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Hacı Bayram Cemiyetin'den 
  Bizim Berlin'e Ödül

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. 
Yıldönümü Başkent Berlin’de kutlandı

T.C. Berlin Türk Büyükelçiliği’nde yapılan Zafer Bayramı etkinliğine Berlin’de 
görevli yabancı ülkelerin temsicileri, askeri ataşeleri ile sivil toplum 

kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Sayfa 8’de

Sayfa 70’te

Sayfa 36’da

Sayfa 4’te

Berlin Türk Şehitlik Camii'nde
Coşkulu Bed-i Besmele Programı

Türkçe ve Türk Kültürü 
büyük önem taşımaktadır
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AYDIN MİSİR 

GARANTİ MEDİA BİZİM BERLİN
Genel Yayın Yönetmeni 

MENDERES SİNGİN

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.

Güzel bir sıla ziyaretimizin ardından tekrar siz değerli okuyucularımızla be-
raberiz. 
Berlin gündemini yine elinizdeki 70. sayımızda bulacaksınız. Bu sene Tür-
kiye'mizin birçok şehrini eşimle birlikte gezme fırsatı bulduk. Zaman za-
man gezi hatıralarımı ve özel fotoğraf karelerini siz değerli okurlarımız ile 
önümüzdeki yayınlarımızda paylaşacağız.
Berlin gündemi yine çok yoğun.
- T.C. Berlin Başkonsolosluğu Berlin Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Erdal Tanas 

Karagöl'ün güzel bir çağrısı var. ''Almanya'da yaşayan çocuk ve gençle-
rimizin dil, kimlik ve kültürlerini koruyarak diğer kültürlere de sağlıklı bir 
şekilde uyum sağlayabilmeleri için Türkçe ve Türk Kültürü dersleri büyük 
önem taşımaktadır''

- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı Berlin Büyükelçiliğinde büyük bir 
katılım ve coşkuyla kutlandı.

- Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde misafirlere aşure ikram edildi. Farklı 
renkler bir araya geldi.

- İslam Toplumu Millî Görüş öncülüğünde Hasene derneği tatilcileri bu 
sene Kapıkule sınır kapısında ikramlarla karşıladılar. 

- İstanbul’da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 
yaşında vefat eden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, son yolculuğuna 
uğurlandı.

- Yazarımız Ahmet Yılmazoğlu'nun günümüz gençlerinin durumunu anla-
tan, ''Anne Baba Ben 'Z' Kuşağıyım'' başlıklı yazısını mutlaka okumanızı 
tavsiye ediyorum.

- Mirasımız Derneği, Kudüslü yetimlerin eğitimi için destek çağrısında bu-
lundu.

- Gençliğimizin kahramanı Kara Murat son yolculuğuna uğurlandı. Cüneyt 
Arkın'ı sevenleri yalnız bırakmadı.

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Berlin'de etkinlikler ger-
çekleştirildi. Berlin Başkonsolosluğundaki anma etkinliğinde bir araya 
gelen vatandaşlar 'Türkiye aşkına' yazılı tişörtleri giyerek bisiklet turuna 
katıldılar.

- Berlin Türk Şehitlik Camii'nde Bed-i Besmele Programı gerçekleştirildi. 
Berlin'deki birçok camide yeni eğitim dönemi için etkinlik yapıldı.

- Hacı Bayram Cemiyet Başkanı Mehmet Dinçer, Bizim Berlin dergimizin 
Türk toplumuna yaptığı katkılardan dolayı şahsıma bir plaket takdim etti. 
Yayın kurulumuz ve okurlarımız adına kendilerine teşekkür ediyorum.

Allah'a emanet olun.

Menderes Singin
Garanti Media Bizim Berlin 
Genel Yayın Yönetmeni

BİZİM BERLİN'E ÖDÜL
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Türkiye’de olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 
100. yıl dönümü Almanya’nın Başkenti Berlin’de de tö-
renle kutlandı. T.C. Berlin Türk Büyükelçiliği’nde yapılan 
Zafer Bayramı etkinliğine Berlin’de görevli yabancı ül-
kelerin temsicileri, askeri ataşeleri ile sivil toplum kuru-
luşlarının yöneticileri katıldı. Berlin Büyükelçisi Ahmet 
Başar Şen, Berlin Büyükelçiği’nde görevli Askeri Ataşe-
ler ve eşleri konukları büyükelçilik salonunun girişinde 
karşıladılar. 

30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 100. 
Yıldönümü Başkent 
Berlin’de kutlandı

Büyükelçilikteki Zafer Bayramı kutlaması şehitler anısına yapılan 
bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşunun ardından İs-
tiklal Marşı ve Alman milli marşları çalındı. Daha sonra Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 
yayınladığı mesaj okundu ve ardından balo salonunda hazırlanan 
ve Türk mutfağının en güzel örneklerinde oluşan yemeğe geçildi. 

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen - Menderes Singin
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
dolayısıyla Almanya’nın başkenti Berlin’de 
de anma etkinlikleri düzenlendi.
Berlin Başkonsolosluğundaki anma etkin-
liğinde bir araya gelen vatandaşlar “Türkiye 
Aşkına” yazılı tişörtleri giyerek bisiklet turuna 
katıldı.

15 Temmuz 
Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü 
için etkinlikler 
yapıldı

UID Women Berlin Başkanı Hümeyra 
Çiftçi yaptığı açıklamada;
‘’Berlin TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşit-
liği Komisyonu bünyesinde “Kadınların 
İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılma-
sında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve 
Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi” konu-
lu toplantı Berlin Başkonsolosluğunda 
sivil toplum kuruluşlarının kadın temsil-
cileri ve davetlilerin katılımı ile gerçek-
leşti.
Kadınlarla ilgili yapılan çalışmalar, ya-
pılabilecek girişimler ve kadınların eko-
nomiye katkıları üzerine istişarelerde 
bulunuldu. Program sonunda TBMM 

Komisyon Başkanı AK Parti Balıkesir 
MV Belgin Uygur, AK Parti Kayseri MV 
Hülya Nergis, AK Parti Amasya MV 

Mustafa Levent Karahocagil, MHP İs-
tanbul MV Arzu Erdem ile tanışıp sohbet 
imkânımız oldu’’ dedi.

 UID Berlin Kadın Kolları, “Kadınların İş ve 
Aile Yaşamları” konulu toplantıya katıldı

“15 Temmuz’u unutmadık şehitlerimize 
vefa“ temalı bisiklet turu Berlin Büyükelçili-
ğinde sona erdi.
Berlin Büyükelçiliğindeki anma etkinliğinde 
ise şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu 
dualar edildi.
Konuşmaların ardından 15 Temmuz gece-
si çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açılışı 
yapıldı.
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Berlin Türk Şehitlik Camii'nde Coşkulu 
Karne Töreni ve Hayır Çarşısı
Sunuculuğunu Şehitlik Camii Din Görevlisi 
Ahmet Bayraktar’ın yaptığı program, Hızır 
Ketenci’nin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilave-
ti ile başladı. Veli kolu başkanı Muharrem 
Keskin, Şehitlik camii dernek başkanı ve aynı 
zamanda Eyalet birliği başkanı Yakup Ayar’ın 
selamlama konuşmalarının ardından Eğitim 
Hizmetleri Ataşesi Erdal Tanas Karagöl ve 
Din Hizmetleri Ataşesi Emre Şimşek günün 
anlam ve önemine ilişkin konuşmalarını yap-
tılar. Kindermosche sınıflarından başlamak 
üzere tüm sınıflardaki öğrencilere karneleri, 
protokol heyeti ve hocalar tarafından takdim 

edildi. Ardından yarışmalara katılan, derece-
ye giren öğrencilere ve tüm hocalara dernek 
tarafından hediye takdimi yapıldı.
Karne töreni sonrasında veliler ve ziyaretçiler 
kermesteki etkinliklere katıldılar. Kermeste, 
çocuklar için oyun etkinlikleri, yöresel yemek 
ve tatlılar, el emeği kıyafetler, kültür evi tera-
sında Türk kahvesi, gibi faaliyetler katılımcı-
lara sunuldu.
Çoşkulu geçen program akşam saatlerine 
kadar devam etti.
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Almanya’da yaşayan çocuk 
ve gençlerimizin dil, kimlik ve 
kültürlerini koruyarak diğer 
kültürlere de sağlıklı bir şekil-
de uyum sağlayabilmeleri için 
Türkçe ve Türk Kültürü dersleri 
büyük önem taşımaktadır.

Çocuklarımız ve gençlerimizin kendi-
lerine güvenen, yaşadıkları ortamda 
çevresinde ki insanlarla kolayca ileti-
şim kurabilen, farklı kültür ve inançlara 
saygı duyan, ülkesini seven, kendisine 
ve yurduna karşı görev ve sorumluluk-
larını yerine getiren ve evrensel değer-
lere sahip bireyler olarak yetiştirilme-
leri için Türkçe ve Türk Kültürü dersine 
zaruri ihtiyaç duyulmaktadır.
Çocuklarımızın yukarıda belirtilen ka-
zanımlara sahip olması için velileri-
mizin de  okullarda verilen “Türkçe ve 
Türk Kültürü”  derslerine  çocuklarının 
katılımlarını sağlamaları önem arz et-
mektedir.

BERLİN’DE “TÜRKÇE VE TÜRK 
KÜLTÜRÜ” DERSLERİ

Berlin’de Türkçe ve Türk Kültürü ders-
leri,  BAOK (Bakanlıklar Arası Ortak 
Kültür Komisyonu) tarafından gönde-
rilen ve T.C. Berlin Başkonsolosluğu 
Eğitim Ataşeliği nezdinde görevlendi-
rilen öğretmenlerimiz tarafından yak-
laşık olarak 40 okulda verilmektedir.
Ayrıca bir çok dernekte Türkçe ve Türk 
Kültürü dersinin yanı sıra takviye ders-
leri ve bir çok sosyal faaliyetler öğret-
menlerimiz tarafından gerçekleştiril-
mektedir.

VELİLER TÜRKÇE VE TÜRK 
KÜLTÜRÜ DERSLERİNE NASIL 
BAŞVURABİLİR?

Türkçe dersinin verilmediği okullarda, 
yeterli sayıda velimizin talebi doğrul-
tusunda dersimiz verilebilmektedir. 
Velilerimiz, derslerimiz isteğe bağlı 

olduğu için bireysel başvuruda bulu-
nabilirler.
Türkçe ve Türk Kültürü dersi kayıt 
formlarına Eğitim Ataşeliğimizin web 
sayfasındaki  “dokümanlar” sekme-
sinden, https:/Berlin.meb.gov.tr inter-
net adresimizden ulaşabilir ya da okul-
lardaki Türkçe ve Türk Kültürü dersi 
öğretmenlerimizden temin edebilirler.
Veliler tarafından imzalanan formlar 
Eğitim Ataşeliğine, Türkçe ve Türk Kül-
türü dersi öğretmenlerine ve okul ida-
relerine teslim edilir.
Türkçe ve Türk Kültürü dersleri çocuk-
larımıza Milli Eğitim Bakanlığımızın 
tecrübeli öğretmenleri tarafından üc-
retsiz olarak verilmektedir. Okutulacak 
kitaplar Türkiye’de Milli Eğitim Bakan-
lığı tarafından hazırlanıp çocuklarımı-
za ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.
Bunun yanı sıra Eğitim Ataşeliğimiz 
bünyesinde çocuklarımıza ve genç-
lerimize yönelik olarak açılan ücret-

siz kurslarımıza da kayıt yaptırılabilir. 
Halkoyunları, Ebru Sanatı, Osmanlı 
Türkçesi, Enstrüman, Drama ve Fotoğ-
rafçılık kurslarımıza başvuruları Eği-
tim Ataşeliğimizin “berlin.meb.gov.tr” 
internet adresi üzerinden veya Eğitim 
Ataşeliğimizin bürosu üzerinden yapıl-
maktadır.
Derslerimizin yapıldığı okulları öğren-
mek ve derslere başvurmak için ay-
rıntılı bilgiyi Eğitim Ataşeliğimizden 
alınabilir.

İLETİŞİM:

T.C. Berlin Başkonsolosluğu Berlin 
Eğitim Ataşeliği: Heerstr. 21
14052 Berlin
Telefon:  0049 30 229 18 61
 0049 30 8904 0698
Faks: 00 49 30 8904 06 99
E-Posta: berlinea@meb.gov.tr
İnternet adresi: www.berlin meb.gov.tr

Türkçe ve Türk Kültürü Dersine 
Kayıtlarımız Devam Etmektedir

T.C. Berlin Başkonsolosluğu Berlin Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl:

 Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl
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IGMG Berlin Mevlâna 
Camii talebeler için 
karne merasimi ger-
çekleştirdi.
Mevlâna Camii Eği-
tim Başkanı İlhan 
Uzun’dan yaptıkları 
programlar hakkında 
bilgi aldık.

"Geniş bir katılım ile kız ta-
lebelerimizin karne progra-
mını ilahiler, şiirler, skeçler 
ve dualarla gerçekleştirdik. 

