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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.

Berlin Başkonsolosumuz Sayın 
Olgun Yücekök Beyefendi hizmet 
aşığı bir devlet adamı. Gecesi 
gündüzü yok. Nerede derdi olan 
bir Türk varsa onun yardımına 
koşuyor.  Başkonsolosumuz Ol-
gun Bey inanın bir telefon kadar 
bize yakın. Ne zaman Türk top-
lumunun sıkıntısını kendisine 
iletsem inanın çözüm yolları için 
canla başla uğraşır.

Berlin'deki Türkler kendisini çok 
sevdi. İnanıyorum ki başkonso-
losumuz da Berlin'de yaşayan 
Türkleri çok sevdi. Her konuş-
masında, 'Başkonsolosluğumuz 
sizin eviniz. Biz burada bayrak 
nöbeti tutuyoruz' açıklamasını 
yapıyor.

Yine dopdolu bir dergi ile karşı-
nızdayız. Bir gazeteci olarak aynı 
günde birçok duyguyu yaşıyoruz.

Cenaze haberinde ağlar, düğün 
haberinde şenleniriz. Spor ala-
nında başarılar göğsümüzü ka-
bartır. Umrecileri karşılar, özlem 
duyarız kutsal topraklara...

- Berlin başkonsolosluğumuz 
başarılı öğrencileri makamında 

 ödüllendirdi.

- 34. Avrupa Kur'an-ı Kerim 
tilavet yarışması Almanya'nın 
Bielefeld şehrinde yapıldı.

- IGMG Mevlit Kandili umrecileri 
hava alanında güllerle karşı-
landı. Kafile Başkanı Ahmet 

Basri Hoca Bangladeşli Tevhid 
kardeşimizin sevincini anlattı.

- DİTİB Berlin'den Kudüs ziyareti 
izlenimleri.

- Berlin islam Federasyonu 
Başkanı Murat Gül, Açık Cami 
günü etkinliklerinin bu yıl 
26'ncısının düzenlendiğini dile 
getirdi.  Açık cami günü etkin-
liklerine dair yazı ve resimleri 
sayfalarımıza taşıdık.

- Berlin'de 6. WEFA geleneksel 
çocuk şenliği yapıldı. Berlinli 
çocuklar şenlikte doyasıya 
eğlendiler.

- Almanya’da çalışmak isteyen-
lere ‘Fırsat Kart’ müjdesi!

- Müsiad Berlin kadın teşkilatı, 
Vusula Yılmaz'ın verdiği sağlık 
semineri düzenledi.  

- Cuma günleri cami ziyaretle-
rimiz devam ediyor. Bu hafta 
Ensar Camii'nde kardeşlerimiz 
ile hasret giderdik.

- Wefa yardım derneği şahsıma 
bir plaket takdim etti. Kendi-
lerine 

 teşekkür ediyorum.

Allah'a emanet olun.

Menderes Singin
Garanti Media Bizim Berlin 
Genel Yayın Yönetmeni

HizMET Aşığı Bir DEVlET ADAMı: 
OlGun YüCEKöK
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Universität Berlin’de Biotek-
noloji eğitimi gören Edanur 
Yurt ile Nelson-Mandela-In-
ternationale Schule’yi (NMS) 
başarıyla bitiren ve halen 
Charite Tıp Fakültesi’nde 
okuyan Arda ışık ödülleri-
ni düzenlenen törenle Berlin 
Başkonsolosu r. Olgun Yü-
cekök ve Berlin Büyükelçiliği 
Eğitim Müşavir Vekili ve Ber-
lin Başkonsolsoluğu Eğitim 
Ataşesi Prof. Dr. Erdal Tanas 
Karagöl’ün elinden aldılar.

Okullarında en yüksek notlarla mezun olan 
öğrencilere başkonsoloslukça ödül verildi.

Almanya’daki Türk toplumunun eğitimine verilen öne-
mi vurgulamak için ve özellikle ‘Gymnasium‘ düzeyinde 
eğitime ilgiyi teşvik etmek amacıyla, 2020-2021 eğitim 
öğretim yılında okullarından en yüksek notlarla mezun 
olan öğrencilere ödül verildi.

Berlin Büyükelçiliği himayesinde başlatılan uygulama 
çerçevesinde Almanya‘daki 13 başkonsolosluk bölge-
sindeki başarılı öğrencilere geçtiğimiz yıl korona salgı-
nı nedeniyle ara verilen ödül törenleri 2022 yılı başından 
yeniden düzenlenmeye başladı.

Berlin Başkonsolosluğu’nda düzenlenen törende, Les-
sing Gymnasium’u (Lisesi) bitiren ve halen Technische 

Berlin 
Başkonsolosluğu 

başarılı öğrencileri 
ödüllendirdi
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Fatih camii din görevlisi Kenan 
örnek yaptığı açıklamada;

‘’Bu seneki Açık Camii gü-
nünde Fatih camisi olarak 
yine hayırlı bir gün geçirdik. 
Özellikle Kadın teşkilatımız 
ve Gençlik teşkilatımızın (Kız 

ve Erkek) gayretli çalışmala-
rıyla 240’a yakın ziyaretçiyi ca-

mimizde ağırladık.

Açık Cami Günü'ne Berlin islam Federasyonu Başkanı Murat Gül de 
katılarak misafirlere Gül takdim etti. Camimize gelen Alman kom-
şularımızı güllerle karşıladık. Sıcak çay ikramında bulunduk. 

İslam dini hakkında merak edilen sorulara uzman kardeşlerimiz 
detaylı bir şekilde cevap verdi. Katılımın yüksek olması hepimizi 
sevindirdi. Geçen seneki sayımızı çokça geçmenin mutluluğunu 
yaşadık. Katkı sağlayan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun" 
dedi.

“Alman Misafirlerimizi 
Güllerle Karşıladık”
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Almanya’nın En Avantajlı Araç 
Finansmanlarından Biri

Almanya’da 2015’ten itibaren hizmet veren KT Bank AG, 
geniş ürün ve hizmet yelpazesini güvenle sunmaya devam 
etmektedir. Berlin, Frankfurt, Mannheim, Köln ve Münih’te 
şubeleri bulunan KT Bank AG, teknolojik çözümleri ile 
Almanya’nın tamamında müşterilerine hizmet sunuyor. KT 
Bank Mobil şube ücretsiz cari hesabı, döviz hesabı ve sa-
niyeler içinde alım & satım yapılabilen altın hesabı açma-
ya ve yönetmeye olanak sağlıyor. Böylece KT Bank müş-
terileri şubeye gitmeden diledikleri 
zaman ve diledikleri yerden hızlı ve 
güvenli bir şekilde hesap açabiliyor, 
para transferi ve döviz işlemlerini 
kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Tüm 
bu ürün ve hizmetlerin yanında KT 
Bank online başvuru ile yepyeni bir 
hizmet daha sunuyor: Almanya'nın en 
avantajlı ve hızlı sonuç üreten ürünle-
rinden olan Dijital Araç Finansmanı.

100 Aya varan taksit imkânı ile 
araç almak mümkün!

KT Bank AG, hızlı ve konforlu bir yaşam için 
yeni araç almak veya aracını yenilemek is-
teyen herkese uygun fiyatlar ile araç finans-
manı sunuyor. Dijital Araç Finansmanı ile sa-
tın almak istediğiniz araç için 50.000 Euro'ya 
kadar finansman desteğinden 100 aya varan 
taksit imkânı ile faydalanabilir, sıfır veya ikinci 
el araç sahibi olabilirsiniz. Finansman kolaylığı 
ile yeni aracınıza sahip olurken birikimlerinizi har-
camadan uygun taksitlerle ve katılım bankacılığı 
prensiplerine uygunluğunun rahatlığını yaşayabi-
lirsiniz.

Dijital başvuru ile hızlı ve pratikliğin 
konforunu yaşayın

Araç almayı düşünüyor ama hangi aracı nasıl alacağınıza 
karar veremiyorsanız KT Bank Dijitalden Araç Finansmanı 
için hemen başvuru yapabilir ve size en uygun araç finans-
manını anında hesaplayabilirsiniz. KT Araç Finansmanı için 
www.kt-bank.de adresinden online başvuru yapıp, başvu-
runuzun sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. Böylece iste-
diğiniz araca sahip olmak için finansman desteğiniz hazır 
hale gelmiş olur. Artık tek yapmanız gereken satın alma iş-
lemlerini KT Bank'a bildirmek ve aracınızın anahtarını tes-
lim almayı beklemek.

Dijital Araç Finansmanı'yla Elde Edeceğiniz 
Faydalar

KT Bank AG araç finansmanı sağladığı avantajlarla 
araç sahibi olmanız için gereken tüm kolaylıkları bir 
arada sunuyor. 

• 5.000 Euro’dan 50.000 Euro’ya kadar finansman
• 6 ile 100 ay arasında değişen vade seçeneği

• ister sıfır ister ikinci el araç finansmanı
• Online müracaat ile hızlı ve güvenilir

• Almanya’da islami pren-
siplere uygun ilk ve tek 

otomobil finansmanı
• uygun kar oranları
Araç almayı planlıyor-

sanız, tek yapmanız 
gereken 

antrag.kt-bank.de/ adresinden 
başvurunuzu tamamlamak veya 
detaylı bilgi almak için 
kfzonline@kt-bank.de adresine 
mail göndermek. Şimdi başvuru 
yapıp finansman onayınızı anında 
alabilir ve hayal ettiğiniz araca en 
hızlı ve en avantajlı şekilde sahip 

olabilirsiniz. 

“Yeni 
aracınız 
için dijital 
finansman 
desteği 
KT Bank’tan”

KT Bank AG, araç sahibi olmak 
isteyenlere, şubeye gitmeden 
7 gün 24 saat “Dijital Araç 
Finansmanı” hizmeti sunmaya 
başladı.

Ahmet Kudsi Arslan
İcra Kurulu Başkanı
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Hayalinizdeki

otomobile kavuşmak

için hemen başvurun.

antrag.kt-bank.de

Hayallerinizi süsleyen arabaya KT Araç Finansmanı ile
hemen kavuşun! Üstelik şubeye gitmeye gerek duymadan.

Ertelemek, yaşamın
keyfini bozar.

Yeni bir araç mı hayal ediyorsunuz?
KT Araç Finansmanı sizlere hayalinizdeki otomobile sahip olabilmeniz 
için esnek koşullar sunuyor. Üstelik şubeye gitmeye gerek duymadan 
mobil veya internetten başvurabilirsiniz.

Detaylı bilgi için: www.kt-bank.de 
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Tempelhofer Damm160 
12099 Berlin

info@activ-gutachten.de
030  552 72 160
030  814 73 153
0170  83141450



9 Kasım 2022

Tempelhofer Damm160 
12099 Berlin

info@activ-gutachten.de
030  552 72 160
030  814 73 153
0170  83141450

Almanya’nın Bielefeld şeh-
rinde 34. Avrupa Kur’an-ı 
Kerim Tilavet Yarışması 
gerçekleştirildi. Yarışma-
da 10-13 yaş grubunda, 
Hamburg’tan Bünyamin 
Haydar, 14-18 yaş grubun-
da Hannover’den ismail 
Durhan birinci oldu.

İslam Toplumu Millî Görüş 
İrşad Başkanlığı tarafın-
dan düzenlenen 34. Avrupa 
Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarış-
ması Almanya’nın Bielefeld 
şehrinde gerçekleştirildi. 

Yarışmanın birinciliklerini 
10-13 yaş grubunda Ham-
burg şehrinden Bünyamin 
Haydar, 14-18 yaş grubun-
da ise Hannover şehrinden 
İsmail Durhan kazandı.

iKi YAş GruBunDA 
YArışılDı

10-13 yaş grubunda ikinci 
sırada Belçika’dan Bedir-
han şahin, üçüncü sırada 

Viyana’dan Yuça Arslan, 
dördüncü sırada Viyana’dan 
ömer Faruk Kaya yer aldı.

14-18 yaş grubunda ise 
ikinci sırada Hessen’den 
Fatih Emre Taşçı, üçüncü 
sırada Ruhr-A Bölgesi’nden 
Abdulkerim Gebeş, dördün-
cü sırada ise Hannover Böl-
gesinden Muhammed Enes 
Kıdık, Köln Bölgesinden 
Yakup uysal, Hessen Böl-
gesinden Fatih Emre Taşçı 
ve Viyana Bölgesinden Fatih 
Güzel yer aldı.

Yarışmanın jüri heyetinde 
ise başta IGMG Hafızlık So-
rumlusu Hafız Gürsel Turan 
olmak üzere, Ayasofya-i 
Kebir Camii İmam Hatibi 
Bünyamin Topçuoğlu, Hafız 
Mutesam El Asali, Köln Mer-
kez Camii İmam Hatibi Hafız 
Adem Kemaneci ile Zagreb 
İslam Merkezi İmam Hatibi 
Hafız Aziz Alili yer aldı.

34. Avrupa Kur’an-ı Kerim Tilavet Yarışması 
Birincileri Belli Oldu

Celil Yalınkılıç

Kemal Ergün
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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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İnsanın bütün organları bir özel ve ayrı bir güzel. 
Bu organların içinde bana en özel gelen kalptir.

Çünkü kalp gözün ve dilin penceresi bütün duy-
guların tenceresidir. Kalp büyük bir yapı, bazen 
yumuşak, bazen katı. Devamlı olsa katı bütün 
vücudu etkiler, sizi duygusuz bir insan haline 
getirir. Kalp, gizli hanemiz, dünyaya açılan pen-
ceremiz, görme ve işitme yeteneğimiz.

İyi veya kötü ne varsa gizlediğimiz. Kalp üçgen 
bir şekilmiş gibi çizilir lakin öyle olmasa da her 
yerde resimlenir. Dünyada organ olarak "en çok 
yazılan çizilen şiirlere dökülen kalptır. Bütün or-
ganlar gibi bir et parçası, vücudumuzun goncası, 
bu değerli hazineyi ne kadar koruyabildik. 

