu yaşıyorum. Almanya 
genelinden ise 4 bin tonu 
bulan bir yardım ülkemize 
intikal etmiştir. Berlin’de 
yerleşik hayırsever pek çok 
iş insanımızın da yerinden 
temin yöntemiyle ülkemiz 
içinden pek çok yardımı fe-
laket bölgesine ulaştırdığını 
öğrenmekten büyük mem-
nuniyet duydum.
Büyük milletler, böyle zor 
zamanlarda güçlerini ser-
gilerler. Tüm Berlinli hem-
şerilerime can-ı gönülden 
teşekkürlerimi sunuyorum; 
Büyük Türk Milleti’nin bir 
parçası olduklarını örnek 

gösterilecek bir fedakârlık 
ve gayretle ortaya koy-
dukları için. Almanya’daki 
tüm Başkonsolosluklarımı-
zın çalışmalarını koordine 
eden, Federal makamlar-
la diyaloğu yöneten Sayın 
Büyükelçimiz ve Büyükel-
çilik mensuplarına, Berlin 
Başkonsolosluğumuz per-
soneline, diğer Başkonso-
losluklarımıza, THY Berlin 
Müdürü ve İstasyon Şefi 
şahıslarında tüm THY ekibi-
ne, Berlin’de yerleşik lojis-
tik şirketlerine, gönüllülerin 
iaşesi için restoranların-
dan, evlerinden yemekler 
taşıyan tüm kıymetli kar-
deşlerimize şükranlarımı 
sunuyorum. Gerek arama-

kurtarma timleriyle, gerek 
acil ihtiyaç duyulan yardım 
malzemelerinin sevkiyatı 
ve önümüzdeki dönemde 
devam etmesi tasarlanan 
tıbbi malzeme desteğiyle 
bu zor zamanda yanımızda 
olan Alman dostlarımıza da 
teşekkür ediyorum.  
Yol uzun. Daha yapılacak 
işler var. Milletçe yaraları-
mızı saracağız. Adım adım, 
sizlerin değerli katkıları ve 
Allah’ın izniyle tüm sıkıntı-
ları birlikte aşacağız.
En kalbi selam ve sevgile-
rimle.

Rıfkı Olgun Yücekök
Türkiye Berlin Başkonsolosu

Güzel Ülkemiz, 
Türkiye’miz… 

Yapılan açıklamada;
"DİTİB Kocasinan Camii ola-
rak, Kadın kollarımızın orga-
nizesinde kadın cemaatimize 
yönelik bir konferans düzen-
ledik. Yetişkin ve Çocuk Psi-
koterapisti Dr. Elif ALKAN ce-
maatimize “Doğal Afetler ve 
Çocuklara Anlatımı” konulu 
konferansta Deprem sonra-
sı çocuklarla iletişimin nasıl 
olması gerektiği, afetlerden 
etkilenen çocuklara nasıl 

yaklaşılacağı konusunda bil-
giler vererek sorulan soruları 
cevaplandırdı. Cemaatimizin 
de yoğun ilgisi vardı. Ülke ve 
Millet olarak zor zamanlar-
dan geçtiğimiz bu günlerde 

biz de Cami ve yönetim ola-
rak maddi ve manevi elimiz-
den geleni yapmaya çalışıyo-
ruz. İnşallah programlarımız 
devam edecektir. Tekrardan 
milletimizin başı sağ olsun. 

Öncelikle siz değerli Bizim 
Berlin dergisi ekibine ve 
programımıza iştirak eden 
tüm cemaatimize çok teşek-
kür ederiz.’’

          “Doğal Afetler ve Çocuklara 
Anlatımı” konulu konferans verdi

Dr. Elif ALKAN

Rıfkı Olgun Yücekök
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İslam Toplumu Millî Görüş Berlin Bölgesi 
Genişletilmiş İdareciler Toplantısı Bölge 
Başkanı Hasan İstanbul’un açılış konuş-
ması, Teşkilatlanma Başkanının faaliyet 
sunumu ve IGMG Genel Merkez Kültür 
Sanat Sorumlusu Hattat Ünal Ünalan’ın 
günün hatibi olarak konuşmasıyla Otel 
Mercure’de gerçekleşti. Ayrıca Yögep kur-
sunu tamamlayanlara Sertifikaları verildi. 
Cemiyet Başkanlarına hediye ve eski idare-
cilere plaket takdim edildi. Toplantıya yo-
ğun katılım gösteren bütün idarecilerimize 
teşekkür eder, çalışmalarında başarılar di-
leriz.

BİZİM BERLİN’E ÖDÜL

Genel yayın yönetmenimiz Menderes 
Singin’e Berlin’deki hizmetlerinden dolayı 
IGMG Berlin Bölge Başkanı Hasan İstanbul 
tarafından bir plaket takdim etti.
İstanbul; "Menderes kardeşim, bu plaketi 
fazlası ile hak ediyorsunuz. Berlin’deki hiz-
metleriniz takdire şayan. Daha nice güzel 
hizmetler vermenizi dilerim" dedi.
Singin; "Öncelikle ödül için teşekkür ede-
riz. Bizim Berlin dergisi olarak Berlin’deki 
bütün sivil toplum kuruluşlarımızın hep 
yanında olduk. Bundan sonrada olmaya 
devam edeceğiz." dedi.

Milli Görüş Berlin Bölgesi Genişletilmiş 
idareciler Toplantısı

Hasan İstanbul

Ünal Ünalan
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DİTİB Gönüllüleri depremden etkilenen 
kardeşlerimizin yaralarına bir nebze de 
olsun merhem olabilmek adına sahada 
bulunup tüm imkanlarını seferber et-
miş bulunuyor. Depremin yaşandığı ilk 
günlerden itibaren Almanya’nın muh-
telif bölgelerinden yola çıkan gönüllüler 
ekipler halinde depremin yaşandığı il, 
ilçe ve köylere intikal ederek yardım el-
lerini uzatmaya devam ediyor.
Berlin Bölgesinden bölgeye intikal eden 
Berlin DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Ya-
kup Ayar deprem bölgesinde yaşadık-
larını şöyle aktardı: “Şehirler adeta yok 
olmuş, koca koca binalar tuz buz olmuş 
böyle bir felakete ilk defa şahit olduk. 
Acıyı ve hüznü iliklerimize kadar yaşa-
dık. Başta TDV ve AFAD ekipleri olmak 
üzere Almanya’dan ve diğer ülkelerden 
gelen arama ve kurtarma ekipleri can-
la başla çalışıyor. Arama ve kurtarma 
ekiplerine minnet ve şükranlarımızı su-
nuyoruz. Bölgede tüm ekipler kardeşle-
rimizin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bi-
zim insanlarımız gerçekten alicenaptır, 
yardımseverdir. Gün birlik ve beraber-
lik içinde olma günüdür. Gelen yardım 
kolilerinin dağıtımı yapılıyor. Ağır hava 

şartları ve insanların enkaz karşısında 
çaresiz bekleyişleri anlatılması kelime-
lerle kifayetsiz. Yıkılan binanın yanında 
feryat figan bekleyen anneler, babalar, 
nineler, dedeler. Enkaz altından gelen 
ufak bir sese karşı yüzlerde oluşan te-
bessüm ve bir sonraki için çaresizlik. 
Anlatılması zor büyük bir felakete şahit 
olduk. Her şey bol bol geliyor, israf olu-
yor. Muazzam bir hayır akımı var böl-
geye. O sebeple koordine merkezleriy-
le mutlaka koordineli hareket edilmesi 
gerekiyor. Aksi takdirde gelen yardımlar 
heba oluyor. DİTİB gönüllü ekibi olarak, 
TDV’nin depremzedelerin ihtiyaçlarını 
karşılamak için çalışmalarını arttırarak 
sürdürdüğüne, inanılmaz bir özveriyle 
çalıştıklarına tanık olduk. Bu bölgeyi ar-
tık bir kardeş bölge görüyoruz. Felakette 
vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rah-
met, yaralı kardeşlerimize acil şifa dili-
yoruz. Rabbim böyle bir acıyı bir daha 
yaşatmasın, kardeşlerimizin acısını tez 
zamanda dindirsin.”
Ayrıca deprem bölgesinde yürütülen 
faaliyetlere katılmak üzere Malatya’ya 
giden Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) gönüllüleri, deprem nedeniyle 

yaralanan vatandaşları hastanede ziya-
ret etti.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü 
İzani Turan ile DİTİB Yönetim Kurulu 
Üyesi ve NRW Essen Bölge Birliği Baş-
kanı Fahrettin Alptekin, Berlin Eyalet 
Birliği Başkanı Yakup Ayar, Güney Bav-
yera Eyalet Birliği Başkanı Recep Bal, ve 
Balve Mimar Sinan Camii Başkanı Öz-
kan Güler’den oluşan DİTİB gönüllüleri, 
Malatya Turgut Özal Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesinde tedavi gören deprem-
zedeleri ziyaret etti.
Hastanede tedavi gören depremzedele-
ri ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, 
geçmiş olsun dileklerini ileten gönül-
lüler, Almanya’dan DİTİB teşkilatı üye-
lerinin, cemaatinin ve hayırseverlerin 
selam ve dualarını getirdiklerini güller 
takdim ederek iletti. 
Berlin DİTİB Eyalet Birligi Baskani Ya-
kup Ayar, ziyarette duygulu anlar yaşa-
dıklarını ifade etti.

“Tüm ekipler kardeşlerimizin yaralarını 
sarmaya çalışıyor”

Berlin DİTİB Eyalet Birligi Baskani Yakup Ayar, ziyarette duygulu anlar yaşadıklarını ifade etti.

Yakup Ayar



20 Mart 2023

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!



21 Mart 2023

Almanya’nın başkenti Berlin’de faali-
yetlerini sürdüren Müslümanların kur-
duğu çatı dernekleri, Müslümanların 
İslami usullerle definlerinin yapıldığı 
mezarlıkların dolması sorununa Berlin 
eyalet hükümetinin acil çözüm bulma-
sını talep ediyor.
Almanya’da defnedilmek isteyen Müs-
lümanların sayısı giderek artarken, 
ülkeye işçi olarak gelen birinci kuşak 
Müslümanlar, şimdiye kadar başta Tür-
kiye olmak üzere geldikleri ülkelerde 
defnedilmeyi tercih etti.
Ancak Almanya’daki ikinci ve üçüncü 
kuşak Müslümanların önemli bir bölü-
mü yaşadıkları ülkede gömülmek isti-
yor. Buna sebep olarak öldükten sonra 
mezarlarını ziyaret edip dua edecek ya-
kınlarının bu ülkede yaşaması gösteri-
liyor.
Geçmişte Almanya’da İslami usullere 
uygun defin işlemlerinin yapılmaması 
gibi birçok sorun ortaya çıksa da bazı 
bölgelerde Müslümanların bu taleplerini 
karşılamak için belediyeler Müslüman-
lara cenazelerini gömebileceği yerler 
ayırdı.
Ancak özellikle başkent Berlin gibi hem 
yoğun yerleşimin olduğu hem de Müs-
lümanların çokça yaşadığı bölgelerde 
Müslümanlar için ayrılan mezarlıklar 
dolmaya başladı.

