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Değerli okurlarımız,

Almanya’nın Frankfurt ve diğer şehirlerdeki başkonsolosluklarda tertip-
lenen resepsiyonlar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94. yılı coş-
kuyla kutlandı. T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu Zoo Palais’de düenlediği 
resepsiyonda konuklar Başonsolos Burak Karartı ve eşi Hikmet Karartı 
tarafından karşılandı. Resepsiyona STK temsilcileri, sanat, spor, siyaset, 
banka temsilcileri, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklâl Marşı ve Almanya Milli Marşı’nı okunmasıla başayan programda 
Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğn’ın göderdiğ mesaj okundu. Daha 
sonra T.C. Frankfurt Başonsolosu Burak Karartı bir konuşa yaptı.

Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Anuga 2017 Gıda ve İçecek 
Fuarı’na katılan Türk firmalarının sergilediği ürünler, katılımcılardan bü-
yük ilgi gördü. Fuarda Avrupa'da hizmet veren firmaları ziyaret ederek 
hizmetleri hakkında bilgi aldık.

Almanya’yı 2015 yılında ilk kez İslami bankacılık ile tanıştıran, yüzde yüz 
Kuveyt Türk iştiraki olan KT Bank AG, şube ağına bir yenisini daha ekledi.

Diğer haber başlıklarımıza gelince,

- Almanya’daki camiler, geleneksel “Açık Kapı Günü” etkinliği kapsamın-
da ziyaretçilerini ağırladı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) 
Köln’de inşaatı yeni biten ve Avrupa’nın en modern camisi olarak anı-
lan Merkez Camisine Almanlar yoğun ilgi gösterdi.

- T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu Aşure etkinliği düzenledi.

- Bu yıl 49. kez düzenleyeceği Hac ve Umre organizasyonu hazırlıkları-
na başlayan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatı, ilk kez görme 
engelliler için Umre seferi başlatacağını duyurdu.

- Ruhr-A Bölge Başkanı Abdullah Kodaman ve bir grup iş adamı Hasene 
Derneği’nin Şanlıurfa’daki çalışmalarını yerinde görmek, mültecilere 
yardımda bulunmak maksadıyla Akçakale ve Harran mülteci kampla-
rını ziyaret ettiler.

- UETD Hessen Bölge Başkanı Tamer Cansız ve Kadın Kolları Başkanı 
Refika İğdeli’nin teşvikleriyle başlamış olan kampanya kapsamında bir 
çok etkinlik düzenlendi.

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ekonomi Bakanlığı koor-
dinasyonunda düzenlenen Türkiye İhracat Haftası’na davet edilen işa-
damları ödüle layık görüldü

- Mavi Kart, bankacılık işlemlerinde tek başına geçerli olacak.

- Türk-Alman işverenler derneğinin düzenlemiş olduğu ‘Türk Sağlık 
Günü’ Frankfurt yakınlarındaki Kelsterbach kasabasında yapıldı.

- Anatolia Restaurant Offenbach'da açıldı.

- Araçların kış hazırlığı konusundaki haberimizi okumanızı 
tavsiye ederiz.

Aralık sayımızda buluşmak umudu ile. 

Aydın Mısır
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Avrupa'da Cumhuriyet 
Bayramı Coşkusu



▶  Izgaralarımız 
▶  Antep Katmeri
▶  Dönerimiz kendi 
    imalatımızdır

Günlük taze  ◀ 
Yemeklerimiz  ◀

Lokma tatlılarımız  ◀
Odunlu Taş Fırınımız  ◀

Düğün, Nişan ve Özel günleriniz için müstakil 70 kişilik Salonumuz ile hizmetinizdeyiz.

Biz bu işe gönül 
ve emek verdik. 
Alınteri döktük. 

Biz bu işi 
gönülden sevdik

harputrestaurant

facebook.com/harputrestaurant
Tel.: 0611-40 61 96
www.harputrestaurant.de

Çok yakında BALIK 

Restaurantımız ve 

BURGER Salonumuz 

ile hizmetinizdeyiz. 

Wellritzstr. 9
65183 Wiesbaden

Seit 1991



Almanya’nın Köln kentinde 
düzenlenen Anuga 2017 Gıda 
ve İçecek Fuarı’na katılan 
Türk firmalarının sergilediği 
ürünler, katılımcılardan 
büyük ilgi gördü.
“Dünyanın en büyük gıda fuarı” olarak 
kabul edilen Anuga’ya, 107 ülkeden 7 bin 
405 firma katıldı. Türkiye, 298 firmayla fu-
arın 5’inci büyük katılımcı ülkesi oldu. 

2001 yılında Mannheim`da kurulan Demka 
GmbH, dünyanın en büyük gıda fuarında 
yeni ürünü “dem dem” çayın tanıtımı yaptı.

Demka’dan “Dem Dem” çay
Fuarda Demka GmbH kalite departmanı 
yetkilisi M. Selim Temel’den fuara katılım 
amaçları ve yeni ürün “dem dem çay” hak-
kında bilgi aldık.

Temel; “Anuga’da yeni ürünlerimizin ta-
nıtımına ağırlık verdik. Bu fuarda “dem 
dem” adını verdiğimiz çayımız ile ön plana 
çıkmak istedik. Bu fuarda hem ürünerimizi 
tanıtmak hem de yeni pazarlara açılmayı he-
defliyoruz. Almanya dışında Arap ülkeleri, 
Amerika ve Afrika pazarları gibi. Çok yeni 
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Dem Dem Çay
marketlerde
Dem Dem ÇayDem Dem Çay
marketlerdemarketlerde

bir ürünümüz olan ‘dem dem’ çayımızın 
tanıtımını ilk olarak Anuga fuarında yap-
maya başladık. Yüksek kalite ‘Ceylon’ 
çayımızı çay tiryakilerinin çok beğenece-
ğine inanıyoruz.

“dem dem” ile tazele
Çayda en yüksek kaliteyi sunduğumuzu 
derginizin okurları denediklerinde görecek-
ler. Reklam filmlerimizde de belirttiğimiz 
gibi çaylarını ‘dem dem’ ile tazelemelerini 
tavsiye ediyoruz.” dedi.



Nur Tarım Ürünleri İth. İhr. Paz. Nak. İş. Tic. ve San. Ltd. Şti.: OSB Ahi Evran Bulvarı No: 10 Kırşehir-Türkiye Tel.: 0090.386.272 11 52
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Türkiye’de köylünün doğal ortamda yetiştirdiği ürün-
leri alarak % 100’ünü Avrupa’ya ihraç eden Ahinur Fir-
ması Anuga fuarına katıldı.

1986-96 yılları arasında marketçilik yapan Ahmet Çetinkaya ve 
Zefer Parlak daha sonra Ahinur markası ile Avrupa genelinde 
hizmet vermek için hedeflerini büyüttüler. Hedef Ahinur markasını 
Avrupa’da herkese ulaştırmak.
Doğal ürünleri bizlerle buluşturan Firma CEO’su Ahmet Çetin-
kaya’dan gıda fuarında hizmetleri, ürünleri ve hedefleri hakkında 
bilgi aldık.

Ahinur "Biz Farklıyız" diyor
Çetinkaya; “Fuara katılış amacımız kaliteli ve yeni ürünlerimizi 
tanıtmak. Mesela bu fuarda ön plana çıkan ev tipi salçamız, tur-
şumuz ve irmiklerimiz var.
Hessen bölgesi merkez olması noktası ile Almanya ve Avrupa 
ülkelerinde etkin bir dağıtım ağına sahibiz. Müşterimize en kısa 
sürede talep edilen ürünlerimizi taze bir şekilde ulaştırıyoruz. 
Hessen ve NRW dışında yeni yapılanmalarımız devam ediyor. 
Tüm Amanya’da ürünlerimize yoğun bir talep var. İnsanlar doğal 
ortamda yetişen ürünleri tercih ediyor.’

TARLADAN SOFRAYA
Ahmet Çetinkaya’ya Ahinur ürünlerinin tercih sebebini so-
ruyoruz?
Çetinkaya; ‘Fuarda slogan olarak  “Biz Farklıyız” dedik. Ne 
demek istiyoruz. Hem lezzeti çok farklı, hem de çiftçimize katkı 
yapıyoruz. Biz Kırşehir’in topraklarında yetişen ürünleri getiri-
yoruz. Kırşehir ve çevrsinde çiftçimizin yetiştirdiği doğal ürünle-
ri Türkiye Genel Müdürümüz Yakup Budak (Nur Tarım Ürün-
leri) bey bizzat kendisi kontrol ederek alıyor. Ahinur markası 
olarak modern tesislerimizde işleyerek tamamını bize ulaştırıyor.
Köylümüzün el emeği göz nuru ürünlerini aracısız alarak 
Avrupa’da yaşayan insanların sofrasına getiriyoruz. Burda-
ki halkımız ürünlerimize yoğun ilgi gösteriyor. Buda bizi mutlu 
ediyor. Kırşehir’in evlatları olarak şehrimiz ve ülkemiz ekonomi-
sine katkı yaptığımız için gururluyuz.” dedi.
Yoğun bir ziyaretçi akınına uğradıklarını belirten Çetinkaya, fu-
arın çok verimli geçtiğini belirtti.
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Almanya’nın Köln kentinde yapılan ve 
dünyanın en büyük gıda fuarı olarak 
gösterilen Anuga Uluslararası Gıda 
ve İçecek Fuarı’na katılan Türk firma-
larının standlarını ziyaret ettik.

