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Bremen DİTİB iftarında buluştu
Mehmet Ali
Hoca, iftarda
dini konulara
değindi
Bremen Eyalet Başbakanı
Dr.Carsten Sieling

Türkiye’nin Hannover Başkonsolosu Banu Malaman

DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Birliği’nce verilen iftara, Bremen Eyalet Başbakanı Dr.Carsten Sieling ve
Hannover Başkonsolosu Banu Malaman’ın yanısıra siyaset, iş, bilim ve din adamları ile STK temsilcileri iştirak etti
Gülsüm Tan/Hasan Akdoğan
REMEN- DİTİB Aşağı

B
Saksonya ve Bremen Eyalet
Birliği tarafından verilen iftarda,
Bremen Eyalet Başbakanı ve
Büyükşehir Belediye Başkanı
Carsten Sieling (SPD) ve T.C.
Hannover Başkonsolosu Banu
Malaman, Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Hüseyin Köftürcü, Eğitim
Ataşesi Dr. İsmail Demirbağ,
DİTİB Aşağı Saksonya ve
Bremen Eyalet Birliği Başkanı
Dr. Ali İhsan Ünlü ve Bremen
Eyalet Birliği Başkanı Harun
Sapmaz, SPD eyalet milletvekili
ve adayları Mustafa Göngör,

Muhammet Tokmak, CDU
Meclis Gurubu Başkanı Thomas
Röwekamp, İGMG Bremen bölge başkanı Ekrem Kömürcü, din
görevlileri, dernek başkanları ve
vatandaşlar yer aldı. Başbakan
Dr.Carsten Sieling, din, ırk ayırt
edilmeden her kesimin ağırlandığını belirttiği müslümanların
iftar geleneğinden övgüyle söz
ederken, anlamlı programda olmaktan mutlu olduğunu söyledi.
DİTİB yönetimine davetlerinden
dolayı teşekkür eden Sieling,
Bremen eyaletinin müslümanlarla iyi ilişkiler içinde olduğunu
belirterek, “Eyaletimizde dini
cemaatlerin dostane ilişkileri

örnek niteliğindedir. Bildiğim
kadarıyla Almanya genelinde
siyaset, yönetim ve sivil toplum
kuruluşlarının Müslümanlarla
güven içinde çalıştığı tek eyalettir.” dedi. Konuşmasına, Avrupa,
Almanya ve Türkiye arasında
tarihi politik, ekonomik ve
kültürel ilişkileri bulunduğunu
belirterek devam eden Sieling,
“Bugün, hiç olmadığı kadar istikrarlı, güvenilir ve demokratik
bir Türkiye’ye ihtiyacımız var.
Ayrıca bu nedenle Türkiye’yi
Suriye, Irak ve Afganistan’dan
gelen dört milyondan fazla mülteci ile yalnız bırakmamalıyız”
dedi. Başkonsolos Malaman

yaptığı selamlama konuşmasında, böyle güzel bir ortamda
bulunmaktan mutlu olduğunu
belirtirken, birlik ve beraberliği
pekiştiren,sosyal yardımlaşma
ve dayanışmaya ağırlık verildiğini belirttiği Ramazan ayının
önemini şöyle ifade etti: “Ramazan ayının sadece Müslümanlar
arasında değil,hangi dinden ve
kökten olursa olsun, komşularımız ve içinde bulunduğumuz
toplumda karşılıklı saygı ve
anlayışı geliştirmenin bir fırsatı
olarak değerlendirmeliyiz” diyerek, Ramazan ayının tüm dünya
için hayırlara vesile olmasını
diledi.

Gülsüm Tan Hasan Akdoğan
REMEN- Bremen’de

B
faaliyet gösteren İslami çatı
kuruluşları Bremen İslam Fede-

rasyonu (IFB) ile İslam Şurası
tarafindan seçim öncesine denk
gelen geleneksel iftar yemeğinde, çeşitli partilerden Bremen
eyaletinin önde gelen siyasetçileri yer aldı. Geçtiğimiz 26 Mayıs’ta Bremen Eyalet Meclisi,
ilçe meclisleri ve Avrupa Parlamentosu(AP) seçimleri yapılacağına dikkat çeken siyasetçiler,
ırkçı partilere fırsat verilmemesi
açısından seçme hakkı bulunan-

Hasan Akdoğan
REMEN- Geleneksel olarak

B
her yıl ramazan ayında iftar
yemeği düzenleyen Gümüş
Palast Event Center sahibi Saffet
Gümüş, bu yılda iftar sofrasını
açtı. Çok sayıda katılımın olduğu
iftar davetine gelenlere teşekkür

eden Gümüş, misafirlerin ramazan ayını tebrik edip şimdiden
bayramlarınıda kutladı. İftar
öncesi ramazan, oruç ve ibadetler konusunda bilgiler veren
Mehmet Ali Baş Hoca, okuduğu
canlı ezan ile oruçlar hep birlikte
açıldı.