Peygamberimiz bu konuda buyurduğu gibi; 
'şunu iyi bilin ki, insan vücudunda küçücük bir 
et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa, 
bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa, bütün vü-
cut bozulur. işte bu et parçası kalptir.” (Buhârî, 
Îmân 39, Büyû’ 2; Müslim).

Negatif şeylerle kalbimizi dolduruyor, yoruyor ve 
yoğuruyoruz. Sonra bu durum sözlerimize yan-
sıyor insanları kırıyoruz. İnsanlar evini güzelleş-
tirdiği kadar üstüne giyeceği elbiseyi güzelliğine 
dikkat ettiği kadar kalbine dikkat ediyor mu? Bu 
hassasiyete en çok dikkat eden Allah dostları. 
Herkes Allah'u Teâlâ'ya dost olabilir. Lakin bu-
nunda bir yolu vardır. Kalbe giden yol sevgi, sa-
mimiyet ve ihlasla olur. Onlar ki gecesini ibadetle 
gündüzü taatla geçiren güzide insanlardır.

Bunlar bir emektir, çalıştığının emek verdiğinin 
mutlaka karşılığını Dünyada ve ahirette alacak-
tır. Bir bahçeyi düşünün, bakım olmazsa ne hale 
gelir. nasıl ki bir bahçeye güller ekersiniz ve o 
bahçeyi süsler beslerseniz bahçe özelliği kaza-
nır. Güzel bir bahçe olur. İnsan kalbide öyledir. 
Güzel duygularla, şuurlu ibadetlerle, ihlasla, ta-
atla beslerseniz kalp genişler huzurlu olur. Gelen 
negatif şeyler orda barınamaz. Gönül bahçemizi 
maneviyat besleyelim, ibadet ve ihlasla süsleye-
lim.

Ey can eyleme gönül haneni viran,
Bu can bu bedende emanet,
Emanete etme ihanet, 
Muhafaza eyle koru her kötülükten sakla,
Günahtan arındır pakla,
Bütün azaların hesaba 
çekilecek unutma.

Hayat
Dersleri

Havva Singin 

Ey  Can  Eyleme  Gönül   Haneni  Viran!

Rabbim kendine dost olan, gönül dostlarıyla bizleri de dost 
eylesin. Gönle dokununca gönül insanı Yunus Emre'nin 
sözlerini de yazmadan geçemeyeceğim, 

Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. 
Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme. 
(Yunus Emre)

Rabbim bizi gönül yıkanlardan değil, gönül yapanlardan 
eylesin. Gönlü güzel insanlar hep etrafımızda olsun inşal-
lah.

Selametde kalın.
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Mevlüd-ü nebi Haf-
tası nedeniyle Ditib 
Berlin Din Hizmetleri 
Ataşeliğinin düzenle-
diği Berlin Kudüs turu 
kapsamın da ilk kıble-
gahımız olan Mescidi 
Aksa ziyaret edildi.  29 
Eylül  3 Ekim tarihleri 
arasında yapılan gezi-
ye 40 kişi katıldı.

Açıklamada;
İlk gün Cuma namazı öncesi 
Herod kapısının / Babü’s-
sâhire’ nin görülmesi, Hıtta 
kapısının tanıtılması, Süley-
man peygamber taht maka-
mının görülmesi, Mahmudiye 
çeşmesi’nin tanıtılmasının 
ardından Cuma namazı için 
Mescid-i Aksa’ya geçtik. 
Cuma namazı sonrası Mes-
cidi Aksâ Külliyesi içinde yer 

alan Miraç’ta Peygamberi-
mizin, üzerinde göklere ve 
ötesine yükseldiği Muallak 
Taş etrafına inşa edilen Kub-
betüs Sahra ve Miraç gecesi 
kendisini Mekke’den Kudüs’e 
binek olarak getiren Burak’ı 
bağladığı Burak Mescidi ve 
Mervan Mescidi’ni ziyaret.
İkinci gün Hz. isa’nın semaya 
yükseldiği mahal ve Rabia-
tül Adeviye kabirlerinin ziya-
reti.
Ardından Zeytindağı’ndan 
Kudüs’ün panoramik olarak 
seyredilmesinin ardından 
Zion tepesinde yer alan Da-
vut AS. Makamı,  El-Halil kül-
liyesi içerisinde Hz.ibrahim, 
Hz.ishak, Hz.Yusuf, Hz. Ya-
kup AS. ve hanımlarının ka-
bir ziyaretleri, Lut Gölü ola-
rak bilinen Ölü denize gittik. 
Dünya’nın en çukur bölgesi 
olan deniz seviyesinden 400 
metre aşağıda, Ölü deniz Lut 

Gölü’nün görülmesi Yol üze-
rinde Hz. Musa’nın kabri zi-
yaret edildi.

Üçüncü gün Sabah 
namazı için Mescid-i  
Aksa da ardından 
Bâbü’l-Esed adı ve-
rilen aslanlı kapı-
nın hemen girişinde 
bulunan Müslüman 
Mezarlığı ziyareti 
ViaDolarosa’ya doğ-
ru yürüyoruz. Bu yol 
Hz. isa’nın çarmıha 
gerileceği yolu yürü-
düğü esnadaki du-
raklama noktalarıdır. 
Hz. İsa’nın türbesi 
olarak bilinen Kı-
yame Kilisesi’ni zi-
yaret ediyoruz. 638 
yılında Kudüs’e ge-
len  Hz. ömer(r.a.)’ın 
namaz kıldığı yer-

de yapılmış olan Hz.Ömer 
Mescidi’ni ziyaret ediyoruz. 
Ardından Kudüs fatihi Sela-
haddin Eyyubî’nin yaptırdığı 
Hankah(tekke)’yi ziyaret et-
tik.
Ziyaretçilerimizin çoğunun 
öğrenci ve genç oluşu birçok 
duygusal anların yaşanma-
sına sebep oldu. İlk kıblega-
hımız Mescidi Aksa ve ecda-
dımızın her karış toprağında 
eserleri olan Kudüs'ü mutla-
ka her kardeşimizin ziyaret 
etmesi gerekiyor. 
Tarih bizi çağırıyor rehberi-
mizin söylediği güzel bir söz-
le notlarımızı noktalıyoruz. 
Kudüs ziyaret edildiğinde 
sadece Mescidi Aksa değil o 
alanda bulunan taşlar ağaç-
lar bile seviniyor Müslüman 
kardeşleri ziyarete geldikleri 
için.

DiTiB Berlin'den 
Kudüs Ziyareti
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ırak Türkmenleri insan Hakları Derneği Almanya Tem-
silcisi Ganim Abdullah Osman yaptığı açıklamada;
Saddam öncesi ve sonrası mevcut iç karışıklık ve siya-
si istikrasızlık sebebiyle Irak’ın genelinde ve özellikle 
Türkmeneli- Kerkük bölgesinde devam eden ekonomi, 
sosyal yapı, işsizlik ve fakirlik bölge halkının hayatlarını 
olumsuz etkiliyor. Kamu kurumları, yıllardır vatandaş-
lara yeterli hizmeti ulaştıramıyor. Gıda sıkıntısı, işsizlik 
ve hastalık gibi sıkıntılar halkı perişan hala getirmiştir.
ırak Türkmenleri insan hakları Derneği Almanya Tem-
silciliği - Berlin ile Kerkük’te Merkezi bulunan Orta 
Doğu kalkınma ve Yardımlaşma Derneği ortaklaşa bu 
yıl üçüncüsünü gerçekleştirerek Türkmeneli Kerkük 
bölgesinde ihtiyaç sahiplerine, yetim çocuklara ve dul 
kadınlara yardımeli uzatmaya devam etmektedir.

Almanya’nın başkenti Berlin’de parlamento 
binasının önünde Doğu Türkistanlı kardeş-
lerimiz resim sergisi açtılar. 

IGMG Heyetinden 
Anlamlı Ziyaret

Dünya Uygurlar Kurultayı Başkanı Dolkun isa, ‘’Çin zulmünde baskı gö-
ren Uygurlu Türk kardeşlerimizin akıbetlerini çok merak ediyoruz. Çin 
zindanlarında kamplarda tutulan kardeşlerimizden bir haber alamıyo-
ruz. Sesimizi duyurmak için Berlin’de parlamento binasının önünde 
Uygur Türklerinin sesini duyurmak için bu sergiyi açtık’’ dedi.
Resim sergisini IGMG Heyetinden Murat ileri, özcan Küri ve Hasan is-
tanbul ziyaret ettiler.
 Kasım ayında Brüksel’de Avrupa parlamentosunda sesini duyurmak 
için ortak bir program yapmayı planladıkları belirtildi.

Türkmeneli-Kerkük bölgesinde ihtiyaç sahiplerine 
yardım yapıldı

Almanya’da İslam Toplumu Millî Görüş’e bağlı Hasene Derneği ve 
Berlin’de faaliyet gösteren Aziziye Camisi, üyeleri, çok değerli işa-
damları ve hayırsever kardeşlerimizin yardımlarıyla yaklaşık 500’ün 
üzerinde ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı ve 100’ün üzerinde yetim 
çocuklara okul malzemeleri yardımı yapıldı.  

Ganim Abdullah Osman öğrencilere 
okul malzemeleri verdi
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Kızıldeniz'in Dibinde 
Trabzonspor Bayrağı

Berlin Türk Güreş Kulübü 
Sporcusu Osman önder, 
Bulgaristan’da düzenlenen 
2022 Dünya Veteran Güreş 
şampiyonasında 8 defa min-
dere çıkarak altın madalya 
kazandı.
Bulgaristan’ın Plovdiv ken-
tinde yapılan 2022 Dünya 
Veteran Güreş şampiyona-
sı’nda 78 kiloda grekoromen 

ve serbest stilde mindere 
çıkarak Türkiye Milli Takımı 
adına mücadele etti ve altın 
madalya kazanarak Dünya 
Şampiyonu oldu.
T.C. Berlin Büyükelçiliği’nden 
yapılan açıklamada;
Berlin Türk Güreş Kulübü 
Sporcusu ve Mesai arkada-
şımız Osman önder, Altın 
Madalya kazandı.
T.C. Berlin Büyükelçiliğimizin 
Silahlı Kuvvetler Ataşeliğinde 
görev yapan mesai arkada-
şımız aynı zamanda Berlin 
Türk Güreş Kulübü sporcu-
larından Osman Önder,  Ve-
teran Dünya Şampiyonası 
55 yaş, 78 kilo kategorisinde 
serbest güreşte ve grekoro-
men güreşte iki altın madal-
ya kazanarak Dünya şampi-
yonu olmuştur.

Osman Önder 
Dünya Şampiyonu

Trabzonspor şampiyonluğu 
sonrası coşkulu kutlamalar 
devam ediyor. 
Erdemli iş adamları derneğinin dü-
zenlemiş olduğu Kültür gezisine 
katılan Berlin Trabzonspor Kültür 
ve dayanışma derneği Başkanı İs-
mail Kadayıfçı ve Trabzonspor gö-
nüllüleri ile, “Bize Her yer Trabzon” 
Sloganına uyarak Kızıl denizin 
derinliklerinde Trabzonspor Bay-

rağını dalgalandırdı. Kızıldeniz’in 
dibinde Trabzonspor Bayrağını 
açan Berlin Trabzonspor Kültür ve 
Dayanışma derneği başkanı ismail 
Kadayıfçı dalış sonrasında yaptığı 
açıklamada “Bugün hayırlı zorlu 
bir misyonu gerçekleştirmek için 
Afrika Kızıl Denizin derinliklerinde 
dalarak bayrağımızı dalgalandır-
manın mutluluğunu ve gururunu 
yaşıyoruz. Bize her yer Trabzon 
boşuna demiyoruz.

Sevinçliyiz gururluyuz. Trabzonspor bayrağını her 
yerde dalgalandırmaya devam edeceğiz.” dedi.

"Bize her yer 
 Trabzon"

Osman 
önder



16 Kasım 2022

www.alfa24.de

SERVICE PARTNER

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

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



17 Kasım 2022

www.alfa24.de

SERVICE PARTNER

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

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

Çeşitliliğimizle küçük bir şehir kurabiliriz diyerek 
4’ncü MüSiAD Berlin B2B Business kahvaltısı başladı. 

Çeşitlilik ile emlak, inşaat, peyzaj, gastronomi, sigorta, has-
talık sigortası, katılım sigortacılığı, finans, temizlik, otomotiv, 
lojistik, web site, kasa sistemleri vs. şirketlerinin bu kahvaltı-
ya katılıp kendilerini tanıtmaları ve karşılıklı işbirlikleri için ilk 
adımların atılması kastediliyordu. 

MÜSİAD Berlin, birçok sektörü 
kahvaltıda buluşturdu

MÜSİAD Berlin B2B Kahvaltı seri etkinliğinde önce 5 dakika 
içinde MÜSİAD anlatılıyor, sonra katılımcılar kendilerini ve 
şirketlerini tanıtıp, ihtiyaçlarını, beklentilerini anlatıyorlar. Ta-
nışma faslından sonra ise ilgi duydukları katılımcılar ile ikili 
görüşmeye geçiliyor. 
Bu formattan şimdiye kadar doğan birçok işbirlikler tabiiki di-
ğer şirketi bu fırsatı değerlendirmeye teşvik ediyor. 

Bu kez Büyükelçilik Ticaret 
Müşavirleri Abdullah Soy-
lu ve Mehmet Sefa Saral 
da B2B Kahvaltıya teşrif 
edip, Türkiye’ye de ihra-
catta her türlü sorunlarda 
yardımcı olunacağı sözü 
verdiler.
Bu yine verimli geçen top-
lantıdan sonra, yeni katı-
lımcılarla beşinci B2B Bu-
siness Kahvaltısı merakla 
beklenmektedir.
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Berlin Türk şehitlik Ca-
miinde 3 Ekim Açık Kapı 
günü münasebetiyle çe-
şitli program ve etkinlik-
ler düzenlendi.