“Müslüman mezarlıkları 
konusuyla Berlin eyalet yönetimi 
doğrudan ilgilenmeli”

Son olarak Berlin’de, Spandau İlçe Be-
lediyesine bağlı Gatow semtinde İslami 
usullere uygun defin işlemlerinin yapıl-
dığı mezarlığın dolması Müslümanların 
kurduğu çatı derneklerinin mezarlıklarla 
ilgili çalışmalarını hızlandırdı.
Bünyesinde 17 cemiyeti barındıran 
Berlin İslam Federasyonu (IF) Başkanı 
Murat Gül, yaptığı açıklamada, iki haf-

ta önce Spandau ilçesi İmar, Planlama, 
Çevre ve Doğayı Koruma Dairesi’nden 
mart sonu itibarıyla mezarlıkta boş 
yerin olmayacağına ve defin izni veril-
meyeceğine ilişkin bir mektup aldığını 
anlattı.
2018’de de benzer bir durumun yaşan-
dığını, 2021’de yılbaşı tatilinde ise Ga-
tow’daki mezarlıkta yer bulunmadığı 
için Berlin’de Müslümanlara ait 20 ce-
nazenin bekletildiğini aktaran Gül, bu 
dönemlerde ilgili dairelerle ve siyaset-
çilerle irtibata geçilip sorunların geçici 
olarak çözüldüğünü aktardı.
Gül, ancak Müslüman mezarlıkları ko-
nusunun tüm ilçeleri ilgilendiren kentin 
genel bir sorunu olduğu için bu konuyla 
Berlin eyalet yönetiminin doğrudan ilgi-
lenmesi gerektiğini belirtti.

“Berlin Müslüman Mezarlıkları 
İnisiyatifi”

Müslüman çatı kuruluşları olarak ken-
dilerinin üzerlerine düşeni yerine getir-
diklerini söyleyen Gül, “Berlin’de faali-
yet gösteren önde gelen Müslüman çatı 
dernekleri Berlin Müslüman Mezarlıkla-
rı İnisiyatifini kurdu.” dedi.
Gül, inisiyatifte çeşitli ülkelerden ve 
mezheplerden cemiyetlerin yer aldığını 
belirterek, Berlin eyalet yönetiminin ar-
tık Müslüman mezarlıkları konusunda 
bu inisiyatifle bir muhatabı bulunduğu-
nu kaydetti.

Acil kalıcı çözümler isteniyor

Bu inisiyatifin şimdi Berlin yönetimin-
den talepleri olduğunu belirten Gül, şöy-
le konuştu:
“Berlin’de 300 binden fazla Müslüman 
yaşıyor. Bu sayı gelecek yıllarda daha 
da artacak. Birinci neslin çocukları ve 
torunları burada defnedilmek istiyor. 
Devletin insanların dinlerinin uygun 
gördüğü şekilde defnedilmesini sağla-
ması bir insan hakkıdır. Berlin’de Müs-
lüman mezarlığı konusunda artık kısa 
vadeli değil, kalıcı çözüm istiyoruz. Bu 
sorun acil çözülmeli.”

Murat Gül, kiliselerin işletmediği me-
zarlıkların bulunduğunu, bunların işlet-
mesini Müslüman çatı dernekleri olarak 
üstlenebileceklerini belirterek, bu konu-
da devletin kendilerine destek vermesi 
gerektiğini ifade etti.
Çözüm için ilgili mercilerle çalışmaya 
hazır olduklarını vurgulayan Gül, “Müs-
lümanlar bu konuyla her iki yılda bir kar-
şılaşmamalı’’ dedi.
Tahsis edilecek mezar yerleri Müslü-
manların yoğun yaşadığı bölgelerde ol-
sun
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Berlin 
Eyalet Birliği Başkanı Yakup Ayar da 
Berlin’deki Müslümanların giderek daha 
fazla cenazelerinin bu kentte defnedil-
mesini istediğini bildirdi.
Ayar, Berlin’in batısındaki sınırında bu-
lunan Gatow’daki mezarlıkta yatan 
Müslümanların sadece yüzde 10’unun 
Spandau ilçesinden geldiğine işaret 
ederek bu mezarlığın Berlin’deki hemen 
hemen tüm Müslümanlara hitap ettiğini 
dile getirdi.
“Müslümanlar olarak Berlin yöneti-
minden talebimiz yeni mezar yerlerinin 
tahsis edilmesidir.” diyen Ayar, Müslü-
manların yoğun yaşadığı ilçelerde bu 
mezarlıkların tahsis edilmesi gerektiğini 
söyledi.
Ayar, 2021’de de Gatow’daki mezarlıkla 
ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığına ve ce-
nazelerin defnedilemediğini ifade ede-
rek, “Bu sorun 2 yıldır devam ediyor. Va-
dedilen sözler var yeni mezar yerlerinin 
verilmesiyle ilgili. Ancak şimdiye kadar 
cevap alamadık.” dedi.
Spandau ilçesi İmar, Planlama, Çevre 
ve Doğayı Koruma Dairesi’nden bu ayın 
ortasında gelen mektubu aldıktan son-
ra tekrar yetkililere müracaat ettiklerini 
kaydeden Ayar, sözlerini, “Bu meselenin 
acil çözülmesi gerektiğini söyledik. Ce-
vap bekliyoruz.” diye tamamladı.

Berlin’deki 
Müslümanlar 

Mezarlık 
istiyor

Yakup Ayar Murat Gül
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Yapılan açıklamada;
‘’Trabzonsporlular Berlin 
gençlerinin AFAD’A gönde-
rilmek üzere düzenlediği yar-
dım kampanyasına dernek 
başkanımız İsmail Kadayıfçı 
ve yönetim kurulundan arka-
daşlarımız katılarak destek 
verdik.
Böyle zor bir zamanda bütün 
takım taraftarlarının bir arada 
Trabzonspor- Basel maçını 
seyretmesi herkesi fazlasıyla 
memnun etti. Bu birlik ve be-
raberliğimizin daim olması-
nı diliyor, hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz. Milletimizin başı 
sağ olsun.

Böyle güzel bir organizasyo-
nu düzenleyen başta Kenan 
Tanrıverdi olmak üzere eme-
ği geçen bütün gençlerimizi 
tebrik ve takdir ediyor, özel-
likle bu organizasyon için 

gençlerimize kapısını açan 
Hürtürkel Ev.’a ayrıca teşek-
kürlerimizi sunuyoruz.
Yaklaşık 1.700 Euro yardım 
toplayan gençlerimiz çok 

güzel bir iş yapmış oldular. 
Yardım eden ve bu yardımla-
rın toplanmasına vesile olan 
herkesten Allah razı olsun, 
niyetlerini kabul eylesin. Va-
tan sağ olsun’’

TrABZOnSPOr-BASel MAÇInIn Gelirleri 
DePreMZeDelere

Dernekten yapılan açıkla-
mada;

‘’Trabzon Kültür ve Dayanış-
ma derneği yönetim kurulu 
toplantısında aldığımız ka-
rar doğrultusunda Türkiye’de 
meydana gelen depremde 
evleri yıkılan ve gidecek yeri 
olmayan vatandaşlarımız için 
Trabzon Belediyesi’nin de 
desteğiyle Trabzonlular kon-
teynerleri ( Prefabrik evler) adı 
altında, maliyeti aşağı yukarı 
80 bin euroyu bulan bir yardım 
kampanyası başlatma kara-
rı almış bulunuyoruz. Ayrıca 
depremin ilk gününde derne-

ğimizin adına elden gönder-
diğimiz maddi yardımında çok 
isabetli olduğunu ve orada acil 
ihtiyacı olan kardeşlerimize 
ilaç gibi geldiğini de belirtmek 
istiyoruz. Bu durumlarda en 
hızlı ulaşım para, öyleki ihtiya-
ca göre alışveriş yapıp hem de 
her şeyini kaybeden vatandaş-
larımıza cep harçlığı verilmiş 
oluyor. Yardım eden, yardımla-
rı yerine ulaştıranlardan Allah 
(cc) razı olsun. Acımız büyük, 
şu anda yardım etmeyi gönül-
lük değil, mecburi görüyoruz. 
Ve emeği geçenlerden Allah 
razı olsun diyoruz’’