Cemiyetimizi Kur’an-ı Kerim 
yarışmasında temsil eden 
talebelerimize hediyelerini 
verdik.
Erkek talebelerimizin kar-
ne merasimini de güzel bir 
program ve muhteşem bir 
katılımla icra ettik.
Her iki programından sonra 
velilerimize ve misafirlerimi-
ze kadın kollarımızın katkıla-
rıyla ikramlarımız oldu.
Bu eğitim ve öğretim yılı 
içerisinde bizlerden hiçbir 
zaman desteklerinizi eksik 
etmeyen şube başkanımız 
İdris Kahraman hocamıza, 
yönetim kurulu ekibine, Ka-

Mevlana’da Karne Merasimi Sevinci 
Yaşandı

dınlar Teşkilatı, Kadınlar Gençlik Teşkilatı ve Gençlik Teşkilatı 
Başkanlarına, çalışma arkadaşlarına, bayan ve bay eğitimci 
arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. 
Bu zor görevi hep beraber başardık. Mevlâna Camii olarak o 
eski muhteşem günleri tekrar yaşadık.
Burada teşekkür etmek gereken gizli kahramanlarımız Ha-
zım Damgacı ve Menderes Singin abimize ayrıca teşekkür 
ederim" dedi.

İdris Kahraman

İlhan Uzun
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Berlin Rudow semtinde Müslümanlara hizmet veren 
Aziziye Camii iki gün süren sokak şenliğini binlerce 
Berlinli ziyaret etti.

Berlin Aziziye 
Camii'nde Sokak 

Şenliği

Aziziye Camii başkanı Fevzi Mercan; "2 gün süren sokak şen-
liğinde camimizde eğitim gören talebelerin hazırlamış olduğu 
sahne programlarında talebelerin anne ve babaları duygusal 
anlar yaşadılar.
Şenliğimizde Berlin’in tanınmış yerel sanatçıları sahne aldı. 
Hafızların Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, Aziziye cami 
kadın kollarının hazırlamış olduğu leziz Türk yemekleri misa-
firlerimize sunduk" dedi.
Şenliği, IGMG Berlin Bölge Başkanı Hasan İstanbul’un yanı 
sıra Berlin’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerin baş-
kanları ve yöneticileri de ziyaret etti.



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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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 Başkanı 
Ali Şen yaptığı açıklamada;
‘’Berlin Alperen Ocakları bünyesin-
de olan Eyüp Sultan Camii talebe-
lerinin 2021-2022 Eğitim dönem 
sonu karne töreni gerçekleştirildi. 
Hem karnelerini hem de başarı 
madalyalarını alan talebelerin se-
vinçleri gözlerinden okunuyordu. 
Geleceğimizin teminatı olan bu 
güzel çocuklarımızı canı gönülden 
tebrik ediyoruz. 
Evlatlarını her türlü kötü alışkan-
lıklardan korumak için mücadele 
eden ailelerimizin gayretlerini de 
ayrıyeten tebrik ediyor, tüm Din, 
Ahlak ve Kültür Eğitimi hocalarımı-
za göstermiş olduğu üstün başarı-
dan dolayı teşekkür ediyoruz. 
Yaz tatili sonrası yeni dönemde 
eğitimlerimiz kaldığı yerden devam 
edecektir’’

Eyüp Sultan Camii 
Talebeleri Karnelerini 
 Aldı

Mobil:  

0163 -70 77 300
menderessingin@gmail.com

Haber ve 
Reklamlarınız için

MENDERES
SiNGiN

Aylık Haber & Reklam Dergisi



SUPER

20%
Angebot

Müller Str. 85, 13349 Berlin

milanomobel@gmail.com

www. milanomobel.de

0176 707 38 173

030 250 133 71

www.weltew.com

Geschäftsführer: 

Yadin Sonakalan
0157 733 32 765
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Dünya hayatı, ebedi hayata geçiş kapısı olduğunu, ahiret 
hayatının kazanılacağı mekân şekilleneceği yegâne yer 
olduğunu, her zaman hazırlık içinde, her an yolculuğa ha-
zırlıklı olup daima tefekkür içinde, ahiret sermayesini birik-
tirmek olduğunun bilincinde olmalı insan. Dünya hayatında 
kendisi için ne gibi bir hayır işlerse, âhirette Allah katında 
onun karşılığını bulacaktır. “Dünya âhiretin tarlasıdır.”
Dünya insana biçilmiş bir tarla 'ne ektik ne biçtik'. Uyuduk, 
bazen uyanmadık, daldık rüya alemine sanki o "rüyadan" 
uyanmayacakmış gibi ve bazen taşıdık hayatın yükünü sır-
tımızdan yük kalkmayacakmış gibi.
Dünya bir tarlaydı bazen ektiğimiz tohumlar bozuk çıktı. 
Yeşermedi, neden diyerek sebep aradık.  Hiç kendimize dö-
nüp sorabildik mi acaba ben neyi yanlış yaptım. Hep suç-
lu aradık o "tohumu verende kusur aradık. Sana bu dünya 
tarlasını sunan yaratanın kusurluda verebilir kusursuzda 
vereni değil kendimizi bildik ve iyi olunca uğraştım didin-
dim mahsulü aldım. Derken bir imtihanla gözümüzü açtık. 
Bazen yaptığımızın farkına vardık. Çoğu zaman yanlış yap-
tık ve bu yanlışlardan kendimize ders çıkaramadık. İnsan 
eksik olabilir, bilgisiz olabilir, bilmemek ayıp değil öğren-
memek büyük bir eksikliktir. Rabbim bize en büyük nimet 
olarak aklı verdi. İnsan zaman zaman nefsiyle hareket etti 
ve nefis hep insana kaybettirdi. Bu hayat okulu boş değildi 
mutlaka sınavın sonuçları var ve biz bu sınavı inancımızla 
dirayetimizle sabrımızla kazanmak için mücadele etme-
liyiz. Bir atasözü geldi aklıma, 'Dereyi görmeden paçayı 
sıvamak' çok anlamlı bir söz eskilerin deneyimleriyle kul-

lanılan bu sözler insanlara hayat tecrübesi oluşturmuştur. 
Emek harcanan bir durumun olumlu olacağının teminatını 
görmeden bir girişimde bulunmak kişileri hayal kırıklığına 
uğratabilir. Bu çaba ve çalışmalar bir anda yok olur ve ki-
şilere hiçbir kazanç sağlamaz. Hiçbir iş tecrübesiz, bilgisiz 
hayırlı bir sonuç vermediğine zaman zaman kendimizde 
şahit olmuşuzdur. Dünyadaki çabamız hem dünyada hem 
ahiret sermayemiz.
İşte Müslümanlar da dünyaya dalıp gitmemeli ve düşün-
celerini, bilgilerini, yönelişlerini sadece nasıl dünyalık elde 
edecekleri istikametinde  değil, bunun aksine hem bu dün-
yada hem de öbür dünyada daha mutlu bir hayata nasıl ula-
şılabileceği yönünde çaba sarfetmeliyiz.
Dünya hayatı geçici, ölümlü ve fâni hayattır. İnsana verilen 
ikinci hayat ise, âhiret hayatıdır. Bu ölümden sonraki hayat-
tır.

Bir gün bir yaprak gibi düşeceksin toprağa,
Kalkmak istesen de kalkamayacaksın ayağa,
Ey vah"desen de geri dönmek istesen de geri 
dönemeyeceksin,
İmtihanın sonucunu mutlak göreceksin.

Her aldığın nefesi bir fırsat bil değerlendir. Sonraki pişman-
lıklar fayda vermeyecektir.
Daima sevilen sayılan hayırla yad edilen insan olun. 
Selametde kalın.

Hayat
Dersleri

Havva Singin “Dünya Ahiretin Tarlasıdır.”



www.koyluoglu-restaurant.de
info@koyluoglu-restaurant.de

Prinzenallee  18, 13357 Berlin
030 - 20 88 99 50

Damak Tadı Mangal

• MANGAL çeşitleri (CİHAD Kasap) • DÖNER (MEVA Döner) • STEAK 
• LAHMACUN • ETLİ PİDE • PİZZA çeşitleri • SICAK YEMEK çeşitleri 

• TATLILAR • ÇORBALAR
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İslam Toplumu Millî Görüş 
(IGMG) öncülüğünde Hase-
ne International derneği ve 
Hennes Tour desteği ile, 25 
Haziran’dan itibaren karayolu 
ile Avrupa’dan Türkiye’ye gi-
denleri Kapıkule’de karşıladı.

Bu yıl da Kapıkule sınır kapısı-
na 250 metre mesafede bulu-
nan Fatih Sultan Mehmet Camii 
park alanında stand kuruldu.
Uygulama 25 Haziran - 31 
Ağustos tarihleri arasında ger-
çekleştirildi. Tüm gün açık olan 
stantlarda Avrupa’dan gelen 
gönüllülerin de aralarında bu-
lunduğu yaklaşık 15 kişilik bir 
ekip hizmet sundu.
Yolculara çay-kahve ikramla-
rında bulunuldu. İçinde kolonya, 
seccade, boyama kitabı, araba 
kokusu kalem ve çocuklar için 
şeker gibi ürünlerin bulunduğu 
hediye paketleri dağıtıldı.
Konu hakkında bilgi veren Ha-
sene International Başkanı 
Mesud Gülbahar, Kapıkule’de 
geçtiğimiz yıl Hennes Tour ile 
ortaklaşa işbirliğinde başlat-
tığımız çalışmayı bu yıl IGMG 

HASENE, Tatilcileri Kapıkule’de İkramlarla 
Karşıladı

öncülüğünde yaptık. 2021’de Kapıkule’de sunulan bu 
hizmetin 2019 yılında Babaeski sınır kapısında sunul-
duğunu kaydeden Gülbahar, bu bağlamda çalışmanın 
bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildiğini belirtti.
Gülbahar, daha önce yapılan çalışmaların büyük ilgi ve 
takdir gördüğünü vurguladı. Yolculara Türkiye’ye ya-
pılan girişte sıcak bir karşılamanın yol yorgunluğunu 
hafiflettiğini belirten Gülbahar, dönerken de bir veda 
babında Kapıkule sınır kapısındaki bekleme süresi-
nin yükünü hafiflettiğini söyledi. Kumanya ve  Kurban 
Kampanyası gibi çalışmalarda Hasene’ye olan desteği-
ni hiç esirgemeyen hayırseverlere de bu çalışma aracı-
lığıyla bir nevi teşekkür etmek istediklerini ekledi.
Bu yılki hizmet kapsamında yolculara anlaşmalı otel-
lerde konaklama imkânı sunuldu. Yol güzergahında 
olası ihtiyaç durumlarında tamirhane ve lokanta tavsi-
yelerini belirlemek için de çalışmalar yapıldı.
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Berlin Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı 
Umut Topcuoğlu:
“Avrupa çapında artan ırkçılık, ya-
bancı ve İslam düşmanlığı nedeniy-
le mezhep, meşrep ve etnik köken 
farkı tanınmaksızın toplumumuzun 
her kesimi hedef alınmaktadır”

BERLİN (AA) - Türkiye’nin Berlin Büyü-
kelçiliği Elçi Müsteşarı Umut Topcuoğ-
lu, Avrupa’da artan ırkçılığın, yabancı ve 
İslam düşmanlığının mezhep, meşrep 
ve etnik köken farkı tanınmaksızın Türk 
toplumunun her kesimini hedef aldığını 
söyledi.
Topcuoğlu, Muharrem ayı vesilesiyle 
Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde dü-
zenlenen aşure etkinliğinde konuştu.
Aşurenin, bereketi, paylaşmayı ve birliği 
simgelediğine işaret eden Topcuoğlu, 
“Günümüzde beraberlik ve kardeşliğin 
güçlendirilmesine her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç duyuluyor.” dedi.
Topcuoğlu, dünyanın çeşitli bölgele-
rinde her gün masum insanların, ka-

dınların ve çocukların yaşamını yitir-
diği çatışmaların yaşandığını, bunların 
yakın coğrafyada yer alan Suriye ve 
Ukrayna’da da her gün görüldüğünü 
belirterek, “Ülkemiz akan kanların dur-
ması ve masum sivillerin güvenliğinin 
sağlanması için her türlü çabayı gös-
termektedir. Bu bağlamda Türkiye ile 
Almanya arasındaki ilişkilerin gelişmesi 
ikili ilişkilerin ötesinde bölgesel ve küre-
sel barış ve istikrarın da korunup güç-
lendirilmesi bakımından büyük önem 
taşımaktadır.” ifadesini kullandı.
Türkiye ile Almanya arasında derin siya-
si bağların, uzun müttefiklik geçmişinin 
ve yoğun ekonomi ve ticari ilişkilerin bu-
lunduğunu belirten Topcuoğlu, “Ancak 
bunların yanı sıra eşi olmayan insani bir 
boyut da mevcuttur. 60 yıldan fazla bir 
süreden fazla Almanya’da yaşayan ve 
bu ülkenin ekonomik ve sosyal hayatına 
eşsiz katkılar sunan yaklaşık 3,5 milyon 
insanımız Türk-Alman ilişkilerine özel 
kılan en önemli unsurdur. Türk toplu-
munun eşit yurttaşları olarak refahı ve 
mutluluğu temel önceliğimizdir ve böyle 
kalacaktır.” şeklinde konuştu.