DiTiB Berlin Eyalet Birliği ve Ber-
lin Türk şehitlik Camii işbirliği 
ile düzenlenen organizasyona 
Almanlar tarafından yoğun ilgi 
gösterildi. 
Öğlen namazının ardından Ber-
lin Türk Şehitlik Camii Din Gö-
revlisi Ahmet Bayraktar’ın oku-
duğu Kur’an-ı Kerim ile program 
başladı. Okunan ayetler ışığında 
Şehitlik Camii Din Görevlisi Enes 
Abdullah Cergel “Enerji Krizine 
İslamın Bakışı” adlı sunum yaptı. 
Ardından katılımcılara Ahmet 
Gür ve Taha Taşkıran tarafından 
cami rehberliği kapsamında ca-
minin tarihçesi ve İslam hakkın-
da genel bilgilendirme yapıldı. 
Daha sonra konferans salonun-
da Dr. Karl-Joseph Kuschel “Go-
ethe und der Koran” konulu kon-
ferans verdi. İkindi namazının 
ardından yapılan cami rehberli-
ğini Eyalet Birliği Gençlik Kolları 

başkanı Taha Taşkıran yaptı. Bu 
rehberliğe katılan Din görevlisi 
Ahmet Bayraktar katılımcılardan 
İslam hakkında gelen sorulara 
cevap verdi. 
Yoğun katılımın gözlemlendiği 
programda katılımcılara yönelik 
standlar kuruldu. Ayrıca 3 kişi 
İslam’ı seçerek Müslüman oldu. 
Din görevlileri tarafından bu üç 
kişinin müslüman olma mera-
simleri yapıldı. Bu merasimde 
duygulu anlar yaşandı.

Gelen katılımcılara kültür evinde 
ney dinletisi eşliğinde Türk kah-
vesi ikram edildi. 
Misafirler kültür evinde bulunan 
hatıra defterine duygularını ya-
zarak 3 Ekim gününe güzel bir 
anlam daha kattılar. Almanya’da 
bir arada yaşama tecrübesine 
katkı sunan 3 Ekim açık kapı 
gününün daha güzel faaliyetlere 
kapı açması temennisiyle gün 
sona erdi.

Açık Kapı Gününe 
Yoğun ilgi

Berlin Türk şehitlik Camiinde
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Eğitimci
AHMET YILMAZOĞLU

Bismillah ile ...
Ümmetine "Üsve-i Hasene" olarak sunulan 
Efendimizin doğumunu idrak ettik.
Ettik etmesine de bu Kutlu Doğum bize hangi 
dersleri verdi? Biz ümmet olarak hangi kaza-
nımları elde ettik?
Yoksa bir gün öncesi ve bir gün sonrası ara-
sında hayatımız da hiçbir değişiklik olmadımı? 
Kutlu Doğum bize ders olarak ne verdi?
Efendimizin; ahlakını, doğruluğunu, emin olu-
şunu, merhametini, cömertliğini, alçak gönül-
lülüğünü, övülmeden hoşlanmayışını, hoşgö-
rüsünü, bağışlayıcılığını, adaletini, cesaretini, 
Allah'a olan güvenini, misafirperverliğini, te-
mizliğe verdiği önemi, kardeşlikteki hassa-
siyetini ve sayabileceğimiz pek çok; insanı 
'insan' yapan, toplumu huzura kavuşturan bu 
ulvî değerlerden hangilerini hayatımıza kaza-
nım olarak kazandırabildik ?

Bir öMürlüK MüCADElE

Geldiği cahiliyye dönemini bir ömür mücadele 
ile geçirmiş. Yetimlerin, öksüzlerin, ezilenlerin, 
masum kız çocuklarının umut ışığı olmuştur. 
Yaşanacak bir toplum inşâ ederken; kurtuluş 
reçetesini de sunmuştur. Ümmî idi. Fakat ko-
nuştuğu vahiydi. Vefatında 1.200 000 metre 
kare alanda İslam ile kurtulmuş. Gündem Va-
hiy olmuştu. Tebliği insanı ve toplumu huzura 
kavuşturmuştu.
Veda Hutbesinde Ashabına ve kıyamete kadar 
gelecek olan ümmetine ;
- Size cennet gibi bir dünya bırakıyorum iste-

diğiniz şekilde rahat rahat yaşayın demedi.
-Ey ümmetim yaşadığınız her dönemde sıkın-

tılarla karşı karşıya kalacaksınız. Kurtuluşu-
nuz için size iki emanet bırakıyorum. Sımsı-

kı yapıştığınızda, tabi olduğunuzda 
sıkıntılardan kurtulursunuz.

AllAH'ın KElAMı Kur'An
BEniM SünnETiM'Dir.

Şimdi iyi düşünelim can kardeşle-
rim... Kur'an ve Sünnet hayatımıza 
ne kadar hakim? Ne kadar bağlıyız?
Konu Efendimiz olduğu için; gelin bi-
raz Sünneti anlamaya çalışalım.
Efendimize tabi olmamız konusunda 
Rabbimiz kitabında pekçok Ayetle 
ışık tutmaktadır.
O zAMAn DOSTlAr !.
Sünnet: Kur'anın evrensel planda 
Peygamberimizin evrensel yorumla-
ması demek.
Sünnet: Hayatımızın taa kendisidir.
Sünnet: Kur'anın canlı yaşayan hali-
dir.
Ne Sünnetsiz müslümanlık olur.
Nede Sünnete rağmen müslümanlık.
Sünnete bağlanmak hayata bağlan-
maktır.

SünnET DEDiğiMiz zAMAn !...

Kıymetli dostlarım bu satırları okur-
ken, sakın Sünneti hafife alma gibi 
bir düşünce oluşmasın. Lütfen...
Sünnet deyince aklımıza sadece;
Sakal birakmak, suyu üç yudumda 
içmek, yemeğe tuz ile başlamak, sağ 
elle yemek, ayakkabılarımızı giyerken 
ters çevirip giymek olarak anlıyor !...
Aynı Peygamberimiz;
- Siyaseti yoksa,
- Ekonomide söz sahibi değilse
- Hukukda yoksa
- Aile hayatında söz sahibi değilse
- Nafaka, miras paylaşımında 
 dinlenmiyorsa
- Eğitimde, ahlakda örnek 
 alınmamış ise ...
Bu ümmet Peygamberini tanıyama-
mış ve anlayamamış demektir.
Eğer bir toplum !...
Efendimizin boyunu, kilosunu, saç 
rengini konuşuyor...
Ama aynı toplum;
- Faizi ayaklar aktına alışını
- Kan davalarını nasıl bitirdiğini
- Sömürüyü nasıl durdurduğunu
- Irkçılığı nasıl bitirdiğini
- Zinayı nasıl kaldırdığını
- İçkiyi nasıl bitirdiğini

- Putçuluğu nasıl yerle bir ettiğini
- İsrafı ve yolsuzluğu nasıl bitirdiğini
Merek edip ögrenip hayatına tatbik 
etmiyorsa; o ümmet Peygamberini 
anlayamamış demektir.
Eğer bir toplum !...
Kız istemede, nikah da; Allah'ın emri, 
Peygamberin Sünnetini söylüyor...
Fakat :
Yalan söylerken, iftira atarken, gıybet 
ederken harama bakarken, harama 
dalarken, kalp kırarken, merhamet-
sizce davranırken, vefayı unutmuşsa 
tüm bu ve buna benzer ahlaksızlıklar 
karşısında Efendimizi hatırlayıp nasıl 
toplumu kurtardığını hatırlamıyorsa; 
o ümmet Peygamberini anlayama-
mış ve tanıyamamış demektir.
Eğer bir toplum !...
Efendimizi;
Açlıktan karnına taş bağlayan,
Uyuduğunda hasırın izleri yüzünde 
iz yaptığını
Yaşadığı hurma dallarından örtülü, 
kerpiç evini konuşuyor
Deve ile yoculuğunu anlatıyor ...
Ama aynı toplum !...
- Serpme kahvaltılarda
- Çeşit çeşit yiyecek ve içeceklerde
- Lüks villalarda
- Marka tutkunu kıyafetlerde
- Devre mülklerde, beş yıldızlı lüks 

otellerde, tatil köylerinde safâ 
sürüyorsa

- Son model araçlarla, hayatlar 
geçiyorsa ; o toplum, o ümmet 
Peygamberini anlayamamış ve 
tanıyamamış demektir.

Dostlar !...
Peygamberimizin getirdiği ile ha-
yatlarımız şekillenmiyor, Efendimize 
sevgimiz sözde kalıyor yaşantımıza 
yansımıyorsa; Efendimizi anlayama-
mışız demektir.
Geliniz !...
Hayatımız Kur'an ve Sünnetle ay-
dınlansın. Efendimiz hayatımıza ışık 
olsun. Kur'an ve Sünnete sımsıkı 
sarılalım. Kurtuluşumuz onlarladır. 
Dünyamızı ve Ahiretimizi heder et-
miyelim.
Bu Kutlu Doğum Efendimizi anlama 
ve tanıma da bir ivme olsun.
Efendimizin 'ümmetim' diye sahip 
çıktığı hayırlı bir ümmet olma dua-
sıyla...

Selam ve dua ile ...

Bu Çölde Senden 
Başka Gül Açmaz 
Sultanım !...
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Almanya’daki Müslümanların çatı kuruluşu olan, 
Müslümanlar Koordinasyon Konseyinin (KrM) 
mevcut enerji krizini göz önünde bulundurarak 
kaynakları korumak ve israftan kaçınmak için bu 

yılki temasını  “Sınırlı Kaynaklar-Büyük 
Sorumluluklar” olarak belirlediği günde 
camilere gerek Müslümanlar gerekse gay-
rimüslimler yoğun ilgi gösterdi.

Berlin islam Federasyonu Başkanı Murat 
Gül Yaptığı açıklamada: "Pandemi’den son-

ra dünya küresel ısınma ve enerji krizi ile karşı 
karşıya, bizlerde Müslümanlar olarak iş yerle-

rimizde, evimizde ve özellikle camilerimizdeki enerji 
tüketimini azaltmak konularında gereken tedbiri alıyor ve cemaatimizi 
bilgilendiriyoruz." dedi.
Murat Gül, IFB ola-
rak etkinlikte emeği 
geçen kadın erkek 
tüm cami idareci-
lerine ve cemaate 
teşekkür ettiklerini 
ifade etti.
Etkinlik kapsamın-
da camilerde gün 
boyu çeşitli semi-
nerler, sergi ve et-
kinlikler düzenlendi 
ve cami rehberleri 
ile ziyaretçilere 
camileri tanıttı. 
Birçok siyasi ve parti temsilcisi de camilerin ziyaretçileri arasında yer 
aldı. Berlin islam Federasyonuna üye olan 15 camide 1200’ yakın ziya-
retçi gelerek yakından tanışma imkânı buldu.
Berlin’de ilk defa BVG'nin u-Bahnlarda reklam panosunda açık camii 
günü reklamı yayınlandı.

Mevlana Camii

Mariendorf Camii

Ensar Camii

Emirsultan Camii

Fatih CamiiAziziye Camii

Hasan Basri Camii

Hacı Bayram Camii

Murat Gül

“Açık Cami Günü” 
etkinliklerinin 
bu yıl 26’ncısı 
düzenlendi

Berlin islam Federasyonu Başkanı Murat Gül 
açıklamalarda bulundu
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Hamd, ezelden ebede dek yalnızca Allah 
(c.c.) aittir. O’nu över ve ondan Peygamber 
Efendimizin rahmetiyle kuşatmasını dileriz.
Allah (c.c.) yarattığı her şeyi belirli bir nizam 
ve kurallar dahilinde yaratmıştır. Kur’an-ı 
Kerim’de emir ve yasakları, nasihatleri Pey-
gamberimiz (s.a.v.) hayatının tamamında 
da örnekleri mevcuttur. Bunlar kesinlikle 
itaat etmemiz ve yaşamamız gereken amel-
lerdir.
Bir de bizi doğru amelleri yaşamaya götü-
ren Kur’an ve Sünnet dışında hal ve hare-
ketlerimize dikkat etmeliyiz.
Asıl olan insani vasıflarını güçlendirmek 
ve arttırmaktır. Tevazu, Erdem, Sükûnet 
ve Hikmet sahibi olmak, konuşma tonuna, 
yürüyüşüne dikkat etmek, insanlara güzel 
muamele edip onlara örnek olacak sıfatlarla 
yaşamak kişinin insanı vasıflarını yüceltir.
Müslüman kişi amellerini ahlakı ile süsle-
yendir. Müslüman o kimsedir ki yaşadığı 
yeri terk etse uzun bir süre sonra geri dön-
se, döndüğünde sevgi ile karşılanan mu-
habbetle kucaklanan herkesin yokluğuna 
üzüldüğü dönüşünde sevindiği kişidir.