Fuarda Suntat Şirketler Grubu Kuru-
cusu, Sahibi ve Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Baklan’dan bilgi aldık. 
Anuga fuarına 25 yıldır katıldıklarını 
bu sefer Suntat olarak stand açtıklarını 
belirten Baklan;

2018’de SUNTAT ile yola devam
“Dünya şirkerlerinin alt markala-
rı olduğu gibi bizim de Suntat yeni 
bir markamız. 2018 yılından itibaren 
Almanya’da Suntat, diğer ülkelerde ise 
Baktat olarak devam edeceğiz.”

Fuarlar tanıtım panayırıdır
“Fuarlar bir panayırdır. Ürünlerimizi 
Dünya’ya tanıtıyoruz. Türkiye bu sene-
ki katılım ile 5. büyük ülke konumunda. 

SUNTAT 
ile yola 
devam

Mustafa Baklan: “Dünya şirkerlerinin alt markaları olduğu gibi bizim de Suntat yeni bir 
markamız. 2018 yılından itibaren Almanya’da Suntat, diğer ülkelerde ise Baktat olarak 
devam edeceğiz.”

Burada 4 yerimiz ile tanıtım yapıyoruz. Sade-
ce Almanya değil Dünya’nın her ülkesine satış 
yapmak istiyoruz. Anuga’ya 25 yıldır katılıyo-
ruz. Fuarlarda kendimizi, markamızı daha iyi 
tanıtmak ve ürünlerimizi göstermeyi amaçlı-
yoruz. Ayrıca, çalışanlarımızın müşterilerimiz 
ve üreticilerle diyaloğunu için buradayız.”

Üretimin % 80'i Türkiye'den
“Bir çok yerde üretim yapıyoruz fakat % 80 
Türkiye’de ürettiğimiz ürünlerin satışını yapı-
yoruz. Türk damak tadını değiştirmeden Avru-

pa’daki nesillerle buluşturuyoruz.”

Yöresel tatlar Avrupa sofralarında
“Toptanciliga  1993 yılında başladık. Önce-
likle Avrupadaki Türklerin temel ve yöresel 
ihtiyaçlarını tesbit ettik. Mesela Erzincan’ın 
tulum peynirini, Kars’ın balını, Antep’in fıs-
tığını, Ege’nin incirini, Malatya’nın kaysısını, 
Çorum’un leblebisini ve Karadeniz fındığı-
nınyanı sıra birçok ürünü Avrupaya getirmeye 
başladık. Bu şekilde çeşitli Türk ürünlerini Av-
rupa normlarına göre kendimiz ürettik.” dedi.
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Frankfurt Kitap 
Fuarı'na büyük ilgi 

FRANKFURT (AA) - Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen fuarın 
bu yılki onur konuğu Fransa olarak belirlendi. 102 ülkeden 7 bin 300 katılım-
cının yer aldığı fuar kapsamında, yaklaşık 4 bin etkinlik yapıldı.
Frankfurt Kitap Fuarı’nda Türkiye ulusal standının açılışı da gerçekleştirildi.   
Açılış sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Frankfurt Kitap Fuarı’nın dünya yayıncılık 
sektörü için çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin uzun yıllardır bu fuara ka-
tılım sağladığını ifade etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak fuara bu yıl da iyi bir hazırlıkla geldikle-
rini dile getiren Arısoy, ”Türkiye’nin yayıncılık sektörünün bütün renkleri 
burada temsil ediliyor. Burada fuar süresince yayıncılarımız hem dünya ya-
yımcılarıyla müzakere edecekler hem de gelecek yıl Türkiye’de yayınlanacak 
olan kitaplar için anlaşmalar yapılacak.” diye konuştu.
Türk yayıncılık sektörünün fuara her geçen yıl daha fazla hazırlandığını ve 
bunun da memnuniyet verici olduğunu ifade eden Arısoy, katılımcıların fu-
ardan iyi bir sonuçla ayrılmalarını ümit ettiğini söyledi.
Arısoy, fuarda bakanlığın koordinasyonunun haricinde bireysel katılım sağ-
layan yayımcı kuruluşlar da bulunduğunu ve bütün yayıncılık sektörüyle bir-
likte hareket etiklerini anlattı.
Türkiye’nin büyük bir edebiyat birikimine sahip olduğunu ve bunu bütün 
dünyaya tanıtmak istediklerini vurgulayan Arısoy, “Bunu hem kendi yayınla-
rımız üzerinden yapmak istiyoruz hem de Türkiye’deki yayınevleri üzerinden 
yapmak istiyoruz. Açıkçası ülkelerin, toplumların ve medeniyetlerin birbirle-
rini anlamasının en önemli aracı kitaptır. Bizim kitaplar üzerinden birbirimizi 
anlayabiliriz.” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ise ulusal stantta yak-
laşık 30 yayıncı kuruluş bulunduğunu ve bunun dışında müstakil olarak fuara 
Türkiye’den katılan yayıncı kuruluşlar da olduğunu ifade etti.
Frankfurt Kitap Fuarı’nın önemine dikkati çeken Karartı, “Burada hem 
Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan hem de yayıncılarımızın burada baş-

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Karartı: “Burada hem Türkiye’nin 
tanıtımına katkı sağlayan hem de yayıncılarımızın burada başka ül-
kelerden kendi muhatap kuruluşlarıyla da bir araya gelmelerine im-
kan sağlayan bu etkinlikten en iyi şekilde istifade etmek gerekiyor”

ka ülkelerden kendi muhatap kuruluşlarıyla da bir araya 
gelmelerine imkan sağlayan bu etkinlikten en iyi şekilde 
istifade etmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
Karartı ayrıca ulusal stantta kitapları ve yayınları tanıtma-
nın yanı sıra konser, sergi, panel ve konferans gibi etkinlik-
lerin de düzenleneceğini sözlerine ekledi.
Türkiye Frankfurt Kitap Fuarı’na 296 metrekarelik alanda 
“Türkiye Ulusal Standı” ve “Çocuk Yayınları Standı” 
olmak üzere iki ayrı stant ile katılım sağladı. 

Fuar kapsamında klasik Türk müziği konseri ile ayrıca 
önde gelen yazar ve akademisyenlerin katılımıyla çeşitli 
panel ve söyleşiler gerçekleştirildi.
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Açılışa T.C. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, işadamları, 
STK temsilcileri, Türk ve Alman dostları, basın temsilcileri ve 
çok sayıda davetli iştirak etti.
Başkonsolos Burak Karartı dekorundan yemeklerin lezzetine kadar her 
konuda Anatolia Offenbach’ı beğendiğini ifade etti. Karartı basın men-
suplarının sorularını cevapladı; ‘Toplumumuz başarılı işler yaptıkça biz 
her zaman onların yanında olmaya çalışıyoruz. Abbas Dağlık bey bölge-
mizin başarılı işadamlarından biri. Türk girişimcilerimizin faaliyeterinden 
ve başarılarından gurur duyuyoruz. Abbas beye bereketli bol kazançlar 
diliyoruz. Anatolia ismi ile ülkemizi ve kültürümüzü çağrıştırıyor.’ dedi.
Çok büyük emekler sonucu mekanı hizmete açan Abbas Dağlık açılışa 
katılan herkes ile tek tek ilgilendi. İşini 30 yıldır başarı ile yapan ve heye-
canı her halinden belli olan başarılı işadamı Abbas Dağlık’tan mekan ile 
ilgili bilgiler aldık. 
“Anatolia Restaurant olarak Frankfurt’ta (Zeil 23) 13 yıldır hizmet 
veriyoruz. Şahsi olarak 30 yıldır gastronomi sektörün içindeyiz. Ay-
rıca, 4 şubemiz ile İtalyan mutfağı lezzetlerini misafirlerimize sunu-
yoruz. Anatolia adı üstünde Anadolumuzun en güzel lezzetleri ile mi-
safirlerimizin karşısına çıktık. Offenbach’ta böyle bir mekana ihtiyaç 
olduğunu düşündük. Odun fırınımız ve kömür ocağımız ile 110 kişye 
aynı anda hizmet verme imkanına kavuştuk. Gruplara ve yemekli 
toplantı yapmak isteyen şirketlere daha iyi ve rahat hizmet vereceğiz. 
Restaurantlarımızdaki lezzetlerimiz Tük damak tadına uygun ve he-
lal etlerden yapılmaktadır. Kısaca Anadolu mutfağımızı Frankfurt ve 
Offenbach’a (Kaiserstr. 54) getirdik.”

Metre ile kebap Anatolia’da
“Menülerimizin yarıdan fazlası bizim kendi restaurantımıza 
has özel lezzetlerimizdir. Saç tavamızdan günlük taze çiğ 
köftemize ve tatlılarımıza
kadar genişbir menüye sahibiz. 1 ve 2 metrelik kebapları-
mız ile fark oluşturmayı amaçlıyoruz. Frankfurt 
ve Offenbach’taki her iki yerimizde de odun 
fırın ve köz ıgarada pişen eşsiz lezzetleri-
miz ile hizmet vereceğiz.” dedi.

İşletme sahibi Abbas Dağlık açılışa katılan tüm konuk-
lara teşekkür etti. Anadolu mutfağının tadını çıkaran 
konuklar böyle mekanların değerinin bilinmesini ve 
desteklenmesini dile getirdiler.