Ramazanda doldu taştı

Hasan Akdoğan
REMEN- Walle semtinde fa-

B
aliyet gösteren Bremen Türk
Aileler Birliği Ramazan ayında

Güçlerimizi birleştirelim
Bremen Eyalet Başbakanı ve
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Carsten Sieling, her türlü İslam
düşmanlığına karşıda Müslümanların arkasında olduklarını kaydetti.

Gümüş Palast buluşturdu

devam ettirilen iftar yemeklerinde bu yıl da günde ortalama 100
kişiye kendini evde gibi hissettirdi. Mübarek ramazan ayında
mahallede tüm müslümanlar ile
bir arada olmak ve birlikte iftar
etmek için dernekte hergün iftar
sofrası açtıklarını belirten başkan
Recep Hacıömeroğlu, “Allaha
şükürler olsun ki bu günlere gel-

dik. Derneğimizde hergün iftar
yemekleri düzenledik. Oruçlarımızı birlikte açtık. Ramazan
sohbetleri, dini konular ve sohbetlerle bu ramazanıda eda ettik”
diyerek kısa bir açıklama yaptı.
Başkan, Huzur ve barış içinde
tüm müslümanlar olarak Ramazan bayramını kutlamak nasip
olur inşallah. Ramazan ayında
devam ettiğimiz tüm güzellikleri
de unutmadan devam etmesi
ümidiyle tüm vatandaşlarımızın
Ramazan Bayramını’da kutladı.

Siyaset, iş dünyası ve STK temsilcilerinden
Türk ve Alman davetlinin katıldığı iftarda
dostluk ve kardeşlik örneği sergilendi.

lara sandığa gitmeleri çağrısında
bulundular. İslam Toplumu
Milli Görüş (IGMG) hizmet
ve eğitim merkezi binasında
gerçekleşen iftar programında,
Sosyal Demokrat Parti’li (SPD),
Bremen Eyaleti, Meclisi Başkanı Antje Grotheer, Başbakanı
Dr. Carsten Sieling ve Eğitim
Bakanı Claudia Bogedan, Birlik
90/Yeşiller’den Maliye Bakanı Karoline Linnert, Federal
Meclis Milletvekili Dr. Kirsten
Kappert-Gonther, CDU 1. adayı
Carsten Meyer-Heder, FDP’den
Magnus Buhlert, Almanya İslam

Konseyi eski Başkanı İGMG
Genel Sekreter Yardımcısı Ali
Kızılkaya ile birlikte eyalet milletvekilleri ve adayları, Bremen
ve çevresi İslami çatı kuruluşları
temsilcileri, Hrıstiyan temsilciler, cami din görevlileri olduğu
gibi iş ve bilim alanından çok
sayıda Türk ve Almanlar katıldı.
2018 Avrupa Kur’ân-ı Kerîm
Tilavet Yarışması birincisi Talha
Yeter’in güzel sesiyle okuduğu
Kur’ân-ı Kerîm ile başlayan
programın açılış konuşmaları,
IFB Başkanı Ekrem Kömürcü
ve Bremen İslam Şurası Başkanı

Murat Çelik tarafından yapıldı.
Her iki başkan selamladıklar konuklarına, davetlerine icap ettiklerinden dolayı teşekkür ettiler.
Ramazan ayının barış ve sosyal
dayanışma ayı olduğuna dikkat
çeken Kömürcü, Avrupa’da
giderek arttığını belirttiği ırkçı
akımın sadece Müslümanlar için
değil tüm toplumlar için tehlike
teşkil ettiğini belirterek, “İslam
barışı ve kardeşliği öngörür.
Güçlerimizi birleştirdiğimizde
daha çok faydalı işler yapabiliriz. Bremen’de her alanda yer
almak istiyoruz” diye konuştu.

