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HABER

Aktüel

DenizBank AG

iftarda buluşturdu

AMBURG - 1996’da
H
kurulduğu günden bu yana,
Avusturya ve Almanya’daki

Terapiyi hafife
almayın

Selahattin Özdemir
EİLBRONN- Çok sayıda başarıya imza

H
atan Uzman Sosyolog ve Aile Danışmanı
Nebiye Deniz, terapinin tedavide önemli rolü
olduğuna işaret ederek bilinçli hareket etmenin önemine işaret çekti. Terapi çok önemli
diyen Deniz şu konulara dikkat çekti..

TERAPİ SİZE HANGİ KONULARDA YARDIMCI OLABİLİR..
• Depresyon • Panik Atak • Travma sonrası stres bozukluğu • Obsesif Kompülsif
Bozukluk • Yaygın Anksiyete Bozukluğu •
Sosyal Anksiyete • Somatisazyon Bozukluğu
• Özgül Fobiler • Zorlanma ve Güçlüklerle
Başedebilme • Sosyal Uyum • Yaşamsal
Olaylara Uyum • Huzursuz bacak sendromu
• Migren • Cinsel sorunlar • Korku , örneğin panik atak, yaygın anksiyete bozukluğu
(korku bozukluğu), fobiler, sosyal korkular •
Saplantı – Zorlantı bozuklukları • Beslenme
bozuklukları (aşırı zayıflama, yeme bağımlılığı, aşırı kilo) • Bağımlılık (alkol, nikotin,
uyuşturucu ve ilaç bağımlılığı) • Çocuklarda
ve gençlerde görülen davranış bozuklukları •
Ruhsal sorunlardan kaynaklanan bedensel rahatsızlıklar (yüksek tansiyon, uyku bozuklukları, • Ruhsal faktörler tarafından tetiklenen
ve beslenen bedensel hastalıklar • Yaşanan
bir travma sonucunda oluşan sorunlar (örneğin ; tecavüz, cinsel istismar, kaza, savaş,
afetler ve işkence deneyimlerinden kaynaklanan sorunlar. • Sigarayı ,alkol vb. alışkanlıklardan kurtulurken oluşabilecek yoksunluk
belirtileriyle baş edebilme • Sürdürülebilir
Dengeli bir ilişkiye Başlayabilme • İstenmeyen Alışkanlıkları Değiştirme • Organik
hastalıkları kabullenebilme • Otohipnoz (belli
seans sonunda hastanın kendi kendine yetebilme) • Ağrı tedavisi, ağrıyla baş edebilme
• Toleranslı ve mutlu hayatı sürdürebilme •
Çiftler için Uyumlu İlişki / Huzurlu Birliktelik • İç Huzur, Denge ve Uyum • Özgüven
Eksikliğini Yenme • Özgüven Geliştirme ve
Güçlendirme • Değersizlik Duygusunu Yenme • Bilinçaltı Temizlik, Zihinsel ve Ruhsal
Arınma • Özsaygı, Özdeğer Geliştirme ve
Güçlendirme • Öfke Kontrolü / Öfkeyle Başa
Çıkabilme • Stres Yönetimi / Stres ile Başa
Çıkabilme • Başkalarıyla Rahat İletişim Kurma • Topluluk Önünde Konuşabilme • Duygu
Yönetimi (aşırı kıskançlık, çekingenlik, utanma ,tiksinti, nefret vb.) • Başkalarının Yanında Rahat Davranma ve Konuşma • Kişisel
Ataleti Yenme ve Engelleri Aşma • Pozitif
Bakış açısı ve Hayata Coşkuyla Katılma •
Sporcu Motivasyonu ve Yüksek Performans •
Bir işe başlayabilme, iş yönetimi ve performansı • Kekemeliği Yenme: Akıcı Konuşma
• Heyecanı yenme/ Sınav Sorunlarını Aşma •
Etkili Öğrenme ve Öğrenmeyi Kolaylaştırma
• Odaklanma ve Hafıza Güçlendirme • Ders
Çalışma Alışkanlığı Kazandırma • Hedef
Odaklı Verimli Ders Çalışma.