Şeytan ve nefsin insanı vesvese 
ve korku dehlizine sürüklediğin-
de insanlara umut ve müjde ve-
rendir.
Günümüz dünyasında unutulan 
ve unutulmaya yüz tutmuş nice 
haller mevcuttur. Bunlardan biri-
si de Adab-ı Muaşeret yani kısa-
ca görgü kurallarıdır. insan kendi 
bencilliğinde ve bana göre fikriy-
le yaşadığı anda, onu güzelleşti-
ren ve kendisine değer katan tüm 
güzelliklerden mahrum olur.
Bir toplumunda bu her zaman 
doğruyu söylerim diyerek insan-
ları rencide eden konuşmalar 
yapmak doğru sözlülük değil pa-
tavatsızlıktır. Kalabalık içerisinde 
yüksek sesle bir kişiye nasihat 
etmek, nasihat değil azarlamak-
tır.
Şimdi burada tüm adab kuralla-
rını yazsak buna bu sayfa yet-
mez. Çünkü her şeyin bir adab-ı 
vardır. Siz kısaca günümüzde en 
çok yapılan adab dışı amellerden 
bahsedelim ve onlara Kur’an ah-
kamıyla düzeltelim inşallah.
lokman 18-19
‘’Küçümseyerek insanlardan yüz 
çevirme ve yeryüzünde böbür-
lenerek yürüme. zira Allah (c.c.) 
kendini beğenmiş övünüp duran 
kimseleri asla sevmez.
Yürüyüşünde tabii ol, sesini al-
çalt. unutma ki seslerin en çirki-
ni merkeplerin sesidir. „
Allah (c.c.) göklerde ve yerde 
olanları insanın hizmetine sunan 
sonsuz güç sahibidir. 
Bir Rabbimizin razı olduğu insan 
tabirine birde bugünkü insanın 
hangi halde hallendiğine bakın. 
Biraz maddi güç, mevki, makam 
sahiplerine hangi hal üzere oldu-
ğu ortada, yanlarına bile yaklaşıl-
mıyor.
Sen kimsin, sen benim kim oldu-
ğunu biliyor musun? Afra ve taf-
rayla ilah edinilmiş nefislerden. 
Rabbimize sığınırız, insanları 
hakir gören, esasen hasta psiko-
lojinin dışa yansıyan bu böbür-
lenerek yürüme, kibir gibi kötü 
hasletlerden yine ilahlıkta tek 
olan Allah (c.c.)´a sığınırız.
iSrA 28

Eğer rabbinden umduğun (bek-
lemek durumunda olduğun) bir 
rahmet için onların yüzüne baka-
mıyorsan, hiç olmazsa kendileri-
ne gönül alıcı bir söz söyle.
Hepimiz Kur’an-ı Kerim´in anla-
tımında akrabanı, yolda kalmış-
ların, yetimlerin, fakirlerin maddi 
durumu iyi olanlar üzerinde bir 
hakkı olduğunu biliyoruz.
Fakat bir insan bunların tama-
mına yardım etmek isterde ede-
mezse, onlara yardım edememe 
hüznüyle onlardan yüz çevirme-
den güzel bir söz, tebessüm ile 
muamele de bulunmalıdır.
Bunların tamamını insan olma-
nın, iman sahibi olmanın gere-
ğidir. Birde bugünkü ahkamıyla 
kendinden yardım isteyenlere 
gücü yettiği halde burun kıvıran 
yüz çeviren mal biriktirme hırsı 
ile ben çalıştım ben kazandım 
diyerek Karunlaşan günümüz in-
sanının hicvedici sözleri ile mua-
melede bulunanlar hiçbir zaman 
iyiliğin kemaline eremezler.
Unutulmamalıdır ki yolda kal-
mışlar yetimler akrabalar fakir-
ler almaya muhtaç değildir. Asıl 
imkânları olanlar vermeye muh-
taçtır. Ancak bu şekilde temiz-
lenir ve ilahlik da tek olan Allah 
(c.c.) ye hesap gününde hesap 
verebilirler.
Allah (c.c.) kime ne verdiyse 
onu onunla imtihan eder. Kime 
de ne vermediyse onuda onun-
la imtihan eder. Resullah (s.a.v) 
sahabesi infak etmede okadar 
cömerttiki zekat verecek kişi bu-
lamıyordu, yani vererek zengin-
leştiler. Hem dünyada hem de 
ahirette.
Günümüz insanı da saklaya-
rak, biriktirerek fakirleşiyor. 
Hem dünyada, hem de umulur 
ki ahirette demeyelim. Onların 
bu hallerinden vazgeçip, cömert 
bir insan olarak Allah (c.c.) ka-
vuşmalarını ve Allah (c.c.) razı 
olduğu kullarından olmaları te-
menisiyle.
insanı insan yapan imandır. ima-
nı tamamlayan ise güzel ahlak-
tır. Bir kişinin güzel ahlak sahibi 
olması içinde en önemli haslet 
edeb ve adab bilmesidir.

İnsanı insan yapan 
imandır. 

İmanı tamamlayan 
ise güzel ahlaktır.

Eğitimci
CEnGizHAn üÇlEr
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DiTiB Tegel Selimiye Camii 
Açık cami gününde misafir-
lerini ağırladı. Güzel bir ka-
tılım gerçekleştiği bugünde 
camimizi ziyarete gelen mi-
safirlerimize cami, islam ve 
Türk kültürü hakkında bilgi-
ler aktarıldı.
İkindi namazı sonrası ‘Tag 
der Offenen’ programı icra 
edildi. Açılış Kur’an-ı Ke-
rim’ini Cami imam hatibi 
Mustafa Feyzullah Toygun 
okudu. Tilavetin ardından 
Tegel Selimiye Camii baş-
kanı Mücahit şahin açılış 
konuşmasında misafirlere; 

‘Hoş geldiniz, bizleri mutlu 
ettiniz’ dedi.
Başkanın sıcak konuşması-
nın ardından, Reinikendorf 
entegrasyon başkanı Julia 
Stadtfeld entegrasyon hak-
kında bilgilendirmelerde bu-
lundu. 
Programda Mosche führung 
sertifikası almayı hak ka-
zananlara hediyeleri takdim 
edildi. Bu sertifikaları Te-
gel Selimiye camii gençleri, 
Koca Sinan camii gençleri 
ve Bosna camii gençleri al-
dılar.
Programın sonunda Türk 
mutfağının en güzel lezzet-
leri gelen misafirlere ikram 
edildi.

DiTiB Tegel Selimiye 
Camii'nde Açık Kapı  
                    Günü
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Berlin Bölge Eğitimden Mus’ab bin umeyr Eği-
timciler Günü Programı: ‘’Ulaşılmaz bir peygam-
ber algısı yerine hayatımızda bir peygamber’’
Berlin Bölge Eğitim Başkanlığı tarafından, her yıl 
mutad olarak kutlanan ‘Mus’ab bin umeyr Eği-
timciler Günü’ etkinliği  kalabalık bir eğitimci kit-
lesinin katılımı ile bölge salonunda icra edildi.
Programa Berlin Bölge Başkanı Hasan istanbul, 
eğitim başkanı Hamdi Erer ve ekibi de iştirak 
etti. Konuşmacı olarak akademisyen Dr. Mesut 
Avcı’nın katıldığı programda, peygamberimizin 
örnek eğitimciliği ve insan eğitiminde takip ettiği 
yöntemler konuşuldu.
Avcı; ‘’Fanuslar içine sıkıştırılmış ve adeta ulaşıl-
ması imkansız hale getirilen peygamber anlayışı 
yerine, herşeyi ile bize örnek olan hayatımızda 
hep var olan bir peygamber inancının’’ gerektiği-
ni ifade etti.
Yaşadığımız çağa taşınması için peygamberi ve 
yaşadığı dönemi şartları ve olayları iyi analiz et-
mek gerekir diyen Avcı, eğitimcilerin öğrencilere 
peygamberin hayatını öğretirken bu konulara 
dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.

Hamdi Erer Dr. Mesut Avcı

“Ulaşılmaz bir peygamber algısı 
yerine hayatımızda bir peygamber”
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CEC Bau GmbH: 
Schätzelbergstraße 1 - 3  |  12099 Berlin 
info@cec-ing.de  |  Tel.: 030 - 632 27 11
Fax: 030 632 27 11 - 39  |  www.cec-ing.de

Berlin 
Hacı Bayram 
Cemiyetinde 
Yetişen

Berlin Büyükelçiliği himayesinde başlatılan uygulama çerçevesinde Al-
manya‘daki 13 başkonsolosluk bölgesindeki başarılı öğrenciler sıralama-
sında Berlin'in en  başarılı öğrencileri arasında ilk sırada yer alan, Lessing 
Gymnasıum’u (Lisesi) bitiren ve halen TÜ’da Bioteknoloji eğitimi gören Eda-
nur Yurt Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök'ün elinden ödülünü aldı.

Edanur Yurt’a 
bir ödül de Hacı Bayram 
Cemiyetinden
Berlin Hacı Bayram Camii 
Başkanı Mehmet Dinçer; 
‘’Edanur Yurt kızımız cemi-
yetimizde yetişmiş, manevi 
eğitimini camimizde almış 
aynı zamanda kızlar Vuslat 
gurubumuzun orta öğretim 
başkanıdır. Kızımızı tebrik 
ediyorum’’ dedi.

"Edanur Yurt kızımızın başarısı bizi onurlandırdı"
Hacı Bayram Camii Eğitim Başkanı zülküf Gül ‘’Edanur kızımız bizim cemi-
yetimizde yetişmiş, aynı zamanda okullarında da büyük başarı göstermesi 
bizleri gururlandırıyor. Göğsümüzü kabartıyor. Hele inancı, örtüsü ve kıyafeti 
ile bu başarıyı yakalamak bizim için ayrı bir değer taşıyor. İnşallah hem ai-
lesine, hem ülkesine, hem de yaşadığı ülkeye faydalı ve hayırlı bir evlat olur’’ 
dedi.

Edanur 
Yurt'a 
Bir Ödül 
Daha

Edanur, Babası Hüseyin Yurt ve 
Annesi Bahar Yurt ile

Başkan Dinçer, Edanur'u ödüllendirdi
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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



33 Kasım 2022

AFEZ Başkanı Valeh Alasgarov, MÜSIAD 
Berlin’i ziyaret ederek AFEZ’deki ekono-
mik planları MüSiAD Berlin üyelerine 
sundu. Hem büyük projeler yöneticile-
rine ve girişimcilere fakat bu fırsatı de-
ğerlendirebilecek orta boylu şirketlere 
de faydalı bilgiler aktarıldı. 

Yapılan açıklamada;
AFEz, Azerbaycan hükümeti tarafın-
dan ticaret ve iş için kullanıma sunu-
lan, Hazar Denizi kıyısında birkaç yüz 
hektarlık bir serbest ekonomik bölgedir. 
Valeh Alasgarov ‘un serbest ekonomik 
bölge olarak adlandırdığı “devlet için-
de devlet”, birçok şirket ve yatırımcıya 
ürünlerini ulusal sınırlardan ve vergi so-
runlarından bağımsız olarak üretme ve 
pazarlama fırsatı vermeyi amaçlıyor. 
Vizyon, Azerbaycan’da enerji, ulaştır-
ma, transit ve lojistik altyapısı ile des-
teklenen, bilgiye dayalı ve uluslararası 
düzeyde rekabetçi bir ekonomiye giden 
yolu sağlamaktır. Özellikle, ekonomik 
bölgenin coğrafi konumunun bölgesel 
bir yatırım merkezi olarak hizmet ver-
mesi ve küresel rekabetçiliği güçlendir-
mesi beklenmektedir. Alat’taki serbest 
ekonomik bölgenin en büyük getirisi 
ekonomi, yatırımcılar, çalışanlar ve iş-
verenler olacaktır.
Girişimcileri, projenin bir parçası olmak 
için projelerini kurula sunmaya davet 
etti. Valeh Alasgarov ayrıca dünkü et-
kinliğin katılımcılarını Azerbaycan’ın 
başkentini ziyaret etmeye ve Alat’ı gez-
meye davet etti. 
MÜSIAD Berlin üyelerinin olumlu yanıt-
ları üzerine aşağıdaki sorular soruldu:
1. işgücü maliyetleri - asgari ücret, va-
sıflı işgücü ve uyruk.

Alat ekonomik bölgesinde çalışanların 
uyruğuna bakılmaksızın, yurtdışından 
gelen vasıflı işçilerin de bölgede yaşa-
masına ve çalışmasına izin verilmek-
tedir. Özellikle vergi politikalarının yanı 
sıra ekonomi politikaları da dikkate 
alınmalıdır. 
2 Dijitalleşme
Dijitalleşme aynı zamanda ekonomik 

kalkınmaya da aktif bir şekilde katkıda 
bulunmalıdır. Örneğin, bilişim ve yazı-
lım şirketleri projeye dahil edilecek ve 
Alat’taki serbest ekonominin önemli 
oyuncularını temsil edeceklerdir.
3. Tarım 
AFEZ esas olarak üretim ve kazançla il-
gilidir. Kâr odaklı olan ve kazançlarıyla 
ekonomiye aktif olarak katkıda bulunan 
sektörler temsil edilmelidir. 
4. gümrük politikası
Şu anda, serbest ekonomik bölge ile 
dünya çapında on iki ülke arasında, za-
man içinde girişimcilerin lehine genişle-
tilecek bir gümrük politikası bulunmak-
tadır. Buna bakılmaksızın, girişimciler 
kendi ülkelerindeki gümrük politikasının 
farkında olmak zorundadır.
Bu toplantımız ile Azerbaycan - Türki-
ye - Almanya üçgeninde yeni bir köprü 
kurduk, üç ülke arasında ekonomik iş-
birliği güçlendirmek için hazır olduğu-
muzu tekrar göstermiş olduk.

AFEZ Başkanı Valeh Alasgarov MÜSİAD 
Berlin’i Ziyaret Etti



34 Kasım 2022

Neubau
      Altbausanierung
            Sanierungsarbeiten

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

Nas Planung & Baumanagement 
GmbH & Co. KG



35 Kasım 2022

Neubau
      Altbausanierung
            Sanierungsarbeiten

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

Nas Planung & Baumanagement 
GmbH & Co. KG

Berlin Mevlâna Camii Başkanı idris Kahraman yaptığı 
açıklamada;

"İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatları iki Almanya’nın birleşme 
günü olan 3 Ekim’de 26 yıldan bu yana tertip etmiş olduğu 'Açık 
Cami Günü' programı yapıldı. 
Bütün camilerimizin kapılarını açarak içinde yaşamış olduğumuz 
ülke insanlarının ve İslam’a ilgisi olan kişilerin kafalarına takılan 
sorulara orijinal kaynaklardan donanımlı rehberler eşliğinde cevap 
verdik. Böylelikle bazı insanlarda oluşmuş olan ön yargıları yık-
mak için açık cami programlarını çok anlamlı ve faydalı buluyoruz.
Berlin Mevlâna Camii’ne de yüzlerce misafirimiz gelerek hem ca-
miyi ziyaret etti hem de merak etmiş oldukları bütün hususlarda 
bilgiler alarak İslam’a ve Müslümanlara karşı kendilerinde oluşan 
ön yargılarını izale ederek tekrar ayrıldılar. 

Berlin Mevlâna Camii, 
Kapılarını Alman 
Komşularına Açtı

Bu ve benzeri programlarla hem gönüllerimizi hem 
de kapılarımızı her daim tüm insanlığa açıyoruz. Al-
lah bu programları hayırlara vesile eylesin" dedi.

