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HABER

Aktüel

DenizBank AG

Huzur evinde
Bayram havası

Gülden Kılıç
ÜNİH-T.C. Münih Başkonsolosu Meh-

M
met Günay, Ramazan Bayramı münasebetiyle yaşlılar evinde düzenlenen davete

Türk heyeti ile birlikte katıldı. Münchenstift
Hans- Sieber- Haus’un tiyatro salonunda
Türk yaşlılar ile bayramlaşma esnasında duygusal anlar yaşandı. Başkonsolos Günay, dil
ve din ayrımı gözetmeden yapılan hizmetlerden övgüyle söz etti.

Türk Ocağı’ndan
iftar keyfi

iftarda buluşturdu

ÜNİH- 1996’da kurulduğu
M
günden bu yana, Avusturya ve Almanya’daki köklü ya-

Münih Türk basını
bayramlaştı

Gülden Kılıç
ÜNİH- Münih Türk

bayramlarda da inşallah
huzurlu mutlu günler geçirmek temennisiyle inşallah.
Mutlaka Ramazan ayı sizler
açısından da güzel geçmiştir. Ramazan ayı benim için
dolu dolu geçti. Katıldığı-

guladım. Her gittiğim yerde
görev bölgemizde bulunan
kıymetli öğretmenlerimizbasını geleneksel hale
den bahsediyorum. Okullargelen bayramlaşma progda mutlaka Türkçe dersleri
ramınında buluştular. Her
verilmeli. Eğitimde aile
yıl olduğu gibi bu senede
büyük bir rol model olmalı.
bayramın üçüncü
Ebeveynler çocuklarıgünü Goethe Hotel’in
na her iki dili Türkçe
Tüdek toplantı salove Almanca’yı iyi
nunda bayramlaşma
öğrenmelerini sağlaprogramı gerçekleşmalılar. Bunun için de
tirildi. Onur konuğu
sunulan imkanları iyi
olarak bayramlaşma
programına T.C.
Post Aktüel Gazetesi Temsilcisi Yüksel Üret (soldan sağa), değerlendirmelerini
Münih BaşkonsoloMünih Başkonsolosu Mehmet Günay, Duayen Gazeteci ısrarla rica ediyorum’’
Orhan Tinengin ve Yardımcı Konsolos Gökay Özütürk. dedi. Türk toplumusu Mehmet Günay
nun yaşadığı sorunlar
teşrif ettiler. Yardımcı
mız derneklerin iftarlarında
ele alındı. Eğitim, Kültür,
Konsolos Gökay Özütürk
vatandaşlarımız ile konuşsanat, spor ve siyaset gibi
de davette hazır bulundu.
ma fırsatı bulduk. Güzel
konularla ilgili görüş alışveT.C. Münih Başkonsolosu
faaliyetlerin yanı sıra Türk
rişinde bulunuldu. YaşadıMehmet Günay yaptığı
toplumumuzun sorunlarını
ğımız şu dönemde özellikle
konuşmada, “Ramazan
da konuştuk. Her gittiğimiz
birlik ve beraberliğimizin
Bayramınız herkese mübarek olsun. Bundan sonraki
yerde eğitimin önemini vur- önemi vurgulandı.

M

gibi değerlerin önemini tekrar
kavramamizi sağlayan müstesna
bir ay. Bu çerçevede, geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar
pılanması ile başarı hikayesini
davetlerimizi
sürdüren Denizsosyal soBank AG, her
rumluluk anyıl düzenlediği
layışımızın
iftar davetini
bir parçası
bu yıl Almanolarak göya’nın dört
rüyoruz” 23
büyük şehri
yıldır istikMünih, FrankDenizBank AG İcra Kurulu
rarlı büyüme
furt, Berlin ve
Başkanı ve CEO’su
kaydeden
Ahmet Mesut Ersoy
Dortmund’da
DenizBank
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
çok sayıda konuk katıldı. Gasektöründe müşteri odaklı
zetemize beyanat veren Denizhizmet anlayışımız ile hizmet
Bank AG İcra Kurulu Başkanı
kalitemizi yükseltip ürün çeşitve CEO’su Ahmet Mesut Erliliğimizi arttırıyor, çözüm ve
soy, iftar yemeklerine gösteriteknoloji odaklı yaklaşımımızla
len ilginin her sene arttığından
müşterilerimizin hayatlarına
dolayı duyduğu memnuniyeti
değer katmak için hizmetledile getirdi ve sözlerine şöyle
rimizi sürekli olarak yeniden
devam etti: “Ramazan ayı paytanımlıyoruz.
laşım, yardımlaşma ve hoşgörü

Arefe günleri yapılan mezarlık ziyareti geleneği Nürnberg’de sürdürüldü.