Almanya-Zonguldak
seferleri başladı

MÜMİN ŞEN

tlas Global ile ilk yurt
A
dışı seferine başlayıp
ağırlayan Zonguldak Havaalanı görkemli bir karşılama töreni gerçekleştirildi.
Atlas Global Havayolları Almanya Duesseldorf Havalimanından
KK6176 sefer sayılı uçuş
ile ilk yurt dışı seferini
ağırlayan Zonguldak
Havaalanına iniş yaptı.
İtfaiye ekiplerinin sularla
karşılaması görsel bir şölen oluşturdu. Türk Bayraklı
uçak, 30 tekerlekli yolcu
olmak üzere toplam 136 kişilik yolcusu ile Zonguldak
Havaalanına geldi. Uçak
Almanya-Zonguldak seferinin ardından 81 yolcusu ile

İstanbul’a uçuş yaptı. Zonguldak Havalimanı’ndaki
törene AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi
Uçar ve Ahmet Çolakoğlu,
Zonguldak CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz,

Zonguldak Alay Komutanı
Vekili Fahri Semiz, Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet
Metin Turanlı, Atlasglobal
Havayolları Müdürü Ayşe
Mısırlı Mirza, Karabük
Valisi Fuat Gürel, Zongul-

dak Valisi Erdoğan Bektaş,
Zonguldak Havalimanı
Müdürü Hasan Özşahin,
ZONHAV Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Recep Kahya,
Avrupa Zonguldaklılar Derneği Başkanı Mehmet
Karakulak, belediye
başkanları, rektörler
ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Karşılama töreninde
konuşan AK Parti
Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, “Bu
coğrafyada üç ilimiz
temsil ediliyor. Onun için
çok değerli. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.
Bu güzel günü bize yaşattıkları için. Bundan sonra
kazasız belasız bol kazançlı
günler diliyorum” dedi.

Stuttgart Ülkü Ocağı piknikte buluştu

Mustafa Karaman
ORNWESTHEİM- Stuttgart

K
Türk - İslam Ülkü

Ocağı tarafından her
yıl organize edilen
geleneksel ailelerle birlikte yaz şenliği
pikniği Kornwestheim’in
Remseck-Aldingen mevkiinde bulunan Piknik Parkı’nda
yüksek katılım ile gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 ailenin katıldığı
yaz şenliğine 7’den 77’diye
herkes kaynaşarak, sıcak ve güzel günün tadını çıkardılar. Ön-

ceden hazırlanmış
yiyecekleri ve orada
mangalda kızartılan
etleri yeyip, kor üstünde pişirilen caylarını yudumlayarak
pikniğin tadını çıkardılar. Stuttgart Türk
- İslam Ülkü Ocağı gençleri
çim sahada maç da oynadılar.
Yaz Şenliği çocuklar için de
çeşitli oyunlar ve yarışmalar
düzenledi. Stuttgart Türk İslam Ülkü Ocağı Başkanı
Cevdet Başbuğ katılımıclara
teşekkürlerini iletti.

laşım, yardımlaşma ve hoşgörü
gibi değerlerin önemini tekrar
kavramamizi sağlayan müstesna
bir ay. Bu çerçevede, geleneksel
köklü yapılanması ile başarı
olarak dühikayesini
zenlediğimiz
sürdüren
iftar davetleDenizBank
rimizi sosyal
AG, her yıl
sorumluluk
düzenlediği
anlayışımıiftar davetini
zın bir parbu yıl Almançası olarak
ya’nın dört
DenizBank AG İcra Kurulu
görüyoruz”
büyük şehri
Başkanı ve CEO’su
23 yıldır
Münih, FrankAhmet Mesut Ersoy
istikrarlı
furt, Berlin
büyüme kaydeden DenizBank
ve Dortmund’da gerçekleştirdi.
Davete diplomatik camia, siyasi AG, Avusturya ve Almanya’da
toplam 43 şubesi, çağrı merkeztemsilciler, iş dünyası temsilcileri ve yenilikçi IT platformu
leri, sivil toplum kuruluşları ve
ile müşterilerine etkin hizmet
medya mensuplarının yani sıra
sunmaktadır. Avrupa finans sekçok sayıda konuk katıldı. Gatöründe müşteri odaklı hizmet
zetemize beyanat veren Denizanlayışımız ile hizmet kalitemiBank AG İcra Kurulu Başkanı
ve CEO’su Ahmet Mesut Ersoy, zi yükseltip ürün çeşitliliğimizi
arttırıyor, çözüm ve teknoloji
iftar yemeklerine gösterilen
odaklı yaklaşımımızla müşteriilginin her sene arttığından
lerimizin hayatlarına değer katdolayı duyduğu memnuniyeti
mak için hizmetlerimizi sürekli
dile getirdi ve sözlerine şöyle
olarak yeniden tanımlıyoruz.
devam etti: “Ramazan ayı pay-

Almanlar İslamiyet
hakkında bilgilendirildi
Mustafa Karaman
ACHSENHEIM- Stuttgart

S
Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği hizmet bölgesinde bulunan ve Württemberg
DİTİB
Eyalet
Birliği’ne
bağlı olan
DİTİB Sachsenheim
Mimar
Sinan Camii Derneği, Alman misafirlere
İslam’da hastalık ve sonrasındaki vefat durumu vecibeleri
anlatıldı. Sachsenheim Lichtenstern Lisesi’nde (Gymnasium) yapılan etkinlikte çeşitli