Anatolia Restaurant Offenbach'da açıldı

Açılışa Gastro Coşkuner GmbH'nın sahibi Ender Coşkuner 
ve çalışanları da iştirak etti

Metre ile Kebap
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Mehmet Calay - IGMG Bölgeler ve teşkilatlar arası ziyaretler kardeşliği ve sevgi-
yi pekiştiriyor. Geçtiğimiz günlerde IGMG Berlin bölge Başkanı Said Jurnal RNS 
Bölgesinin yeni bölge merkezini ziyaret etti. 
Jurnal bir dizi görüşmeler ve ziyaretler yapmak için geldiği Ludwigshafen’deki RNS 
Bölge merkezini yerinde gezerek RNS Bölge başkanı Şerif Aslan’dan bilgi aldı. 
Kısa bir açıklama yapan Berlin Bölge başkanı Jurnal; ‘RNS Bölgesinin çalışmala-
rını ve başarılarını yakınen takip ediyoruz ve tebrik ediyoruz.’ dedi. Bölge merke-
zini gezen Jurnal buralarda hayırlı çalışmaların yapılması için dua etti. Daha sonra 
Mannheim Fatih camii'ni de ziyaret eden Berlin Bölge başkanı Said Jurnal herkese 
teşekkür ederek başarılar diledi.

Berlin bölge 
başkanından 

RNS bölgesine 
ziyaret

Markanıza yatırım yapın ve 
Kredi notunuzu yükseltin
Müsiad Hessen şubesi tarafından ge-
leneksel olarak düzenlenen üyeler ile  
basın kahvaltısı yoğun bir katılımla ger-
çekleşti.  Başkan Musa Aydın’ın açılış 
konuşmasının ardından yapılan kahval-
tı sonrası avukat İlyas Güçlü patent ve 
marka konularında, Postbank Darmstadt 
ve Groß-Gerau Şubeleri Müdürü Fatih 
Aydoğan finans ve kredi konularında 
katılımcılara bilgi verdiler. 
Marka neden önemli?
Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin 
başka bir teşebbüsün mal ve hizmetle-
rinden ayrılmasını sağlamanın marka-
laşmak olduğunu söyleyen patent hu-
kuku uzmanı Av. İlyas Güçlü, ”Marka 
tescilinin önemi çok fazla. Kişi adları 
dahil sözcükler, şekiller, harfler, sayı-
lar, işitme işaretleri ve malların biçimi 
marka tescilini kapsamaktadır. Önce-
likli olarak ürünün taklitlerinin durdu-
rulması, güven ve istikrarın sağlanması, 

kaliteyi garanti altına alma ve yatırım 
imkanları için marka teşhiri yaptırmak 
çok önem arzetmektedir. Logo’sunda 
daire içerisinde R harfi bulunan firma-
lar, kendi ürünlerini tescillemiş olan fir-
malardır” dedi. 
Marka teşhiri yaparken dikkat edilmesi 
gereken kural ve kaideler olduğunu ve 
uzman kişilerle bu işlemin yapılması 
gerektiğini söyleyen Güçlü,
”Marka tescili yaparken ülke, hizmet 
ve ürün alanlarının belirlenmesi lazım. 
Mesela Almanya için yapılan bir tescil-
leme diğer ülkeler-
de geçerli değildir. 
Kişi, markasını bir 
veya birkaç ülke 
için tescil edebil-
diği gibi uluslara-
rası alanda da tes-
cilleyebilir. Tescil, 
markanın başvuru 

tarihinden itibaren 10 yıllık süreyle geçerli ve her 10 
yılda bir de ücreti yatırılarak tescil devam ettirilmek-
tedir. Markanın devredilmesi, marka ihlali v.s. gibi 
önemli konularda alanında uzman yetkililerle görü-
şülmelidir” dedi. Güçlü, ayrıca markalara yatırım 
yapıması gerekliliği üzerinde durdu.
Kredi notunuzu yükseltin
Finans ve kredi sektörü hakkında bilgi veren Post-
bank Darmsradt ve Groß-Gerau Şubesi Müdürü Fatih 
Aydoğan, “Kredi alama konusunda, kredi notu çok 
önemli. Kredi notunun da yüksek olması için mali 
müşavir ile firma sahiplerinin iyi bir ilişki içerisinde 
olması lazım. Mesela senelik vergi denkleştirmesi-
nin zamanında yapılması lazım. Şirkette çalışan kişi 
sayısı ve kalitesi, şirketin yaşı, şirketin faaliyet yap-
tığı şehir kredi notu almanızda önemli etken oluyor. 
Kredi notu yüksek olan şirketler, daha fazla kredi ve 
dispo kullanma hakkı elde ediyorlar. Kredi almak is-
tenildiğinde bir banka ile değil, birkaç banka ile ön 
görüşme yapılması da faydalı olacaktır. Fakat birçok 
bankaya kredi başvurusunda bulunmanın da kredi 
notunu düşürebileceğini de hesaba katmalıdır. Ayrı-
ca iki bankada hesap açılması da ileride alınabilecek 
kredi açısından olumlu olacaktır” şeklinde konuştu. 
Katılımcıların sorularının da cevaplandığı toplantı 
sonrası, Başkan Musa Aydın, bir sonraki kahvaltı 
programında alanında uzman konu ve konuklarla bir 
araya gelineceğini söyledi. 
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Türk Firmalarına destek ziyareti
Ali Sağlam - Dünyanın en büyük ve kapsam-
lı ilaç fuarı CPhI Worldwide bu yıl 24 - 26 
Ekim 2017 tarihleri arasında Frankfurt fuar 
alanında ziyaretçileriyle buluştu.

Almanya Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen 
CPhl Worldwide - Farmasötik (İlaç - Ecza) 
Malzemeleri Fuarını tüm dünyadan çok sa-
yıda profesyonel sağlıkçı ziyaret etti.

Avrupa, Asya ve Uzakdoğu ülkelerinden yo-
ğun katılımın olduğu CPhl Worldwide fuarına 
Türkiye’den de çok sayıda firma katıldı.

T.C. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karar-
tı fuara katılan Türk şirketlerini ziyaret etti. 
Karartı, CPhI Worldwide’da yer alan büyük 
Türk şirketlerinden, faaliyet alanı beşeri ilaç, 
ilaç hammaddesi üretimi ve pazarlaması 
olan, bununla birlikte veteriner ilacı, kolon-
ya ve tıbbi ampul üretimi de gerçekleştiren 
DEVA’yı, World Medicine, İlko, Polifar-
ma, Yenişehir Laboratuarı, Vefa İlaç gibi 
Türk şirketlerinin standlarını ziyaret ederek 
onlara fuarda yalnız olmadıklarını hissettirdi.

Şirket yetkilileri Başkonsolos Karartı’nın 
ziyaretinden memnun kaldıklarını söyleyerek 
fuarla ilgili görüş alışverişinde bulundular.

T.C. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı'dan İlaç-Ecza Malzemeleri Fuarına katılan

CPhI NEDİR?
Dünyanın en önemli ilaç fuarı CPhI Worl-
dwide, senede bir kez Avrupa’nın değişik 
ülkelerinde gerçekleştiriliyor. Organizas-
yon, yaklaşık 140 ülkeden 35.000’in üze-
rinde ziyaretçi ve 2.500 stant katılımcısı ile 

yapılıyor. CPhI Worldwide yelpazesinin bir 
parçası olarak bölgesinin merkezi niteliğin-
deki ve ilaç endüstrisi için önem taşıyan ül-
kelerde (CPhI India, CPhI China, CPhI Ru-
sia gibi) bölgesel fuarlar düzenleniyor.

alles rund um deine Traumhochzeit

dü üncheck.deg

Düğününü Planlamak İçin İhtiyacın Olan Her Şey

www.dügüncheck.de

info@dügüncheck.de

fb.me/duguncheck.de

dügüncheck.de

duguncheck.de
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İnsan, yaprak misali.  

Ağaçtan düşen yapraklar 
gibi, ömrümüzün takvimin-
den bir bir kopuyor yaprak-
lar. 

Durdurmak ne mümkün bu 
düşüşü!

Sonbahar, ömrün ikindisi. 
Akşam olmak üzere. Hava 
karanlıyor artık, güneş 
topluyor ışıklarını. Yaşam 
yitiriyor tüm canlılığını. 

Bir zamanlar ilkbahardı, 
hayat capcanlı, yaşam cıvıl 
cıvıl, herşey rengarenkti. 

Yaz en verimli zamandı.

Hepsi geride kaldı artık. 

Ve şimdi mevsim Sonbahar. 

Sonbahar bir sonumuz 
olduğunu fısıldıyor kulak-
larımıza, yaprakların hali 
misali. 

Sonlu olan, kendisinin far-
kında ise, hatırlıyor bir sonu 
olduğunu.

Yapraklar; ağaçları süsle-
yen yapraklar. 

Terkediyorlar beslendiği, 
hayat bulduğu yerleri. 

Yeşil, hayat ve canlılığın 
sembolü. Yemyeşil rengini 
yitiriyor artık yapraklar. 

Hastalanmışçasına sararan 
bünyesi solgunlaşmasına 
mani olamıyor. 

Yavaş yavaş yitiriyor yaşam 
enerjisini. 

Ölüm kapıda, mukadder 
olan. 

Ve birer birer kopuyorlar, 
hayata tutundukları ve ha-
yat buldukları yerlerden. 