Avrupa’daki ırkçılığa dikkati çeken Top-
cuoğlu, “Ne var ki Avrupa çapında artan 
ırkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığı ne-
deniyle mezhep, meşrep ve etnik köken 
farkı tanınmaksızın toplumumuzun her 
kesimi hedef alınmaktadır. Ayrımcılı-
ğa, İslam karşıtlığına, ırkçılığa, günlük 
hayatta Müslümanlara yönelik haka-
retlerden şiddet eylemlerine, çalışma 
hayatındaki ayırımcılıktan camilere yö-
nelik saldırılara kadar geniş bir alana 
rastlamaktayız. Alman makamlarına 
tabiatıyla bu konuda gerekli telkinlerde 
bulunmaya devam ediyoruz.” dedi.
Almanya’daki Türk toplumuna da siya-
si farklıkları bir tarafa bırakarak birlik 
ve beraberlik içinde hareket etmenin 
önemini hatırlatan Topcuoğlu, Muhar-
rem ayının Türkiye’nin birlik, beraber-
lik ve refahına vesile olmasını, tutulan 
oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan 
muharrem lokmalarının kabul olmasını 
diledi.
Aşurenin dağıtıldığı etkinliğe çok sayıda 
Türk sivil toplum örgütünün temsilcileri 
ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde 
“Aşure Etkinliği” Düzenlendi



WIR ÜBER UNS
Die StraBE GmbH ist ein junges und stetig wachsendes 
Bauunternehmen seit 2012 mit dem Schwerpunkt auf dem 
Straßenbau in Berlin und Umland. Hauptsächlich agieren 
wir im Bereich Steinstraßenbau, das Setzen von Natur- und 
Betonsteinen. Dabei setzen wir unsere Kernkompetenz 
in verschiedenen Bereichen wie Gehweg-, Fahrbahnbau 
sowie Garten-& Landschaftsbau um. 

Seit 2015 bilden wir aus! 
Wir bieten Ausbildungsplätze im handwerklichen 
und kaufmännischem Bereich an, unter anderem als 
Straßenbauer, Tiefbaufacharbeiter und Kauffrau / -mann für 
Büromanagement. 
Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und ein routiniertes Vorgehen 
kennzeichnen unsere Arbeitsweise.
Wir gewährleisten unseren Auftraggebern Perfektion und 
absolute Termintreue bei der Abwicklung Ihres Auftrages – 
das ist unsere oberste Priorität.
Wir freuen uns, auch bald Ihnen bei der Planung und 
Realisation eines Projektes als kompetenter Partner zur 
Seite zu stehen.
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Gençlik yıllarımızın kahramanı olan 
Cüneyt Arkın aramızdan ayrıldı. O güç-
süzlerin yanındaki güç, kötünün kar-
şısındaki iyiydi. Malkoçoğlu’ydu, Kara 
Murat’tı, Battalgazi’ydi, Öğretmen 
Kemal’di, hem doktor Fahrettin Cürek-
libatur hem Cüneyt Arkın olarak yüreği-
mizdeki vatan ve millet sevgisinin iyilik 
ve dürüstlüğün beyaz perdedeki temsil-
cisiydi. Üç kuşağın sevgilisi ve kahra-
manı oldu. 
Usta oyuncu Cüneyt Arkın Teşvikiye 
Camii’nde kılınan cenaze namazının ar-
dından son yolculuğuna uğurlandı. Ce-
naze namazına Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu, oyuncu Ediz Hun, Serdar Gökhan ve 
Arkın’ın oğlu Murat Arkın da katıldı. (AA)

Üç kuşağın kahramanı “Kara Murat” 
son yolculuğuna uğurlandı



ÜÇ MUKADDES MESCİDDE ÜÇ CUMA NAMAZI
TARİH 20.12.2022-07.01.2023
Son Kayıt Tarİhİ 20.11.2022

HEAD OFFICE
Atatürk Mah. Ataşehir Blv. 36. Ada
Ata 2/3 Blok, Kat: 5, D:52
Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE
+90 216 318 0009

EU OFFICE
Nordufer 6b 13353 Berlin
DEUTSCHLAND
Hamza Toptaş
+49 176 565 342 11

İbadet için (şu) üç mescide yolculuk yapılır:
 Mescid-i Haram, Mescid-i Nebî  ve Beytü'l Makdis (Mescid-i Aksa)

Hadis-i Şerif
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Din alimi Ustaosmanoğlu’nun 
cenazesi, Fatih Camisi’nde dü-
zenlenen törenin ardından Edir-
nekapı Sakızağacı Şehitliği’nde 
medfun hocası Ali Haydar 
Efendi’nin yanında toprağa ve-
rildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da böbrek 
rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü 
hastanede 93 yaşında vefat eden din 
alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, son yol-
culuğuna uğurlandı.
Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih 
Camisi’nde cuma namazını müteakip 
cenaze töreni düzenlendi.

Ustaosmanoğlu’nun cenazesi, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
katıldığı cenaze namazının kılınmasının 
ardından tekbirler eşliğinde Edirnekapı 
Sakızağacı Şehitliği’ne götürüldü.
Cenazenin Fatih Camisi’nden Sakızağa-
cı Şehitliği’ne nakli sırasında polis he-
likopteri havadan güvenlik önlemi aldı.
Vatandaşlar, mezarlığa girişlerde gü-
venlik kontrolünden geçirildi.
Ustaosmanoğlu’nun cenazesi, Edir-
nekapı Sakızağacı Şehitliği’nde med-
fun hocası Ali Haydar Efendi’nin ya-
nında toprağa verildi. Defnin ardından 
Ustaosmanoğlu’nun kabri başında 
Kur’an-ı Kerim okundu.

Binlerce talebe yetiştirdi
Trabzon’un Of ilçesinin Tavşanlı köyün-
de 1927 yılında doğan Mahmut Ustaos-
manoğlu, 1952’de Ahıskalı Ali Haydar 
Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde 
Ali Haydar Efendi tarafından İsmailağa 
Camisi’nde imamlık yapma daveti ala-
rak 1954’te burada imamlık görevine 
başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 
1996 yılında emekli olana kadar sürdür-
dü. Ustaosmanoğlu, irşad çalışmaları 
kapsamında binlerce talebe yetiştirdi.
Fatih dersiamlarından olan Ali Haydar 
Efendi ise 1870’de Ahıska’da dünyaya 
geldi.
Fatih Çarşamba’daki evinde 1 Ağus-
tos 1960 tarihinde vefat eden Ali Hay-
dar Efendi, Edirnekapı’da Sakızağacı 
Mezarlığı’na defnedilmişti.

Mahmut Ustaosmanoğlu Son 
Yolculuğuna Uğurlandı

Mahmut Ustaosmanoğlu
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Berlin’den ve Ankara’dan 
başladı hayır yolculuğumuz. 
İstanbul Havalimanında ke-
sişti yolumuz. İkindi vakti 
başladı uçakla yolculuğu-
muz. Gece geç vakitlerde 
ancak varabildik yedi sekiz 
saatlik bir yolculuğun ar-
dından Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti’nin başkenti 
Kinşasa’ya. Bizi havalima-
nında partner firma temsilci-
si olan Afrikalı kardeşlerimiz 
karşıladı. Konaklayacağımız 
yere vardığımızda artık gece 
yarısı olmuştu.
Ertesi gün etrafı biraz do-
laştığımızda hep işittiğimiz 
Afrika gerçeği ile yüzleşiyor-
duk. Asırlardır sömürülen ve 
hala sömürülmeye devam 
eden bahtı kara Afrikalı kar-
deşlerimizin içimizi acıtan 
hayatlarını görmek için et-
rafımıza bakmak yeterliydi. 
Mutlu ve çok sınırlı bir azın-
lığa rağmen ülkenin nere-
deyse tamamı açlık, yokluk 
ve yoksunluk içerisindeydi. 
Hâlbuki diğer pek çok Afrika 
ülkesi gibi Demokratik Kon-
go da yemyeşildi, yeraltı ve 
yer üstü pek çok zenginliğe 
sahipti. Diğer yandan bozuk 
yolları, sıkışık trafiği, kirli ha-
vası dikkatimizi hemen çek-
mişti. Kuralsızlık veya kural-
lara uyumamak, ülkeyi daha 
da yaşanamaz kılıyordu.
Günlerden Cuma... Haftalık 
bayramımız bu sene arefe 
günü ile birleşmişti. Cuma 
namazı için Hidayet Camii’n-
deyiz. Müslüman kardeş-
lerimizle omuz omuza aynı 
kıbleye yönelmenin ve Cuma 
namazını eda etmenin huzu-

runu yaşıyoruz. Bizleri aynı 
secdede buluşturan yüce 
Rabbimize sonsuz hamd ü 
senalar ediyoruz. Dualarımı-
zı Arafat’taki kardeşlerimizin 
dualarına katıyoruz.
Günlerden Bayram... Bu 
bayram kurbanın ve haccın 
bayramı… Dünyanın dört bir 
yanından şehirlerin anası 
Mekke’deki hacılarımızı, hac 
ibadetinin hikmetlerini te-
fekkür ediyoruz. Aynı şekilde 
düşüncelerimiz, Allah’a yak-
laşma vesilesi, teslimiyet ve 
sadakatin zirvesi kurban iba-
deti üzerine yoğunlaşıyor. Bu 
duygularla bayram namazını 
eda edeceğimiz Munazzama 
Camii’ne ulaşıyoruz. İnsan-
lar, namaz için caminin içe-
risinde değil, avlusunda saf 
tutmuşlar. Avlunun balonlar-
la süslenmiş olması, kadını 
ve erkeği, yaşlısı ve genci ile 
herkesin namaza iştirak et-
mesi dikkatlerimizi celbedi-
yor. Zihnimiz bizi, asr-ı saa-
dette Mescid-i Nebî’nin yanı 
başında namazgâhta kılınan 
bayram namazlarına götü-
rüyor. Hz. Peygamber (s.a.s) 
zamanındaki gibi bayram 
coşkusunun, toplumun her 
kesimine dalga dalga yayıldı-
ğına şahit oluyoruz. Bu bay-
ram sevincine ortak olduğu-
muz için de Yüce Rabbimize 
şükrediyoruz.
Bayram namazı sonrası vakit 
kurban vakti… Milletimizin 
emanetlerine sahip çıkma 
vakti… Vekâletini Türkiye 
Diyanet Vakfı’na veren kar-
deşlerimizin tek tek isimle-
rini okuyarak kurbanlarının 
usûlüne uygun bir şekilde 

kesilmesine nezaret ediyo-
ruz. Kesilen kurbanların ih-
tiyaç sahibi kardeşlerimize 
ulaştırılması için de yoğun 
bir mesai harcıyoruz. Payla-
şılan kurbanların, aramızdaki 
kardeşlik bağlarını güçlen-
dirdiğine, ülkemize ve mille-
timize samimi ve içten dua-
lar olarak döndüğüne bizzat 
müşahede ediyoruz.
Bayramın dördüncü günü 
çok özel bir ziyaretimiz var. 
Zira bu ziyaret, ümmetin 
emaneti yetim kardeşlerimi-
ze. Milletimizin bize emanet 
ettiği kurban hisselerinin 
yanı sıra küçük kardeşleri-
mize gıda malzemeleri ve 
küçük hediyelerle gitmenin 
daha güzel olacağını düşü-
nüyor ve küçük bir marketten 
alışveriş yapıyoruz. Kinşasa 
Buna Yetimhanesi’ndeyiz. 
Masum yürekler yerel dilde 
koro halinde söyledikleri ez-
giyle bizlere hoş geldin di-
yorlar. Çok duygulanıyoruz, 
ama gözyaşlarımızı içimize 
akıtıyoruz. Ufacık hediyelerin 
saf gönüllerin yüzünde oluş-
turduğu tebessüm içimizdeki 
hüznü sevince dönüştürüyor. 
Avluda top oynuyoruz kar-
deşlerimizle. “Teşekkürler 
Türkiye” seslerinin arasında 

ayrılıyoruz yetimhaneden. En 
tatlı hatıralarımız arasında 
bugün yaşadıklarımız.
Vakit dönüş vakti… Vazife-
mizi eda etmenin huzuru 
içerisindeyiz. Bu hayır yol-
culuğunun bize neler kattı-
ğını düşünüyoruz. Afrika’dan 
öğrendiğimiz ancak bu sa-
tırlara sığmayacak çok şey-
ler var. Nefsimizi muhasebe 
etme noktasında ufkumuz 
açılıyor, ne kadar da çok ni-
mete sahip olduğumuzu ve 
Cenab-ı Hakka olan şükrü-
müzü artırmamız gerektiğini 
bir kez daha idrak ediyoruz. 
Biliyoruz ki dün ve bugün ol-
duğu gibi yarın da ümmetin 
ve yeryüzünün tüm mazlum 
ve mağdurlarının yanında 
olmak en yüce görevimiz. 
Onlarla paylaşmak, onlara 
destek ve umut olmak en ulvî 
sorumluluğumuz.
Yüce Rabbimiz kara kıta 
Afrika’nın bahtını açık ey-
lesin. Kurbanlarınızı ve tüm 
hayırlarınızı kabul etsin. 
Mazlum gönüllerin umudu 
olan vatanımızı ve milletimizi 
her daim aziz eylesin. Âmin…

Mehmet ALANKAYA
DİTİB BERLİN KURBAN 
GÖREVLİSİ

Hayra Vesile Olmak

Mehmet Alankaya
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MÜSİAD Genel Başkanı Mah-
mut Asmalı “Artık eski Türkiye 
yok, masada, sahada güçlü 
Türkiye var” dedi. MÜSİAD şu-
beleri ve üyeleri buna toplantı-
dan toplantıya şahit oluyorlar, 
bunu izliyor, bu motivasyon ve 
moralle, güç kazanarak şu-
belerine dönüyorlar. MÜSİAD 
güçlendikçe, Türkiye güçle-
niyor, MÜSİAD Almanya’da, 
Berlin’de güçlendikçe, Alman-
ya ve Türkiye ekonomilerine 
katkıları büyüyor.
MÜSİAD Berlin yeni trendleri 
MÜSİAD/İBF toplantılarından 
üyelere, ya da Almanya’dan ve 
üyelerden Türkiye’ye taşıyor.