Kermes ve Kültür
Festivali renkli geçti

Muzaffer Çetin
ARLSRUHE- DİTİB Karlsruhe Merkez Camii Cemiyeti’nin “19. Kermes ve Kültür
Festivali” renkli
görüntülere
sahne oldu. Cami
bahçesine kurulan dev çadırlar
ve sahne’de dört
gün boyunca canlı müzik ve farklı
gösterilerin sunulduğu Kermes
ve Kültür Festivaline kente
yaşayan Türklerin yanı sıra çevre
şehirlerde gelen insanlar ve farklı
milletlerin ziyareti ile kültür
festivaline
dönüştü.
Saygı
duruşu ve
İstiklal
Marşı ile
başlayan
festivale
vatandaşlar
yoğun ilgi
gösterdi.
Festivale,

K
İGMG Württemberg’ten
Türkiye’ye kültür turu
MUSTAFA KARAMAN
TUTTGART- İGMG Württemberg

S
Bögesi Hac, Umre ve Seyahat tarafından
organize edilen Türkiye Güneydoğu Eğitim
turuna ilgi çok büyük oldu. Aralarında IGMG
Üniversiteliler Sorumlusu Fatma Balcı’nın
yanısıra üniversiteli gençlerin de yer aldığı eğitim turu bir hafta sürdü. Württeberg
Bölgesi Hac, Umre ve Seyahat Başkanı Yard.
Mehmet Mermer, katılımcılara tarihî ve kültürel zenginliğini göstermenin mutluluğunu
yaşadıklarını söyledi.

dinlerden 50 kişinin üzerinde
katılımcı katıldı. DİTİB Sachsenheim Mimar Sinan Camii
Dernek Başkanı İsmet Harbi
tarafından yapılan sunumda
programa katılan misafirler İslam’da
vefat ve
akabindeki
vecibelerinin
kendileri için
bilinmeyen
bir durum
olduğunu dile getirerek hastalık
safhası başta olmak üzere hastane ziyaretlerinin önemi vefat
durumundan sonraki yıkama,
kefenleme ve defin işleri ile
ilgili katılımcılara bilgi verdi.

SUTHOT piknikte eğlendi
Mustafa Karaman
TUTTGART- Alman-

S
ya’nın tanınmış ve başarılı halk oyunları topluluklarından olan Stuttgart Türk
Halk Oyunları Topluluğu
(SUTHOT) tarafından her
yıl organize edilen geleneksel pikniği Stuttgart’ta
bulunan Max-Eyth-See’de
gerçekleştirdi. Topluluk
mensuplarının yaptığı
canlı müzikle doyasıya
oynayıp eğlenen grup
önceden hazırlanmış yiyecekleri ve orada mangalda
kızartılan etleri yiyip, kor
üstünde pişirilen çaylarını
yudumlayarak pikniğin tadını çıkardılar. Çok geniş bir
repertuvara sahip bulunan

SUTHOT sosyal etkinlik
olarak bu yıl 57 kişilik bir
otobüsle Avusturya, İtalya,
Slovenya ve Hırvatistan’a 4
günlük bir gezi gerçekleştirmişti. Ayrıca topluluk, Haziran ayinin ortalarında yine

otobüsle Bosna Hersek’e 4
günlük bir gezi gerçekleştireceği belirtildi. Topluluk yöneticileri bilgisayar
yüksek mühendisleri ve halk
bilimi araştırmacıları Yeşim

ve Aykut Dalgıç, “7 ile 65
arasında geniş bir yaş grubu
aralığında oyuncularımız
mevcut. Ülkemiz kültürünü
öğrenmek isteyen, istekli
olan, düzenli olarak çalışmalarımıza gelebilecek herkese
kapımız açık. Ülkemizin
her yöresini kapsayacak çok
geniş bir repertuvarımız
var. Gösterilere katılmak
istemeyip sadece öğrenmek
isteyenler için de ayrı bir
grubumuz mevcut“ diye
çağrıda bulundular. SUTHOT’a 07024-969046,
0179-9547248 ve 015751990446 nou telefonlardan
veya www.turkhalkoyunlari.de adlı internet sayfasından ulaşmak ve detaylı bilgi
almak mümkün.

Karlsruhe Başkonsolosu Nevzat
Arslan, Din Ataşesi Adem Dursun, DİTİB Baden Eyalet Birliği
2. Başkanı Baden koordinatörü
Fatih Şahan,
Karlsruhe
Türk Kültür
Merkezi Bölge Başkanı
Necef Karaca,
İş adamı
Nihat Kılıçer,
Karlsruhe Halima Anaokulu Müdürü Mesut Palancı, komşu
illerdeki dernek başkanları, Gaggenau, Ettlingen, Karlsruhe ve
Pforzheim gelen insanlar katıldı.