Bir zamanlar en tepedeydi-
ler, ulaşılması kolay olma-
yan yükseklikte. 

Güçlüydüler; sert rüzgarlar 
karşısında dahi tutunabile-
cek kadar güçlü. 

Çalımlıydılar; capcanlı ve 
çekici. 

Ama şimdi ne o eski gücü-
ne sahip, ne de albenili bir 
renge. 

Artık rüzgarlar karşısında 
çaresiz; ufak bir esinti kar-
şısında savruluyor, oradan 
oraya. 

Kim derdi zaman gelecek, 
ayaklar altında ezilecek 
diye. 

Kim söylerdi, yerlerinden 
edilecekler diye. 

Lisanı hal ile kendileri anla-
tıyor, durumlarını. 

Düşmez, kalkmaz bir Allah. 

Gerisi hep düşmeye mah-
kum; fâni, geçici, kısa süre-
liğine müsadeli. 

Herşeyin bir kaderi var; o 
kader sınırları içerisinde 
akıp gidiyor ömürler.

Herşeye bir ömür biçilmiş, 
hayatı ve ömrü var eden, 
varlığa hayat veren tarafın-
dan. 

Müsade edilmiş, belli bir 
vakte değin. 

Her ağaç bir dünya, her 
yaprak bir insan. 

İnsanlar da terkediyor 
dünya ağacını, teker teker, 
sessiz sessiz.

Bir göç var, geçici diyardan, 
kalıcı diyara. 

Bir akış var, bu dünyadan, 
diğer dünyaya. 

Yaprağın ölümü, ölümlülü-
ğünü hatırlatıyor insana. 

Yaprakların düşüşü misali, 
insan da düşüyor toprağa.

Ondan var edildi, ona karı-
şıyor. 

O’ndan geldi, O’na dönüyor. 

Bir döngü ki, miadını ta-
mamlıyor.  

İbret almak da var bütün 
bunlardan; rengi solan, 
havada uçuşan yaprakları 
görmezden gelen, yerlerde 
dolaşan yaprakları çiğneye-
rek geçen, ama akletmeyen 
de var.  

Kendisi kendisine unut-
turulmuş olan anlayamaz 
yaprakların topluca ne 
söylediğini. 

Farkında olma yetisini yitir-
miş olan farkına varamaz, 
sonbahar ile ne söylendi-
ğini. 

Herşey birşeyin habercisi. 
Sonbahar ise kışın. 

Kış, yani ölüm, kendisini iyi-
ce hissettiriyor bu mevsim-
de. Yaklaşıyor yaklaşmakta 

olan, yaklaşıyor alında yazılı 
bulunan. 

Kış bir son değil. Korku yok, 
endişeye gerek yok. Her 
bitiş, yeni bir başlangıcın 
habercisi. 

Bir kışın ardından geliyor 
ilkbahar; aynen bir ölümün 
ardından gelen yeniden diri-
liş gibi. 

Yeni bir hayata, kalıcı olan 
bir hayata yeniden doğmak. 

Bir döngüdür yıllarımız, akıp 
giden, bize ömrümüzün 
aşamalarını hatırlatan. 

Mevsimler de insana fani 
olduğunu hatırlatıyor, gece 
ve gündüzün ölümü ve 
hayatı hatırlattığı gibi. 

Geçiyor geçmekte olan, gi-
diyor ömrünü tamamlayan. 

Geride kalan, sadece ama 
sadece iyilik adına her ne 
var ise yapılan. 

info@berrakshow.com
berrakshow@hotmail.com.tr

Cep: +49 177 563 0 563
Avrupa ve Türkiye‘nin her yerinde her türlü 
ak� vitelerinzde İlahi ve Müzik Grupları ile 

hizme� nizdeyiz

Düğün, Nişan, Sünnet, Şölen, Konser, Kermes, 
Açılış ve Özel günlerinizde sizlerle...

www.berrakshow.com

Murat 
Kubat

Yaprak
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Almanya’daki camiler, geleneksel “Açık Kapı Günü” et-
kinliği kapsamında ziyaretçilerini ağırladı.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Köln’de in-
şaatı yeni biten ve Avrupa’nın en modern camisi olarak 
anılan Merkez Camisine Almanlar yoğun ilgi gösterdi.

KÖLN (AA) - Köln Belediye Başkanı Henriette Reker’in de ziyaret 
ettiği camide Almanlara İslamiyet, cami kültürü ve Hz. Muhammed 
hakkında bilgi verildi.

DİTİB Dış İlişkiler Müdürü Dr. Zekeriya Altuğ, Açık Cami Günü’nün 
20 - 25 yıldır bazı camilerde yapıldığını, son 11 yıldır da 4 büyük İsla-
mi kuruluşun koordinasyonu ile Almanya genelindeki tüm camilerde 
3 Ekim günü geleneksel olarak düzenlendiğini aktardı.

Altuğ, “Burada amaç Almanya’nın birleşmesine, birliğine Müslü-
manların da dahil olduğu ve bizim de Almanya’nın bir parçası oldu-
ğumuz mesajını vermek. Camilerin bu toplumun, bu şehirlerin ve bu 
mimari çevrenin artık değişmez bir parçası olduğu mesajını vermek 
istiyoruz ve kendimizi tanıtmak için bu günü düzenliyoruz.” dedi.

Batı’da özellikle son dönemlerde artan İslam ve yabancı düşman-
lığına da değinen Altuğ, şunları söyledi: 

“Yabancı düşmanlığında olduğu gibi İslam düşmanlığı ve İslamofo-
bi’nin de temel kaynağında tanımamak, bilmemek en önemli unsur. 
İnsanlar ne kadar az tanıyorlarsa o kadar büyük endişe ve korku içinde 
oluyorlar. Bu korkuları da kötü niyetli çevreler kendi amaçları için 
kullanabiliyor. Bunun panzehiri daha şeffaf, daha çok diyalog için-
de, daha çok insanlarla iç içe iletişime geçmek. Camilerimizi açarak 
insanlara ‘Biz açığız, iletişimdeyiz, bu toplumda varız ve bu toplu-
mun içinde yaşıyoruz’ mesajı vermek istiyoruz. Bunu yaptığımız böl-
gelerde barış ve huzur içinde yaşadığımızı gözlemliyoruz. Toplumu 

ayrıştırmak isteyenlere karşı verilebilecek en önemli cevap bu diye 
düşünüyoruz.”

Camiyi ziyaret eden Kölnlü Hans Müller de şu ifadeleri kul-
landı: “Bizim de evimiz bu caddede, yani bu camiyle komşuyuz. 
Cami çok aydınlık ve şeffaf, bu tür etkinliklerin yapılması çok hoş. 
Bazı insanların korkuları var, bu korkuları ortadan kaldırmak için 
bu tür etkinlikleri artırmak gerekir. Bu cami mimari olarak çok mo-
dern bir mimari. Gerçi ben klasik Osmanlı mimarisinden daha çok 
hoşlanıyorum ancak bu cami de çok güzel, çok şeffaf ve aydınlık 
bir cami.”

“Açık Kapı Günü” 
etkinliği yapıldı

Almanya'da camilerde 



Onlarca 
MARKA 
Binlerce 
SEÇENEK

www.möbelon.de
069 678 679 77
Bismarckstr. 79, 63065 Offenbach
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FRANKFURT-  Türkiye Almanya ilişkilerinin biran önce yumuşama-
sı gerektiğine dikkat çeken işkadını Nejla Kara “İki ülke arasındaki 
dostluk asla günlük politikalara alet edilmemeli” dedi. Yumuşama-
nın bir an önce gerçekleşmesi için bilim adamlarına, iş dünyasına, 
sanatçı ve basın mensuplarına büyük görevler düştüğüne dikkat çe-
ken Kara “Ortak noktaların bulunup geliştirilmesi lazım. Bu çekiş-
me sürerse her iki ülkede zararlı çıkacaktır. En azından Avrupa’da 
yaşayan milyonlarca Türk kökenli bu işten zarar görecektir” dedi.

YENİ POLİTİKALAR ÜRETİLMELİ
2016 yılında yapılan bir araştırmaya dikkat çeken Kara “Almanya’da 
3 milyon 100 bin Türk yaşıyor ve 1 milyon 700 bini Türk pasaportu 
taşıyor. Alman pasaportu sahibi yetişkin sayısı 980 bin, çocuk sayısı ise 
360 bin. Sadece Almanya’da 77 bin 200 Türkiye kökenli girişimci bulu-
nuyor. Bu işverenlerin ülke ekonomisine katkısı küçümsenecek boyutta 
değil. Ve bu sayı her geçen gün artıyor. AB içinde Türk girişimciler 
126 ayrı sektörde yatırım yapıyor, diğer göçmen kökenli girişimciler 
ise sadece 5 branşta yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Almanya’daki Türk 
işverenler, karşılıklı ticaret hacminin artmasında önemli bir etken oldu. 
Türkiye’deki Alman yatırımcı sayısı her geçen gün artıyor. Gelişen iliş-
kilerin sonucu , Türkiye’deki Alman sermayeli şirketlerin sayısı 2 bin 
600’e, istihdam edilen personel 360 bine yaklaştı. Bunlar baz alınarak 
eski dostluk yeniden yakalanmalı. Almanya’da yaşayan bir iş kadını 
olarak küresel ekonomi için Almanya’nın güçlü olması gerektiğine ina-
nıyorum. Çünkü Almanya’da istikrarın sürmesi ve bunun Avro bölge-
sine de yansıması büyük önem taşıyor. Almanya’da yeni oluşturulacak 
hükümeti, AB’nin ekonomik geleceği açısından da belirleyici olacak. 
Almanya’daki ekonomik istikrar, bu anlamda AB için hayati önem taşı-
yor. Aşırı sağcıların mecliste yer alması Almanya’da ve Avrupa Birliği 
ülkelerinin bir bölümünde moralleri bozsa da demokraside sandıktan 
kim çıkarsa saygı göstermekten başka çare yok. Politikacılar AfD’nin 
neden bu kadar güçlendiği konusunda titiz araştırmalar yapmalı ve buna 
göre politikalar üretmeliler” dedi.