Bu bağlamda Yeşil Dönüşüm 
Ekonomisi ana konu olarak 
ve Enerji Stratejisinin tekrar 
dile getirilmesi, iki ülkede de 
büyük öneminin altı çizilmiş 
oldu. Karbon Sertifikasyo-
nu, Yeşil Mutabakat bilhas-
sa Türkiye’nin Almanya’ya 
(AB’ye) ihracatında çok 
önemli bir kriter olacağı için iş 
birliği elzemdir. MÜSİAD Ber-
lin Başkanı Fikret Doğan bu 
konuda katkı sağlamaya hazır 
olduklarını belirtti. Bilhassa 
Almanya yöntemlerini, tecrü-
belerini Türkiye’ye aktarma 
hususunda.
Başkanlar Toplantısı yanında, 
eş zamanlı Sektör Kurulları, 
Dış İlişkiler Komisyonu, Karz-ı 

106. Genel İdare Kurulu (GİK) MÜSİAD Konya’da 
Yapıldı

Hasen, Kurumsal İletişim, Mali İşler Başkanları gibi birçok 
görev birimleri toplantılarını gerçekleştirip, geçmiş tecrü-
belerini ve gelecek hedefleri paylaştılar.

MÜSİAD Berlin kahvaltılar serisi-
nin üçüncü ayağını Plötzensee’deki 
Event Garden’de gerçekleştirdi.

Göl kenarının keyifli atmosferinde sa-
londa kahvaltıda ve daha sonra bahçe-
de B2B ikili görüşmelerde üyeler ve üye-
liğe ilgi gösterenler birbiriyle tanıştılar 
ve bazıları iş görüşmeleri için ilk adımı 
attılar.
Kahvaltı dizisi programı daha öncekiler 
gibi sade bir şekilde gerçekleşti. Se-
lamlama ve formatın açıklanması, katı-
lımcıların kendilerini tanıtması, değişik 
masalarda B2B karşılıklı sohbetler.

Bu sefer farklı branşlar temsil edildi. 
Acil bir iş ilişkisi imkânı verildi. İleride 
gerektiğinde işbirliği için zemin hazır-
lanmış oldu. 
Bu kez temsil edilen sektörler: inşaat, 
bina temizliği, hasta bakıcılığı, parfü-
meri, sağlık sigortası, lojistik, oto ta-
mirhanesi, güvenlik, kasap, baklavacı, 
gastronomi, düğün salonu, online pa-
zarlama, panjur/tente, halı temizleme, 
varlık yönetimi, emlak ticareti, bina yö-
netimi, bahçecilik, sigorta acentesi ve 
banka.
Mevcut ve potansiyel üyelerin birbirini 
daha iyi tanımaları ve birbiriyle ticaret 

Müsiad Berlin’den B2B Networking Kahvaltı
yapmayı ve/veya birbirini tavsiye etme-
yi tercih etmeleri fikri iş insanları ara-
sında kabul gördü. Bundan dolayı yaz 
tatilinden sonra serinin 4. ayağı düzen-
lenecek.



Vusala 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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Pazar akşamı Berlin’e geri döndü-
ğümde komşuların çocukları koşa-
rak yanıma geldiler.
İsmet amca ne çabuk geri döndün 
diye sorduktan sonra dokuz yaşın-
daki İbrahim, “amca biliyor musun 
annem vefat etti” dedi. O an boğa-
zım düğümlendi.
Ne diyeceğimi bilemedim. Annesinin 
ölüm haberini almıştım ama travma-
tik bir durum yaşanmasın diye ona 
belli etmemeye çalışıyordum.
Allah rahmet etsin dedikten sonra 
babasının nerede olduğunu sordum. 
Valizimi kenara koyduktan son-
ra derhal komşuya gittim. Mehmet 
bahçede telefonda taziyeleri kabul 
ediyordu.
Mehmet Dedeoğlu ve hanımıyla aile-
ce eskiye dayanan dostluğumuz var. 
Onu İslam Vakfı’ndan tanıyordum. 
Hanımlar ise İslami İlimler okulu-
nun aynı dönem talebeleriydi. Yedi 

ay önce de kapı komşusu olmuştuk. 
Mehmet, inşaat mühendisi olarak 
dokuz ay önce kendi elleriyle sıfırdan 
şimdi oturduğu evini yapmıştı.
Başsağlığı diledikten sonra onu te-
selli etmeye çalıştım.
Mehmet vakur bir şekilde “İsmet abi 
biz Müslüman insanlarız. Ölüm hak 
ve her nefis ölümü tadacaktır de-
dikten sonra gözleri dolu bir şekilde, 
bak bu evi yeni yaptık ve hayatımızın 
kalan kısmını ailece burada hep bir-
likte getirecektik, ama rabbim böyle 
takdir etmiş ne yapalım. Takdiri ila-
hi.”
Dedeoğlu ailesi 2021’in son ayla-
rında yeni evlerine taşınmıştı. İlk 
hayalleri Trabzonspor’un şampiyon-
luk maçına gitmekti. Anneye Şubat 
ayında kanser teşhisi konulduğunda 
tüm planlar altüst olmuştu. Ancak 
evin duvarına Trabzonspor’un bay-
rağını asmakla yetinmişlerdi.

ANALAR VE ÇOCUKLAR

50 yaşında vefat eden üç çocuklu annenin 
cenaze namazını Berlin Türk Şehitlik cami-
sinde kıldık.
Mehmet’in şu sözleri aklımdan hiç bir za-
man çıkmayacak:
“Dokuz yaşındaki oğlum İbrahim, annesi-
nin yokluğunu bizim gayretlerimiz ve kom-
şu çocukların onunla bilinçli ilgilenmeleri 
sonucunda ciddi şekilde hissetmedi. 20 
yaşlarındaki oğullarım çok acı çekiyor.
Biliyor musun beni en çok üzen diğer bir 
durum ise hanımın anne ve babasının 
Adapazarı’nda çocuklarını kendi elleriyle 
toprağa vermek zorunda kalmaları.
Bir anne baba için en büyük acı bu olsa ge-
rek.”
Mehmet kardeşim inançlı, vakar sahibi ve 
çocuklarına annelerinin yokluğunu hisset-
tirmemek için elinden gelen her şeyi yapa-
cak olgunluğa sahip biri.
Kendilerine ve tüm yakınlarına sabr-ı cemil 
ihsan ederim.
Nurhayat bacımızın kabri nur, mekânı cen-
net, makamı âlî olsun.

İsmet Mısırlıoğlu
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İslam Toplumu Millî Görüş 
(IGMG) Genel Sekreteri Bekir 
Altaş güncel enerji ve iklim 
kriziyle ilgili açıklama yaptı. 

“Ukrayna’daki savaş, toplum olarak 
yüzleşmek zorunda kaldığımız bazı 
zorlukları da beraberinde getirdi. 
Bu nedenle camilerimizdeki enerji 
tüketimini sürdürülebilir bir biçim-
de azaltacağız.” diyen Altaş sözle-
rine şöyle devam etti:
“Ukrayna’daki savaş ve onun so-
nuçları dünyayı türlü zorluklarla 
karşı karşıya getirdi. Bu zor zaman-
larda biz de toplum olarak birbiri-
mize kenetlenmeli ve iyi örneklerde 
öncü olmalıyız. Bunun bir parçası 
da enerji tüketimini mümkün oldu-
ğunca azaltmaktan geçmektedir. 
Sadece güncel enerji krizi değil, 
aynı zamanda etkilerini giderek 

arttıran iklim krizi de bunu gerektir-
mektedir. Toplum olarak bu konuda 
sorumluluklarımız olmasının ya-
nında, inancımız da kaynaklarla ve 
tabiatla özenli ve tasarruflu bir ilişki 
içerisinde olmamızı emretmektedir.
Bu nedenle cami ve kurumlarımız-
da enerji tüketimini azaltmak için 
hangi tedbirleri almamız gerektiğini 
inceleyecek ve değerlendireceğiz. 
Bunun yanı sıra bu konudaki tavsi-
ye ve ana esasları çalışacak bir ça-
lışma grubu da tesis edeceğiz. Aynı 
şekilde cami cemiyetlerimizin so-
rumlularıyla görüşerek camilerimizi 
ne şekilde yeniden yapılandırabile-
ceğimizi konu edineceğiz.
Daha önce su tasarrufu için uygun 
musluk aparatlarının kullanılma-
sı konusunda olumlu bir tecrübe 
edinmiş ve birçok camimizde su 
tüketimini azaltmayı büyük ölçüde 
başarmıştık. Şimdiyse sırada ör-
neğin enerji tasarruflu lambalar ya 
da camilerdeki eski ısıtma sistem-

Milli Görüş'ten Enerji Tasarrufu 
Çağrısı

Egitimci Kenan Örnek yaptığı açık-
lamada;
‘’Okul hayatlarının başında besmele ve 
dua ile manevi bir başlangıç yaparak ço-
cuklarımızın eğitim ve öğretimlerinde ba-
şarılı olmaları adına manevi destek sağ-
landı. Camii idaresi ve kadın kolları çeşitli 
hediyeler takdim ettiler.
Fatih Camii idaresi olarak bütün çocukla-
rımız başarılar dileriz’’ dedi.

Berlin Fatih Camii İlkokul’a 
başlayan çocuklar için dua 
günü düzenledi

lerinin yenilenmesi sayesinde gaz ve elektrik 
tüketimini de azaltmak var.
Bilhassa kapıları bütün gün boyunca ziya-
retçilere açık olan binalarda enerji tasarru-
fu sağlama potansiyeli oldukça yüksek. Bu 
potansiyeli kullanmak ve camilerimizi bu 
konuda raporlandırmak da istiyoruz. Güncel 
durumun aciliyeti nedeniyle enerji tasarrufu-
nu sağlamanın yanı sıra aynı zamanda uzun 
vadede cemiyetlerimizde çevrenin korun-
ması konusunda bir bilincin yerleştirilmesini 
hedefliyoruz.”

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

Haber ve 
Reklamlarınız için

MENDERES
SiNGiN

Aylık Haber & Reklam Dergisi
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Yapılan hayır çarşı-
sı hakkında Mahmut 
Yaylacı Hocadan bilgi 
aldık.