Berlin TrABZOn KÜlTÜr Ve DAYAnIŞMA DerneĞi 
YArDIM SeFerBerliĞini 
DeSTeKliYOr.
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Hayatımız boyunca hiçbir zaman unuta-
mayacağımız büyük bir acıya uyandık 6 
Şubat sabahı. Güzel yurdumuzda mey-
dana gelen ve çok geniş bir bölgeyi etki-
leyen büyük bir depremle sarsıldık. Gelen 
her haberle acılarımız katlandı, büyüdü. 
Binlerce bina yerle bir oldu. Binlerce ca-
nımızı kaybettik. Binlerce kardeşimiz 
hastanelerde hayat mücadelesi veriyor. 
Hala enkazların başında yakınlarının ce-
nazelerinin çıkarılmasını bekleyen kar-
deşlerimiz var. Milyonlarca kardeşimiz 
evinden yurdundan oldu.Ağır kış şartları 
altında ne yazık ki, tarihimizin en büyük 
insani felaketlerinden birisini yaşadık. Bu 
çok ağır ve zor bir imtihan gerçekten.
Bölgeye ulaştığımızda şehirlerin üzerin-
deki devasa toz bulutları ve ağır iş maki-
nalarının yanındaki endişeli bakış ve bek-
leyişler karşıladı bizi. Herkes dışarıda bir 
ateşin yanında. Ateş başında ısınmaktan 
başka dondurucu soğukla başa çıkma 
imkanı yok malesef. Elektrik, doğalgaz 
ve suyun olmadığı, internet ve telefonun 
kullanılamadığı harabeye dönmüş şe-
hirlerde yerle bir olmuş devasa binaları, 
çöken yolları, parçalanan ağaçları, kayan 
dağları, kopan devasa kayaları gördükçe 
endişeye kapılmamak pek mümkün ol-
muyor. Şehirlerde neredeyse taş üstünde 
taş kalmamış.
Ancak kendi ailelerini, evlatlarını, anne 
babalarını birilerine emanet ederek çok 
farklı şehirlerden bölgedeki insanların 
yaralarına merhem olabilmek gayretiy-
le gelen devlet görevlisi, gönüllü, hayır-
sever nice insanların bölgedeki telaşlı 
koşuşturmalarını görmek; kiminin sıcak 
yemek, kiminin erzak, kiminin giyecek, 
kiminin yakıt dağıtmakla, kimilerinin ça-
dır kurmakla, kimilerinin cenaze hizmet-
leriyle uykusuzluk, yorgunluk ve bitkin-
liğe aldırış etmeden meşgul olduklarına 
şahit olmak; endişelerden sıyrılarak birlik 
beraberliğin, kardeşliğin verdiği huzuru 
iliklerinize kadar hissetmenize ve  aynı 
ülkenin evladı olmaktan bir kez daha gu-
rur duymanıza  vesile oluyor.
Şehirlerde devletimizin tüm imkanlarının 
seferber edildiğini görünce biz yüksek 
rakımlı dağ köylerine yardım malzeme-
leri ulaştırmanın şehirlerdeki telaşlı du-
rumu da göz önünde bulundurarak daha 
isabetli olabileceğini düşündük ve yola 
çıktık. Yanımızda sıcak çorba ve taze 
ekmeklerle vardığımız ilk köyde “ileride-
ki köyde daha çok ihtiyaç varmış oraya 
götürün, bize hamdolsun yardım ulaştı“ 
temenni ve tavsiyesini duymak bizi ol-
dukça etkiledi. Bir taraftan diğer köylere 
doğru yol alırken diğer taraftan deprem-
de gördüklerimizi konuşmaya başladık 
ekip arkadaşlarımızla: İhtiyacı varken 
başkasını kendisine tercih eden güzel 
insanların kanaatkarlığı; ziyaretlerimiz-

de bizi ısrarla evine yemeğe davet eden 
depremzedelerin misafirperverliği; gözü-
müzün içine bakıp ağlayarak “ne olur ev-
ladımı kurtarın” diye yalvaran amcamızın 
talebi karşısında insanın acizliği; aynı 
binada oturmasına rağmen komşularını 
tanımayan bina sakinlerinin pişmanlığı; 
yüzlerce yalvarış ve ihtimal arasından 
hangisini çabuk kurtarırsam diğerine ça-
buk ulaşırım planı yapmaya çalışan ope-
ratörlerin endişeleri; para harcayacak bir 
şey olmadığı için paranın ve kredi kart-
larının kıymetsizliği; aile fertlerinin enkaz 
altından seslerini duyarken ne yapaca-
ğını bilmeyen ebeveynlerin/çocukların 
çaresizliği, gördüklerimizden sadece bir-
kaçı. Ertelediğimiz, önemsiz sayıp kenara 
ittiğimiz hususlara öncelik vermenin ne 
kadar değerli olduğunu bir kez daha an-
ladık ve yaşadık.
Kardeşlerim,
Rabbimiz Kur’an-ı Kerîm’de dünya ha-
yatının canlarımızla, mallarımızla, bir-
birinden farklı kaygı ve korkularımızla 
sınandığımız bir imtihan yeri olduğunu 
bildiriyor bizlere. Yaşamımız boyunca 
bazen varlıkla, bazen darlıkla; bazen neşe 
ve mutlulukla, bazen de acı ve ızdırapla 
sınanmışızdır hepimiz. Bunun nefes aldı-
ğımız müddetçe devam edeceğini hepi-
miz biliyoruz, çünkü bizler insanız, aciziz, 
muhtacız.
Bizler, sevinç ve mutlulukların paylaşa-
rak çoğalacağını, acı ve kederlerin payla-
şarak azalacağını bilen bir milletiz. Gün 
olur birbirimizin bayramı oluruz; gün olur 
birbirimizin dermanı oluruz. Bu imtihan-
da da hamdolsun bir olduk; içimizi acı-
tan kanatan bu acıyla tek vücut olduk. 
Peygamberimiz (s.a.s.)’in „mü’minlerin 
durumu birbirlerini sevmede, birbirlerine 
merhamet etmede, bir organı rahatsız-
landığında diğer organları da uykusuzluk 
ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir 
beden gibidir“ hadisinde buyurduğu gibi 
bir olmanın verdiği gücü bir kez daha mil-
let olarak müşahede ettik. Yabancılıklar, 
farklılıklar kalktı aramızdan, sınırlar eridi. 
Birbirimiz için var olmayı; birbirimiz için 
ne kadar kıymetli olduğumuzu öğrendik. 
Hiç tanımadığımız insanların enkaz al-
tında nefes aldıklara şahit olduğumuzda 
heyecanlandık, umutlandık; enkaz altın-
dan canlarımız kurtarıldığına dair gelen 
her haberle tarifsiz sevinçler yaşadık, se-
vindik, mutlu olduk.
Allah’ın inayetiyle bu ağır imtihanı da 
millet olarak atlatacağız; yaşadığımız bu 
sıkıntılar elbette geçecek inşallah. An-
cak hepimizin hassasiyet göstermesi, 
sorumluluk alması gereken önemli bazı 
hususlar olduğu kanaatindeyim;
· Öncelikle manevi ve toplumsal bağı-
şıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz; tıpkı 

soğuk günlerde bedenimizin bağışıklık 
sistemini güçlendirdiğimiz gibi. Toplum-
sal birliğimiz ve dirliğimiz için her türlü 
ayrıştırıcı, ötekileştirici tutum ve söylem-
lerden uzak durmalıyız.
· Paylaşmalıyız; sahip olduğumuz ser-
vetlerin, varlıkların faydalı olacağı gün 
bugün. İlahî rahmetin celbine, bela-mu-
sibetlerin def’ine vesile olması niyazıyla 
bu zor zamanlarda hepimiz mutlaka bir 
iyilik yapmakla, iyi birşeyler üretmekle 
meşgul olmalıyız.
· Empati yapmalıyız; enkaz altında ha-
yatlarını kaybeden ve aileleri dağılan in-
sanlarımızı düşünmeliyiz ve kendimize 
sormalıyız; kışın ortasında bedenleri so-
ğuktan titrerken, sevdiklerini kaybetme-
nin verdiği acıyla yüreklerine kor düşen 
anne babaların, yetim ve öksüz kalan ço-
cukların yerinde biz olsaydık ne yapardık 
ve ne beklerdik?
· Depremde vefat edenlerin dünya imti-
hanları sona erdi. Fakat geride kalan ya-
kınlarının ve Müslüman kardeşleri olarak 
bizlerin sınavları ve sorumlulukları de-
vam ediyor. Bölgede yaşayan kardeşleri-
mizin yaralarının sarılması oldukça uzun 
soluklu bir süreç. Bunun için yardım faa-
liyetlerimize düzenli olarak devam etmeli, 
depremden etkilenen bölgelerin kısa süre 
içerisinde ihya ve inşasına ayni ve nakdî 
yardımlarımızla katkı sunmalıyız.
Bu vesileyle bu zor günlerde tek yürek 
olan ve yaralı memleketimizin yarasına 
merhem olmaya, derdiyle hemdert olma-
ya takdire şayan bir fedakarlıkla gayret 
sarfeden Berlin’deki sivil toplum kuru-
luşlarına, insani yardım kuruluşlarına, 
maddi manevi desteklerini esirgemeyen 
alicenap cemaatimize, ayni yardımların 
organize edilmesinde fedakarca gayret 
sarfeden gönüllülerimize ve hüznümüze 
ortak olan tüm Alman komşularımıza te-
şekkürü bir borç biliyorum.
Rabbim vefat edenlere rahmetiyle mu-
amele eylesin, geride kalanlara sabırlar 
lutfeylesin. Rabbim hiç kimseye ve hiçbir 
millete böyle acılar yaşatmasın.
Millet olarak başımız sağ olsun!

Dr. EMRE ŞİMŞEK
Berlin Başkonsolosluğıu 
Din Hizmetleri Ataşesi

Millet olarak başımız sağ olsun!
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık 
ilçesinde meydana gelen ve 
10 ili etkileyen deprem, sade-
ce Türkiye’nin değil dünyanın 
dört bir yanında bulunan mil-
yonlarca kişinin canını çok 
derinden yaktı. Büyük fela-
kette kaybedilen canlar, enkaz 
altında saatlerce kaldıktan 
sonra kurtarılanlar bir yana 
kurbanları hiç tanımayanların 
bile yürekleri sızladı.

Bütün Türkiye Avrupalı Türkler 
hep birlikte adeta eşi benzeri 
görülmemiş bir yardım sefer-
berliği gerçekleştirdi.
Uluslararası yardım derneği 
olan HASENE derneği de dep-
remin ilk gününden itibaren en 
üst düzey ekibi HASENE Afat 
Ekibi ve gönüllüleriyle Kahra-
manmaraş'daydı.
Bir hafta boyunca sahada biz-
zat hizmet eden Ahmet Basri 

ve Mahmut Basri hocalar şun-
ları söyledi:
‘’Kahramanmaraş’a geldiği-
mizde yıkılan binaları enkazları 
insanların çaresizce bakışları-
nı gördüğümüzde adeta kendi-
mizden geçtik.
Hasene derneğimizin Kahra-
manmaraş’taki lojistik mer-
kezine geldik. Burada her gün 
ona yakın tır geliyor. Görevliler 
tarafından depoya yükleniyor 

ve ardından araçlar ile 
her gün bu yardımları 
köylere çadırlara tek 
tek ulaştırıyor. Hasene 
derneğimiz, Malatya, 
Adıyaman ve Hatay’da 
da aynı sistemle çalı-
şıyor.
Biz kardeşim ile bera-
ber üç kişi, günde 4-5 
tur yapıyorduk. Her 
gün değişik ibretlik 
manzaralarla karşı-
laşıyorduk. Görevliler 
her turda mutlaka ço-
cuklara hediyeler gö-
türüyordu. Çocukların 
o sevincini görmek her 
şeye bedeldi.

Hasene yardım derneğimizin 
Kahramanmaraş 12 Şubat 
belediyesinin önünde kurulan 
Mobil kliniğini ziyaret ettik. 
Doktor ve hemşirelerimiz 
Avrupa’dan hepsi işini gücü-
nü bırakıp gönüllü gelmişlerdi. 
Kliniğini kapatıp gelen doktor-
larımız vardı.
Hasene deneğimizin hizmet 
verdiği Aşevini ziyaret ettik. 