SORUNLARDAN ÇOK TÜRKİYE KONUŞULDU
24 Eylül’de yapılan seçimlerin hem Almanya için hem de Türkiye iliş-
kileri için hayırlı olması temennisinde bulunan İşkadını Nejla Kara “ 
CDU/CSU’nun bu seçimde yüzde 8,6 oy kaybetmesi, Merkel’in ta-
leplerinin AB’deki liderler nezdinde ne kadar kabul göreceği, ayrıca 
AfD’nin güçlü bir şekilde meclise girmesinin ülkenin dünyadaki ima-
jına zarar vermesi nedeniyle dış politika konusunda Almanya’nın bir 
önceki dönemde izlediği siyaseti sürdürüp sürdüremeyeceğini tabiki 
zaman gösterecek. Sayın Şansölye, Türkiye’de ekonomik yaptırım ola-
cağını dile getirmişti. Fakat ben buna inanmıyorum. Çünkü seçim dö-
neminde bu tür açıklamalar gayet normal. İlişkilerin daha da iyileşece-
ğine inanıyorum. Tabiki seçim döneminde yanlışlıklar yapıldı. Şansölye 

Merkel ve Schulz seçim tartışmalarında hemen hemen en 
çok Türkiye konuştular. Burada yaşayanlarda şu soruyu 
sormadan edemiyor. Almanya’nın tek sorunu Türkiye mi? 
Bunu kısaca konuşup tartışıp ve hükümet olarak hangi po-
zisyona değineceğine dikkat çekip konuyu kapatırsın. La-
kin öyle yapılmadı. Fakat biz bu ülkede yaşayan insanlar 
olarak Federal hükümetin bir an önce kurulması ve başarılı 
çalışmalara imza atmasını bekliyoruz” dedi.

TÜRKİYE-AB
Türkiye’de bir dönem AB’ye girmek için yapılan an-
ketlerde çıkan sonucun yüzde 90’lara vardığına dikkat 
çeken işkadını Kara “Bu oran maalesef son dönemde 
bir hayli azaldı. Türkiye uzun yıllardır AB kapısında 
bekletiliyor. Oysa yapılması gereken çok basit. Türki-
ye kuralları yerine getiriyor mu getirmiyor mu? Getir-
miyorsa üye olamaz. Ancak Müslüman bir ülke olması 
gibi bazı unsurları dile getirip üyelik sürecinin özünü 
tartıştığınız zaman bu hem dürüst olmuyor hem de 
Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli insanların duygu-
ları zedeleniyor. Ya alın ya almayın lakin kararınızı bi-
ran önce verin” dedi.

Türk işverenler 
Almanya-Türkiye 
ilişkilerinin 
düzelmesini 
istiyor

“Bu dostluğu kimse bozamaz.”
Kara Automobile GmbH & Co. KG Yönetim Kurulu 
Başkanı Nejla Kara, Almanya Türkiye dostluğunun 
asla günlük politikalara alet edilmemesi gerekti-
ğine işaret etti ve ekledi: Bu dostluğu kimse bo-
zamaz. İlişkiler yeniden ve eskisinden daha güçlü 
hale gelmeli.



UETD Hessen Arakan'ı unutmadı

Anuga'ya 
yoğun ilgi

UETD Hessen Bölge Başkanı Tamer Cansız 
ve Kadın Kolları Başkanı Refika İğdeli’nin 
teşvikleriyle başlamış olan kampanya kap-
samında bir çok etkinlik düzenlendi.
14 Eylül 09 Ekim Ziraat Bankası Frankfurt‘ta ARA-
KANLI müslümanlara yardım kampanyaları kapsamın-
da yatan toplam bağış miktarı 267.025 euro;
Daha sonraki günlerde 100.000 ila 150.000 Euro arasın-
da bir meblanin yatırılması bekleniliyor.
UETD Hessen şubelerininde de katılımıyla Hessende 
Arakanli Müslümanlara yardım kapsamında toplamda 
8215 Euro toplandı. Hessen Kadın Kolları Başkanı Re-
fika İğdeli ve UETD Hessen Bölge Başkan yardımcısı 
Erkan Arslan ile birlikte Kızılay'ın Arakan Hesabına 
yatırıldı.
 UETD Hessen Bölge başkanı Tamer Cansız,
“Yardımda bulunan herkesten  Allah razı olsun. Allah’ü 
Teala bizleri her daim imtihan ediyor. Bu imtihanda ka- zanan olmak için çok çalışmamız gerekiyor. Arakan’daki müslümanların gördü-

ğü zulüm bizimde sınavımızdır. Biz tüm insalık için durmadan çalışmaya devam 
edeceğiz.” dedi
UETD Bölge yönetimi adına Bölge Başkan yardımcısı Erkan Arslan şun-
ları söyledi: 
„Bu çalışmada emeği geçen tüm kardeşlerimizden Rabbim razı olsun, Bizde 
Karınca kararınca kampanya kapsamında yaptığımız etkinliklerle 8.215 Euro 
bugün ilgili Kızılay hesabına Ziraat Bankası vasitisiyla yatırdık.’ dedi.
Kadın Kolları Başkanı Refika İğdeli  konuyla ilgili „UETD ile KIZILAY’ın 
ortaklaşa başlatmış olduğu "ARAKAN’a Yardım Elini Uzat" kampanyasın-
da, UETD HESSEN bölgesi olarak sizlerin de yardım ve desteği ile 8.215 € 
toplanıldı. Emaneti yerine teslim ettik, Rabbim yardımlarınızı ve niyetlerinizi 
kabul eylesin inşallah. Bir nebze olsada ARAKANLI kardeşlerimizin yarasına 
merhem olabildiysek ne mutlu bize. Bizi bu kampanyada yalnız bırakmadığınız 
için teşekkürler.” dedi.

Ak-Pa çalışanları market-
lerde Doğuş çay tanıtımla-
rına devam ediyor.

Selam Food GmbH yetkisi Fatih Ayan (Sol-
da) Türkiye’den gelen fima yetkilileri ile.

Ak-Pa Handels GmbH çalışanlarından (soldan sağa) Rabia Çevik, Sahip-
lerinden Ömer Çevik ve göreve yeni başlayan satış müdürü Erol Ergün ile 
fuarda görüştük. Erol Ergün beye başarılar dileriz.

Dünyanın en büyük gıda fuarı 
olarak gösterilen Anuga Ulus-
lararası Gıda ve İçecek Fuarına 
katılan Türk firmaları yoğun ilgi 
gördü. Fuar ziyaretimizde dost-
larımız objektifimize yakalandı! 
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Nice güzeller gördüm bu ise başka
Beni var yanakta kalemi kaşta
Huriler aleminden en üst başta 
Bakarsam birine dert olur sana 

Aklın başına al Dünya güzeli
Ne ahular gördüm alem gezeli
Elma yanaklı karpuz memeli
Bakarsam birine dert olur sana 

Yürü be halil-im var git yanına
Dola kollarını ince beline 
Hacet namazı kılsam koynunda
Tekbir alırsam dert olur sana 

Solmadan bahçemde bağım bostanım
Zehmeri ayında kaldırma beni
Ak gerdan üstünde secdeye vardım 
Şafak söktü diye kaldırma beni 

Güzeller içinde ben gibi durur
Aşığı gönlünden kalbinden vurur
Sıcacık koynunda bulmuşken huzur
Cilveyle nazınla öldürme beni 

Şahin olup seni çölde bulmamlı
Urgan saçlarını ele almalı
Ak gerdan üstüne dişle oymalı
Muradım ah ile öldürme beni