"Adım Mahmut Yaylacı. Yak-
laşık 26 senedir Avrupa’nın 
muhtelif şehirlerindeki vazi-
felerden sonra 10 ay kadar 
önce Berlin Neukölln Seli-
miye camii ve talebe yurdu-
muzda göreve başladım.
Doğum yerim Konya Ereğli 
olsa da bu sene Trabzon-
spor’un şampiyon olması, 
cemaatımızın ağırlıklı Trab-
zonlu olması açıkçası beni 
biraz memleket meselesinde 
düşündürüyor :)

Derneğimiz, Resmi adı ile 
(Verein zur Integration und 
Bildung in Neukölln e.V)
İslam Kültür Merkezler Birli-
ği (vikz) bünyesinde yaklaşık 
30 sene öncesinde kurulmuş 
olup bu zaman içerisinde 
Neukölln ve çevresinde nice 
Müslüman kardeşlerimizin 
her türlü dini eğitim doğum, 
sünnet, nikah, cenaze, hac 
ve umre gibi faaliyetlerinde 
yanında olmuş ve olmaya 
devam etmektedir. Ayrıca 
vikz bünyesinde kurulan der-
neğimiz vasıtası ile tüm yurt 
dışı yardım faaliyetleri (fitre, 
zekât, ramazan kumanyası, 
kurban, kuyu açılması, sün-
net organizesi) gibi faaliyet-
ler yürütülmektedir.
Kısaca hayır çarşısından 
bahsedecek olursak adı üs-
tünde yapılan alışverişlerin 
yenen yemeklerin aynı za-
manda hayır olarak amel 
defterimize yazıldığı bir çar-
şıdır.
Hayır çarşımızda memleke-
timizin eşsiz tatları Adana 
kebap, köfte, tavuk ızgara, 
döner. Hamburger, Maraş 
dondurması, pasta çeşitleri 
çay kahve ayrıca hanım kar-
deşlerimizin el emeği olan 
lahmacun, katmer, mantı, 
sarma, su böreği gibi daha 
nice tatlar misafirlerimizin 
beğenisine sunuldu.
Düzenlemiş olduğumuz hayır 
çarşısını (kermes) binamızın 
tadilatı için yapmış olduk. 
Mülkiyeti bize ait olan bi-
namızın pencereleri çatısı, 

Neukölln Selimiye Camii İçin Hayır Çarşısı 
Yapıldı

elektrik su ve kalorifer sistemleri tamamen yenilenmesi ge-
rekmektedir.
Yakında başlayacak olan tadilat projemize katkısı olmasını 
düşündüğümüz bu hayır çarşısına başta gönüllü olarak katı-
lan hanım kardeşlerimiz olmak üzere tüm çalışanlara, yoğun 
ilgi gösteren misafirlerimize teşekkürü bir borç biliriz" dedi.

Mahmut Yaylacı



► 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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Türkiye’de her yıl idrak 
edilen ‘‘Koruyucu Aile 
Günü’’ Berlin Büyük-
elçiliğinde "Almanya 
Türk Toplumu ve Ko-
ruyucu Ailelik" konulu 
etkinlik düzenlendi.
Büyükelçi Ahmet Ba-
şar Şen, koruyucu 
Costan ailesi ile etkin-
likte biraraya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Berlin 
Büyükelçisi Ahmet Başar 
Şen tarafından açılışı yapı-
lan  etkinliğe Almanya, Fe-
deral Aile, Yaşlılar, Kadınlar 
ve Gençlik Bakanlığı, Berlin 
Eyaleti Eğitim, Gençlik ve 
Aile Senatörlüğü, Düssel-
dorf Başkonsolosluğumuz 
Aile Ataşeliği ve Familien 
für Kinder Derneği temsilci-
leri katıldılar.
Türkiye’nin Berlin Büyükel-
çisi  Ahmet Başar Şen ko-
ruyucu aile sisteminin yay-
gınlaşmasının çocukların 
sağlıklı gelişimi, mutluluğu 
ve sağlıkları için elzem ol-
duğunu söyledi.
Başar Şen Almanya’da ha-
lihazırda sadece Düssel-
dorf’ta Aile ve Sosyal 
Hizmetler Ataşeliği bulun-
duğunu Köln, Münih, Ham-
burg ve Stuttgart’ta da Aile 
ve Sosyal Hizmetler Ataşe-
liklerinin açılması için çalış-
maların sürdüğünü kaydetti.
Koruyucu aile konusunda 
geliştirilmesi gereken alan-
ların olduğuna işaret eden 
Şen, “Sebebi ne olursa olsun 
ailelerinden alınmak duru-
munda kalan çocukların öz 
kimliklerine uygun ailelere 

verilmesi ve kültürel hassa-
siyetleri gözetilecek şekilde 
yetiştirilmesi önem taşı-
maktadır. Bu noktada Alman 
makamlarına olduğu kadar 
Almanya’daki Türk aileleri-
ne de daha fazla sorumluluk 
düşmektedir.” dedi.
Almanya’daki Türklere ko-
ruyucu aile olma çağrısında 
bulunan Başar Şen, “Çıka-
cağınız yolda yalnız değil-
siniz, sizlerin yanınızdayız. 
Almanya’daki Türk çocuk-
larının ve gençlerinin karşı-
laştıkları sorunların gideril-
mesi ve onlara sağlıklı bir 
gelecek sunulması konu-
sunda Alman makamlarına 
13 Başkonsolosluğumuzla 
gereken her türlü desteği 
vermeye hazır olduğumuzu 
vurgulamak istiyorum.” ifa-
delerini kullandı.
Berlin Eyaleti Eğitim, Genç-
lik ve Aile Senatörü Astrid 
Sabine Busse de koruyucu 
aile olmanın önemine işaret 
ederek Berlin’de 2200 çocu-
ğun 1300 koruyucu aile ta-
rafından bakıldığını söyledi.
Yine de bu rakamların yeterli 
olmadığını dile getiren Bus-
se Familie für Kinder (Aile ve 
Çocuk) Derneği ile işbirliği 
yaptıkları ve bu konuda Türk 
kökenli ailelerin de koruyu-
cu aile olmalarını teşvik et-
mek istediklerini söyledi.
Koruyucu aile olmayı “altın 
değerinde bir sorumluluk” 
olarak niteleyen Busse ne 
kadar fazla koruyucu aile 
olunursa çocuklar için o ka-
dar iyi olacağını sözlerine 
ekledi
Düsseldorf Başkonsoloslu-
ğu Aile Ataşeliği Raci Mazı 

ve Familien für Kinder Der-
neği temsilcileri de nasıl 
koruyucu aile olunacağı ko-
nusunda sunum yaptı.Katı-
lımcıların sorularına cevap 
verildi. 
Etkinliğin akabinde Piyanist 
Gülsin Onay tarafından pi-
yano resitali verildi.
Gülsin Onay piyano resitali 
sonrası, Büyükelçi Ahmet 
Başar Şen Gülsin Onay’a bir 
çiçek büketi ile teşekkür etti. 

Türkiye’de Koruyucu 
Aile Günü nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, 30 Haziran’ın 
“Koruyucu Aile Günü” olarak 
kutlanmasına ilişkin genel-
ge imzalamış ve bu genelge 

Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştı. Bu genelgede çocuk-
ların maddi ve manevi yön-
den sağlıklı büyüyebilmesi 
için aileye ihtiyacı olduğu 
belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
tarihte uzun yıllardır ço-
cuk korumalarına ilişkin 
önemli hizmet veren Ankara 
Himaye-i Etfal Cemiyetinin 
kuruluş tarihi 30 Haziran 
olduğu için Koruyucu Aile 
Günü’nün de 30 Haziran’da 
kutlanacağını belirttimişti.
30 Haziran etkinlikleri Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı usul ve esaslarına göre 
gerçekleşiyor. Öte yandan 
etkinliklerin Cumhurbaş-
kanlığı himayesinde yapıl-
dığıdır.

Berlin 
Büyükelçiliğinde 
‘‘Koruyucu Aile 
Günü’’ Etkinliği





35Eylül 2022

Dernek yaptığı basın açıklama-
sında;
Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili bi-
linçlendirme çalışmaları yapan ve aynı 
zamanda tek çalışma alanı olan Kudüs 
ve civarında Osmanlı’dan kalma ecdat 
yadigarı cami ve tarihi eserlerin resto-
rasyonları ile birlikte % 86’sı yoksulluk 
sınırı altında yaşamasına rağmen var 
olma mücadelesi veren Kudüslü Müs-
lümanların diğer insani ihtiyaçlarını gi-
dermek için çalışmalar yürüten genel 
merkezi İstanbul/Fatih'te bulunan Mi-
rasımız Kudüs Derneği faaliyetlerine 
bir yenisini daha ekleyerek destekleri-
nizi bekliyor.
Proje Adı: Kudüs Yetim Okulunu Des-
tekleme Projesi (Meslek Lisesi)
Yer: Kadim Kudüs/ Mescid-i Aksa’ya 
70 metre mesafede (Hürrem Sultan 
Tekkesi ile bir arada aynı Külliyede)
Proje Amacı: Yetim okulunun 600 öğ-
rencilik kapasitesi bulunmakta. Ancak 
şu anda 70 öğrencisi var.  Amaç, genç-
lerin eğitimine destek vermek, meslek 
sahibi olmalarını sağlamak, ailelerine 
maddi destek verip çocuklarını okut-
maya teşvik etmek, bu tarihi okulun 
ayakta kalmasını sağlamak.
Proje uygulaması: Okulun mevcut öğ-
renci sayısı 70. Bu sayının artması için 
ilk aşamada 30 öğrencinin masrafları 
karşılanarak yeni kayıt yaptırılacak. 
Yeni kayıtla birlikte bir eğitim dönemi 
boyunca okulun ve öğrencilerin (100 
öğrenci) masrafları karşılanarak des-
teklenecek.
Destek verilecek alanlar:
- Proje koordinatörü istihdam edilecek
- Her öğrenciye günlük harçlık verile-

cek

- Yıl boyunca gerekli okul ve kırtasiye 
masraflarının karşılanması (Defter, 
kitap, çanta, üniforma, mesleki eği-
tim materyalleri)

- Yılda iki kez gezi organizasyonu
- Okul eğitiminin yanı sıra Judo, Kara-

te ve Tekvando gibi spor derslerinin 
verilmesi

- Öğrencilerin ailelerine gıda kuman-
yası desteği verilmesi

Okul hakkında bilgi:
1922 yılında Filistin Müftüsü Muham-
med Emin el-Hüseyin’in başkanlığın-
daki Yüksek İslam Konseyi’nin inisi-
yatifiyle, Filistin’de yaşanan işgal ve 
savaşlar nedeniyle ortaya çıkan tra-
jedilerle baş etmek için kuruldu. Bu 
yetimhane, Filistin’in tüm şehirleri ve 
köylerinden gelen yetimlerin barınma-
sıyla birlikte aynı zamanda yetimlerin 
eğitimleri ve meslek öğrenmeleriyle 
de ilgilenmekteydi. Böylece, bir mes-
leki eğitim merkezi haline gelmiş ve 
günümüzde; ayakkabı üretimi, doku-
ma, marangozluk, baskı, dikiş, bambu 
üretimi, klima ve soğutma sistemleri, 
elektrikçi, sıhhi tesisat ve döşeme iş-

leriyle uğraşan binlerce öğrenci yetiş-
tirmiştir.
4 bin 600 metrekare yüzölçümüne sa-
hip yetimhane Kadim Kudüs’tedir. 600 
öğrenciye eğitim verebilecek kapa-
siteye sahiptir. En büyük özelliği ise; 
Mescid-i Aksa’ya 70 metre mesafede 
yer almasıdır. Osmanlı döneminde ku-
rulan Haseki Sultan Tekkesi ile anıl-
maktadır.
Şu anda bu okula kayıtlı toplam 70 
öğrenci var. Bu sayının dörtte biri ye-
tim öğrencilerden oluşmakta. Okulun 
kapasitesine göre bu sayı çok azdır. 
Kudüslü gençlerin bu zor şartlarda 
hayata tutunmaları için bu okulun üst-
lendiği görev çok önemlidir. Gençlerin 
meslek sahibi olup, mezun olduktan 
sonra kendi ayakları üstünde durması 
ve makul bir maaşla mesleki sertifika-
sıyla çalışmasına yardımcı oluyoruz.
Adres: Akşemsettin Mah. Halıcılar 
Cad. No:12 Fatih/İstanbul
Tel: +90 212 5240101 / 
+90 541 2529337 / 
+49 178 3674253
Web: www.mirasimiz.org.tr

Kudüs Yetim Okulu Destek Projesi

IGMG Berlin Bölgesi Kadınlar Teşki-
latı KT Eğitim Başkanlığı ukdesinde 
yürütülen Hoca Hanım İleri Eğitime 
katılan 26 Hoca Hanımı mezun etti. 

Tashihi Huruf, Fıkıh, Siyer, Hadis, Hita-
bet ve Retorik derslerin verildiği Eğitim 
5 Modül olarak gerçekleştirildi. KT Eği-
tim Başkanı Rahiye Epli “Eğitimcinin 

eğitimini önemsiyor ve Doktorasını 
yapmış olan eğitmenlerden gerçekle-
şen bu Eğitim ile IGMG’nin hizmetlerini 
her daim öne taşımak istiyoruz” dedi.

IGMG’de İleri Eğitime 
katılan 26 Hoca Hanım 
mezun oldu
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Eğitim-öğretime dua ile besmele ile başla-
mak anlamına gelen bed-i besmele, kültürü-
müzde yeri olan ve eskiden beri devam ede 
gelen bir geleneğimiz. 

Şehitlik camiinde onbi-
rincisi düzenlenen Bed-i 
Besmele Programı heye-
can ve duygu dolu anlara 
sahne oldu. Birincisi sı-
nıfa başlayan öğrencile-
re yönelik olarak düzen-
lenen, Ditib Berlin Eyalet 
Birliği ve Berlin Türk Şe-
hitlik Camii organizesiy-
le gerçekleştirilen prog-
ram, öğrenciler, veliler 
ve cemaatin katılımıyla 
öğlen namazından sonra 
başladı.