Hasene Yardım Derneği Deprem Bölgesinde

Çocuklara yönelik oyun alanları, Nasrettin Hoca, Haci-
vat Karagöz programları düzenleyerek binlerce yavru-
muza hediyeler dağıttık’’
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Beussel Straße 17 • 10553 Berlin

Berlin'de Yeni Lezzet Merkezi

Etlerimiz
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Türkiye yardıma giden Maz Bau Sahibi 
Tamer Yılmaz gördüklerini kaleme aldı.
"Televizyonda o enkazların görüntünün 
orada şahıs olarak kat kat fazlasını gö-
rüyorsun… Çok kötü bir durum olduğu-
nu asıl orada gerçekten anlıyoruz.
Ama bizim gayemiz Ahmet arkadaşım 
ile oraya gidip bir nebze olsun ihtiyaç 
sahiplerine ve en önemlisi çocukların 
yüzünü güldürmek ve bir anlık da olsa 
sevindirmekti. Çocuklarımız mutlu ol-
dukça biz mutlu olduk. Bizler çocukları 
mutlu görünce biz daha da çok sevindik 
ve mutlu olduk.

Biz sadece kendi birikimlerimizi değil de 
Berlin'de arkadaşlarımız ve dostlarımı-
zın parasal yönden yaptığı yardımları ile 
oraya gittik. Ve orada yardımımızı yaptık
Gayemiz iki şeydi.
1. Çocuklarımızı güldürmek mutlu 

etmek ve sevindirmek
2. Durum tespiti yapıp doğru bir şekilde 

yardımlarımızı yapmak
Ve şuna kanaat getirdik yardımlar sa-
dece ve sadece en iyi şekilde AFAD gibi 
kurumsal yerlere parasal yönden destek 
yapmak.
Bizim güçlü olmamız, birlik olmamız la-
zım. Bir bütün olmamız gerekiyor. Siya-
seti bırakmamız gerekiyor, hep beraber 
elele kardeşçe yardımlaşmamız gereki-
yor. Yardım için gerçekten yarışmamız 
gerekiyor. Ve pozitif olmamız gerekiyor 
ki karşı taraftaki mağdur olan insanla-
rımıza yardımcı olalım. Mağdur olan ki-
şiler seni güçlü gördüğü zaman hayata 
tutunmaya daha da çok umutlanıyorlar.
Son olarak şunu söyleyeyim. Benim 
sosyal medyada bu yaptıklarımızın pay-
laşmamın gayesi daha büyük bir kitleye 

Tamer Yılmaz, Yardım için 
Deprem Bölgesi’ne Gitti

ulaşmamız için.
Yardımlarımızı daha hızlandırmamız 
için sosyal medyayı kullandım. Beni 
sosyal medyada gören dostlarımız kar-
deşlerim ve abilerim beni aradılar ve 
yardım yapmak istediler. Bu şekilde ben 
de istediğime ulaştım. Çünkü insanlar 
seni beni başkasına yardım ederken 
gördüğünde onlar da yardım etmek is-
tiyorlar. Depremzedeler adına herkese 
teşekkür ediyoruz" dedi.

İslam Toplumu Millî Görüş Teş-
kilatları Hacc-Umre seyahat 
başkanlığının organize etmiş 
olduğu, Regaib kandili kafile-
si, umre vazifesini Almanya’nın 
her bölgesinden katılan 45 kişi 
ile tamamladı.
Kafile Başkanı Ahmet Basri 
Hoca şunları aktardı.
‘’Almanya’nın çeşitli bölgelerin-
den katılan 45 umrecimiz ile, 
önce Medine’ye hareket ettik. 
Medine’de başta efendimizi zi-

yaret edip ardından Uhud, Kuba, 
Kıbleteyn, Gamame mescidi ve 
Osmanlı tren istasyonunu ziya-
ret ettik.
Medine’de iki gün kaldıktan 
sonra üçüncü gün, İhramları-
mızı giyip Zülhuleyfe’de niyet 
edip, Mekke’ye hareket ettik. 
Mekke’de ilk günümüzde um-
remizi yetine getirdikten son-
ra ziyaretlerimize başladık. 
Sırasıyla, Peygamberimizin 
doğduğu ev, Ebu Kubeys dağı, 
Sancak Mescidi, Ağaç Mescidi, 
Cin Mescidi, Hatice annemizin 
kabri, Nur dağı, Sevr Mağara-
sı, Hudeybiye Mescidi, Hz Aişe 
Mescidi, Arafat Dağı, Şeytan 
taşlama provası yaptıktan son-
ra toplam 3 umre yaparak gö-
revimizi tamamladık. Umreci-
lerimiz evlerine döndüler. IGMG 
Reisen organizesi ile eksiksiz 
bir umre ibadetini yerine geti-
rirken, başta hac umre seyahat 

Başkanı Tahir Köksoy beye Tahir Özdamar, Bünyamin 
Emre, Ercan Yılmaz beye ve bütün görevli kardeşlerime 
umrecilerime canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

regaib Kandili Kafilesi Umre Ziyareti
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Eğitimci
AHMET YILMAZOĞLU

Bismillah ile ...

Bir alem ki, gökler boru içinde
Akıl olmazların zoru içinde
Üst üste sorular soru içinde
Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu ?
Buradan insan mı çıkar tabut mu ?
Necip Fazıl Kısakürek

Belki yazılarımın en zoru. Kelimeler cümleler 
düğümlendi.
Sanki boğazımızda cam kırıkları var gibi.
Yüreklere ateş düştü.
Akşam aileler nasıl uykuya daldılar.
Yarın için neler konuştular.
Neler planları vardı.
Geleceğe dönük hayaller kurdular.
Sabah işe gideceklerdi.
Çocuklar ise okullarına.
Yarın şu kıyafeti giyeyim diye hazırladılar 
ama yarın kefen giyeceklerini hiç aklından 
dahi geçirmemişlerdi belkide.
Gece belki kimi zikirdeydi,
Kiminin elinde tesbihi vardı,
Kiminin elinde ve dilinde Kur'anı,
Kimisi Allah'ın divanında, belki secdedeydi.
Uykudan ölüme geçeceklerini hiç düşünme-
diler belkide.

UYKUDAN ÖLÜME GEÇİŞ...

Uykuyu ölümün benzeri olarak tarif eden Can 
Nebi, nede güzel demişti.
Binlerce can uykudan ölüme geçtiler.
Yakalayıverdi ölüm ansızın.
Ne kadar da yakındaymış ölüm. Aynı yatak-
taki eşler bir şey diyemeden ebedi ölüme 
gittiler.
Evleri mezar oldu kardeşlerimize.

ATeŞ DÜŞTÜ 
YÜreKlere !...

Evlerini alınca ne kadar da çok 
sevinmişlerdi. Dünyada mekan 
diyerek.
Hiç akıllarına gelirmiydi; evleri ken-
dilerine mezar olacak. Binalarının 
altından cansız bedenleri çıkacak. 
Yada yaralı olarak kurtulacaklar.

AHH DÜNYA NE KADAR DA 
GARİPSİN...

Ömür boyu çalışıp kazandığız evler 
başımıza yıkılır.
Bazen evimizden sağ kurtuluruz 
uzaktan bakar içine giremeyiz.
Çok sevdiğimiz evden koşarak ken-
dimizi dışarı atarız.
Bazen de yıkılan binaların altından 
canlarımızı çıkarmak için adeta 
tırmaklarımızla kazırız.
Yıkılan binalara bakarken anıları 
yaşarız.
Ahh ne garipsin dünya.
Acıdı yüreklerimiz hemde çok acıdı
Ateş düştü yüreklere ocağa
Feryat düştü caddelere sokağa
Baba ile evladı kucak kucağa
Koyup yürekleri yakıp da geçti.

SUBAT AYI ŞEHADET AYI

Şubat ayı şehadet ayıydı. Çok şehid-
ler verildi bu ayda.
Ama kırk bini geçkin şehid vere-
ceğimizi hiç düşünmemiştik. Hiç 
aklımızdan geçmemişti toprak altına 
kırkbini geçkin can vereceğimizi. 
Anneler, babalar, kardeşler, masum 
yavrular, gençler, ihtiyarlar.
Acı bir tablo !.
Kimi anne baba vefat etti, çocuklar 
yetim kaldı. Çocuklar vefat etti, anne 
baba evlatsız kaldı. Kimi aile hep 
şehid oldu. Dağıldı aileler. Dağıldı 
yürekler.
Günler sonra göçük altından canlar 
kurtuldu. Sevindik ülke olarak, insan 
olarak. Tekbirler getirildi. Rabbimin 
büyüklüğü karşısında. Birilerinin 
rahatsız olmasına rağmen, haykırıldı

"ALLAHÛ EKBER" "EN BÜYÜK 
SENSİN ALLAHIM"

Şubat ayına kadar kar yağmamıştı. 
Karlar yağdı beyaza büründü ülkem. 
Hiç düşünemedik. Beyaz karlar 
beyaz kefen olacağını kırkbini aşkın 
cana.

ŞEHİD KİMDİR ?

Ebu Hüreyre (ra) den rivayet edil-

miştir. Efendimiz Ashabına şehid 
kimdir diye sordu. Ashap: Allah ve 
Rasûlü daha iyi bilir buyurdular.
Tekrar sorunca Efendimiz
- Savaş meydanında Allah için mü-
cadele ederken canını kaybedendir. 
Dediler.
Efendimiz: Şehidliği ne kadar da 
daraltıyorsunuz ? Ümmetimin şe-
hidleri oldukça az olacak buyurdu. 
Devamla
- Doğumda ölen anne
- Suda sele kapılıp ölen
- Göçük altında kalan kimse
- Yangında yanan kimse
- Bulaşıcı hastalıktan ölen de şehid 
buyurdu.
(Buhari cihad 30/ Müslim imare 
164)
Bizler inanıyoruz ki bu kardeşlerimiz 
şehid oldular. İnşaallah cennette 
buluşuruz. Rabbim cennet nimetleri 
ile nimetlendirsin.

TEK YÜREK ÜLKEMİN İNSANI !.