BOZLAK - 12

Halil 
İbrahimoğlu

FRANKFURT (AA) - Türk ve Alman toplumları arasındaki ilişkilerin tarihi 
boyutunu ve derinliğini fotoğraflar üzerinden okuma şansı sunan “Yıldız Sarayı 
Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı-Almanya İlişkileri” adlı eser, 69. 
Frankfurt Kitap Fuarı’nda ilk kez okuyucuyla buluştu.
Türk ve Alman toplumları arasındaki ilişkilerin tarihi boyutunu ve derinliğini 
fotoğraflar üzerinden yansıtan kitap, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sultan II. Ab-
dülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen proje kapsa-
mında hayata geçirildi.
Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Melek Özyetgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabın Osmanlı-Almanya 
ilişkilerinin, Almanya ile dostluğun tarihine bir pencere açtığını söyledi.
Kitapta yer alan fotoğrafların, Sultan 2. Abdülhamid’e ait birer hazine değerin-
de olduğuna dikkati çeken Özyetgin, “Her biri sanat eseri değerindeki 911 
albüm içinde yer alan 36 bin 585 fotoğraftan oluşan çok zengin bir fotoğraf 
külliyatı. Bu koleksiyon bize Sultan 2. Abdülhamid’in fotoğrafa olan ilgisi sa-
yesinde geldi. Bu koleksiyonun dijitalleştirilmesi, bunun veri tabanının işlenme-
si, sergilerle, kitaplarla tanıtılması gibi çok geniş açılımlı bir proje hazırladık. 
Bu koleksiyon kültürel miras olarak çok değerli ve gelecek nesillere iyi şartlarda 
aktarılması çok önemli.” ifadesini kullandı. 
Özyetgin, Sultan 2. Abdülhamid’in dünyayı fotoğraflarla izlediğini belirterek, 
şöyle devam etti: “Osmanlı coğrafyası çok geniş bir alan. Yönettiği devletin 
bütün sınırlarına fotoğraflar aracılığıyla ulaştığı görülüyor. Tabii sadece kendi 
fotoğrafçıları yok aynı zamanda dünyanın ünlü fotoğrafçıları da Sultan’a özel 
albümler gönderiyorlar hediye olarak. 36 bin 585 kare fotoğrafın ve albümle-
rin bir kısmı 30’dan fazla yabancı ülkelere ait.”
Söz konusu eseri daha önce Türkiye-Fransa ilişkileri üzerine hazırladıklarını 
anımsatan Özyetgin, aynı kitabı İngiltere ve ABD ilişkileri üzerine de hazırla-
yacaklarını dile getirdi. 
Özyetgin, kitabın politik bir amaç taşımadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: 
“Bu bir politik kitap değil ama Türk-Alman dostluğunun, aynı şekilde Türk-
Fransız dostluğunun geçmişine, tarihine bir pencere oluşturuyor çünkü biz top-
lumlar arasındaki ilişkileri bazen önyargıların gölgelediği bir takım şeyleri böy-
le kültür düzleminde aşmak bazen kolay oluyor. Fotoğraflar üzerinden giderek 
geçmişteki yakın ilişkileri ön plana çıkarmak çok kıymetli diye düşünüyorum.”
Osmanlı İmparatorluğu’na özellikle Sultan Abdülhamid’in katkılarıyla fotoğraf 
kültürünün çok erken geldiğini dile getiren Özyetgin, Abdülhamid’in fotoğrafa 
olan merakının sektörün gelişimine katkı sağladığını sözlerine ekledi. 

Osmanlı-Almanya 
ilişkilerinde Almanya 
Dostluğu

Sultan II. Abdülhamid 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Melek Özyetgin
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Başkanı Abdullah Kodaman Hasene 
mobil fırınına dair şunları söyledi:
“Burada ihtiyaca göre günde 8-9 bine 
kadar ekmek çıkarılıyor. Ekmeklerin 
dağıtımı mahalle muhtarlarının yönlen-
dirmesi doğrultusunda mahalle mahalle 
ve ailelerin ihtiyaçlarına göre yapılıyor. 
Bu Suriyeli mültecilerin ekmek ihtiyacı-
nı karşılayan anlamlı bir çalışma. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyoruz.”
Hasene Şanlıurfa’daki mültecilerin 
en büyük destekçilerinden
Şanlıurfa’daki yardım programına 
Ruhr-A Bölgesi İhsan Sohbetlerindeki 
7 işadamının katıldığını belirten Hasene 
Ruhr-A Bölge Temsilcisi Hasan Aydo-
ğan, “İşadamlarımız ilk defa böyle bir 
programa katıldılar. Hasene’nin burada 
yaptığı çalışmalardan dolayı memnuni-
yetlerini ve takdirlerini ilettiler. Şanlı-
urfa’daki kamp yetkilileri Hasene’nin 
mültecilere yaptığı yardımlardan öv-
güyle söz ettiler.” diye konuştu.
İşadamları neler söylediler?
Yardım çalışmalarına katılan işadamla-
rı güzel bir çalışmaya aracılık etmekten 
dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.
İş adamı Özcan Yıldız “Bana Türkiye’de 
tatilimin nasıl geçtiğini sordular. Tatil 
amaçlı gitmediğimizi, yardım amaçlı 
gittiğimizi vurguladım. Çok duygu-
landığımı ifade ettim. Arkadaşlarım ve 
müşterilerim, yaptığımız çalışmalardan 
dolayı takdir ettiler.” diye konuştu.
Yapılan yardım çalışmalarına aracılık 
ettiğinden dolayı çevresinden olumlu 
geri dönüşler aldığını ifade eden işa-
damı Mehmet Aydın şunları söyledi: 
“Türkiye’ye yardım amaçlı gittiğimizi 
bilenlerden bir kısmı ‘Neden bize haber 
vermediniz? Bizler de katkı yapmak is-
terdik.’ diye söylemlerde bulundu. Ora-
da ibretlik olayların yaşandığını anlat-
tım.” dedi.

Ruhr-A Bölge Başkanı Abdullah Kodaman 
ve bir grup iş adamı Hasene Derneği’nin 
Şanlıurfa’daki çalışmalarını yerinde gör-
mek, mültecilere yardımda bulunmak 
maksadıyla Akçakale ve Harran mülteci 
kamplarını ziyaret ettiler.

Hasene Türkiye Şube Başkan Yardımcısı Ömer 
Söyleyenoğlu ve Hasene Derneği Ruhr-A Bölge 
Temsilcisi Hasan Aydoğan işadamları grubuna 
eşlik etti. 

İşadamları grubu Hasene Derneği’nin Akçaka-
le’deki mobil fırınında ekmek dağıtımına katıldı. 
Dünyanın onlarca ülkesinde güzel çalışmalara 
imza atan Hasene Derneği’nin Şanlıurfa’daki ça-
lışmalarını yerinde gördüklerini ifade eden Bölge 

İş adamı Adem Kurt yardımların önemini 
ve ihtiyaç sahiplerinin durumlarının uzak-
tan seyretmekle değil, yakınlarında olmak 
suretiyle anlaşılabileceğini vurguladı. 
Kurt, “Şu an bizim burada yaşadığımız, sö-
zün bittiği yer. Burayı gelip görmeden yo-
rum yapmak ve burayı anlamak gerçekten 
çok zor. Buralara gelip buradaki durumu 
görmek gerekiyor. Kampı, mobil ekmek 
fırınını, çalışmaları gördüğünüzde yapı-
lan yardımların ne ifade ettiğini daha iyi 
anlıyorsunuz. Vesile olanlardan Allah razı 
olsun.” dedi.

Ruhr-A Bölgesi Teşkilatlanma Başkanı 
Aziz Doğan Hasene mobil ekmek fırını 
yanında yaptığı konuşmada şunları söyle-
di: “Hasene Derneği çok güzel çalışmalara 
imza atıyor. Bizzat burada gelip çalışmala-
rı yerinde gördük. Hasene’nin yaktığı me-
şale binlerce km ötedeki insanlara fayda 
sağlıyor. Bu meşalenin yanmasında desteği 
olan herkesten Allah razı olsun.” dedi. 

İşadamları mültecilere 
yardım etti

Hasene Ruhr-A bölge temsilcisi 
Hasan Aydoğan çocuklarla birlikte

Hasene Ruhr-A bölge başkanı Abdullah 
Kodaman çocuklarla





nüşümün adıdır Cumhuriyet. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki Türk 
milletinin kendi geleceğini belirleme kararlılığının 
sonucudur. 
Cumhuriyet devrimleri ile başlayan modernleşme 
sürecimiz, izleyen dönemlerde gerçekleştirilen bir-
çok reform hamlesiyle devam etmiş ve bizi bugün 
Atatürk’ün hedef olarak belirlediği çağdaş medeni-
yetler seviyesine ulaştırmıştır.

T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu 
Zoo Palais’de düzenlediği resepsi-
yonda konuklar Başkonsolos Burak 
Karartı ve eşi Hikmet Karartı tara-
fından karşılandı. Resepsiyona STK 
temsilcileri, sanat, spor, siyaset, banka 
temsilcileri, işadamları ve çok sayıda 
davetli katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın mesajı okundu.
İstiklâl Marşı ve Almanya Milli Mar-
şı’nın okunmasıyla başlayan prog-
ramda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın gönderdiği mesaj okundu. 
Daha sonra T.C. Frankfurt Başkonso-
losu Burak Karartı bir konuşma yaptı.
“Sayın Müsteşar Mark Weinmeister, 
Değerli Vatandaşlarımız, Kıymetli 
Konuklar,
Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
ruluşunun 94’üncü yıldönümü müna-
sebetiyle düzenlediğimiz ve Türkiye 
Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu 
sıfatıyla ilk kez ev sahipliği yaptığım 
milli gün resepsiyonumuzda sizleri 
ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve 
onur duyuyorum. 
Milli günler, bizim için hafızalarımızı 
tazelemek, bulunduğumuz yere bizi 
getiren olayları hatırlamak ve ortak 
geleceğimiz hakkında düşünmek için 
istisnai fırsatlardır. Özellikle anavata-
nından uzakta olan bizlerin, bireysel 
varlığımızın ötesine geçen tarihsel bir 
bütünün parçası olduğumuzun farkına 
varmamıza ve bugün bu çatı altında 
biraraya gelişimize zemin hazırlayan 
ortak duygu ve değerlerimizi anımsa-
mamıza da yardımcı olur.
Bu akşam, milli gün coşkumuza ortak 
olmak için aramızda bulunan vatan-
daşlarımıza ve kıymetli dostlarımıza 
şükranlarımızı sunuyor, hepinize iç-
tenlikle hoş geldiniz diyorum.
Değerli Konuklar,
Türkiye’nin ve Türk milletinin tarihi 
elbette son 94 yıldan ibaret değildir. 
Türkiye Cumhuriyeti, köklü ve saygın 
bir tarihsel birikimin üzerinde yüksel-
mektedir. Fakat bizim için tarihimiz-
deki son 94 yıl, ülkemize getirdikleri 
ve Türk toplumunun başardıkları açı-
sından özel bir önem taşımaktadır.
On yılı aşan bir savaş ortamından yor-
gun ve yılgın çıkmış bir milletin ve 
derin mahrumiyet koşulları içindeki 
bir ülkenin, modern uluslararası top-
lumun saygın bir üyesi olmak adına 
azim ve inançla gerçekleştirdiği dö-
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Avrupa’da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
Almanya’nın Frankfurt ve diğer şehirle-
rindeki başkonsolosluklarda tertiplenen 
resepsiyonlar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun 94. yılı coşkuyla kutlandı.