Cami avlusunda Din görevlilerinin rehberliğinde topla-
nan öğrenciler, salavatlar eşliğinde camiye girdi. Cami-
de öğrencilerin sunumuyla devam eden program, Yeni 
Camii Din Görevlisi İlhan Temur’un okuduğu Kur’an-ı 
Kerim’le devam etti. Ardından günün anlam ve öne-
mine dair Dini Danışma Kurulu Başkanı Emre Şimşek 
ve Eyalet Birliği yönetimi adına Fatih Eroğlu konuşma 
yaptı.
Sonrasında Şehitlik Camii Din Görevlisi Enes Abdullah 
Cergel dua yaptı ve öğrencilerle hep birlikte “Rabbi Ye-
sari” duasını okudu. Öğrencilere hediyeler takdim edil-
di. Hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.

Berlin Türk Şehitlik Camii'nde Coşkulu 
Bed-i Besmele 
Programı

Dr. Emre Şimşek

Cami avlusunda öğrenci ve velilere yönelik standlar kuruldu. Ve-
liler ve cemaatin yoğun ilgi gösterdiği program ikindi namazına 
kadar devam etti.
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Hacı Bayram’da Karne Merasimi 
ve Hayır 
Çarşısı
Cemiyet Başkanı Mehmet 
Dinçer’den yaptıkları prog-
ram hakkında bilgi aldık.
‘’Hacı Bayram Cemiyetimizde 
Hafta sonu 2021/2022 Eğitim 
ve Öğretim döneminin karne 
proğramı ve Hayır Çarşısı ger-
çekleştirildi.
T.C. Berlin Başkonsolosluk 
Muavini Sayın Ersen Alagöz, 
Eğitim Ateşesi Sayın Prof. Dr. 
Erdal Tanas Karagöl, IGMG 
Berlin Bölge Başkanı Sayın 

Hasan İstanbul ve BYK üyeleri, Dernek, Cami 
başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, çok sa-
yıda velilerin, cemaatimizin ve misafirlerin 
katılımlarıyla verimli bir program icra edildi.
HBM Eğitim Merkezi olarak bereketli bir eği-
tim dönemin daha sonuna gelmenin bahti-
yarlığını yaşarken, öğrencilerimize başarılar-
la dolu karnelerini takdim etme sevincini ve 

heyecanını yaşadık.
Başta bu programa iştirak eden, bütün da-
vetlilerimize, misafirlerimize, kıymetli velile-
rimize, cemaatimize ve bu güzel organizenin 
hazırlanmasında emeği geçen tüm idareci-
lerimize, eğitimcilerimize, gönüllü görevlile-
rimize ve sponsor esnafımıza çok teşekkür 
ederiz’’ dedi.
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T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet 
Başar Şen, T.C. Berlin Başkon-
solosu Rıfkı Olgun Yücekök, T.C. 
Ticaret başmüşaviri Abdullah 
Soylu ve Ticaret müşaviri sayın 
Berrak Bilgen Beşergil Avrupalı 
Türk İşletmeler Ağı NETU’yu zi-
yaret ederek NETU Yüksek İsti-
şare Kurulu ile bir araya geldiler.
Siyaset, Ekonomi ve Basın men-
suplarından oluşan 35 kişilik 
NETU istişare kurulu ve misa-
firlere hitap eden NETU Genel 
başkanı Veli Karakaya NETU nun 
Almanya, Avrupa ve Türkiye de 
yürüttüğü teşkilatlanma çalış-
maları ve lobi faaliyetleri hakkın-
da bilgi verdi. NETU ağının hızla 
büyümekte olduğunu ve yakında 
Almanya, Türkiye ve Uluslarara-
sı siyasi ve ekonomi kurumlarla 
yapılacak ticari ve ekonomi iş-
birliği sözleşmeleri kapsamında 
daha da genişleyeceğini kay-
detti. Bilhassa Almanya için si-
yasi ve ekonomi kurumlarıyla 
kooperasyon çalışmalarının yü-
rütüldüğünü belirten Karakaya, 
hedeflerinin bir yandan bu ağı 
güçlendirerek yürütme ve ya-
sama üzerinde etkili bir rol üst-
lenmesi ve diğer yandan Türkiye 
kökenli işverenlerimizi gerçek 
manada temsil eden ve kendile-
rinin hakkettikleri şekilde istifade 
edeceği profesyonel ve kurumsal 
yapıyı pekiştirmek olduğuna vur-
gu yaptı.
Ardından Kurul Üyelerini selam-
layan T.C. Berlin Büyükelçisi Ah-
met Başar Şen, NETU yu Berlin 
Başkonsolosluk zamanından 
beri başarılı çalışmalarıyla ta-
kip ettiğini bildirdi. NETU ağının 

bu şekilde gelişmekte olduğunu 
büyük bir memnuniyetle kar-
şıladığını bildiren Büyükelçi, İş 
dünyası ve Türkiye Almanya 
arası ekonomik ilişkiler hakkın-
da önemli bilgiler verdi. NETU 
gibi güçlü bir sosyoekonomik 
oluşumun toplumsal önemine 
vurgu yapan Ahmet Başar Şen, 
alman kurum ve kuruluşlarıyla 
yapılan çalışmalardan duyduğu 
memnuniyeti de dile getirdi. Kli-
şe ve etnik branşlardan ziyade 
artık işverenlerimizin birçoğunun 
orta ölçekli işveren statüsünde 
olduğunu vurgulayan Büyükelçi, 
bu gücü temsilen NETU’nun çok 
önemli bir kilit rol üstlendiğini 
vurgulayarak NETU’ya ve Yöne-
ticilere davetlerinden dolayı te-
şekkür etti.
Akabinde selamlama konuşması 
yapan T.C. Berlin Başkonsolo-
su Rıfkı Olgun Yücekök kurulu 
selamladı ve her zaman Kon-
solosluk olarak işverenlerimizin 
yanındayız dedi. Türk İşverenle-
rin başarıları ve topluma katkıları 
ile Türk toplumunu en iyi şekilde 
temsil ettiklerini belirten Yüce-
kök bunun her alanda daha be-
lirgin görülmesi ve dikkate alın-
ması gerektiğini söyledi.
Ticaret müşavirleri sayın Be-
şergil ve sayın Soylu da kurulu 
selamlayarak Müşavirlik olarak 
ticari ve ekonomik konularda 
verilen hizmetlerden bahsettiler. 
İşverenlerimize kapılarının dai-
ma açık olduğunu bildiren mü-
şavirler davet için de şükranlarını 
bildirdiler.
Leziz bir akşam yemeği eşliğin-

Büyükelçilik ve Konsolosluk’tan 
NETU'ya Ziyaret

de devam eden toplantı sonrası NETU Genel Başkanı 
Veli Karakaya günün anısına Büyükelçi Ahmet Başar 
Şen’e Yatağan’dan özel olarak getirtilen meşhur Ya-
tağan Kılıcı hediye etti. NETU Berlin Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Göktekin de aynı Şekilde Berlin Baş-
konsolosu Rıfkı Olgun Yücekök’e bir Yatağan Kılıcı 
takdim etti. NETU Teşkilatlanma başkanı Mehmet Ali 
Han Ticaret Müşaviri Abdullah Soylu beye ve NETU 
Genel Başkan yardımcısı Hasan Babur ise Ticaret Mü-
şaviri Berrak Bilgin Beşergil hanıma Yatağan kılıcı ve 
bir buket hediye ettiler.

Ahmet Başar Şen - Veli Karakaya

Bülent Göktekin - Rıfkı Olgun Yücekök

Berrak Bilgin Beşergil - Hasan Babur





41Eylül 2022

Eğitimci
AHMET YILMAZOĞLU

Bismillah ile ...
Rabbimiz bizi saymakla bitiremiyeceğimiz 
nimetlerle donatmıştır. Bu nimetlerden biri 
belkide en önemlilerinden biri neslimizin de-
vamını sağlayan "evlat" nimetidir.
Evlatlarımız; geleceğimiz, umudumuz, bizim 
aynamız, ailemizin geleceği, ülkemizin gele-
ceği, ümmetin geleceği,
Velhasıl evlatlarımız dünyayı şekillendirecek 
olan geleceğimiz.
Evlatlarımızın iyi yetiştirilmemesi, emanete 
sahip çıkılmaması demek; ailelerin bozul-
ması, ülkelerin umudunu kaybetmesi, insan-
lığın tehlikeye girmesi demektir.
Emanete sahip çıkmak; geleceğimize sahip 
çıkmak, insanlığa sahip çıkmak demektir.
DOSTLAR !.. Şimdi hepimiz şu soruyu kendi-
mize sormalıyız.
Rabbimin emaneti olan neslimize sahip çı-
kabildik mi? Gereken özeni gösterebildik mi? 
Yada biz hala anne babalar olarak evlatları-
mıza markalı giydirmekle, her isteğini yerine 
getirmekle, anne babalık görevini yaptığımızı 
mı düşünüyoruz? Bu konuda ebeveyn olarak 
rahatmıyız?
Ülkeler bütçelerinin büyük paylardan birini 
eğitime ayırır. Ebeveylerde aile bütçelerini 
evlatlarına ayırır. Olması gerekende budur. 
Geleceğimiz olan nesillerimiz için, bu kadar 
büyük harcamalar yapılırken; şu soruyu sor-
mak sizinde aklınıza geliyor mu?
Bugün kendilerini "Z" kuşağı olarak tanım-

layan nesil nereden çıkmıştır.Ev-
latlarınızdan ey anne baba ben "Z" 
kuşağıyım sözlerini duymak ister-
misiniz?

NE DEMEK "Z" KUŞAĞI?

Ey anne baba ben "Z" kuşağıyım. 
Sizin eseriniz. Doğmadan önce 
sayısız kıyafetlerle odamı doldur-
duğunuz. Bakıcı elinde büyüyen, 
daha kırkı bile çıkmadan ayrı oda-
ya terkedilen. En lüks yataklarda 
anne kokusuna hasret kalan ben. 
Koyun koyuna seninle yatamadık 
anne. Hep kokuna hasret büyüdüm. 
Biliyormusun anne, büyürken bile 
özgür olamadım ben, kameralarla 
izlendim hep.

Ben "Z" kuşağıyım anne baba.

Parayı doyumsuz, ama sevgiye aç 
büyüyen. Her şeyim vardı ama ben 
hep muhtaçtım anne babama. Kre-
şe bırakıldığımda ne kadar küçük-
tüm. Bezden yeni kurtulmuştum. 
Ben adeta evi otel gibi kullandım 
anne. Annemi bulsam baban yoktu.

Ben "Z" kuşağıyım anne baba.

Sizin muhteşem mükemmel eseri-
niz. Yokluk nedir biç bilmedim. So-
rumluluk almadım. Sorumluluktan 
hep uzak kaldım. Ders çalışmasam-
da sınıfımı geçtim. Ödevlerimi ya 
annem yada babam yaptı. Günlük 
harçlığım hep verildi. Hiç harçlıksız 
kalmadım. Elbiselerimin üzerine hiç 
kar yağmadı. Ben yağmurda hiç ıs-
lanmadım anne. Çile nedir bilmem. 
Hayat mücadelesiyle hiç tanışma-
dım. Hala sizin desteğinizle ayakta-
yım. Çocukluğumu hiç yaşamadım. 
Sınavlarda yarış atına çevrildim. 
Test kitapları, yaprak testler ezdi 
nazik bedenimi. Bedenimden ağırdı, 
okul çantam.
Ben marka nedir bilmezken, siz 
alıştırdınız beni markaya ey anne 
baba.
Babam otorite kurmaya çalıştıkça 
sen babamı örseledin, küçültücü 
sözler söyleyip fırçaladın.

Ben "Z" kuşağıyım anne baba.

İnsanı insan yapan değerlerden 
bana hiç bahsetmediniz. Bana 
Allah'ı hiç anlatmadınız. Kur'anla 
tanıştırmadınız. Kainata örnek ola-
rak gönderilen En Sevgiliyi örnek 
göstermediniz. Ben bu boşluğu 

şarkıcı, futbolcularla doldurdum 
anne. Odamı onların resimleri süs-
ledi. Onlar gibi traş oldum. Onlar 
gibi giyindim. Onlar gibi konuştum. 
Onlar gibi yaşadım
Bu yaşıma kadar sınavlardan bah-
settinizde Allah'ın sınavından hiç 
bahsetmediniz?
Doktor ol, avukat ol, mühendis ol 
dedinizde, ama bir kerede "adam ol, 
insan ol" evladım demediniz.