Asrın felaketini yaşayan ülkemin 
kadir şinas halkı acıları sarmak için 
tek yürek oldu.
Yurt içi, yurt dışı tüm ülke sevdalısı 
insanımız tek yürek oldu. Yürekler 
aynı attı. Acılar paylaşıldı. Payla-
şılmaya da devam ediyor. Yaraları 
sarmak için yarışıldı adeta.
Kardeşlerimize sıcak bir tas çorba, 
bir yudum su, ısınmak için ateş, 
barınmak için çadır yada konteynır, 
üşüten bedenlerine kıyafet, çıplak 
ayaklarına ayakkabı, yaralılara ilaç 
oldular. Neye ihtiyaç varsa herkes 
seferber oldu. Seferberlik ilan edildi.
İslam Toplumu Milli Görüş Hasene 
Derneğimizin depremin ilk günün-
den itibaren kardeşlerimizin yanında 
olduk, olmayada devam edeceğiz 
inşaallah.
Yaraları sarmak kardeşlik bilinci-
mizden ve imanımızın bize yüklediği 
misyondandır.
Giden canlar geri gelmeyecek. Ya-
ralar sarılır, yaralar iyileşir. Kurtulan 
kardeşlerimize sabırla gereken 
yapılır.
Yeterki yürekler toplu vursun.
Yeterki dostluğumuz bakî kalsın.
Yeterki ülkemin sevdası bitmesin.
Yeterki biz Kuran ve Sünnet etrafın-
da kenetlenelim.
Allah (cc) var, gam keder yok.
Selam ve dua ile ...
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► Straßen-& Tiefbau
► Kabelschachtbau
► Rohr-& Kabelleitungsbau
► Garten-& Landschaftsbau

Bergiusstr. 32
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Fax: 030 - 77008505-19
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DİTİB Berlin Eyalet Gençlik Birliği Proje 
Yöneticisi Yavuz Selim Böge’den bilgi 
aldık.
"Almanya'ya işçi olarak gelen dedeleri-
mizin emek ve gayretleri ile Müslüman 
toplumuna kazandırdıkları en önemli 
hizmetlerinden biride camilerimizdir. 
Manevi inanç değerlerimizi korumak 
adına inşa ettirdikleri bu güzel mirasa 
sahip çıkmak, camii kültürünü tanıtmak, 
geliştirmek yeni nesil olarak bizlerin so-
rumluluğu olduğunu düşünüyorum.
Camilerin geçmişten günümüze sosyal 
anlamda önemli bir rolü vardır. Bugün 
Almanya’daki neslimiz asimile olmadan 
özgüvenle diniyle, diliyle ve kültürüyle 
uyumlu yaşayabiliyorsa bu saygıdeğer 
büyüklerimizin sayesinde olmuştur.
Avrupa‘da artan ırkçılık ve medya aracı-
lıyla oluşan önyargılar günümüzde sık-
ça karşılaştığımız durumlar arasında. 
O halde toplumda farklı kültüre ve dine 
mensup olan insanlarla direk temas 
kurma imkanları sunmak gerekiyor. Şe-
hitlik Camii ve Külliyesi yerli ve yabancı 
birçok ziyaretçi kabul etmektedir. Cami 
rehberliklerinin İslam’a ve Müslüman-
lara bakışı pozitif olarak değiştirme yö-
nünde ciddi etkisi olduğu, bu anlamda 
İslamofobi’yle mücadeleye katkı sağla-
dığı bir gerçektir.
Bu ziyaretlere rehber yetiştirmek adına 
DİTİB Berlin Eyalet Gençlik Birliği sekiz 
haftalık camii rehberlik eğitimi düzen-
ledi. Eğitimin ana başlıkları arasında 
İslam dininin temelleri, İslam mimari-
si ve caminin tarihçesi yer aldı. Ayrıca 
hatiplerden bazıları DİTİB Köln Merkez 

Camisinden teşrifleriyle projemizi zen-
ginleştirdiler. En yoğun ilgiyi ilkokullar 
öğrencilerinden aldığımız için bilhassa 
rehberlerimize çocuklara yönelik peda-
gojik rehberlik eğitimi verildi. Bu eğitimi 
başarıyla tamamlayan 10 katılımcıya 
sertifikaları takdim edildi.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
“Açık Kapı Günü” etkinlikleri düzenlen-
mektedir. Bu bağlamda Berlin Şehitlik 
Camii burada yaşayan Müslümanların 
göz nuru ve aynı zamanda Türk - Alman 
dostluğunun bir simgesidir. Açık kapı 
günlerine ek olarak, topluma açık hafta-
lık ziyaretçilere rehberlik düzenlemekte. 
Rehberlik talep edenlerin arasında çok 
sayıda okul, üniversite öğrencileri, şehir 
dışından gelen turlar, hemşirelik, polis 
akademisi vb. eğitim mensupları da yer 
alıyor. Bu ziyaretler katılımcılar arasın-
da hayatlarında ilk defa bir Müslüman 
biriyle karşılaşmasına vesile olabiliyor. 
Camimizin web sitesinden randevu alan 
gruplara şu anda Salı-Çarşamba-Per-
şembe günleri ikişer gruba kadar reh-
berlik hizmeti sunulmaktadır.
Günümüzde bu tür faaliyetlerin ehem-
miyetini belirterek, kaliteli ve koordineli 

bir şekilde bu şerefli görevi sürdürmeye 
çabalayacağız.
Bizleri destekleyen DİTİB Berlin Eyalet 
Birliği Başkanına Yakup Ayar hocamıza 
teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Tür-
kiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) destekli yurt dışı 
projesi kapsamında ‘‘Berlin Türk Me-
zarlığı ve Anıt Mezarları-Diplomasi Ta-
rih Sanat“ araştırması için Berlin‘e gelen 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yavuz Hocama 
Şehitliğin tarihçesi ve arşiv çalışmaları 
konusunda yardımcı olduğu için müte-
şekkirim" dedi.

DiTiB Berlin eyalet Gençlik Birliği rehberlik 
eğitimi Düzenledi

Berlin DİTİB Kadın Eyalet Birli-
ği Başkanı Sebile Uyanık açık-
lamasında;
"Tüm Almanya genelinde ol-
duğu gibi Berlin DİTİB Dernek 

Kadın Kollarımız da camiler 
de yaptıkları lahmacun gelir-
leri ile Deprem Kampanyasına 
destek oldular! Allah emeği 
geçenlerden razı olsun" dedi.

Berlin DiTiB Dernek 
Kadın Kollarından 
Depremzedelere 
Yardım
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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 
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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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Önce sela okundu. Ar-
dından Kur’an-ı Kerim 
tilaveti yapıldı.
Almanya’nın başkenti 
Berlin’de yaklaşık 3 bin 
kişi ellerinde Türk bay-
rakları ile Türkiye’deki 
depremlerde vefat eden-
leri anmak için buluştu.
Berlin’deki tarihi Bran-
denburg Kapısı önünde 
merkez üssü Kahraman-
maraş’ın Pazarcık ve El-
bistan ilçeleri olan, 11 ili 
etkileyen depremlerde 
hayatını kaybedenler için 
anma ve dua etkinliği dü-
zenlendi.
Berlin İslam Federas-
yonu öncülüğünde 
gerçekleştirilen anma 
programına aralarında 
DİTİB, İslam Toplumu 
Milli Görüş, MÜSİAD, 
EUBA, NETU, İslam Kon-
seyi, Semerkant Derneği, 
Berlin Alperen Ocakları 
ve Uluslararası Demok-
ratlar Birliği’nin de oldu-
ğu 10’dan fazla kuruluş 
da destek verdi.
Berlin İslam Federasyo-

nu Başkanı Murat Gül, 
yaptığı konuşmada 
„BİZLER ALMANYA’DAKİ 
GURBETÇİLER OLARAK 
HER NE KADAR DIŞARI-
DA DA OLSA KALBİMİZ 
HER ZAMAN VATANIMI-
ZA BAĞLI ONLARIN ACI-
SI BİZİM ACIMIZ” dedi.
Türkiye’nin Berlin Baş-
konsolosu Rıfkı Olgun 
Yücekök, yaptığı konuş-
mada, 6 Şubat’ta mey-
dana gelen depremlerde 
hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, yaralı-
lara şifalar diledi.
Yücekök, böyle acı bir 
günde Alman kurumları 
ve STK’lerinin gösterdik-
leri dayanışmanın güzel 
bir örnek teşkil ettiğini 
söyledi.
Depremin ilk gününden 
bu yana Berlin’de top-
lanan yardımların afet 
bölgesine ulaştığını ifade 
eden Yücekök, “Yaraları 
birlikte sarmak istiyoruz. 
Federal ve eyalet kuru-
luşları ile işbirliği halinde 
çalışmaları sürdürüyo-

TÜRKLER, SURİYELİLER VE ALMANLAR DEPREM DAYANIŞMASI İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Berlin YArDIMA KOŞTU
Rıfkı Olgun Yücekök Burhan Kesici Murat Gül Muhammed Baki
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ruz. Zorlu günleri dayanışma 
ile atlatacağız.” diye konuş-
tu.
Yücekök, anma etkinliğine 
Türkler ve Suriyelilerin yanı 
sıra Almanların da katıldığını 
söyledi, „DUA VE ANMA TÖ-
RENİNDE BİRLİK BERABER-
LİK DAYANIŞMA YARALARI 
BERABER SARMA GAYRE-
TİMİZİ İSTEĞİMİZİ ORTAYA 
KOYDUK” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Berlin Büyükel-
çisi Ahmet Başar Şen’in ba-
basının vefatı dolayısıyla ka-
tılamadığı anma etkinliğinde 
Elçi Müşteşar Fulya Yücekök 
yer aldı.
Almanya İslam Konseyi Baş-
kanı Burhan Kesici de dep-
remde göçük altında kalan-
ları kurtarmaya giden Alman 
arama kurtarma ekiplerine 
teşekkür etti.
Anma etkinliğine katılanlar 
ise her zaman Türkiye’nin 
yanında yer almaya devam 
edeceklerini belirtti.
Anma etkinliğinde Kur’an-ı 
Kerim okundu, depremde ha-
yatını kaybedenler için dua-
lar edildi, yaralılara acil şifa-
lar dilendi.

Berlin’de faaliyet gösteren 
10’dan fazla sivil toplum 
kuruluşunun temsilcileri ile 
yaklaşık 3 bin vatandaşını 
katıldığı etkinlik deprem-
zedeler için yapılan dua ile 
sona erdi.
Bizim Berlin Dergisine konu-
şan katılımcılar Berlin’deki 
Türk toplumunun son dö-
nemdeki en önemli dayanış-
ma örneklerinden biri oldu-
ğunu belirtti.
Türkiye’deki depremzedelere 
desteklerinin her daim sü-
receğini belirten katılımcılar 
‘’Uzak’ta da olsan kalbimiz 
vatanımız için atıyor, gözyaş-
larımız depremde hayatını 
kaybettiklerimiz için akıyor’’ 
Yaraların sarılması için dep-
remin ilk gününden bu yana 
yapılan yardımların artarak 
devam edeceğini söylediler.