T.C. Frankfurt Başkonsolosu Burak Ka-
rartı ve Eşi davetlileri kapıda karşıladı.

Bugün Türkiye, demokratik ve çoğulcu siyasi siste-
mi, dünyada onyedinci, Avrupa’da altıncı sırada ol-
masını sağlayan ekonomik büyüklüğü ve moderni-
teyi kültürel kimliğiyle harmanlayabilen toplumsal 
geleneğiyle uluslararası toplumun saygın üyelerin-
den biridir.
Dış politikasında barış, istikrar ve işbirliğinin yanı-
sıra ahlaki değerleri de önceleyen Türkiye, yerlerin-
den olan 3 milyon Suriyeli’ye yaptığı ev sahipliğiyle 
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Avrupa’da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
ve küresel insani yardım faaliyetleri için tahsis ettiği 
6 milyar Dolar’ı aşan katkısıyla dünyanın önde gelen 
donör ülkeleri arasında yer almaktadır.  
Kıymetli Misafirler,
Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne gelince-
ye değin elbette sayısız sınamalarla başetmiştir. Son 
olarak, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da yaşanan darbe gi-
rişimi en ciddi sınamalardan biri olmuştur. Türkiye, bu 
badireyi Türk milletinin demokratik meşruiyete olan 

beklediğimizi ifade etmek isterim.
Değerli Konuklar,
Türkiye-Almanya ilişkilerinin zor 
bir dönemden geçtiği bir sır değil. 
Ancak,  bilinmesi gereken bir gerçek 
var ki, iki ülke ilişkileri sağlam ve 
köklü bir temele dayanmaktadır. İki 
ülkenin dostluğu ve ortak çıkarları 
bu zor dönemi atlatacak güçtedir. 
Türkiye ile Almanya arasında kap-
samlı siyasi bağlar, uzun bir müt-
tefiklik geçmişi ve yoğun ekono-
mik-ticari ilişkiler vardır. Bölgesel 
konularda ortak çıkarlarımız bu-
lunmaktadır. Hepsinden önemlisi, 
Almanya’da büyük ölçekli bir Türk 
toplumunun varlığı, iki ülkeyi bir-
birine insani bağlarla da bağlamak-
tadır. Dolayısıyla, sağduyulu ve 
önyargılardan uzak bir yaklaşımla, 
karşılıklı saygı ve güven temelinde 
atılacak adımlarla olumsuz algıların 
ve gerginliklerin zaman içinde aşıla-
cağı inancını taşıyorum.
Değerli Vatandaşlarımız, 
Sevgili Konuklar,
Cumhuriyetin 94 yıllık yolculu-
ğunda kat ettiğimiz uzun mesafeye 
rağmen, daha önümüzde yapılması 
gereken çok iş bulunmaktadır.
Cumhuriyetin kazanımlarını her 
daim taze ve canlı tutabilmek için, 
demokrasi ve modernleşme yolun-
daki çabalarımızı devam ettirebil-
memiz özel bir önem taşımaktadır. 
Cumhuriyetimizin kurucularının 
aklındaki ve gönlündeki Türkiye 
ideali de, Cumhuriyetin 100. yılını 
kutlayacağımız 2023 yılına yönelik 
hedeflerimiz de esasen bunu gerekli 
kılmaktadır.
Bu duygu ve düşüncelerle, Cum-
huriyetimizin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, Kurtuluş Sava-
şı kahramanlarımızı, ülkemizin ve 
milletimizin bekası için canlarını 
feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve 
rahmetle anıyor, gazilerimize min-
netlerimizi arz ediyorum. 
Davetimize katılarak bu gece 
bizleri onurlandıran tüm konuk-
larımıza, Başkonsolosluğumuz 
mensupları ve şahsım adına şük-
ranlarımı sunuyor, sizleri sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. Cumhu-
riyet Bayramımız kutlu olsun!” 
dedi.
Resepsiyon müzik dinletisi ile son 
buldu.

bağlılığı sayesinde ve toplumun geniş kesimlerinin da-
yanışmasıyla atlatabilmiştir. 
Bu darbe girişiminin ve onu gerçekleştiren Fetullahçı 
Terör Örgütü’nün (FETÖ) ülkemize verdiği zararları 
bertaraf etmek için etkin bir mücadele içindeyiz. Bu 
süreçten demokrasimizi daha da güçlendirerek çıkaca-
ğımıza inanıyorum. 
İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde, uluslarara-
sı camia içindeki dostlarımızdan anlayış ve dayanışma 
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Kronik hastalıklarla savaşta Almanya´da 
yasal sağlık sigortası kurumu dahilinde si-
gortalı olan kişiler için DMP Disease-Mana-
gement-Program yani bazı hastalıklara karşı 
en iyi bir şekilde bakım ve tedavi hizmetinin 
sunulabilmesi için hastalık yönetimi proğ-
ramları gelitirilmiştir:
Hastalıklar ve aşağıda belirtilen hastalıkları 
olan kişiler bu programa katılabilir:
1. Tip 1 ve Tip 2 Diabetes mellitus
2. Koroner Kalp Hastalığı
3. Astım
4. KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Has-
talığı)
5. Göğüs kanseri
DMP´nin  AOK Hessen´deki adı AOK Cu-
raplan dır.
Bir bakışta AOK Curaplan avantajlarınız
• Günümüz tıbbi bilgiler temelinde kapsamlı 

ve devamlılığı olan tedavi.
• 18 yaşından büyük kişiler için ilk defa ka-

tılımda 40 Euro
• Bütün tedavi adımlarının güvendiğiniz 

doktorunuz tarafından koordine edilmesi 
ve yönetilmesi.

• Oluşabilen komplikasyonlarda hedefe yö-
nelik yardım.

• Hastalığınızla ilgili çok yönlü bilgilendirici 
malzeme.

• Hastalıkla başa çıkmanız için destek.
AOK Curaplan hareket planı
Düzenli olarak doktora giderek, hastalığınızı 
ciddiye aldığınızı ve kendinize iyi baktığını-
zı göstermektesiniz. Bundan vazgeçmeyin!
Düzenli olarak doktora gitmek

Programa katılırken doktorunuzla birlikte, 
ona her üç ayda veya her altı ayda bir gö-
rünmeniz hususunda anlaştınız. Bu kararın 
alınmasında tıbbi nedenler göz önünde bu-
lunduruldu. Önemli: Peş peşe iki randevuya 
gitmezseniz, programa katılımınız otomatik 
olarak sona erer. Bu şart yasalarla belirlen-
miştir. Programa tekrar alınmanız mümkün, 
ancak bu işlem biraz zahmetli. 
Öneri: Bu yüzden randevularınıza düzenli 
olarak gidiniz.
Sonraki randevunuz
En iyisi doktor randevunuzun sonunda bir 
sonraki randevunuzu da hemen almanızdır. 
Randevunuzu takviminize not ediniz. Öneri: 
Randevu gününüzü iyi görülebilecek şekilde 
not panonuza veya düzenli olarak hatırlama-
nızı sağlayan bir yere asınız.
Memnun hastalar
Anketler, AOK Curaplan ile hastaların teda-
vi kalitesinden giderek daha memnun kal-
dıklarını göstermektedir.
• AOK Curaplan’a katılanların yüzde 80’inin 
doktorlarının gerçekleştirdiği tedaviden çok 
memnun veya memnun kaldıkları tespit edil-
di (WldO’nun temsili anketi).
• Örnek KOAH: Katılanların yüzde 69’u, 
doktorlarının programa kayıtlarını yaptır-
dıklarından bu yana muayene ve tedavi için 
daha fazla zaman ayırdıklarını belirttiler 
(Psychonomics/AOK-BV hasta anketi).
Etkisi bilimsel olarak kanıtlandı
Çok sayıda bilimsel araştırma AOK 
Curaplan’ın olumlu etkilerini belgelemek-
tedir.

Kronik rahatsızlıklarda
AOK Hessen'in tibbi destek 
programları

AOK Hessen 
EtnikPazarlama 
Uzman
Koordinatörü
Necati Suözer

Selbsthilfe: Noch AOK-
Fördergelder verfügbar
Bad Homburg. Die AOK Hessen 
verfügt im laufenden Jahr noch über 
rund 75.000 Euro für die einzelpro-
jektbezogene Förderung interessier-
ter Selbst-hilfegruppen. 