Kabirleri ziyaret ettiler
Serdar Türen
ÜRNBERG - Ramazan

N
Bayramı Arefesi’nde
Südfriedhof Müslüman MeSerdar Türen
ÜRNBERG – Nürnberg Türk Ocağı ge-

N
leneksel iftar yemeğini Kadir Gecesinde
verdi. Yoğun ilginin yaşandığı iftar davetinde
Ocağın binasına sığmayan davetliler sokağa
taştı. İftar daveti Nürnberg’de yaşayan Türk
toplumunu bir araya getirdi. Davete başta T.C.
Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül olmak
üzere Türk Konfederasyon Yönetim Kurulu
üyesi Şenol Çakıray, GIK Üyesi Ahmet Yılmaz, Türk Federasyon Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kart, Türk Federasyon Bölge
Teşkilat Başkanı Kudret Yılmaz, MÜSİAD
Kuzey Bavyera Başkanı Emin Bayram, DiTiB
Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Hasan
Aslan, UETD Kuzey Bavyera Başkanı Yılmaz
Deliduman, TİAD Temsilcis Dr. Ali Aydın ve
Ahmet Can ile birlikte işadamları, siyasetçiler
ve çok sayıda özel davetli katıldı. Türk Ocağı
Başkanı Muhammed Cihan Doğan davetlilere
iştiraklarından dolayı teşekkür etti.

Başkonsolos Başkonsolosu Yavuz Kül ve Fürth
Büyükeşehir Belediye Başkanı Dr. Thomas Jung
vatandaşların bayramını tebrik ettiler.

Başkan Jung, camide bayramlaştı
Yücel Türen
ÜRTH – Bulunduğu

F
şehirde gerçekleştirmiş
olduğu uyumlu çalışmalarla daima övgüyü hak eden
DİTİB Fürth Mevlana Cami
bu bayramda da ayrı bir güzelliğe vesile oldu. Fürth Büyükeşehir Belediye Başkanı
Dr. Thomas Jung bayram
namazını takip ederek Müslümanların sevincine ortak
oldu. Bayram namazına T.C.
Nürnberg Başkonsolosu
Yavuz Kül’de iştirak ederek
Mevlana Camiinde güzel
bir ortam oluştu. Namaz
sonunda Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Dr. Thomas
Jung Başkonolos Yavuz Kül,
Din Hizmetleri Ataşesi Fuat
Gökçebay ve Dernek Başkanı Refet Avcı ile birlikte vatandaşların tek tek bayramını
kutladı. Fürth toplumunun
her kesimini faaliyetleri ile
bir araya getirmeyi başaran
Başkan Refet Avcı gazetemize yaptığı açıklamada
‘Öncelikle Başkonsolomuz
Yavuz Kül ve Büyükşehir
Belediye Başkanımız Dr.
Thomas Jung’a davetimizi
kırmayarak katıldıkları için
teşekkür ediyorum. Böyle
güzel bir tablonun ortaya

sunulması düşünüldüğü gibi
kolay olmuyor. Emek istiyor.
Fedekarlık istiyor. Biz yıllardır Fürth şehrinde şartlar
ne olursa olsun toplumun her
kesimi ile ilişkilerimizi iyi
tutmaya çalışıyoruz. Herkese aynı mesafede olmaya
çalışıyoruz. Birde yaptığınız
işte samimiyet çok önemli.
İyi niyetle yapılan girişimler
herzaman karşılığını buluyor. Böyle güzel görüntüler
meydana geliyor. İslamiyet
barıştır, kardeşliktir bizler
herzaman bunun mesaşını
vermek için mücadele ediyoruz’ dedi.

Kül, Türk toplumunu
iftarda buluşturdu

Rosenheim DİTİB
‘Coşar’la coştu
Yüksel Üret
OSENHEİM- DİTİB Rosenheim Camii

R
Bayram şenliğini İsmail Coşar hoca ile
2 gün doyasıya kutladı. Rosenheim Veliler

Birligi’nin organizasyonunda gerçekleşen
bayramlaşma şölenine Ankara Kocatepe
Camii İmam hatibi ve Türkiye’nin en önemli
mevlithanlarından İsmail Coşar’da katıldı.
Bölgede yaşayan vatandaşlarımız hem bayramlaşma imkanı buldu ve hem de sohbet ve
ilahilerle unutulmaz iki gün yasadı. Zengin
Türk mutfağından ev yapımı lezzetlerin yanında hediyelik eşyalarında sergilendiği bayram şölenine yüzlerce vatandaşımız katıldı.