Halid el Sıddık
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Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanı (YTB) 
Abdullah Eren, AFAD tara-
fından depremden etkile-
nen insanlara sıcak bir yuva 
sunmak amacıyla başlatılan 
“Evim Yuvan Olsun” kam-
panyasına yurt dışındaki 
vatandaşların katılması için 
çağrı yaptı.
Kahramanmaraş merkezli 
depremlerin ardından Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı (AFAD) depremler-
den etkilenen vatandaşların 
barınma sorununun çözü-
müne katkı sunmak ama-
cıyla “Evim Yuvan Olsun” 
kampanyasını başlattı. YTB 
Başkanı Abdullah Eren de 
yurt dışındaki vatandaşların 
bu kampanyaya katılmaları 
için çağrı yaptı.
Depremden etkilenen insan-
lara sıcak bir yuva sunmak 
isteyenler için Türkiye’nin 
önemli ve örnek bir kampan-
ya başlattığını belirten Eren, 
bir video mesaj yayınladı. 
Mesajında depremden etki-
lenen vatandaşların en çok 
ihtiyaç duyduğu şeyin sıcak 
bir yuva olduğunu söyleyen 
Abdullah Eren, bu kapsamda 
“Evim Yuvan Olsun” kam-
panyasının başlatıldığını ak-
tardı.  
Yurt dışında yaşayan vatan-
daşların Türkiye’nin farklı 
yerlerinde kullanmadıkları 
veya boş evleri olduğunu 
ifade eden Eren, “Devletimiz 
boş veya kullanmadığınız 
evlerinizi depremden etkile-
nen insanlarımıza açmanız 
için bir proje başlattı. Bu 
kampanya sayesinde devle-
timizin gözetiminde evlerini-
zi depremden etkilenen in-
sanlarımıza açabilirsiniz. Bu 
kampanyaya yurt dışındaki 
vatandaşlarımızın hepsinin 
katılmasını arzu ediyor, siz-
leri sevgi ile selamlıyorum” 
dedi.

EVİM YUVAN OLSUN 
KAMPANYASI

Tüm süreç boyunca devlet 
kontrolünde üç farklı se-
çenek sunuluyor. Öncelikle 

uygulama kapsamında, boş 
ya da kullanılmayan evler 
en az 3 ay süreyle deprem-
den etkilenen vatandaşların 
kullanımına sunulacak. Evi-
ni depremzedelere açmak 
isteyenler için bu süreci ilçe 
kaymakamlıkları yürütecek. 
3 ayın sonunda süre iste-
nirse 12 aya uzatılabilecek. 
İkinci olarak kampanyaya 
katılan vatandaşlar piyasa 
koşullarına göre uygun bir 
bedelle evlerini depremze-

delere kiralayabilecek. Bu 
süreci de evin bulunduğu 
ilçe kaymakamlıkları yöne-
tecek. Ev sahibi tarafından 
belirtilen kira bedeli piyasa 
koşulları ile kıyaslanacak. 
Üçüncü olarak ise nakdi kira 
yardımı yapmak isteyenler 
de kampanyaya katılabile-
cek.
Kampanya kapsamında 
depremzedelerin yerleşti-
rildiği evlerin; elektrik, su, 
doğalgaz faturaları, dep-

remzedelerin kaldığı dönem 
için kaymakamlık tarafın-
dan ödenecek. Bu hususta 
ev sahibine ilave bir gider 
doğmaması sağlanacak. 
Depremzede ailelerin kulla-
nımları nedeniyle evde veya 
evdeki eşyalarda bir zarar 
oluşması ihtimaline karşın 
ise Türkiye Sigorta bir gü-
vence sunuyor.
Kampanyaya başvuru ve 
detaylar www.evimyuvanol-
sun.org adresinde yer alıyor.

EVİM YUVAN OLSUN
KAMPANYASI
Tüm süreç boyunca devlet kontrolünde üç farklı seçenek sunuluyor.

Evini Bedelsiz Olarak 
Depremzede 
Kardeşlerimize Açmak 
İsteyenler

Evini İndirimli Bedelle 
Depremzede 
Kardeşlerimize 
Kiralamak İsteyenler

Depremzede 
Kardeşlerimize Nakdi 
Kira Yardımı Yapmak 
İsteyenler

Boş/kullanmadığı evini en az 3 ay süre ile depremzedelere 
açmak isteyenler için evin bulunduğu ilçe kaymakamlıklar 
tarafından süreç yürütülecek. 3 ayın sonunda süre istenirse 
12 aya uzatılabilecek.

Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin 
kullanımı için 1 yıllığına kiraya vermek isteyenler için evin 
bulunduğu kaymakamlıklar tarafından süreç yürütülecek. Evini 
indirimli bir bedelle kiraya vermek isteyenlerin standart 1 yıl süre 
ile evlerini açmaları gerekmektedir.

Kampanyaya evi ile katılamayan ancak depremzedelere kira 
desteği vermek isteyen vatandaşlarımız için.

1

2
3

TÜM DETAYLAR İÇİN: www.evimyuvanolsun.org

• Kampanya kapsamında depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğalgaz faturaları, 
depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafından ödenecektir. Bu hususta ev 
sahibine ilave bir gider doğmayacak.

• Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması 
ihtimaline karşın Türkiye Sigorta bir güvence sunmaktadır.

Yurt Dışındaki Vatandaşlara 
“evim Yuvan Olsun” çağrısı
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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€
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BERLİN (AA) - Almanya’nın 
başkenti Berlin’de İslam 
Toplumu Milli Görüş Teşkila-
tına (IGMG) bağlı camilerde, 
merkez üssü Kahramanma-

raş olan ve 10 ili etkileyen 
7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 
depremlerde hayatını kay-
bedenler ve depremzedeler 
için Kur’an-ı Kerim okundu, 
dualar edildi.
IGMG Berlin Bölge Başkan-
lığının “Şimdi dua vakti” 
çağrısıyla, Müslümanlar sa-
bah namazında camilerde 
toplandı. Neukölln ilçesinde 
bulunan Gazi Osman Paşa 
Camisi’nde “asrın felaketi” 
olarak nitelendirilen Kahra-
manmaraş merkezli deprem-
lerde hayatını kaybedenler 
için Kur’an-ı Kerim okundu, 
dualar edildi.
İslam Federasyonu Başkanı 
Murat Gül, AA muhabirine, 

Avrupa’da ve Almanya’da 
Müslümanların depremin 
meydana geldiğini duydukla-
rında duyarlı bir şekilde hem 
nakdi hem de ayni yardımlar 
yaptığını söyledi.
Bütün camilerde hayatını 
kaybedenler için cuma günü 
gıyabi cenaze namazları kı-
lındığını anımsatan Gül, “Biz-
ler de orada yaşayan Müs-
lüman kardeşlerimize, vefat 
eden kardeşlerimize hasta 
olan kardeşlerimize her bi-
rine ayrı ayrı dua ederek, en 
azından cemaatimizle onlar-
la birlikte olduğumuzu ilet-

mek istedik.” dedi.
IGMG Berlin Bölgesi Başkanı 
Hasan İstanbul da deprem-
zedeler için Berlin’de yardım 
kampanyasının devam etti-
ğine dikkati çekerek, burada 
kurulan kriz masasıyla kam-
panyayı Türkiye’nin Berlin 
Başkonsolosu Rıfkı Olgun 
Yücekök ile koordine ettikle-
rini belirtti.
İstanbul, depremden sonra 
yardımlara katkı sağlayan 
tüm gönüllülere, polis teşki-
latına ve kurtarma ekiplere 
de dua ettiklerini kaydetti.

Millî Görüş Camilerinde 
Depremzedeler için 

Kur’an-ı Kerim okundu, 
dualar edildi

Murat Gül
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İnsanoğlu, deprem, doğal 
afetler gibi zaman zaman 
günlük yaşamını etkileyen ya 
da onu altüst edebilen bazı 
olaylar ve durumlarla karşı-
laşabilir.
Ülkemiz de böyle bir olayla 
karşı karşıya kaldı ve deprem 
dolayısıyla binlerce insanı-
mız hayatını kaybetti, yara-
landı ve evsiz kaldı.
Ülke olarak zor bir süreçten 
geçiyoruz.
Rabbimizin yardımı ve Müs-
lümanların gayretiyle bunuda 
millet olarak atlatacağız.
Ayet ve hadislerde ifade edil-
diği gibi,
“Müslümanlar kardeştir…."
“Müslümanlar birbirlerinin 
dostudur, birbirlerine merha-
met ederler acıları ve sıkıntı-
ları paylaşırlar”

Yardımlaşarak, paylaşarak 
ve kardeş olduğumuz bilinci 
ile hareket ederek inşallah 
bu günleri de geride bıraka-
cağız.
Bizler de bu duygularla, Fatih 
camii eğitim merkezi ola-
rak, kardeş olmanın verdiği 
sorumlulukla depremzede 
kardeşlerimizin acılarını bir 
nebzede olsa hafifletmek 
amacıyla bir yardım faaliyeti 
düzenledik.
Camimizde velilerimize ve 
cemaatımıza yönelik bir ye-
mek satışı gerçekleştirdik. 
Öğrencilerimizle gerçekleş-
tirdiğimiz bu faaliyete velile-
rimiz ve cemaatimiz çok bü-
yük bir katılım sağladılar.
“Kardeşlik zor günde belli 
olur“ sloganıyla yaptığımız 
bu çağrıya destek oldular ve 
bizi yalnız bırakmadılar.

Bir kez daha sizin aracılığı-
nızla velilerimize, cemaati-
mize ve tüm katılanlara gös-
terdikleri ilgi, alaka ve katkılar 
için teşekkür ediyoruz.
Bir daha böyle afetlerin ya-
şanmaması ümidiyle, dep-

remde hayatını kaybeden 
kardeşlerimize Allah’tan rah-
met hastalara acil şifalar ge-
ride kalanlara sabırlar niyaz 
ediyoruz.

HALİS AYDOĞDU
Eğitimci

Berlin Fatih Camii 
Kardeşlerinin Yanında

enerjide Üst Sınır 
Fiyat Uygulaması
Konu ile ilgili Enerji Uzmanı Nedim Erul kısa 
bir açıklamada bulundu. 
"2023 yılından itibaren işletmelere ve hanelere 
elektrik ve doğalgazda üst sınır fiyat uygulaması 
başladı. Harcadağınız enerjinin % 80’i elektrikde 
maksimum 40 ct. ve doğalgazda 12 centten he-
saplanacak. Tüketiminizin geri kalan %20si ise 
normal piyasa fiyatından faturalandırılacak. Bu 
uygulama 31 Mart 2024 tarihinde sona erecek" 
dedi.Nedim Erul
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HELAL
olsun,

ŞİFA
olsun
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“Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 
depremlerin ardından hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 

Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, 
yaralılara acil şifalar diliyoruz. 