DenizBank AG

Class ve Adese’den ortak iftar

Nebahat Uzun
AMBURG- Hamburg’un

H
Wilhelmsburg semtinde hizmet veren Class Düğün Salonu
sahibi Veli Can ve Adese Market
sahibi Erol Aslan’ın ortaklaşa
verdiği iftar yemeğine sivil toplum kuruluşu temsilcileri, spor
dernekleri temsilcileri ve basın
mensuplarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Finkerwerder Osmanbey Camii Hocası
Cuma Ardıç ve Kirchdorf Yeni
Camii Hocası Metin Divriğ’in,

Kuran-ı Kerim Tevhidinin ardından Class Düğün Salonu Menajeri Yücel Acar’ın selamlama
konuşması yaptı. Sanatçı Aytun
Ede’nin ilahi ve tasavvuf Musikisi dinletisi programa renk kattı.

iftarda buluşturdu
AMBURG - 1996’da
H
kurulduğu günden bu
yana, Avusturya ve Alman-

Ergülen’in
sürprizi sevindirdi

Gülsüm Tan-Hasan Akdoğan
REMEN - Ramazan ayında iftar gelenek-

B
leri, tüm dünya’da olduğu gibi Bremen’de
devam etti. Bremen’de spor adamı Cemal
Alper Ergülen, Kabul adlı Afgan restorantta
verdiği iftarda Bremen, Hannover ve Nienburg’dan dostlarını buluşturdu. Ergülen, 19
Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamasından (2011) güzel bir fotoğrafı Türkiye Muaythai Federasyonu Avrupa
Temsilcisi
Bekir Özer’
takdim etti.
Özer, sürpriz
karşısında
mutluluğunu
ifade ederek
Ergülen’e
teşekkür etti.

ya’daki köklü yapılanması
ile başarı hikayesini sürdüren DenizBank AG, her yıl
düzenlediği iftar davetini bu
yıl Almanya’nın dört büyük
şehri Münih, Frankfurt,
Berlin ve Dortmund’da gerçekleştirdi. Davete diplomatik camia, siyasi temsilciler, iş dünyası temsilcileri,
sivil toplum kuruluşları
ve medya mensuplarının
yani sıra çok sayıda konuk
katıldı. Gazetemize beyanat
veren DenizBank AG İcra
Kurulu Başkanı ve CEO’su
Ahmet Mesut Ersoy, iftar
yemeklerine gösterilen
ilginin her sene arttığından
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve sözlerine
şöyle devam etti: “Ramazan
ayı paylaşım, yardımlaşma
ve hoşgörü gibi değerlerin
önemini tekrar kavramami-

zi sağlayan müstesna bir ay.
Bu çerçevede, geleneksel
olarak düzenlediğimiz iftar
davetlerimizi sosyal sorumluluk anlayışımızın bir
parçası olarak görüyoruz”
23 yıldır istikrarlı büyüme
kaydeden DenizBank AG,
Avusturya ve Almanya’da
toplam 43 şubesi, çağrı
merkezleri ve yenilikçi IT
platformu ile müşterilerine

etkin hizmet sunmaktadır.
Avrupa finans sektöründe müşteri odaklı hizmet
anlayışımız ile hizmet
kalitemizi yükseltip ürün
çeşitliliğimizi arttırıyor,
çözüm ve teknoloji odaklı
yaklaşımımızla müşterilerimizin hayatlarına değer
katmak için hizmetlerimizi
sürekli olarak yeniden
tanımlıyoruz.

Hannover Türk Aileler
Birliği iftarına ilgi yoğundu

Mehmet İşleker
ANNOVER - Almanya

H
Demokratik Ülkücü Türk
Dernekleri Federasyonu çatısı
altındaki Türk Aileler Birliği
Hannover Teşkilatının düzenlediği
15. geleneksel iftar davetine ilgi
yoğun oldu. Maxim adlı etkinlik
merkezindeki iftar programına
Hannover Başkonsolosu Banu
Malaman’ın yanı sıra Ticaret
Ataşesi Nilüfer Sandallı, Eğitim
Ataşesi İsmail Demirbağ, teşkilatın bölge yöneticileri, üyeler, iş
insanları ve sivil toplum kuruluşu
temsilcileri katıldı. Vatanı uğruna
hayatını kaybeden şehitler anısına
saygı duruşu, İstiklal Marşının
okunması ve Kur’an-ı Kerim
tilavetiyle başlayan programda

söz alan Başkonsolos Malaman,
Ramazan ayının birlik ve paylaşım ayı olduğuna vurgu yaparak,
“Ramazan ayı, sahip olduğumuz
nimetlere şükretmemizi ve bu
nimetlere sahip olmayan ihtiyaç
sahiplerini kendimizden önce düşünmemiz gerektiğini bize hatırlatan mübarek bir ay” dedi. Dernek
Başkanı Serdar Demirbay da, “Ramazan ayı, İslam’ın merhametini,
hakkaniyetini ve ibadetini, bilgi
ve erdemle bütünleşmiş ahlâkını,
tüm insanlığa anlatan kutsal bir
aydır. Ramazan sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bu Ramazan
ayında birbirimizi kırmadan, saygı
ve hoşgörüyle bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını dilerim”
cümlelerine yer verdi.