zarlığı’nda Nürnberg Müslüman Dernekleri çalışma grubu
tarafından geleneksel toplu
mezarlık ziyareti programı
tertiblendi. Ziyarete Başkonsolos Yavuz Kül, Din Hizmetleri
Ataşesi Fuat Gökçebay, IGMG
Bölge Başkanı İsmail Satır,
müslüman dernek temsilcileri
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cami din görevlileri birlikte
Yasin-i Şerif’i okuyarak tüm
ölmüşlerin ruhalarına bağışladılar. Ziyarette davetlilere hitab
eden T.C. Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, ‘Ülkemizde

arefe günleri vatandaşlarımızın
gerçekleştirdikleri mezarlık
ziyareti geleneğinin Avrupa’da
sürdürülüyor olması çok anlamlı. Bilhassa bu güzel geleneğin
Almanya başta olmak üzere
Avrupa’nın bir çok yerinde
sürdürülmesi ve yaşatılması
gelecek nesillere bu geleneğin
miras bırakılması önemli bir
gelişme. Bu anlamlı geleneklerimizi yaşatmalıyız. Bundan
memnuniyet duyuyoruz. Bu
vesile ile tüm ölmüşlerimize
tekrar rahmet diliyor geride
kalan vatandaşlarımıza sağlık
afiyet ve esenlikler diliyoruz.
Hepimizin bayramı mübarek
olsun’ dedi. Ziyaret programı
yapılan toplu dua ile son buldu.

Serdar Türen
ÜRNBERG - T.C. Nürn-

N
berg Başkonsolosu Yavuz
Kül Dokur Catering’de bir iftar
İftara çok sayıda üst düzey davetli katıldı.

DiTiB Eyalet Bölge Başkanı
Hasan Aslan.

DiTiB Nürnberg buluşturdu
Anıl Üret
ÜRNBERG- DiTiB Ku-

N
zey Bavyera Eyalet Birliği ve DiTiB Nürnberg Eyüp
Sultan Cami birlikte bir iftar
daveti verdiler. Cami otoparkında kurulu dev çadırda
verilen davete Başkonsolos
Yavuz Kül, Bavyera Eyalet
Milletvekili Arif Taşdelen,
Din Hizmetleri Ataşesi Fuat
Gökçbay, DiTiB Eyalet
Birliği Bölge Başkanı Hasan
Aslan, MÜSiAD Kuzey
Bavyera Bölge Başkanı
Emin Bayram, IGMG Kuzey
Bavyera Bölge Başkanı

İsmail Satır, UETD Bölge
Başkanı Yılmaz Deliduman
ile iş adamları, akademisyenler, doktorlar, siyasetçiler ve
çok sayıda Türk ve Alman
davetli katıldı. Selamlama
konuşması yapan Eyalet
Birliği Başkanı Hasan Aslan,
Müslümanların son dönemde
çektikleri sıkıntılara vurgu
yaptı. Gün geçtikce artan
İslam karşıtlığı karşısında
birşeyler yapılması gerektiğinin altını çizen Eyalet
Başkanı, DiTiB olarak bu
konuda üzerlerine düşecek
olan görevleri fazlasıyla

yapmaya hazır olduklarını
belirtti. Daha sonra sırasıyla kürsüye gelen Belediye
Meclis Üyesi Diana Liberova, Eyalet Milletvekili Arif
Taşdelen ve Din Hizmetleri
Ataşesi Fuat Gökçebay
davetlileri selamladılar. Son
olarak topluluğa hitap eden
Başkonsolos Yavuz Kül,
Ramazan ayının birlik ve
beraberlik ayı olduğunu ve
böylesine güzel bir programla Türk ve Alman toplumunu
bir araya getiren Eyalet
Yöneticilerine sükranlarını
sunduğunu ifade etti.

daveti verdi. Davete Türk Sivil
Toplum örgütlerinin Temsilcileri, siyasetçiler, doktorlar, akademisyenler ve özel
davtliler katıldı. Davete ayrıca
Orta Frankonya Valisi Thomas
Bauer ve
Büyükşehir
Belediye
Başkanı
adayı
Thomas
Brehm’de
teşrif
ettiler.
Davetlileri selamlayan Başkonsolos Yavuz
Kül, Almanya’da giderek artan
İslam karşıtlığına vurgu yaptı.
Bir dönem çok iyi olan ilişkilerin, Daeş gibi grubların bilerek

yaptıkları kasıtlı eylemlerle
Müslüman ve Hristiyanlar
arasındaki güvenin bitme noktasına geldiğini belirtti. İslamın
tamamen bir barış dini olduğunun altını çizen Kül, daha fazla
dialog ve karşılıklı hoşgörü
ile bu sorunun aşılabileceğini
söyledi. Kül bu alanda atılacak
iyi niyetli adımlar ile bu güven
ortamının
tekrar sağlanabileciğini
ve Türk
Toplumunun
bu alanda
üzerine düşen görevi
fazlasıyla
yapacaktır dedi.
Davetlilere teşekkür eden Kül
Dokur Catering sahibi Haluk
Dokur’a teşekkür etti. Okunan
Ezan-ı şerifin ardından davetliler birlikte iftar yaptılar.