“Türkiye
Tek Yürek”

Yönetim Kurulu Adına Başkan

FİKRET DOĞAN
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Kottbusser Damm 77,  10967 Berlin            030-54 86 02 02          /kumruberlin
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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 Hilalspor futbol takımı se-
yircilerden gelen tüm kasa hası-
latını Türkiye’ye depremzedelere 
bağışladı. 
Bu anlamlı günün başka güzel 
tarafı ise konuk takım Croatia 
Berlin’in Hilalspor başkanı Adnan 
Tuc’a zarf içinde depremzedelere 
ulaştırlmak üzere 1.000 Euro tes-
lim etmeseydi. Seyircilerin deyimi 
ile Hilalspor, bu jest ile şimdiden 
lig atlamış oldu. Tüm güzellikleri 
bir arada yaşattı. 
Hilalspor Başkanı Adnan Tuc yap-
tığı açıklamada “bugün çok duy-
gusal anlar yaşadık, futbol de-
ğil yapılan yardımlar konuşuldu. 
Amaçladığımız hedefin üstünde 
bir bağış miktarı elde ettik. Toplam 
11 bin 420 Euro toplandı ve birçok 
kişi yeni destekler için söz verdi. 
Berlin Liga’da top koşturan Hilals-
por, grup lideri olarak çıktığı maçta 
Croatia Berlin takımını 5-0 mağlup 
etti.  
Haber: İsmet Mısırlıoğlu

Berlin HilAlSPOr 'ADeTA' liG ATlADI

Adnan Tuc
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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



51 Mart 2023

İbrahim Kutlu beni arayarak 
"Menderes abi bizlerde bir şey-
ler yapmak istiyoruz" dediler. 
Ben de kendisine ne gibi yar-
dım yapmayı düşündüklerini 
sordum. "Berlin’deki Türkler 
seferber olmuşlar harıl harıl 
gelen yardımları paketliyorlar 
ve bir an önce deprem böl-
gesine göndermek için tırlara 
yolluyorlar. Abi bizimde çor-
bada tuzumuz olsun istedik. 
Çalışanlara sıcak çorba ikram 

etmek istiyoruz’ dedi.  Ben de 
bu isteği severek kabul ettim . 
Schöneberg havalimanında 
depoda 100’ün üzerinde ça-
lışanlara 3 kardeş ile birlikte 
sıcak çorba götürdük ve ikram 
ettik. 
Berlin Başkonsolosumuz Ol-
gun Yücekök ‘’Kardeşlerimi-
zin de çorbada tuzu var’’ dedi. 
Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz.

Bizim de çorbada 
tuzumuz olsun dediler

Mardinli 
Kardeşlerden 
Sıcak Çorba
Berlin’de gastronomi ile uğraşan çok 
sevdiğim 3 kardeş İbrahim, Gökhan 
ve Mehmet  Kutlu kardeşler çalışan-
lara sıcak çorba ikramında bulundu.
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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

Berlin’de faaliyet gösteren‚ "Kemankeş Germania" 
geleneksel Türk okçuluk derneği, Berlin Branden-

burg Eyalet Atıcılık Federasyonu 
tarafından düzenlenen salon eyalet 
şampiyonasına tüm kategorilerde 
katıldı ve bu kategorilerin hepsinde 
eyalet şampiyonluklarını kazandı. 
Kemankes Germania yaptığı çalış-
malar ile büyük takdir toplarken, 
federasyon da bu çalışmalara ka-
yıtsız kalmadı geçen seneden beri 
Türk atış tekniği ve Türk yaylarını 
şampiyona programlarına dahil 
etti. Şimdiye kadar sadece klasik 
ve makaralı yaylar ve bunların alt 
kategorileri resmi şampiyonalarda 
yer almaktaydı.
İki güne yayılan atışların ilk gü-
nünde, minikler, çocuklar ve genç-
ler atışları gerçekleştirilirken ikinci 
günde yetişkinler hedef karşısına 
geçtiler. Oldukça başarılı atışlar 
gerçekleştiren kemankeşler, gün 
sonunda sertifika ve kupalarla 
ödüllendirildi.
Federasyon yetkilileri ise Gelenek-
sel Türk yaylarının Berlin de böyle 
bir temsilcisinin olmasından ve il-
ginin yüksek olmasından duyduk-
ları memnuniyeti dile getirdi.

Kemankeşler Berlin Brandenburg 
eyalet Şampiyonasında
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Turkuvaz Reisen
Brüsselerstr. 45, 13353 Berlin

Tel.: 030 - 20 09 55 58
 0157- 80 40 06 09

HATAY - ŞANLIURFA - GAZİANTEP - 
HASANKEYF - MARDİN - MİDYAT - 
HARRAN - HALFETİ - BİRECİK - 
ADIYAMAN - BATMAN - 
GÖBEKLİTEPE - NEMRUT DAĞI

AMASYA - SAMSUN - ORDU - GİRESUN - 
TRABZON - RİZE - ARTVİN - BATUM

Tarih: 

Kişi başı: 40,-€

Fiyata dahil olanlar: Uçak - Konaklama - Yarım 
Pansiyon - Kokartlı Rehber - Halfeti Yat Turu - 
Modern Otobüste Seyahat

Güzel bir Şehir Turu yapabilirsiniz. 
Herkes kendi arzusuna 
göre gezebilir.

Kişi başı: 870,-€

Kişi başı: 975,-€

GÜNÜBİRLİK 
LEIPZIG TURU

GÜNEYDOĞU 
TURU

DOĞU KARADENİZ 
ve BATUM TURU

19.03.2023

09.06 - 16.06.2023

20.06 - 27.06.2023
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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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K
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Dernekten yapılan açıklamada; "Vahdet Kültür Cemiyeti bün-
yesinden kurulmuş olan Vakfet Uluslararası İnsani Yardım 

Derneği olarak doğal afet deprem 
bölgesinde birinci gününden itiba-
ren maddi yardımlarımıza başladık.

Vakfet Uluslararası insani Yardım Derneği 
Deprem Bölgesinde

İkinci gününden itibaren ve hala de-
vam etmekte birlikte her gün sıcak 
yemek dağıtmaya devam ediyoruz. 
İhtiyaçları yerinde tespit etmek üze-
re Sayın Başkanımız Hüseyin Eşit-
mez, Mustafa Yıldırım ve Veysel 
Demir kardeşlerimiz bölgeye intikal 
ettiler. Acil ihtiyaçları karşıladılar ve 
yüce gönüllü bağışçılarımızın ba-
ğışları ile Hatay Antakya’da Çadır 
Kent kurduk"

Hüseyin Eşitmez
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58 Mart 2023Vusala Yılmaz
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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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

Berlin’deki iş adamlarımızdan Meva Döner’in 
Sahibi İrfan Perincek ve çalışma arkadaşların-
dan örnek davranış.

Meva Döner çalışanları adına konuşan Cengizhan Üç-
ler duygularını bizimle paylaştı. 

Teşekkürler Berlin... 
Teşekürler 

MeVA Döner...

"Başımıza gelen bu asrın felaketinde daha ilk anla-
rından itibaren tüm gücünüzle gece ve gündüz de-
meden, yorulmadan bütün acısını hissettiğiniz halde 
yaraların sarılması için yardıma koştuk.
İçerisinde yardım malzemeleri taşıyan her bir uçak 
kaldırdığınız, her bir TIR'ı yola çıkardığınızda bize bir-
likte olursak neler yapabiliyoruz diye gösterdiğiniz 
herşey için…
Tüm yardım kolilerini düzenleyerek ihtiyaç olan böl-
gelere en temiz ve düzenli şekilde göndermek uğruna 
yaptığımız tüm çabalar için…
Paletleri taşımak için Portif bulunamadığında herke-
sin bir ucundan tutarak tüm ağırlığına aldırmadan tır-
lara taşıyan gençler için…
Gece gündüz demeden yaptığınız tüm çalışmalar için, 
ayakta kaldığınız için, daha fazla neler yapabiliriz diye 
düşündüğünüz için, hafta içi hafta sonu diye ayırma-
dığınız için, tüm sivil toplum kuruluşlarına, Camilere, 
Cem evlerine, Alman komşularımıza ve özelliklede 
gençlerimize…
Muharrem Dede, İsmail Baba, Emine Anne, Turan 
Amca, Cemil Abi, Fatma Abla, Ali Kardeş Teşekkürler,

Kısacası Teşekkürler Berlin...

İnsan olmanın dayanılmaz hazzını ve en muhteşem 
varlık olmanın gereğini yerine getirdiğiniz için…" dedi.
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Holzmarktstraße 11
10179 Berlin

Tel: +49 (0) 30 322 81 48

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 09:00 - 17:00 Uhr

Oranienburger Straße 61
13437 Berlin

Tel: +49 (0) 30 414 066 50

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 09:00 - 17:00 Uhr

Prinzenallee 20
13357 Berlin

Tel: +49 (0) 30 499 143 68

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 09:00 - 18:00 Uhr
Sa: 09:00 - 12:00

Kaiserin-Augusta-Allee 9
10553 Berlin

Tel: +49 (0) 30 226 053 12

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 09:00 - 17:00 Uhr

MITTE WITTENAU WEDDING MOABIT

pruefstelle-gtue.de

Prüfstelle Karakaya

Ing. Büro Karakaya

Wir führen im Namen und in Rechnung der GTÜ durch:
KFZ-Prüfstelle

Direkt Abrechnung mit der Versicherung

ALMANYA‘DAKİ İLK TÜRK KFZ-PRÜFSTELLE

Fahrzeugbewertung

Reparaturkalkulation

Gebrauchtwagen Untersuchung

Unfall- und Schadengutachten

Änderungsabnahmen
Hauptuntersuchung (HU)

Einzelabnahmen
Sicherheitsprüfung

Taxi-BO-Kraft
Oldtimer Erstuntersuchung

Gasanlagenprüfung
Gasprüfung

Feinstaubplakette

"Berlin’de bulunan Fatih 
Camii 3 yaşından 70 yaşına 
kadar her kesimden insana 
din eğitimi vermeye devam 
ediyor. Peygamberimizin 
(SAV) “Sizin en hayırlınız 
Kur’an-ı öğrenen ve onu 
öğretendir” sözünden hare-
ketle haftanın her günü din 
eğitimi verilmektedir.