Ben "Z" kuşağı oldum anne baba

Ey anneler babalar bu nesil sizin ve 
eğitime büyük paylar ayıran eğitim 
sisteminin eseri.
Bencilliği, paylaşmamayı, saygısız-
lığı, büyüklere hürmeti öğrenmedim 
ben. Vefa, merhamet nedir bilme-
dim. Giyecek, yiyecek her şeyim 
oldu. Sevgiyle içilen bir tas çorbam 
olmadı. Hep ayak üstü yedim ben. 
Elektronik canavarlara yem oldum 
ben. Elinden telefon düşmüyor diye 
şikayet ettiğiniz neslim ben. Sokak 
oyunları yok hayatımda. Körebe, 
saklanmaç, grup oyunları yok ben-
de. Ben telefon oyunlarını bilirim 
anne. Tabletimdeki şiddet içerikli 
oyunlarla büyüdüm.
Ev okul arasında mekik dokudum. 
Harcanıp gitti çocukluğum. Çocuk-
luğumu yaşayamadım. Çocuklu-
ğum olmadı anne.
DOSTLAR !..
"Z" kuşağımı?
Yoksa !
Hiç yokluk görmemiş.
Sıkıntı çekmemiş.
Ekmeğini hiç bölüşmemiş.
Sınırsız istek sahibi.
Bu istekleri hep yapılmış
DOSTLAR !
Şükür bilmeyen
Kanaatla tanışmamış.
Vefayı bilmeyen
Hamd etmeyen.
Nimet vereni unutmuş
Hayat kitabıyla tanışmamış
Şımarık bir nesil mi yoksa !..

Ey anneler babalar !..

Anne baba ben "Z" kuşağıyım sö-
zünü evladınızdan duymamak için, 
emanet olarak verilen ciğer parele-
rimize Allah'ını, hayat kitabı Kur'an-
ını, önder olarak Peygamberini öğ-
retip "inançlı nesiller" yetiştirmek 
zorunda olduğumuzun bilinciyle...
Selam ve dua ile..

Anne Baba Ben 
"Z" Kuşağıyım!..
(Kreş eken huzurevi biçer)
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Berlin’de yeni bir lezzet mekânı hizmete girdi. Kahraman-
maraş’ın Elbistan ilçesinde dünyaya gelen Kahraman Altun 
1990 yılında Berlin’e geldi.
Berlin’de 20 yıldır gastronomi alanında çalışan Altun, yıllar 
sonra kendi mekânını açtı.
Berlin’in Moabit semtinde (Beussel Str. 17, 10553 Berlin) açı-
lan Kahraman Restoran kılınan cuma namazının ardından 
misafirlerini ağırlamaya başladı.

Girişimci iş adamı Kahraman Altun, 
Berlin’e yeni bir lezzet durağı kazandırdı

Kahraman Restaurant 
Dualarla Açıldı

İşletme sahibi Kahraman Altun, bundan sonra tecrübeleri-
ni yeni açtıkları Kahraman Restoran’da sergileyeceklerini, 
Avrupa’nın tanınmış markası Meva Döner’in meşhur yaprak 
dönerini misafirlerinin beğenisine sunacaklarını belirtti.
Altun yaptığı açıklamada;
"Hijyen bir ortamda hazırladığımız özel lahmacunlarımız, 
çorbalarımız, sıcak günlük taze yemeklerimiz ve daha birçok 
lezzetlerimiz ile misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duya-
cağız" dedi.
Girişimci iş adamımızı tebrik eder, açılışın hayırlı olmasını di-
leriz.

Kahraman Altun



LVM-Versicherungsagentur 

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

Aziz Akseki
Agenturinhaber

Karolina Eron
Versicherungskauffrau, Kunden-
beraterin Schadenmanagement

Emre Akseki
Versicherungsfachmann  
im Außendienst

Mukaddes Sahin
Leitung Office Management

Sascha Schwan
Selbständiger Versicherungs-
kaufmann im Außendienst

Enes Üstün
Versicherungsfachmann  
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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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 
Mariendorf 
Camii 2021/ 
2022 Eğitim 
ve Öğretim 
yılı karnele-
rin verilmesi 
neticesinde 
sona erdi. 
Ahmet Yılmazoğlu Hoca karne merasimi ile ilgili 
açıklamalarda bulundu.

Mariendorf’da 
Karne Sevinci

"Son gün sınıflarda sosyal faaliyetler yapıldı. İk-
ramlar yapıldı. Son olarak eğitimcilerimizin yap-
mış olduğu konuşmalardan sonra, çocuklara 
güzel bir tatil geçirmeleri temennisiyle karneler 
dağıtıldı. Son olarak çocuklar birbirleriyle ve ho-
calarıyla vedalaşıp program sona erdirildi" dedi.



CITY AQUA SHOWROOM

G E R I C H T S T R A ß E  5 2 A  -  1 3 3 4 7  B E R L I N

www.cityaqua.deinfo@cityaqua.de

N U R I  S A R I Y E R L I  -  0 1 7 6  5 6  3 2  3 2  9 2

OPTIMA
5-STUFIG

NUR 250,00€

OsmoPlus
5-STUFIG

NUR 160,00€NUR 200,00€

OsmoPlus micro
5-STUFIG

inkl. 
Montage &

2 Jahre 
Garantie

Ihr Komplettpaket mit City Aqua und Ayyildiz

Jetzt auch mit Freiminuten in die EU

EINMALIG IN 
DEUTSCHLAND

WASSERFILTERANLAGE
MIT SIMKARTE

120

36
39,99€

O
D
E
R

Optima 3-Wege Wasserhahn
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IGMG Berlin Bölgesi 
İhsan sohbetleri baş-
kanlığının düzenlemiş 
olduğu, birinci Akade-
misyenler ve işveren-
ler buluşması IGMG 
Berlin bölge salonun-
da gerçekleşti.

Çok sayıda İşverenlerin bu-
luştuğu programda IGMG 
Berlin Bölge Başkanı Ha-
san İstanbul’un selamla-
ma konuşması ile başlayan 
program, Berlin Bölgesiİh-
san sohbetleri Başkanı Ah-
met Basri hocanın sunu-
mu, Mahmut Basri hocanın 
Kur’an-ı Kerim tilaveti, Eği-
tim-İrşad ile bilgilendirme-
min sonunda, çiğ köfte ik-
ramı ile misafirler sohbete 
muhabbete doydular. 

Berlin’de Akademisyenler ve İşverenler 
Buluşması

Programa, MÜSİAD 
Berlin Başkanı Fikret 
Doğan, EUBA Başkanı 
Halil Kaya, İrfan Taş-
kıran, doktorlar ve 
işverenler katıldı. 
Anadolu türküleri ile 
devam eden program, 
dua ile sona erdi.

Hacı Bayram Camii Bşk. Mehmet Dinçer yaptığı açıklamada;
‘’Hacı Bayram Camii’nde okula yeni başlayan öğrencilerimiz için 
Bed-i Besmele proğramı gerçekleştirdik. 
Elhamdülillah öğrencilerimizi, hediyeler ve dualar ile okullarına 
uğurladık.

Hacı Bayram'da Bed-i Besmele Programı

Yeni okula başlayan öğ-
rencilerimize zihin açık-
lığı diliyoruz. Rabbimiz 
yollarını, bahtlarını ve 
zekalarını açık eylesin.
Hacı Bayram Camii 
Yönetimi olarak, tüm 
öğrencilerimize okul 
hayatında başarılar di-
leriz. Programda emeği 
geçen herkese teşekkür 
ederiz’’ dedi.
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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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Uluslararası Demokratlar Birli-
ği (UID) Ana dilimizi kullanmanın 
önemini anlatmak adına “Ana di-
lim Türkçem” başlıklı çalışmaları 
4 Ağustos 2022 tarihinde Kapıkule 
sınır kapısında standını kurarak 
başlatmış ve 30 gün boyunca ge-
çen Avrupalı Türklere tanıtmaya 
devam etti. 
24 saat UID yönetici ve üyelerinin 
görev yaptığı standda Genel Baş-
kan Köksal Kuş'un yanı sıra Teş-
kilatlanma Bşk. M. Nihat Köklü, 
ARGE Birim Bşk. Ragıp Çoraklı, 
Berlin Bölge Bşk. Sinan Kaplan ve 
çok sayıda UID yöneticisi tanıtım 
çalışmalarına katılarak Türkçe’nin 
öneminin vurgulandığı broşür ve 
irtibat noktaları konusunda bilgi-
lendirme yaptılar.

Tanıtım broşürlerinde genel olarak

• Ana dil neden önemlidir ?
• Ana dilin faydaları nelerdir ?
• Evde neler yapabiliriz ?
Başlıkları altında bilgilendirme 
çalışmaları yapıldı. Kapıkule’de 
kurulan bilgilendirme standı ile 
ilgili bilgi veren UID Genel Başka-
nı Sayın Köksal Kuş, Ana dilimiz 
Türkçemizin doğru öğrenilmesi 
ve gelecek nesillerimize aktarıl-
ması konusunda da tüm yurtdışı 
genelinde büyük bir özveri ile ça-
lıştıklarını söyleyerek, her yıl Av-
rupalı Türkleri ilgilendiren önemli 
bir konuda sınır kapılarında bu tür 
bilgilendirme hizmetlerini vermeye 
devam edeceklerini dile getirdi.

UID’den Kapıkule’de “Ana dilim 
Türkçem” Etkinliği

Sinan 
Kaplan

Köksal Kuş
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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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"Geleceğimizin dünyasını yeniden 
inşa ve imar etmek için İslam’ın 
güzel ahlakının gönüllere ve yü-
reklere yerleşmesi amacıyla ver-
miş olduğumuz eğitimlerin seme-
resini görmek, öğrenciler, veliler, 
eğitimciler ve tüm camiamızda 
birlikteliğimizi daha canlı bir şe-
kilde yaşayabilmek maksadıyla 
kız var erkek öğrencilerimiz için 
karne merasimi tertip ettik.
Bu merasimlerimizin güzel bir şe-
kilde icra edilmesine öncü olan 
şube eğitim başkanı Osman Con-
tur hocamıza, eğitimcilerimize, 
velilerimize, öğrencilerimiz ve tüm 
katılımcılarımıza teşekkür ediyo-
ruz"

Medine Camiinde 
Karne Merasimi Yapıldı  

Medine Cemiyeti Başkanı Dursun Yaşat konu ile ilgili olarak 
yapılan açıklamada;

Mobil:  

0163 -70 77 300
E-Mail 

menderessingin@gmail.com

Haber ve 
Reklamlarınız için

MENDERES
SiNGiN

Aylık Haber & Reklam Dergisi
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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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

03- ikram-ipek-ZEYT‹N-reklam.pdf   1   17.10.2019   10:13

Afrika’da Sizin de 
Bir Kalıcı Eseriniz 

Olsun
Afrika’da bölge halkının ihtiyacı doğrultusunda çe-
şitli vakıf eserleri hayata geçiren WEFA Uluslara-
rası İnsani Yardım Organizasyonu Nijer’de yeni bir 
kalıcı eser daha inşa ediyor.

Asya ve Afrika’da hayata geçirdiği kalıcı eserlere bir 
yenisini daha ekleyen WEFA, Nijer’de hastane ve halk 
eğitim merkezi inşa etmek üzere çalışma başlattı. 
Projeyle ilgili ayrıntılı bilgi veren WEFA Projeler Birimi 
Sorumlusu Mehmet Bakıcı şu sözleri kaydetti:

“Kurulduğumuz günden bu yana dünyanın farklı bölgele-
rindeki ihtiyaç sahiplerinin sı-
kıntılarını gidermeye devam edi-
yoruz. Bu zamana kadar Asya 
ve Afrika’da yetimhane, yetim 
okulu, medrese, kütüphane, 
cami vb. kalıcı eserler hayata 
geçirdik. Hayırseverlerimizin de 
desteğiyle çalışmalarımıza ara 
vermeden devam ediyoruz. Bu 
bağlamda bu sene başlattığımız 
proje kapsamında Nijer’in baş-
kenti Dosso’da 1000 metrekare 
alan üzerine Hayrunnisa Has-
tanesi ve Halk Eğitim Merkezi 
inşa edeceğiz. Hastane 2 katlı 
olarak inşa edilecek. Hastaneye 
ek olarak eczane de yapılacak. 
Halk eğitim merkezinde ise dikiş 
okulu ile medrese olacak. Dikiş 
okulumuzda 2 sınıf yer alacak. 
Medresede ise Kur’an derslerinin 
yanı sıra Arapça eğitimi de veri-
lecek. Bu anlamlı projeye WEFA 
Berlin büyük destek vermek-
tedir. Katkı sunacak olan tüm 
hayırseverlerimize WEFA olarak 
şimdiden teşekkür ederim.”

Nasıl Bağış Yapabilirim?
Nijer’deki projenin hayata geç-
mesine destek vermek isteyen 
hayırseverler wefa.org sayfası 
üzerinden online bağış yapabi-
lecekleri gibi +49 30 61671717 
numaralı telefonu arayarak Te-
le-Bağış yoluyla da bağışlarını 
gerçekleştirebilirler. WEFA bü-
rolarında veya temsilciliklerde 
makbuz karşılığı elden de bağış 
yapılabilir. Ayrıca WEFA’nın he-
sap numarasına havale de yapı-
labilmektedir. Gönderme amacı 
kısmına “40935” yazılması ge-
rekmektedir.
WEFA Berlin Şubesi hafta içi her 
gün 09.00-17.30 saatleri arasın-
da Prinzenstr.12, 10969 Berlin 
adresinde hizmet vermektedir. 