BAŞSAĞLIĞI
"Bartın'da, maden ocağında meydana gelen 
patlama haberiyle kahrolduk.  
Vefat eden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, 
yaralılara acil şifa diliyorum."
Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı 
diliyorum.

Nas Planung & Baumanagement GmbH & Co. KG.
Bundesallee. 20,  10717 Berlin

Ahmet NAs
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ALTINSARAY

EVENT CENTER

GOLDEN EVENT & MARKETING GmbH

GÜMÜŞSARAY
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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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ıGMG 2022 Mevlit kandili um-
recileri 64 kişi ile birlikte kafile 
başkanı Ahmet Basri Hoca eş-
liğinde umre vazifelerini yerine 
getirdi.

Kafile Başkanı Ahmet Basri Hoca dergi-
mize açıklamalarda bulundu.
"Rabbim nasip etti, 64 kişi ile birlik-
te önce Medine’de Peygamber Efen-
dimizi ziyarette bulunduk. Medine’de 
Uhud Kuba kıbleteyn ve çeşitli ziyaret-
leri yaptıktan sonra ihramlarımızı giyip 
Mekke’ye doğru kutsal yolculuk başladı.
Toplam 3 Umre, Arafat Sevr Mağarası, 
Nur Dağı, Akabe Mescidi, Peygamber 
Efendimizin doğduğu ev, şeytan taşla-
ma prova, Hatice annemizin kabri şerifi, 

Cin mescidi, Bayrak ve Ağaç mescitle-
rini ziyaret ederek 10 günlük umremizi 
yerine getirdik.
Kafilemizin en önemli ismi 14 yaşındaki 
Tevhid kardeşimizdi.
Bangladeşli Tevhid kardeşimiz 14 ya-
şında ağır bir hastalıkla imtihan olu-
yordu ve hastalığının son evresindeydi. 
Hastaneden son isteği Kâbe ve Efendi-
mizi (s.a.v.) ziyaret olmuştu.
Yetkili makamlar bizlere ulaştıktan son-
ra bizde Tevhid kardeşimizin bu güzel 
ve örnek isteğini yerine getirmek üzere 
IGMG Reisen olarak sağlık Ekibi sorum-
lumuz zehra Alver hanımı ve hastamı-
zın annesi ile birlikte çok güzel bir umre 
yaptık.
Bütün kafile bir aile olarak 10 gün bo-
yunca Tevhid yavrumuzun yanında ol-
duk, Almanya’da çok fazla yürüyemeyen 
Tevhid kardeşimiz Mekke Medine’de 
bütün ibadetleri eksiksiz hatta fazla 
fazla yapan kardeşimiz adeta hepimizi 
hayrete düşürdü. Kendisi de bunu hay-
retle dile getiriyordu. 3 umre yapan Hira 

nur dağına çıkan ve Hacerulesvedi öpen 
Tevhid kardeşimiz o kadar çok mutluy-
du ki bunu sözleri ve davranışları ile dile 
getiriyordu. Havalimanına Tevhid'i kar-
şılamaya gelen doktorları, Tevhid’in ne 
kadar mutlu ve huzurlu olduğunu gö-
rünce onlar da bu duygusal andan na-
siplerini aldılar.
Bu güzel kardeşimize Kabe hürmetine 
sağlık sıhhat, hayırlı ömürler vermesini 
yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz" dedi.

Bangladeşli Tevhid, Millî Görüş ile Umre 
Yapmanın Sevincini Yaşadı

Tevhid (ortada) ıGMG kafilesi ile birlikte
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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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Almanya’nın başkenti Berlin’de 
WEFA uluslararası insani Yardım 
Organizasyonu ile Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) iş birliğinde, yetimlere des-
tek amaçlı “6. WEFA Geleneksel 
Çocuk şenliği” gerçekleştirildi.
Mitte ilçesindeki An der Urania Salo-
nunda düzenlenen şenlikte çocuk-
lara yönelik çeşitli sahne gösterileri 
yapıldı ve WEFA’nın çeşitli ülkelerde 
yürüttüğü projeler tanıtıldı.

WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, 
burada yaptığı konuşmada, ilkini 
Tanzanya’da gerçekleştirdikleri bu 
çocuk şenliklerinin 6’ncısını bugün 
Berlin’de düzenlediklerini söyledi.
Aydın, 2006’dan bu yana dünyanın 
birçok ülkesinde yaptıkları acil yar-
dım, sosyal yardım, eğitim ve sağlık 
yardımlarıyla krizlerden etkilenen 
toplumların ve bireylerin insani yar-
dımlara olan bağımlılıklarını azalt-
mak için uzun süreli planlamalar 
geliştirdiklerini ifade etti.
WEFA’nın Berlin ofisinde diğer kam-
panya ve projelerin yanında ağırlıklı 

Berlin’de “6. WEFA 
Geleneksel Çocuk 
Şenliği” 
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olarak yetim projesinin yürütüldüğü-
nü aktaran Aydın, yetim projesi hak-
kında bilgiler verdi.
“24 ülkede 5 binden fazla yetim yav-
rumuza eğitim, sağlık, gıda, kıyafet 
ve bakım konusunda düzenli olarak 
destek veriyoruz.” diyen Aydın, Asya 
ve Afrika’da okul, yetimhane, kütüp-
hane, hastane, cami ve pek çok kalıcı 

eseri hayata geçirdiklerini anımsattı.
Su kuyusu ve katarakt ameliyatı 
kampanyaları hakkında da bilgi ve-
ren Aydın, desteklerinden dolayı ha-
yırseverlere teşekkür etti. Çocukların 
eğlendiği etkinliğe Türkiye’nin Berlin 
Başkonsolosu rıfkı Olgun Yücekök, 
Türk sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcileri, iş adamları ve veliler katıldı.



42 Kasım 2022Vusala 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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Girişimci ve Akademisyen 
Kadınlara yönelik eğitim 
programı yoğun bir katılım 
ile gerçekleşti. 

MÜSİAD Berlin Yönetim Kurulu 
üyesi ve MÜSİAD Berlin Kadın Baş-
kanı Sultan Bayrak, “MÜSİAD Kadın 
Berlin komitesi olarak çok başarılı 
bir organizasyona imza attık. Tüm 

katılımcılara ve toplantının düzen-
lenmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür ederim.” dedi. Müsiad 
Berlin akademisyen ve iş kadınla-
rına yönelik bir seminere imza attı.       
Misafir konuşmacı Heilpraktikerin 
und islamwissenschaftlerin Vusu-
la Yılmaz,  "Sindirim sitemimiz ve 
sağlığımız üzerindeki etkisi" konulu 
bir seminer verdi. Yoğun ilgi gören 
seminer soru-cevapla sona erdi.

MÜSİAD Berlin Kadın Teşkilatı’ndan
“Sağlık Semineri”

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

Sultan Bayrak - Vusula Yılmaz
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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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Berlin’de yaşayanlar imren 
Grill lezzetini ve markasını 
bilir. 30 yıla yakın gastrono-
mi alanında bir marka olan 
imren Grill, Berlin’de 8’inci 
şubesini hizmete açarak 
daha çok insanı muhteşem 
lezzetleri ile buluşturmayı 
hedefliyor.

Berlin’de (Boppstr. 4) yeni-
den açılan İmren Burger 
Berlinlilere hizmet vermeye 
başladı. 
Helal döner ve helal gıdanın 
markası İmren Grill’i, Berlin’in 
her semtinde bulmak müm-
kün.
imren Grill, ürünlerini her 
noktada aynı hijyen ve kali-
tede sunuyor.
Berlin’de Türklerin yoğun 
olarak yaşadığı Kreuzberg 
semtinde hizmete açılan İm-
ren Burger’in işletme sorum-
lusu Mustafa Duran, çekir-
dekten yetişmiş. 

İMREN 
BURGER 
Dualarla 
AÇILDI

Mustafa Duran 1985 yılında 
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 
dünyaya gelmiş. 2003 yılında 
Berlin’e gelmiş. 

Duran açıklamasında; ‘’20 yıldır gastronomi alanında çalışı-
yoruz. Dolayısı ile misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın 
heyecanını hiç kaybetmedik. Çekirdekten yetişmenin verdiği 
tecrübe ile her çeşit Burger, pizza, makarna ve daha birçok 
çeşidimiz ile hizmet vermeye başladık.
Etlerimizi Orpa, tavuk burgerlerimizi ise Tuna markalarından 
alıyoruz. Kısa zamanda online siparişlerimiz ile de hizmeti-
nizde olacağız.  İşletmemiz 11:00 ile 23:00 saatleri arası açık 
olacak. Bütün Berlinlileri en iyi şekilde ağırlamaya hazırız’’ 
dedi.
Açılışın hayırlı olmasını diliyoruz.

Mustafa Duran
çekirdekten yetişme
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Murat Çelik’in kızı Kübra, ibrahim Doğan’ın oğlu 
Selman ile Berlin’in en gözde mekanlarından Altın 
Saray Düğün salonunda evliliğe ilk adımlarını attılar.

MUTLU SON
Kübra ve Selman, Mutluluğa 

ilk Adımlarını Attılar

Düğüne, IGMG Berlin Bölge Başkanı Hasan istanbul, MÜSİAD 
Berlin Başkanı Fikret Doğan, Berlin Hacı Bayram Camii Baş-
kanı Mehmet Dinçer’in yanı sıra Çelik ve Doğan ailelerinin se-
venler iştirak ettiler.

Düğünde Berlin’in yerel sanatçısı 
Mahmut Basri ve ekibinin ilahi-

leri ile dinleyenleri mest etti.
Berlin Mehter takımı düğünde 
birbirinden güzel eserler ses-
lendirdi. Düğünde damada has 

efeler zeybek oyunu oynadılar.
Berlin Hacı Bayram Cami Başka-

nı Mehmet Dinçer, yeni evlilere Türk 
Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Düğün sahibi ibrahim Doğan; ‘’Bu güzel günümüzde bizleri 
yalnız bırakmayan dostlarıma çok teşekkür ederiz’’ dedi.

Murat Çelik - 
          ibrahim Doğan
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ıGMG Berlin Bölge Eğitim Başkanlı-
ğı yaptığı açıklamada; "Berlin Bölge 
Eğitim Başkanlığı bünyesi içinde 
yer alan Qalam Komisyonu, yeni 
Müslüman olankardeşlerimiz için 
bir tanışma toplantısı düzenledi.

Toplantıya 10 yeni iman etmiş kardeşi-
miz katıldı. Ayrıca İslamrat başkanı Bur-
han Kesici ve İslam Federasyonu Baş-
kanı Murat Gül birer konuşma yaparak 
katılımcılara teşekkür etti ve Müslüman 
olmanın ne kadar önemli bir tercih oldu-
ğunu söyledi.
Kur’an-ı Kerim ile başlayan programda 
Berlin Bölge Başkanı Hasan istanbul, 
Berlin Bölge Eğitim Başkanı Hamdi Erer 
ve ekibi ile Qalam komisyonu Sorum-
lusu Ayşe Avcılar da hazır bulundular. 
Yeni müslüman olan kardeşlerimizin 
islamı tanıma hikayeleri duygusal bir 
atmosfer oluşturdu. Bundan sonraki 
süreçte bir araya gelmek ve daha sık 
programlar yapmak suretiyle kardeşli-

ğin pekiştirilmesi hususunda mutabık 
kalındı.
Misafirler, çok hoş ve sıcak bir ortam 
bulduklarını ve bundan dolayı çok mem-
nun kaldıklarını belirttiler. Katılımcıların 
ve misafirlerin duygu ve düşüncelerini 
paylaştıkları toplandı ikramlardan son-
ra sona erdi.

Berlin Bölge Eğitim Başkanlığı olarak, 
Qalam Komisyonu başkanını ve ekibini 
bu güzel ve etkili çalışmalarından dolayı 
tebrik eder nice güzel ve hayırlı çalış-
malara yapacakları katkılarından dolayı 
şimdiden teşekkür ediyoruz’’ denildi.

Berlin Qalam 
Komisyonundan 
"Kardeşler 
Buluşması"

Burhan Kesici Murat Gül

Avrupalı-Türk işletmeler Ağı nETu, Berlin 
Senatosu Ekonomi Daire Yönetimi ile  koope-
rasyonu kapsamında mutat olarak düzenle-
diği Girişimcilik Seminerini bu sene de başa-
rıyla gerçekleştirdi. 

İki bölümden oluşan seminerde nETu üyesi ve 
şirket danışmanı Dilhan Görgün katılımcıları özel-
likle iş kurmanın hukuki şartları, ticari serbesti, 
girişimci kimliği, girişimcilik fikirleri, iş kurma mo-
delleri ve girişimciliğin riskleri hakkında detaylı 
bir şekilde bilgilendirdi. Katılımcılar için ücretsiz 
olan seminerin diğer önemli konuları ise, ideal iş 
kurma planının oluşumu ve eyalet/federal bazda 
girişimcilere yapılan destek ve teşvik programları 
oldu. Yoğun bilgi alışverişinin yaşandığı bu bö-
lümde katılımcılar spesifik olarak kendi branşları 
kapsamında hangi yardımlara başvurabildiklerini 
öğrendiler. 
NETU’nun verdiği öğle yemeğinden sonra katı-
lımcılara nETu Akademisinden sertifikalar veril-
di. Böylece NETU iş dünyasına atılmak isteyen 
gençlere ilk adres olmaya devam ediyor.