Eğitimci Kenan Örnek yaptığı açıklamada;
‘’Din ve ahlak eğitimi alan kişiler çoğaldıkça yaşadığımız top-
luma faydalı işler de çoğalacaktır. Neslimizin imanlı ve ahlaklı 
yetişmesi en büyük temennimizdir" dedi.

Fatih Camii’nde Herkes Kur’an-ı Kerim Öğreniyor
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Urbanstr. 87 • 10967 Berlin
U-Bhf Hermannplatz

Ailece 
KAHVAlTI
yapabileceğiniz
nezih 
bir mekan

Bistro • Cafe • Breakfast
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Zeytin Kahvaltı evi’nden 
Depremzedelere Yardım

et Dünyası Bizim de 
Çorbada Tuzumuz 
Olsun Dedi

Merkezi üssü Kahramanmaraş 
olan ve 11 ilimizde meydana ge-
len deprem Berlin’deki Türkleri 
derinden üzdü. Berlinliler nakdi 
ve ayni yardıma koştu. Berlin’deki 
işletmelerimizin birçoğu kazancı-
nın büyük bir oranını depremze-
delere yolladılar.

Bunlardan biri de Zeytin Kahval-
tı Evi’nin işletmecisi Atakan Yavuz 
oldu. Yavuz; "Menderes abi bizimde 
katkımız olsun dedik. Kazancımızın 
büyük bir kısmını depremzede kar-
deşlerimize gönderdik. Gerçekten 
çok acı bir olay dil ile anlatılmıyor. 
Yardımlarımız devam edecek" dedi.

Berlin esnafları hayırda 
yarışmaya devam ediyor. 
Kahramanmaraş mer-
kezli 11 ili etkileyen dep-
rem büyük yıkıma vesile 
oldu. Et Dünyası çalışan-
larından İbrahim Özkul 
"Menderes abi bizim bir 
şey yapmamız gerekir 
diye düşündüm. Çok sa-
yıda kumbara yaparak 
depremzedeler için yar-
dım toplamaya başladık. 
İnşallah bu toplanan yar-
dımları kendi ellerimizle 
ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tıracağız" dedi.

Berlin Mariendorf Cami imam hatibi Ahmet Yılmazoğlu ho-
camızın talebelerinden Selim Muhammed Derim ve Fatma 
Nur Aydın harçlıklarını deprem bölgesine gönderdiler. Yaz-
dıkları mektuplar ile de duygularını dile getirdiler.

Çocuklarımız 
kumbaralarını deprem 
bölgesine gönderdiler
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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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Hacı Bayram Camii Başkanı Mehmet Dinçer yaptığı 
açıklamada;

Berlin, Hacı Bayram 
Acıları Paylaştı

Teşkilatımız ve Hacı Bayram Cemiyetimiz adına hayatını kay-
beden şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı olanlara 
acil şifalar, kederli ailelere de sabırlar temenni ediyoruz!
Rabbimiz cennet vatanımızı ve bütün insanlığı böylesi musi-
betlerden muhafaza eylesin" dedi.

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

"Acılar paylaşıldıkça azalır, Sevinçler paylaştıkça çoğalır 
düsturuyla hareket ederek, kardeşlik şuurumuzu diri tutmak, 
birlik beraberlik ve dayanışma duygularımızı perçinlemek 
amacıyla Hacı Bayram Camii ve IGMG Berlin bölgesi yöne-
ticileriyle birlikte, elim deprem felaketinde yakınlarını kaybet-
miş cemaatimizin evlerine taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri 
gerçekleştirdik.
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TÜrKiYe iÇin VeFA ZAMAnI: Depremzedelere 
Yardımlarını Götürüyoruz
Kahramanmaraş’ın Pazarcık 
ilçesinde meydana gelen ve 
çevre illerden de hissedilen 
depremin ardından “Acil Yar-
dım” kampanyası başlatan 
WEFA Uluslararası İnsani 
Yardım Organizasyonu afet 
bölgesinde çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor. 
Merkez üssü Kahraman-
maraş’ın Pazarcık ilçesi olan 
7,7 büyüklüğündeki depre-
min ardından hızlı bir şekilde 
yardım çalışmalarını başla-
tan WEFA, depremzedelere 
yönelik yardımlarını faaliyet-
lerini sürdürüyor.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi 
veren WEFA Genel Başkanı 
Musab Aydın şu sözleri kay-
detti:
“Türkiye’nin Kahramanma-
raş’ın Pazarcık ilçesinde 
meydana gelen ve birçok 
illerden de hissedilen dep-
rem hepimizi derinden üzdü. 
WEFA olarak bizler de dep-
remin ilk gününden itibaren 
bölgeye yönelik ‘Acil Yar-
dım’ kampanyası başlattık. 
Sabahın erken saatlerinde 
Köln’de Genel Merkezimizde 
kriz masası kurduk ve afe-
tin büyüklüğüne bağlı olarak 
yapılması gereken öncelikli 
işlerin listesini oluşturduk. 
Ekiplerimizi hemen bölgeye 
sevk ettik. Acil ihtiyaç mal-
zemelerinin afet bölgesine 
ulaştırılması yönünde ilk 
günden itibaren konsolos-
luklarla, AFAD ve Türk Kızılay 
ile koordineli bir şekilde ha-
reket ettik. Mobil aşevimizin 
bölgeye intikal etmesini sağ-
ladık ve afet bölgesinde ilk 
günden itibaren sıcak çorba 
ikramlarımıza başladık. Öte 
yandan 10 kişiden oluşan 
arama kurtarma ekiplerimizi 
de afet bölgesine sevk ettik.”

13 Yardım Tırı ve 17 
Yardım Kamyonu Deprem 
Bölgesine Gönderildi

WEFA ekiplerinin afet bölge-
sinde dağıtımlara devam et-

tiğini belirten Aydın,
“Bu zamana kadar afet böl-
gesine 13 yardım tırı, 17 
yardım kamyonu gönderdik. 
Gıda malzemeleri, giyim eş-
yası, battaniye, yatak, bebek 
maması, elektrikli ısıtıcı, po-
werbank, hilti-demir kesici, 
tüp, soba, odun, oyuncak vb. 
malzemelerin dağıtımını ger-
çekleştirdik. Yardım çalış-
malarımıza destek veren tüm 
hayırseverlerimize teşekkür 
ederiz.” dedi.   

Mobil Aşevinde Üç Öğün 
Sıcak Yemek İkramı

Mobil aşevlerinde yemek ik-
ramlarının devam ettiğiniz 
söyleyen Aydın,
“Afet bölgesinde mobil aşev-
lerimizde üç öğün sıcak ye-
mek ikramlarımız devam 
ediyor. Kahramanmaraş/
Elbistan’da Umut Sensin iş 
birliğiyle, Hatay/Kırıkhan’da 
Hayad Derneği iş birliğiyle, 5 
farklı bölgede Türk Kızılay iş 
birliğiyle ve 10 farklı bölge-
de Türkiye Diyanet Vakfı iş 
birliğiyle yemek dağıtımları-
mızı gerçekleştirdik. Bunun-
la birlikte Kahramanmaraş/
Merkez’de Sevap Tası iş bir-
liğiyle sıcak yemek dağıtım-
larımız devam ediyor. Yine 
aynı şekilde Kahramanma-
raş/Merkez’de WEFA mobil 
aşevimizde de sıcak yemek 
ikramlarımızı gerçekleştiri-
yoruz. Öte yandan ultrAslan - 
AVRUPA Taraftar Oluşumu iş 
birliğiyle de bazı bölgelerde 
ortak çalışmalar yapıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Çocuklar için 1 TIR 
Dolusu Oyuncak 

Depremzede çocuklara yö-
nelik etkinlik düzenlediklerini 
söyleyen Aydın,
“Çocuklarımızı bir nebze de 
olsa mutlu etmek amacıyla 
onlara özel etkinlik düzen-
ledik. Hayırseverlerimizin de 
desteğiyle çocuklarımıza 1 tır 
dolusu oyuncak ve kitap he-

diye ettik. Şişme oyun 
parkı kurduk. Yine aynı 

şekilde Hacivat - Karagöz 
oyunlarıyla çocuklarımızın 
eğlenceli vakit geçirmesini 
sağladık.” dedi.

WEFA Ekipleri Bölge-
de Çalışmalara Devam 
Ediyor

“Ekiplerimiz deprem bölge-
sinde dağıtımlara aralıksız 
devam ediyorlar.” diyen Ay-
dın, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bölgede belli yerlerde depo-
larımız bulunuyor. Her sabah 
ekiplerimiz gıda malzemeleri 
başta olmak üzere temel ih-
tiyaç malzemelerini ayrı ayrı 
paketliyor; büyük araçlarla 
köyler başta olmak ilçelere 
gidip bu yardım paketlerini 
depremzedelere ulaştırıyor-
lar.”

“Ramazan Yardımlarını 
Depremzedelere Ulaştı-
rıyoruz.”

2023 Ramazan Kampanya-
sı kapsamında Türkiye’deki 
depremzedelere de yardım 

ulaştıracaklarını belirten 
Aydın, “Bu yıl Türkiye’de-
ki ramazan yardımlarımızı 
depremden etkilenen illerde 
gerçekleştireceğiz. Hayır-
severlerimizin zekât, fitre, 
fidye, kumanya ve bayramlık 
bağışlarını Türkiye’deki dep-
remzedelere ulaştıracağız.” 
ifadelerini kaydetti. 

Bağışımı Nasıl 
Ulaştırabilirim?

Türkiye’deki depremzede-
lere destek vermek isteyen 
hayırseverler wefa.org say-
fası üzerinden online bağış 
yapabilecekleri gibi +49 221 
880 64 80 numaralı telefonu 
arayarak Tele-Bağış yoluyla 
da bağışlarını gerçekleşti-
rebilirler. WEFA bürolarında 
veya temsilciliklerde mak-
buz karşılığı elden de bağış 
yapılabilir. Ayrıca WEFA’nın 
hesap numarasına havale de 
yapılabilmektedir. 
WEFA Berlin Şubesi hafta içi 
her gün 09.00-17.30 saat-
leri arasında Prinzenstr.12, 
10969 Berlin adresinde hiz-
met vermektedir. 
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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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Sözde

ÖZDe
değil

HelAl

ŞOKSUZ KeSiM
İslami usüllere göre kesim yapılır

Hauptstrasse  150 • 10827 Berlin

KASAP CiHAD
Fleischerei
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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