▶ Unfallgutachten
▶ Kostenvoranschläge

▶ 24h vor Ort-Service
▶ Direktabwicklung mit 
    allen Versicherungen

▶ Fahrzeugbewertung
▶ LKW/PKW/Motorrad

030 / 552 72 160
030 / 558 79 209

Tempelhofer Damm 160
12099 Berlin

0157 850 78 462
0176 831 41 450
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DİTİB Berlin Merkez Camii Dernek Başkanı Ayhan 
Yaman’dan yaptıkları hayır çarşısı hakkında bilgi aldık.
"Camilerimiz gurbette millet olarak toplanıp hem ibadetleri-
mizi ifa ettiğimiz hem de dini ve kültürel değerlerimizi yaşayıp 
evlatlarımıza da bu bilinci yerleştirmek adına buluşup vatan 
hasretini bir nebze de olsa gidermeye çalıştığımız nadide me-
kanlardır.

DİTİB Berlin Merkez Camii’nde Hayır  
    Çarşısı yapıldı

Temelinden inşasına, faaliyetlerini devam ettirmelerine kadar 
camilerimiz her daim buradaki millet varlığımızın destekle-
riyle ayakta durmaktadır. Bu vesileyle DİTİB Berlin Merkez 
Camii’nde iki günlük hayır çarşısı programı gerçekleştirildi. 
Giyimden gıdaya hediyelik eşyadan çocuk eğlencesine kadar 
birçok farklı standın açıldığı çarşı DİTİB Berlin Eyalet Müdürü 
Fatih Eroğlu, DİTİB Berlin Eyalet Birliği Başkanı Yakup Ayar, 
Berlin’de bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üye-
lerinin yanısıra yüzlerce kişi tarafından ziyaret edildi. 
DİTİB Berlin Merkez Camii olarak hayır çarşımıza katkıda bu-
lunan sponsorlarımız başta olmak üzere STK temsilcilerine 
ve bütün ziyaretçilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.



WWW.BURGERZIMMER.COM

EINFACH
EINSCANNEN!

oder im App Store 
nach Burgerzimmer

 suchen!

bei Bestellung über 

unsere App & Web! 
10%

NUTZE JETZT UNSEREN APP- UND WEBSHOP!

Hermannstr. 232 - 12049 Berlin (Neukölln) 

Kantstr. 62 - 10627 Berlin

Alt-Rudow 57 - 12357 Berlin

Karl-Marx-Str. 210 - 12055 Berlin (Neukölln)

Danziger Str. 55 - 10435 Berlin (Prenzlauer Berg)

Heinrich-Heine-Str. 36 - 10179 Berlin (Kreuzberg)

Moritzstr. 23 - 13597 Berlin

Pankstr. 27 - 13357 Berlin

Badstr. 4 - (Gesundbrunnencenter) 13357 Berlin

Berliner Str. 8a - 14169 Berlin (Zehlendorf)

Hauptstr. 159 - 10827 Berlin (Schöneberg)

Marienfelder Allee 146 - 12279 Berlin

Wilmersdorferstr. 46 - (Wilmersdorfer Arcaden) 10627

Markt 17 - 06886 lutherstadt Wittenberg

BURGER ZIMMER

ZENTRALE
Silbersteinstr. 141 - 12051 Berlin

Web: www.burger-zimmer.com
Mail: burger-zimmer@outlook.de
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Berlin Vahdet Kültür cemiyeti bu sene de kimsesizle-
rin kimsesi oldu. Berlin Vahdet Kültür Cemiyeti Baş-
kanı Hüseyin Eşitmez yaptığı açıklamada;
‘’Bu sene de topladığımız yüzlerce kurbanı yoksul 
ülkelerde kestik. Bizzat iştirak ettiğim Tanzanya’da 
kesimlerini gerçekleştirdiğimiz kurban etlerini fakir, 
yoksul ve yetimlere dağıtımını sağladık. Zor ve o ka-
darda güzel bir hizmeti başarı ile gerçekleştirdikten 
sonra Berlin’e döndük. Kurbanlarını bize teslim eden 
kardeşlerimden Allah razı olsun’’ dedi.

Vahdet Kültür Cemiyeti Tanzanya'da 
Kurban Kesti
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DİTİB Kadın Eyalet Birliği ve Merkez Camii 
olarak Kiezanker 36, Familien und Nachbars-
chaftszentrum in Wrangelkiez’nın Wrangel 
str’de düzenlemiş olduğu sokak şenliğine biz 
de katıldık.

Yapılan açıklamada; "Gerçekleşen şenlikte 
hem kurumumuzu hem de Türk mutfağına ait 
özel lezzetlerimizi tanıttık. Türk ve Alman bir-
çok derneğin katıldığı şenliğe katılım gayet 
yoğun oldu. Büyük küçük herkes hem eğlendi 
hem de birbirini tanıma imkânı buldu.
Bu vesile ile tüm Kiezanker 36 ekibine ayrı ayrı 
teşekkür ederiz"

DİTİB Kadın Eyalet Birliği'nden Berlin’de 
Sokak Şenliği

Lasheria berlin

info.lasheria@gmx.de

www.lasheriaberlin.de

Lasheria.berlin LASHERIA
Berlin

Ihr Wohl steht bei uns 
an erster Stelle. 

1:1   80,- €
2D   90,- €
3D   100,- €
4D  110,- €
5-7D  120,- €
�

Oberlippe   15,- €
Kinn   15,- €
Hände  15,- €
Wangen   15,- €
Achseln  25,- €
Hals   25,- €
Nacken   25,- €
Bikini Zone  35,- €
Oberarm   30,- €
Unterarm  30,- €
Oberschenkel  45,- €
Unterschenkel 45,-€
Brust    35,- €
Bauch   35,- €
Rücken   45,- €

90,- €

80,- €

250,- € inkl.
Nachbehandlung�

Wimpernverlängerung

Microneedling

Microblading

BBGlow

IPL/ SHR

Gesicht   30,- €
Arme    50,- €
Beine    75,- €
Ganzkörper   130,- €
�

Kombipreise

Firdevs Dogangüzel
0176 229 222 09
Richardstr. 111
12043 Berlin
(U-Bhf. Karl-Marx-Str.)

Kontakt
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Sözde değil özde
HELAL
ŞOKSUZ
KESİM
İslami usüllere 
göre kesim
yapılır

Hauptstrasse  150 • 10827 Berlin
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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 Eğitim Ataşeliği 2022-2023 
Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Öğ-
retmenler Kurulu Toplantısı Ger-
çekleşti.
T.C. Berlin Başkonsolosluğu Top-
lantı Salonunda başlayan toplan-
tıda, Berlin Eğitim Müşaviri V. ve 
Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Erdal Tanas 
KARAGÖL’ün başkanlığında Türkçe 
ve Türk Kültürü öğretmenleri hazır 
bulundu. 

Öğretmenler 
Yeni Dönem 
İçin Toplantı 
Yaptı

KARAGÖL’ün açılış konuşmala-
rının ardından 2021-2022 Eğitim 
Öğretim yılı faaliyetleri değerlen-
dirildi. Daha sonra 2022-2023 
Eğitim Öğretim Yılı faaliyetlerinde 
geçildi. Yeni dönemde okullarda ve 
STK’larda açılacak Türkçe ve Türk 
Kültürü dersleri, okul derslerine 
yardımcı destek kursları ile öğren-
ciler ve yetişkinler için sosyal ve 
kültürel etkinlik kursları görüşülüp 
planlandı. Eğitim öğretim yılı bo-
yunca düzenlenecek olan önemli 
günler kutlama ve anma program-
ları için komisyonlar oluşturuldu. 
Eğitim ataşeliğince düzenlenecek 
olan Çocuk ve Gençlik Şenliği, Fut-
bol Şenliği, Türkçe Güzel Okuma 
Şenliği, Uçurtma Şenliği ve Bilgi 
Yarışması gibi etkinliklerin de plan-
lamaları yapıldı. Berlin’de Türkçe ve 
Türk Kültürü derslerinde karşılaşı-
lan problemler ile çözüm önerileri 
ve ders saatleri ile öğrenci sayıla-
rının artırılması için yapılabilecek 
çalışmalar ve alınması gereken ted-
birler görüşüldü. 

Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL

KARAGÖL, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisiyle öğretmenlere başarı-
lar dileyerek toplantıyı sonlandırdı.
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ALMANYA´DAKÛ ÛLK TÜRK KFZ-PRÜFSTELLEALMANYA´DAKÛ ÛLK TÜRK KFZ-PRÜFSTELLE

o UNFALLGUTACHTEN
Direkt abrechnung mit der Versicherung

ING.-BÜRO KARAKAYA

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

Ali Abu Zmero'nun kızı Nuseyba ile Mohammad 
Shawabkeh’ın oğlu Nassem, Event Garden dü-
gün salonunda evliliğe ilk adımlarını attılar.

Dügüne, Müsiad Ber-
lin yönetim kurulu 
üyeleri, UID Berlin 
Başkanı Sinan Kap-
lan ve yönetim kurulu 
ve çok sayıda seçkin 
davetliler katıldı.

Berlin’de Güzel 
Bir Dügün

Biz de Berlin’de çeşitli sivil top-
lum kuruluşlarında görev yapan 
ve aynı zamanda uzun yıllardan 
beri çocuk yuvası işletmecisi 

Sümeyye hanımın kızının düğü-
nüne katıldık. Yuva kuran genç-
lerimize ömür boyu mutluluklar 
diliyoruz.
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APOTHEKEImpuls
- Apothekerin - 

Inh. Meral Durak

Karl-Marx-Straße 27
12043 Berlin

Telefon (030) 629 03 555
Fax (030) 629 03 554

Berlin Maratonu Hazırlıkları Devam Ediyor

Ağustos ayının son pazar günü düzenlenen Generalprobe yarı 
maratonu ve 10 km’lik etkinliğe yaklaşık 2 bin koşucu katıldı.
Farklı uluslardan oluşan atletler, 25 Eylül’de düzenlenecek 
dünyanın en prestijli maratonların biri olan Berlin maratonu 
için hız denemesi yaptı.

Berlinli birçok Türk de bu koşuda hazır bulundu.

Antrenmanlarını Grunewald ve Tempelhofer Feld‘te gerçek-
leştiren Türk grubunun katılımcı yedi üyesi başarıyla koşu-
sunu tamamladı.

İsmet Mısırlıoğlu 
Berlin Maratonu’na 
Hazır

Grubun aktif üyelerinden girişimci İsmet Mısırlıoğlu 
dergimize şu açıklamalarda bulundu.

“Bugün hava, katılım, ortam, kısaca her şey çok güzeldi. 25 
Eylül’de gücümüzü göstermek için iyi bir hazırlık oldu. Beğen-
mediğim taraf koşu sonunda bizlere madalya verilmemesiy-
di. Eski bir gelenek bozulmuş oldu. Bu güzel jest pandemiye 
kurban gitmemeliydi.”



Siz değerli  müşterilerimizi kesim yerimize 
götürmekten mutluluk duyarız.

Önceliğimiz: Etlerimizin Helal olması ve en temiz 
koşullarda müşterilerimize sunmamızdır
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Ayasofya Camii Kadın Teşkilatı Başkanı Neslihan
 Kurtoğlu yaptıkları program hakkında bilgi verdi.
‘’Ayasofya Camii Kadınlar Teşkilatı olarak hazırladığımız 
Kur’an-ı Kerim’e geçiş programımızı 40'ı geçkin çocuğumuz-
la icra ettik.
İkra ayetinin tecellisini yaşatarak anlatan, güzel yavrularla  
‘La ilahe illallah Muhammedurrasulullah’ nidalarını Berlin’de 
yükselttik. Kınalarımızı yaktık, taçlarımızı taktık hak ettikleri 
belgeleri gururla sunduk. Kur’an-ı Kerim’le, İlahilerle ve Hz. 
Fatıma sunumuyla tatlı hediyelerimizle huşu içinde progra-
mımızı icra ettik.

Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim’e geçiş 
programı yapıldı

Gayesi Hak ve Hakikat olan Velilerimizle dava kardeşliğimi-
zi pekiştirdik. Daima dikeni değil gülü sulayacaksınız, dikeni 
sulayanlara su taşımayacaksınız düsturunu dimağlara yerleş-
tirip ayrıldık. Bu manada Ayasofya Camii hocalarımıza saygı-
değer Velilerimize ve kıymetli öğrencilerimize teşekkürlerimi 
sunarım’’ dedi.
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Mehmet Dinçer, ‘’Menderes kardeşim başarılarının devamını di-
ler, hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz’’ dedi.
Genel yayın yönetmenimiz Menderes Singin yaptığı açıklamada; 
‘’Hacı Bayram Cami Başkanı Mehmet Dinçer kardeşimin bu 
güzel hediyesinden dolayı şahsına ve yönetimine çok teşekkür 
ediyoruz. Gönülde olmak çok güzel. Biz gönülde olmak istedik, 
sevdik ve sevildik. Başarımızın sırrı çıkarsız-hesapsız insanı 
sevmek. Yaratılanı, yaratandan ötürü sevdik’’ dedi.

Hacı Bayram Başkanı 
Mehmet Dinçer'den 
Bizim Berlin'e Ödül
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