NETU’dan Genç Girişimcilere Seminer



50 Kasım 2022

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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www.adacenaze.com     ada-bestattungen@t-online.de

Mustafa Mutlu Tel.: 030 616 25 301
Mobil: 0152 287 87 003
Mobil: 0163 47 38 504

Sonnenallee 114
12045 Berlin
Fax: 030 616 71 959

ADA Islamisches Bestattungsinstitut
Cenaze Nakil ve Defin Firması

Peygamberimizin do-
ğum günü olan Mevlid 
Kandili, şehitlik Camiin-
de yoğun katılımla ihya 
edildi.
Program, akşam nama-
zının ardından Şehit-
lik Camii Din Görevlisi 
Enes Abdullah Cergel’in 
Yasin-i Şerif okumasıy-
la başladı. Türkiye’den 
Kayseri Kocasinan ilçe 
müftüsü Halil uzun, 
mevlid kandili münase-
betiyle “Peygamberimiz, 
cami ve irşad” konulu 
vaazını yaptı. Duanın ar-
dından namaza geçildi.
Namaz sonrasında önce 
hanımlara bayan katın-
da sonra erkelere erkek 
katından sakalı şerif, Şe-
hitlik camii din görevlisi 
Ahmet Bayraktar’ın riya-

Berlin Türk Şehitlik Camii'nde Mevlid Kandili 
ve Sakal-ı Şerif Ziyareti

setinde salavatlar eşliğinde ziyarete açıldı. Sakal-ı şerif 
hakkında bilgi veren Ahmet Bayraktar, Peygamberimizin 
hatırası olan sakal-ı şerifin öneminden ve tarihi sürecin-
den bahsetti. Ziyaret sonunda dua yapıldı. Duygulu an-
ların yaşandığı ziyaretten sonra, sakal-ı şerif salavatlar 
eşliğinde kapatıldı.

Halil uzun
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Urbanstr. 87 • 10967 Berlin
U-Bhf Hermannplatz

Ailece KAHVALTI
yapabileceğiniz
Nezih bir mekan

YENi AÇILDIYENi AÇILDI
Bistro • Cafe • Breakfast
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YENi AÇILDI

· Ailemizde eşimiz, çocuklarımız, akrabalarımız bize güve-
niyor mu ve biz onlara güveniyor muyuz?

· Ticari hayatta insanlar bize güveniyor mu ve bizim iş 
yaptığımız insanlar güvenilir insanlar mı?

· Sosyal hayatta karşılaştığımız insanlara sözlerimizle, 
beden dilimizle güven veriyor muyuz? Hakkımızdaki ilk 
izlenimler güvenilir kişi izlenimleri midir?

Diğer taraftan namaz kılan, oruç tutan Müslüman olarak 
güvenilme problemimiz varsa bu daha acı verici bir du-
rumdur. Çünkü bu durumda bir Müslüman olarak Müslü-
manlara olan güven duygusunu da zedelemiş olmaktayız. 
Bu açıdan güvenilir olmak aynı zamanda toplumsal bir so-
rumluluğumuzdur.

“YAlAn, YAlAnDır.”, “YAlAnın rEnGi 
YOKTur, GünAHı VArDır.”

Güven duygusunu öldüren, kendisine güvenen insanı ha-
yal kırıklığına uğratan sebeplerin başında yalan konuşmak 
gelmektedir. Kur’an’da Rabbimiz açık olarak “Yalandan 
sakının” (Hac Suresi, 30)  ifadesiyle bizleri uyarmaktadır. 
Bugün maalesef yalan, renklendirilerek masum gösteril-
meye çalışılmaktadır. Söylenen yalanlara “Beyaz Yalan”, 
“Pembe Yalan” şeklinde, kılıf uydurulmaktadır. Unutmaya-
lım ki, “Yalan, yalandır.”, “Yalanın rengi yoktur, günahı var-
dır.” Yalan söyleyen bir kişinin ne ailesinde ne çevresinde 
güvenilir olabilmesi mümkün değildir.

Peygamberimizin yalanla ilgili çok ciddi uyarıları ve ya-
lan söyleyenlere karşı ağır ifadeleri vardır.  Rasulüllah, 
en büyük günahları sayarken Allah’a ortak koşmayı ve 
ana-babaya asi olmayı saydıktan sonra yalancı olmayı 
ve yalancı şahitlikte bulunmayı saymıştır(Buhârî, Edeb, 
6). Yine Allah Rasulü, yalan söylemeyi münafıklık işareti 
sayarken(Buhârî, İman, 2/24) sürekli yalan söyleyenle-
rin zamanla kalbinin (manevi olarak) kararacağını ifade 
etmektedir(Muvatta, Kelam, 18).  Diğer bir hadis-i şerifte 
ise Müslümanda bazı olumsuz özelliklerin -istenmese de- 
bulunabileceğini anlatılırken yalan söylemenin asla bulun-
maması gerektiği vurgulanmaktadır(Muvatta, Kelam, 19).

Rabbim bizleri, yalanın her renginden sakınan, güvenen ve 
kendisine güvenilen kullarından eylesin…

Kıymetli Bizim Berlin Okuyucuları!
Bu sayıdaki yazımızda Müslümanlar arasında adeta kana-
yan bir yara olan güven meselesine değineceğiz.

Allah’ın doksan dokuz ism-i şerifinden birisi olan el-Mümin 
ismi, “Kendisine güvenilen, ona sığınanlara emniyet ve gü-
ven veren, gönülleri rahatlatan yegâne zat” demektir. Rab-
bimiz, kullarına da bu özelliğinden ikram etmiştir. Bundan 
dolayı insanların içinde güven duygusu mevcuttur. İnsan-
lar güvenmek ve güvenilmek isterler.

Müminin en temel vasıflarından birisi güvenilir olmaktır. 
Mümin, sözüyle, davranışlarıyla çevresindeki insanlara 
Müslüman veya gayri müslim olsun güven veren insandır. 
İnsanlara örnek olan peygamberlerin zorunlu beş temel 
özelliğinden bir tanesi olan “Emanet” yani “toplumun en 
güvenilir insanı” olma sıfatı da güvenilir olmanın önemini 
bize hatırlatan bir husustur. Rasulüllah (s.a.v.) bizim için 
güvenme ve güvenilir olma konusunda da en güzel örnek-
tir. Mekkeli müşrikler bir taraftan Peygamberimize karşı 
mücadele ederken diğer taraftan en kıymetli mücevher-
lerini Efendimize emanet ediyorlardı. Biz de buradan ha-
reketle şu soruyu kendimize sorarak güvenirliğimizi test 
edebiliriz.

MüSlüMAnın GüVEnirliK TESTi

“insanlar, ailesini, evini-arabasını, malını-mülkünü gönül 
huzuruyla, aklında acabalar olmadan bize emanet edebi-
liyorlar mı?” Eğer bu soruya vicdanımızla “Evet” diyebili-
yorsak bilelim ki biz güvenilir bir müminiz. Ancak “Evet” 
diyemiyorsak veya tereddüt ediyorsak güvenilir olma ko-
nusunda sıkıntımız var demektir.

Bu soruları değişik alanlarda da kendimize sorabiliriz.

GÜVENEN VE 
GÜVENİLEN MÜMİN

Eğitimci / Yazar
AHMET BAYrAKTAr
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Berlin İslam Federasyon’u Başkanı Murat Gül, Ensar Camii’nde Cemaate Seslendi:

‘İmkânımız varsa, 
yardım etmek 

mecburiyetindeyiz’’
Cuma namazlarını fırsat bul-
dukça Berlin’in çeşitli semtle-
rinde bulunan farklı camilerde 
kılmayı seviyorum. Yolumuz bu 
hafta Ensar Camii’ne (Spanda-
uer Damm 40) düştü. 
Dostların varlığı ve kardeşliği 
çok değerli. ‘Menderes abi hoş 
geldin. ne güzel bir ziyaret...’ 
Hem idarecilerle hem de cema-
atten kardeşlerimiz ile kucakla-
şıyoruz.
Cuma namazını Berlin İslam 
Federasyon’u Başkanı Murat 
Gül Hoca kıldırdı. Sohbetinde 
Berlin İslam Federasyonu’nun 
çalışmaları hakkında bilgi ver-
di. Gül; ‘’Almanya’da yaşayan 
Müslümanlar olarak ihtiyaç 
sahibi kim olursa olsun din, ırk, 

cinsiyet ayrımı yapmaksızın 
yardım edecek imkânımız var-
sa, yardım etmek mecburiye-
tindeyiz’’ dedi.
Namazın ardından cemaatle 
tokalaştık ve her zaman yap-
tığımız gibi hatıra fotoğrafı al-
mayı unutmadık. Ensar Cami 
Başkanı Mustafa Demirel kar-
deşim çalışıyordu. Kendisini 
göremedik ama Ensar Camii 
idarecileri çay ve sıcak sıcak 
lahmacun ikram ettiler.
İslam Federasyonu Başkanı 
Murat Gül; ‘Menderes kardeşim 
bu günlerde bizleri takip ediyor-
sunuz...’ diyerek bana takıldı. 
Ben de ‘Hocam demek ki İslam 
Federasyonu Başkanı Murat 
Gül hocamız çalışıyor. Bizlerde 

haberlerini yapıyoruz...’ diyerek şakalaştık. En önemlisi 
kardeşlerimiz ile birlikte olmak ve dertleşmek. 

Murat Gül - Menderes Singin - Yakup Yıldırım
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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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YTB Edirne Koordinasyon Ofisi’nin açılış programında 
konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB’nin yaptığı 
faaliyetlerle Balkanlar ile Türkiye’yi birbirine bağladı-
ğına dikkat çekti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ta-
rafından yurt dışında yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba 
topluluklar ile ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğren-
cilere yönelik görev ve hizmetleri yurt içinde daha etkin daha 
hızlı ve eş güdümlü bir şekilde gerçekleştirmek üzere tesis 
edilen “YTB Edirne Koordinasyon Ofisi”in açılışı yapıldı.
Edirne Koordinasyon Ofisi'nin faaliyetleri düzenlenen prog-
ramla anlatıldı. Açılış etkinliğine; Edirne Valisi Hüseyin Kür-
şat Kırbıyık, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan, 
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, İskeçe Seçil-
miş Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü 
ibrahim şerif, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyo-
nu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Batı 
Trakya'dan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürle-
ri, siyasi parti temsilcileri, Edirne'de öğrenim gören uluslara-
rası öğrenciler, Balkan ülkelerinden dernek temsilcileri ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Program kapsamında düzenlenen yemek etkinliğinde konu-
şan YTB Başkanı Abdullah Eren Edirne'de ofis açarak önemli 
bir eksikliği giderdiklerine dikkat çekti. Açılan ofisle Balkan 
coğrafyasına daha yakın olduklarının altını çizen Eren, “Bal-
kanlara özel projelerimizi buradan koordine etmeye devam 
edeceğiz ve Edirne'deki uluslararası öğrencilerimize yönelik, 
kendi imkanlarıyla gelenler de dahil uluslararası öğrenci aka-
demileri yapacağız.” dedi.
YTB’nin yaptığı faaliyetlerle Balkanlar ile Türkiye'yi birbirine 
bağladığına dikkat çeken Eren, “Küresel siyasetin uluslararası 
konjonktüründe Türkiye yapmış olduğu çalışmalarla sadece 
Türkiye için değil yakın coğrafya için de bir istikrar unsurudur. 
Bunun da en başında Balkan ülkeleri geliyor” dedi.
YTB'nin ortaya çıkışının büyük bir stratejinin parçası oldu-
ğunu bildiren Eren şunları kaydetti: “Devletimiz son 20 yılda 
Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dö-
neminde dış politikada bir paradigma değişimine, kültürel ve 
eğitim diplomasisi anlamında bir atılıma yöneldi. Bu süreç 
içerisinde devlet olarak da devletin ilgili kurumları olarak da 

bizler öğrendik, neyi öğrendik? Küresel bir aktör olabilmek 
için belli alanları da boş bırakmamamız gerektiğini görmüş 
olduk. Bunların başında, YTB açısından baktığınızda yurt 
dışında yaşayan vatandaşlarımız geliyor. Biz kurum olarak, 
bizlere çizilen, sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği misyon 
doğrultusunda; 'nerede bir vatandaşımız varsa oradayız' şi-
arıyla çalışmaya gayret ediyoruz. Yurtdışındaki vatandaşla-
rımızı yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz, insan odaklı bir 
yaklaşım içerisinde onların yanında olduğumuzu belirtmeye 
çalışıyoruz”
Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ise Edirne'nin çeşitli kül-
türlerin bir arada yaşadığı kıymetli bir şehir olduğunu söyle-
di. Trakya Üniversitesinde gönül coğrafyasından öğrencilerin 
eğitim aldığını bildiren Kırbıyık, “İnşallah sizleri öğrencilik ha-
yatınız boyunca bu kadim şehirde en iyi koşullarda ağırlayıp, 
en iyi koşullarda üniversitemizde eğitim verip mezun etmeyi 
ümit ediyoruz.” dedi.
Edirne'de YTB'nin bir ofisinin açılmasının önemine işaret 
eden Kırbıyık, “Sizden gelecek her türlü talebe açık olacak bir 
ofis olacak. Sizin burayı etkin kullanmanız, yoğun kullanma-
nız, her türlü sosyal, kültürel ve diğer faaliyetler için bir arada 
bulunmanız bizi mutlu edecektir.” diye konuştu.
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK 
Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'nin Balkanlar 
için hala payitaht olduğunu vurguladı.
Edirne'de YTB ofisinin açılmasının çok kıymetli olduğunu be-
lirten Aksal, “Çok kıymetli öğrenci kardeşlerimize de yeni bir 
mekan, yeni bir ev kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Üç Şerefeli Cami'nin gölgesinde, Fatih Sultan Mehmet Han'ın 
eğitim gördüğü medresenin yakınında inşallah daha büyük 
başarılara imza atarsınız.” dedi.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de YTB'nin 
Edirne’de bir ofis açmasını önemsediklerini belirtti. Trakya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversi-
te olarak gönül coğrafyasından gelen öğrencileri bağırlarına 
bastıklarını söyledi.

 

YTB Edirne Koordinasyon Ofisi'nin Açılışı 
Gerçekleştirildi
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Artık iş bulmak daha kolay! 
Almanya nitelikli iş gücü açı-
ğını kapatmak için devrim 
gibi bir yeniliğe gitti. ABD’de 
yeşil kart (green cart) siste-
mine benzetilen fırsat kartı 
ile işçi alımı yapılacak. Fırsat 
Kart ile bireyler Almanya’da 
daha hızlı ve kolay iş bulma 
fırsatı elde edecek. Fırsat 
Kartı’na sahip olabilmek için 
4 şarttan 3’ünü yerine getir-
mek gerekiyor. İşte şartlar ve 
en çok aranan meslek grup-
ları… 
Uzun süredir iş gücü açığını 
kapatmak isteyen Almanya 
göçmen yasasını değiştiri-
yor. Kalifiye iş gücü eksikli-
ğine dair çalışmalar üreten 
Alman hükümeti, Türkçe’ye 
“fırsat kartı” olarak çevrile-
bilecek “Chancenkarte”ı ha-
yata geçirmeye hazırlanıyor. 
Bu kart Avrupa Birliği (AB) 
dışından kalifiye iş gücü-
nün Almanya’da çalışmasını 
mümkün kılacak. Yeni ya-
sayla “fırsat kartı” dönemi 
başlayacak. 

Fırsat Kart almak için 
hangi şartlar gerekiyor 

Çalışma Bakanı Hubertus 
Heil, Almanya’nın planla-
dığı “fırsat kartı”na ilişkin 
planlarını duyurdu. Bu kart 
sayesinde, yabancı kalifi-
ye çalışanlar, herhangi bir iş 
teklifi olmasa da Almanya’ya 
gelerek çalışma şansı elde 
edecek. Bu çerçevede bir 
puanlama sistemine tâbi tu-

tulacak olan adaylarda, belir-
lenen dört şarttan en az üçü-
nü yerine getirmiş olma şartı 
aranacak. 
işte fırsat kartına sahip 
olmak için istenen şartlar: 
üniversite diploması veya 
mesleki beceriler 
En az üç yıllık meslek 
deneyimi 
Almanca bilgisi veya 
Almanya‘da önceden 
yaşamış olmak 
35 yaşının altında olmak. 
Fırsat kartının dört şarttan 
üçünü yerine getirenlere ve-
rilmesi planlanırken kartın 
yapısı hükümet tarafından 
belirlenecek. 
Fırsat kartı puanlama sis-
temine tabi tutulacak ve AB 
vatandaşı olmayanların göç 
edip edemeyeceğine dair be-
lirli kriterleri olacak. 

Almanya'da Fırsat Kart 
Devreye Giriyor 

Almanya nitelikli işçi yeter-
sizliğini aşmak için yabancı 
vasıflı işçilerin ülkeye göç et-
mesini kolaylaştırma planını 
açıkladı. Fırsat Kart’ı ile bi-
reyler Almanya’da daha hızlı 
ve kolay iş bulma fırsatı elde 
edecek. 
Almanya nitelikli işçi açığını 
kapatabilmek için değişikliğe 
gidilen göç yasasıyla Alman 
hükümeti bireylerin iş bul-
masını kolaylaştıracak fırsat 
kart hazırlıyor. Hali hazırda 

iş arayanlar için Almanya’nın 
bir vize seçeneği mevcut. 
Fırsat kartı ise Almanya’da iş 
bulmak isteyenler için; onay-
lanmış bir iş teklifi olmasa da 
Almanya’ya gelmelerine izin 
verecek çok daha kolay ve 
hızlı bir sistem olacak. 
Deutsche Welle Türkçe’nin 
Alman basınından aktardığı 
habere göre, yeni sistemle 
fırsat kartına sahip olanla-
ra belirli bir süre için iş ara-
mak veya eğitim almak üzere 
Almanya’ya gelmesine izin 
verilecek. Bunun için her yıl 
ihtiyaca göre kota belirlene-
cek. Almanya hükümeti ta-
rafından tanınan bir yeterlilik 
belgesi gösterenler “fırsat 
kartı” için gerekli şartları yeri-
ne getirmiş olacak. Ayrıca di-
ğer insanlara da Almanya’ya 
gelme şansı verilecek. Buna 
göre, puanlama sistemi ge-
tirilecek ve ilgili puan sistemi 
dört kriterden oluşacak. 
Hükümet tarafından hazırla-
nan, Make it in Germany site-
si Almanya’ya çalışmak veya 
okumak için gelmek isteyen-
ler için yol göstermeyi hedef-
liyor. Sitede Türkçe dahil bir-
çok dilde bilgi yer alıyor. 

iş BulAMAYAnlAr GEri 
DönECEK 

İşgücündeki talebe göre, ve-
rilen kart sayısı Alman hü-
kümeti tarafından yıldan yıla 
sınırlandırılacak. Kriterleri 
karşılayanlar iş aramak için 
Almanya’ya daha kolay ge-
lebilecek. Buradaki önemli 

faktör, Almanya’da iş arayıp, 
bulabilmek. Eğer iş bulamaz-
sa kart sahibi bir süre sonra 
Almanya’dan ayrılmak zo-
runda. 
Bazı yönleriyle ABD’deki Yeşil 
Kart’a benzetilse de, araların-
da önemli bir fark var. ABD’ye 
doğrudan Yeşil Kart ile girile-
biliyor. Kart sahibi orada ça-
lışmak zorunda değil. Fakat 
fırsat kartı Almanya’da iş 
bulmaya hizmet ettiği için iş 
bulamayanlar Almanya’dan 
ayrılmak zorunda kalabilir. 
Çalışma Bakanı Heil, kartla-
rın dağıtımında belirli kısıtla-
maların söz konusu olacağı-
nın da altını çizdi. Buna göre, 
her yıl, iş piyasasının ihtiya-
cına göre belirli sayıda kart 
verilecek. Dolayısıyla “fırsat 
kartı”nın sınırsız bir dağıtımı 
söz konusu olmayacak. 
Çarşamba günü Batı Alman 
kamu yayın kuruluşu WDR’e 
konuşan Heil, “Kalifiye göç 
ve bürokrasiden arındırılmış 
bir süreçten bahsediyoruz. 
O yüzden, fırsat kartı alan 
kişilerin Almanya’ya geldik-
lerinde giderlerini kendileri 
karşılayabilecek olmaları çok 
önemli” ifadelerini kullandı. 

Almanya Yabancı işçileri
Çekmek istiyor 

Ülkenin çalışma bakanı Hu-
bertus Heil ve İçişleri Ba-
kanlığı Bakanı Nancy Faeser, 
geçtiğimiz günlerde iş gaze-
tesi Handelsblatt için yaz-
dıkları makalede “Akıllı in-

Almanya’da çalışmak isteyenlere 
‘Fırsat Kart’ müjdesi!  
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sanları çekmek istiyorsak, onlara basit 
süreçlerden daha fazlasını sunmalıyız. 
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve 
Avustralya gibi ülkelerle vasıflı iş gücü 
arayışında rekabet ediyoruz” açıklama-
larında bulundular. 

En ÇOK HAnGi SEKTörDE 
iş GüCünE iHTiYAÇ VAr? 

Sitede hangi sektörlerde nitelikli iş gü-
cüne ihtiyacın yüksek olduğu listeleni-
yor. İşte o branşlar: 
Hemşire ve bakıcı: Hasta bakımı, yaşlı 
ve çocuk bakımı 
Doktor 
Mühendis: endüstriyel bir bölge olarak 
her sektörden ihtiyaç duyuluyor. Oto-
masyon teknolojisi, inşaat, mimarlık, 
otomotiv sanayi - elektrikli ulaşım ve 
sürücüsüz ulaşım dahil, yenilenebilir 
enerjiler, çevre koruma ve yapay zeka 
BT uzmanları: Yazılım geliştirme, uygu-
lama destek, IT güvenliği, veri bilimi 
Bilim insanları: Biyoteknoloji, kimya, 
enerji ve çevre mühendisliği, eczacılık, 
fizik 
zanaatkarlar: İnşaat ve gelişim, metal 
ve elektronik, ahşap ve plastik, endüst-

riyel temizlik, el yapımı gıda ürünleri, 
sağlık ve kişisel bakım, grafik tasarım, 
giyim, tekstil ve deri endüstrisi 
Hizmet sektöründe çalışabilecek pro-
fesyoneller 
Almanya İstihdam Araştırmaları Ensti-
tüsü veya IFO, ülkenin 1.74 milyon açık 
pozisyonu olduğunu bildirdi. Münih 
merkezli kuruluş, Temmuz ayında işçi 
sıkıntısının, anket yaptığı 4 bin şirketin 
yaklaşık yüzde 50’sini etkilediğini ve 
çoğu, bunun sonucunda üretimi azalt-
tıklarını ve bunun da enflasyonu artırdı-
ğını söyledi. 
IFO, en çok hizmet sektörünün zarar 
gördüğünü söyledi. Ayrıca, eğitimli mü-
hendis, bilgi teknolojisi uzmanları ve 
mekanikçi sıkıntısının yanı sıra depo-
lama sektörü, imalat ve perakende sek-
törlerinde vasıflı işçi sıkıntısı olduğunu 
söyledi. IFO yaptığı bir ankette Alman-
ya’daki imalat şirketlerinin Nisan ayın-
da yüzde 38 oranında yaşadığı kalifiye 
işçi sıkıntısı, Temmuz ayında yüzde 43’e 
yükseldiğini tespit etti. 

SiTEDE TürKÇE BilGilEr DE 
YEr AlıYOr 

Hükümet tarafından hazırlanan, ‘’Make 
it in Germany’’ – Almanya’ya çalışmak 

veya okumak için gelmek isteyenler için 
yol göstermeyi hedefleyen bir internet 
sitesi. Bu hedef grup için Almanca, İngi-
lizce, Fransızca, İspanyolca, Türkçe gibi 
birçok dilde kısa ve genel bilgi sağlıyor. 
Çok dilli bu internet sitesi, vize forma-
liteleri, mesleki nitelikleri tanımlama, iş 
piyasası, iş başvurusu, iş sözleşmeleri, 
iş görgü kuralları, iş kurma, ikili eğitim 
sistemi, eğitim ve araştırma, dil kursları 
ve entegrasyon hakkında zengin bilgiler 
sunuyor. Ayrıca, basit ve temel ihtiyaç-
lardan, bir daire kiralamaya kadar Al-
manya’daki günlük yaşam hakkındaki 
ipuçları ve adresleri de burada bulunu-
yor. 
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HELAL
olsun,

ŞİFA
olsun
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IGMG Genel Merkezde gerçekleşen Ye-
tişkin Eğitim Kursları ve Sosyal Proje 
yarışmasına Berlin Bölge elemelerinde 
birinci olan Mariendorf Şubesi Kadınlar 
Teşkilatı Eğitim Başkanlığı ukdesinde 
yürütülen çalışmada yerini aldı.
Birbirinden güzel Sosyal Proje tanıtımları 
seyircileri ile buluştu. 
Kadın Kollarından yapılan açıklamada;
"Berlin Kadınlar Teşkilatı Başkanı neba-
hat Kartal ve Eğitim Başkanı rahiye Epli 
hanımefendiye başarılı çalışmalarından 
dolayı teşekkür ediyoruz."

IGMG Berlin 
Bölgesi’ni 
Mariendorf 
Şubesi 
Temsil Etti
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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

Burhan Kesici Murat Gül

Berlin Hacı 
Bayram'da 
Açık Kapı 
Günü

Berlin’in Wedding semtinde kendi 
mülkünde Müslümanlara hizmet 
veren Hacı Bayram Camii açık kapı 
gününde her yıl olduğu gibi Alman 
misafirlerini konuk etti.

Hacı Bayram Camii Başkanı Meh-
met Dinçer etkinlik hakkında yap-
tığı açıklamada;
"Açık Cami Günü 1997 yılından 
beri her sene 3 Ekim tarihinde 
gerçekleştiriliyor. Etkinlik 2007 
yılından beri Müslümanlar Koordi-
nasyon Konseyi (KRM) tarafından 
icra ediliyor. Almanya genelinde 

1000’in üzerinde caminin katıldığı etkin-
likte konuklara karşılıklı tanışma ve fikir 
alışverişinde bulunma imkânı sunuluyor. 
Misafirlerimizi güllerle karşıladık. Sıcak 

çay sohbetlerimizde İslam’ın hoş gö-
rüsünü anlattık. Alman komşularımızın 
İslam hakkındaki sorularını cevapladık" 
dedi.
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Dernek Başkanı Fevzi Mercan 
yaptığı açıklamada;
‘’Aziziye camisi olarak gerçek-
leştirdiğimiz ve geleneksel hale 
gelen açık camii günümüzde 
bugün Alman komşularımıza 
hem kendimizi hem de dinimizi 
tanıttık. Kur’an-ı Kerim tilaveti 
ve Almanca tercümesinin ardın-
dan selamlama ve hoş geldiniz 
konuşması yapıldı. Daha sonra 
Alman komşularımızın sorula-
rına cevaplar verildi. Yoğun bir 
katılımla gerçekleşen programa 
emeği geçen ve rehberlik yapan 
bay-bayan kardeşlerimize te-
şekkür ediyoruz’’ dedi.

Aziziye Camii, Alman Komşularını 
Ağırladı

ıGMG Berlin Bölgesi 
Kadınlar Teşkilatı Sos-
yal hizmetler başkanı 
Meral Sözen’in taki-
binde Cenaze Semine-
ri düzenledi.

Yapılan açıklamada;
"Semineri Genel Merkez KT 
Hac Umre başkanı ve Hos-
bist çalışmaları sorumlusu 
narin Yalçın hanımın çok 
önemli ve değerli sunumu, 
vefat öncesi ve sonrasında 
günümüzde bilmediğimiz 

veya yanlış bildiğimiz birçok 
konuya değinmesi ayrıca 
çok ilgi gördü.

Bölge salonumuzda gerçek-
leştirdiğimiz seminerimize 
katılan bölge kadın kolları 
başkanımız nebahat Kar-
tal, bölge yönetim kurulun-

daki kardeşlerimiz ve tüm 
misafirlerimizden Allah razı 
olsun. Ayrıca, seminerimize 
katılan 35 kardeşimize katı-
lım belgelerini taktim ettik’’

IGMG Berlin Bölgesi Kadınlar Teşkilatı, 
Seminer Düzenledi
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Almanya’da geleneksel Türk Okçuluğu-
nun öncüsü konumundaki Kemankeş 
Germania geleneksel hale getirdiği ve 

Türk okçuluğunun geleneksel hedefi 
olan‚ Puta‘nın ismini verdiği turnuvası-
nı 2022’de yine büyük bir katılımla ger-
çekleştirdi. 
Kemankeş Germania sporcularının ya-
nısıra Berlin ve Hamburg’tan çeşitli der-
nek sporcuları turnuvaya iştirak etti. 
Harika bir sonbahar gününde yapılan 
turnuvada heyecan dolu güzel anlar ya-
şandı. Yine Kemankeş Germania tüm 
kategorilerde büyük başarı elde etti. 
Yarışmada başarı gösteren sporculara 
madalya, sertifika ve çeşitli hediyeler 
verildi.
Berlin ve Almanya’da birçok spor da-
lında yeni nesil, genç sporculara ulaş-
mada dernekler sorunlar yaşarken, Ke-
mankeş Germania ciddi ve profesyonel 
çalışmaları ile ilgi çekmekte. Bu turnuva 
da çocuk ve genç sporcuların, kız ve er-
kek olmak üzere büyük bir istek ve mut-
lulukla yarıştıkları gözlemlendi.
Kemankeş Germania Başkanı Mu-
zaffer Türk: ‘’Tüm sene boyunca yeni 
başlayanlar için 6 kurs açtık. Her ayın 
son pazar günü deneme kurslarımıza 
bu sene içerisinde şimdiye kadar 120 
kişi katıldı. 5 yaşında 77 yaşına kadar 
sporcularımız bulunmaktadır. 2021’de 
ilk kez federasyona Türk atış tekniğini 

resmi olarak tanıttıktan sonra 2022’de 
Berlin Brandenburg Atıcılık Federasyo-
nu SVBB’nin turnuvalarında derneğimiz 
büyük başarılar elde etti ve 16 Eyalet 
şampiyonu ile bir o kadar da eyalet ikin-
cisi ve üçüncüsü çıkardık.
2022 spor yılımızı yine geleneklerimiz-
de olduğu gibi bir sonbahar günü Ruz-i 
Kasım turnuvası ile sonlandırdık. Ke-
mankeş Germania bir tarafta dernek 
olarak kendi faaliyetlerini sürdürürken 
hem federasyon nezdinde hem de çe-
şitli dernekler nezdinde başparmak tek-
niği ile atış tekniğini tanıtmaya davam 
ediyor’’ dedi.

Kemankeş 
Germania 
3. Puta 
Turnuvası

Haber ve Reklamlarınız için

MENDERES
SiNGiN

Mobil: 0163 -70 77 300 • E-Mail: menderessingin@gmail.com
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T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet 
Başar şEn’in katılımlarıyla, 
Berlin Eğitim Müşavirliği ile 
Hamburg Eğitim Ataşeliği-
nin koordinesinde gerçek-
leştirilen Vı. Almanya Eğitim 
Değerlendirme ve Planlama 
Çalıştayı tamamlandı.

6. Berlin Eğitim Değerlendirme ve Planlama 
Çalıştayı Tamamlandı

Almanya’da yürütülen eğitim 
öğretim faaliyetleri ile ilgili 
konuların ele alındığı çalıştay 
iki gün sürdü.

Çalıştayda, Almanya’da gö-
rev yapan Berlin Eğitim Mü-
şaviri Vekili Sayın Prof. Dr. 
Erdal Tanas Karagöl, Eğitim 

Ataşelerimiz ile koordinatör 
öğretmenlerimiz hazır bulun-
du.
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Wir beraten Sie gerne!

(030) 398 85 216
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Berlin’in Schöneberg semtinde, 
Berlin İslam Federasyonuna bağ-
lı olarak hizmetlerini sürdüren 
Emir Sultan Camii aynı zamanda 
bir okul. Binin üzerinde talebenin 
eğitim gördüğü cemiyette minik 
öğrencileri de var.
Emir Sultan Camii imam-Hatibi 
önder Koç yaptığı açıklamada;
Berlin Emir Sultan cemiyeti olarak 
1000 öğrencimizle cemiyetimizde 
4-5 yaş anasınıfı, 6-12 yaş arası 
Kur’an Kursu, orta öğretim, genç-
lik ve yetişkin cemaate yönelik 
hafta içi dersler, sohbetlerimiz ev 
sohbetlerimiz ile birçok alanda 
hizmet vermekteyiz" dedi.

Emir Sultan 
Camii’nin 
Her Yaştan 
Talebesi 
Var

Aylık Haber & Reklam Dergisi

Haber ve 
Reklamlarınız için

MENDERES
SiNGiN

0163 -70 77 300
menderessingin@gmail.com
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Banzai Klübü Başkanı Veysel Bugur yaptığı açıklamada;

Bugur Kardeşlerin 
Büyük Başarısı

"Gizem Bugur, Seden Bugur, Fortesa Orana ve Selin ışık’tan 
oluşan Banzai Bayan takımı yarı final maçında Hamburg’un 
Saiko takımını 2:1 yenerek finale kaldı. Finalde de Bushido 
Waltershausen takımını 2:0 yenerek 2022 yılının Karate lig 
şampiyonu oldular. Böylelikle Bayanlar Bundesliga takımı 
şampiyonu olmayı başardı!

Gecen yıl elde edilen üçüncülükten sonra bu sene Şampi-
yon olmayı basardılar. 

BüYüK  BASArı
Bu yıl da büyüklerde de Almanya Şampiyonu olan kız kar-
deşler, böylece bu sene çifte şampiyon olmayı başardılar.
Ayrıca yapılan 21 yaşaltı 50 kg bayanlarda Seden Bu-
gur favori olarak girdiği yarışmada Büyüklerdeki Almanya 
Şampiyonluğu’na bir de 21 yaşaltı Almanya Şampiyonluğu 
ekledi" dedi.
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Sözde değil özde
HELAL
ŞOKSUZ
KESİM
İslami usüllere 
göre kesim
yapılır

Hauptstrasse  150 • 10827 Berlin
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2022 Mevlidi Nebi haftası mü-
nasebetiyle Şehitlik camiinde 
‘Hz. Peygamber, Cami ve irşad’ 
konulu konferans programı yapıldı. Programa Türkiye’den 
Kayseri Kocasinan ilçe müftüsü Halil uzun konuşmacı olarak 
katıldı.
Program Şehitlik camii konferans salonunda Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı. Akabinde Dini danışma kurulu başkanı 
Emre şimşek açılış konuşması yaptı.
Sonrasında Kocasinan ilçe müftüsü Halil uzun, ‘Hz. Peygam-
ber, Cami ve irşad’ konulu sunumunu gerçekleştirdi. Hediye 
takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından yatsı namazına 
geçildi. Program yatsı namazının ardından sona erdi.

Berlin Türk Şehitlik Camii'nde "MEVLiDi NEBi   
      HAFTASI" Programı Yapıldı

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

Halil uzun

Emre şimşek
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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

Wefa’dan 
Bizim Berlin 
Dergimize 
Plaket
Wefa Berlin müdiresi rahiye Epli;

"Sayın Bizim Berlin Dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Menderes Singin, Wefa yar-
dım derneğimizin hafta sonunda düzen-
lemiş olduğu ‘6. Wefa Geleneksel Çocuk 
şenliği’ programına verdiğiniz destekten 
dolayı teşekkür ederiz" açıklamasında 
bulundu.

Menderes Singin açıklamasında; 

‘Wefa yardım derneği Berlin’de çok başa-
rılı bir çocuk şenliği düzenledi. Bu güzel 
organizeye emeği geçen herkese teşek-
kür ediyoruz. Dergimizde, hayır kurum-
larının çalışmalarına yer vermeye devam 
edeceğiz. Bu plaketi çok kıymetli Bizim 
Berlin okurlarımız adına alıyorum’’ dedi.
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► Çorbalarımız ► Yemeklerimiz
► Lahmacunumuz ► Tatlılarımız
► Has Türk Çayı...

YAPRAK
DÖNER'iMe

şhu
r

K AHRAMAN  RESTAURANT
K AHRAMAN  RESTAURANT

Beussel Straße 17 • 10553 Berlin

Berlin'de Yeni Lezzet Mekanı
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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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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

Komşum ömer Palabıyık kardeşi-
min kızı Emine, Safet Halil’in oğlu 
Muhammed ile Ballhaus Pankow 
düğün salonunda dünya evine gir-
diler.

Muhammed 
& Emine’nin 
Mutlu Günü

Her iki ailenin dostlarının iştirak 
ettiği düğün, yemek ikramı ve takı 
merasiminin ardından geceni geç 
saatlerine kadar devam etti.
Yeni bir yuva kuran gençlerimizi 
tebrik ediyoruz.
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Berlin’in sevilen simala-
rından idris Atış ve Millî 
Görüş Berlin Teşkilat-
larında uzun yıllar ho-
calık vazifesini sürdü-
ren zeynep Atış’ın kızı 
Eğitimci Büşra,  benim 
moral kaynağım Yakup 
şengül kardeşimin oğlu 
Mevlâna Camii eski 
gençlik başkanı Burak  
ile Sultan Event Center 
düğün salonunda evli-
liğe ilk adımlarını attılar.

Düğüne, IGMG Berlin Bölge Başkanı Hasan istanbul, Mariendorf Cemiyet 
Başkanı Ahmet Atış, Alperen Ocakları Başkanı Ali şen, Aziziye Camii Baş-
kanı Fevzi Mercan ve çok sayıda seçkin davetliler katıldı.
İki ailenin mutlu gününde davetliler düğün salonuna sığmadı. Yuva kuran 
kardeşlerimize ömür boyu mutluluklar dileriz.
 

Büşra ve Burak evliliğe 
ilk adımlarını attılar

Berlin'de Güzel bir Düğün
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Kuzey Berlin’de bulunan cami-
lerin başkanları Hacı Bayram 
Camiinin ev sahipliğinde bir 
araya geldi.
Hacı Bayram Camii Başkanı 
Mehmet Dinçer yaptığı açıkla-
mada;
‘’İlk buluşmamızı gerçekleştir-
diğimiz bu toplantımızda; ta-
nışma, kaynaşma ve kardeşlik 
duygularımızı vurgulamaya 
gayret edildi.
Allah’ın rızâsını kazanma ve 
gökkubbede hoş bir sada bı-
rakabilmenin ortak amacımız 
olduğunun şuurunu tazeler-
ken, ortak sorunlarımızın ol-
duğunu ve bu noktada çözüm 
üretmenin elzem olduğunu bir 
kez daha anladık.

Bu bölgede yaşayan İslam top-
lumu olarak, müslümanlara ait 
kabristanların olması, çocukları-
mızın okullarında çifte standart 
olmaması ve ayrımcılık gibi karşı-
laştığımız yerel ortak sorunlarımız 
noktasında beraber hareket etme-
nin gerekliliğini ifade edildi.
Teşrif eden değerli başkanlarımıza 
fikir beyanları ve katılımlarından 
dolayı teşekkürlerimizi arz ederiz’’ 
dedi.

Başkanlar, 
Hacı 
Bayram’da 
Buluştu

Katılan Camiler:
Eyüp Sultan camii :  Ali şen
Yunus Emre Camii :  Kenan Kurtbecer
Akşemseddin Camii :  ilyas Kara
S. Abdülhamid Camii :  necmettin özçelik
Süleymaniye Camii :  Tunahan Yaylacı
Mescidi Aksa Camii :  Hakan Aslan
Turgut Alp Camii :  Suat Bey
Koca Sinan Camii :  Mustafa Bey
Medine Camii :  Dursun Yaşat
Ayasofya Camii :  Sefa Demirhan
Akşemseddin Gençlik :  Turan şahan
Selimiye Camii :  Mücahit şahin
lübars Camii
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75 ülke ve 1.105 sporcunun yer 
aldığı Serie A turnuvası Kocaeli’de 
şehit recep Topaloğlu spor salo-
nunda yapıldı.
Bu, yaklaşmakta olan Avrupa ve 
Dünya Şampiyonaları ile 2023’teki 
Avrupa Oyunları için önemli bir 
puan turnuvasıdır.
Almanya Milli Takımı’nda forma gi-
yen Gizem Buğur, Türkiye’den milli 
dövüşçü Esra Karabağ’a karşı ver-
diği mücadele sonrası Polonyalı, 
İranlı, Boşnak ve Ukraynalı rakiple-
rine karşı maçlarını kazandı ve yarı 
finalde Türkiye’den bir sonraki dö-
vüşçü Damla Ocak ile karşı karşıya 
kaldı. Dövüş süresinin sonuna ka-
dar büyük mücadele ortaya koyan 
Gizem bu maçıda 2:2 ve senshu’su 
ile kazandı. 
Gizem, Finalde Cezayirli rakibine 
karşı da çok iyi başladı ve ne yazık 
ki geniş bir hareketin ardından ge-
reken puanı hakemler tarafından 
verilmedi. Final maçı 2:5 sona erdi. 
Gizem, hak ettiği gümüş madalya-
yı böylesine büyük bir turnuvada 
kazandı. Gizem için çok büyük bir 
başarı. Amine Boulares Polonya-
lı rakibe karşı ilk maçını kazandı 
ve Kazakistan'lı rakibine yenildi. 
İngiliz’e karşı ropasajın ilk maçını 
kazandı ve burada ropsajda 2. Ami-
ne Tai Pek’li rakibine karşı kaybetti 
ve yine de 9. oldu.
zelal Erdoğan ilk turu Cezayirli raki-
bine karşı ilk mücadelesini kazan-
dı. Ancak ikinci turda Chinese Tai 
Peh’li rakibine yenildi.

Banzai 
Sporcuları 
Turnuvaya 
Katıldı

Selin ışık, İranlı ilk rakibine ilk maçını 
9:1’lik üstün bir skorla kazandı, ancak sa-
katlığı nedeniyle mücadeleye devam ede-
medi. Ne yazık ki onun için çok daha faz-

lası mümkündü. Madalya yarışmasında 
Mısır birinci olurken, onu Türkiye ve İran 
izledi. Almanya, ulusal sıralamada 12. sı-
rada yer alıyor.
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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