Susanne Strombach, Patientenko-
ordinatorin der Gesundheitskas-
se, erklärt: „Das Geld kann für 
Gruppenvorträge, Informationstage, 
Broschüren oder die Gestal-tung ei-
ner Homepage verwandt werden.“ 
Zusätzlich bietet die AOK auch 2017 
ei-ne Schwerpunktförderung für alle 
Gruppen zum Thema “Familienori-
entierte Selbsthilfe” an. Neben an-
geleiteten Wochenenden für Kinder 
mit oder ohne Eltern finanziert die 
Kasse z. B. auch Workshops für Erk-
rankte mit ihren Familienange-höri-
gen. Anträge können grundsätzlich 
noch bis zum Jahresende gestellt 
werden, spätestens aber vier Woc-
hen vor Projektbeginn. Die benötig-
ten Unterlagen kön-nen bei Susanne 
Strombach oder Bettina Nöll abge-
rufen werden. Dort gibt es auch alle 
Informationen zum Thema: 06172 – 
272 178 oder selbsthilfe@he.aok.de

Dövizle askerlik hakkında önemli duyuru

Yukarıda belirtilen vatandaşlarımız 31 Aralık tarihine kadar gerekli belgelerle başvurularını yapıp, 
işlemlerini tamamlamadıkları takdirde yurtdışındaki vatandaşlarımıza tanınan dövizle askerlik hak-
kını tamamen kaybedeceklerdir. Olası hak kayıpları ve mağduriyetlerin yaşanmaması için, bu kap-
samdaki vatandaşlarımızın biran önce yurtdışındaki temsilciliklerimize dövizle askerlik başvurularını 
yapmaları ve işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşımaktadır.
Bilindiği üzere 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren kanunla dövizle askerlik hizmeti 6.000 Av-
rodan 1.000 Avroya düşürülmüş ve başvuru süresi 38 yaşla sınırlandırılmıştır. Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih itibariyle 38 yaşını tamamlamış olanlara ise istisnai bir hak tanınmış 31 Aralık 2017 
tarihine kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanma imkanı verilmişti. Ayrıca, 1979 doğumlu va-
tandaşlarımız da 2017 yılı itibariyle 38 yaşını tamamlayacakları için bu kişiler bakımından da dövizle 
askerlik hakkı, kanundaki 38 yaş sınırı gereği, 31 Aralık 2017 tarihinde sona erecektir. (YTB)

Yurtdışında yaşayan ve dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızdan 27.01.2016 
tarihinden önce 38 yaşını tamamlamış olanlarla 1979 yılı doğumluların dövizle askerlik hizmetinden 
yararlanma hakları 31 Aralık 2017 tarihinde sona erecektir. 
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Almanya’nın Köln kentinde yapılan ve 
dünyanın en büyük gıda fuarı olarak 
gösterilen Anuga Uluslararası Gıda ve 
İçecek Fuarı’na katılan Türk firmaları 
büyük ilgi gördü.

Fuara katılan firmalardan Çiloglu Handels 
GmbH‘nın sahibi Şahin Çiloğlun’dan yıllardır 
verdikleri hizmetler, ürünler ve hedefleri hakkın-
da bilgi aldık. 

Standlarını kırmızı-beyaz renklerle dizayn eden 
Şahin Çiloğlu; “İlk günkü hedefimiz tabi daha 
yukarılardı. Fakat geldiğimiz nokta burası, gi-
deceğimiz nokta çok ilerde. Allah ömür verirse 
hayallerimiz ve hedeflerimiz büyük. İlk gün bir 
bölgede başladık. Fakat şimdi ulaştığımız nokta 
17 ülke, 8 bin satış noktası.  İlk başladığımızda 
kendi adımıza tek kalemimiz varken şimdi 450 
barkotumuz var. Toplam 750 kalem ürünümüz 
mevcut.

% 90 Türk Malı - Ürünlerimizin % 90'ı ülke-
mizde üretiliyor. Bizim adımıza üretiliyor ve Av-
rupaya geliyor. İncir üzerine bu fuarda biraz ön 
plana çıktık. İncir recelimiz, helvamız ve birçok 

Türk Ürünleri Çiloğlu ile Avrupa’da
ürünümüz ile fuardayız. Küçük ve bü-
yüklere hitap eden ürünlerimiz. Almanya 
merkezimizden tüm Avrupa'ya dağıtım 
yapıyoruz. Almanya içerisinde 24 saat, 
Avrupa'ya ise 48 saatte ürünlerimizi ulaş-
tırabiliyoruz. Türkiye’de çıkan ürünleri-
mizi 2 hafta içerisinde reyonlarda yerini 
alacak şekilde sevkiyat planı yapıyoruz.
Amacımız gıdada tazeliği sağlamak.

Çiloğlu’ndan Türkiye Ekonomisine 
Destek
Türkiye’deki üreticilerimizin ürettikleri 
fakat pazarlama konusunda sıkıntı çek-
tikleri konularda bir devreye giriyoruz. 
Ülkemizde 7 bölgede üretilen ürünleri 
Avrupa’ya taşıyoruz. Dolayısı ile emek-
ler heder olmuyor. Ülke ekonomisine 
katkı sağlıyoruz.” dedi.

Çiloğlu çalısanları standlarını ziyaret eden 
konuklara meşhur Türk Lokumu ikram 

ederek  misafirperverlik örnegi sergilediler
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Wiesbaden'in sevilen eşrafından,
Zülfü ve Mustafa Akbulut kardeşlerin

muhterem babaları

Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhuma Allah'tan rahmet, Akbulut ailesine 

ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.
Mekan-ı Cennet Olsun!

Feyzi AKBULUT
HACI

Başsağlığı

KÖLN (AA) - Bu yıl 49. kez düzenleyeceği 
Hac ve Umre organizasyonu hazırlıklarına baş-
layan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teş-
kilatı, ilk kez görme engelliler için Umre seferi 
başlatacağını duyurdu.
Almanya’nın Köln kentindeki IGMG Genel 
Merkezi’nde gazetecilere açıklamada bulunan 
Hac Umre Birim Başkanı Tahir Köksoy, yoğun 
talep üzerine böyle bir karar aldıklarını, “Ümmü 
Mektum” ismiyle bu organizasyonu gerçekleş-
tirmek için hazırlıklara başladıklarını söyledi.
Köksoy, “Bir yıldır görme engelli kardeşleri-
mize teşkilatlarımızda Kuran-ı Kerim eğitimi 
veriliyor. Eğitim Başkanlığımız ile beraber ko-
ordineli bir şekilde inşallah bu kardeşlerimizi 
Avrupa’dan ‘Ümmü Mektum’ dediğimiz kafi-

Görme 
engelliler için 
özel Umre

Avrupa’da ilk kez görme 
engellilere özel umre 
hizmeti

leyle aralık umresine götürmüş olacağız. 
Bu da bir ilk olacak. “ dedi.
Köksoy, hizmetlerine, Avrupa’nın yanı sıra 
Türkiye’den de talep olduğunu belirterek, 
şunları kaydetti:
“Kendi ülkemizden de bazı kardeşlerimizi 
kafilemize dahil edeceğiz. Bu kafile müs-
takil bir kafile olacak. Eğitmenler de bu 
konuda eğitim verebilecek seviyede olan 
hocalarımızdan oluşacak. Aynı zamanda 
Suudi Arabistan’daki yetkili mercilerle de 

görüşerek oradaki görme engelli okulların-
da Kuran-ı Kerim dersi nasıl alınıyor, orayı 
da ziyaret ederek, oradaki kardeşlerimiz ile 
buluşmuş olacağız.”
Yaklaşık yarım asırdır Avrupa ve 
Türkiye’den binlerce hacı adayını başarı-
lı bir şekilde kutsal topraklarla buluştur-
duklarını ifade eden Köksoy, özellikle son 
yıllarda yabancı dillerde verdikleri hac ve 
umre hizmetlerine olan ilginin arttığını dile 
getirdi.

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı, ilk kez bu yıl görme engelliler için özel bir 
Umre seferi başlatacak
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T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “GençDes” programı kapsa-
mında Imagentur GmbH şirketi ile Almanya’da ilk kez hayata 
geçirdiği “İlk Makalem Projesi’nin kazananları belli oldu. Ge-
len çok sayıda makale arasından Türkiye konulu en iyi makaleyi 
yazan ve İstanbul gezisine katılmaya hak kazanan 15 genç, titiz 
ve kapsamlı değerlendirme sonucu belirlendi.
Yüzlerce genç arasından en iyi makaleyi yazan 15 genç ve ai-
leleri, Imagentur’un Mannheim’daki merkezinde düzenlenen 
tanışma toplantısında bir araya geldi. Gençlere katılımlarından 
dolayı teşekkür eden ve İstanbul gezisi kazandıkları için kutlayan 
Imagentur GmbH Genel Müdürü Tarık Bayram Gölezlioğlu, 
Almanya’da bu yıl ilk kez düzenlenen projeye gösterilen ilginin 
kendilerini memnun ettiğini söyledi. 
Bu projeye dahil olan gençlerden birçoğunun ileride Alman ede-
biyatında, Alman medyasında söz sahibi yazarlar olmasını um-
duklarını dile getiren Gölezlioğlu, “Yaşadığımız toplumda sadece 
iş-güç sahibi insanlar olmamız yetmiyor. Eğer burada kalıcı isek 
edebiyatta da, sanatta da, medya sektöründe de kendimizi kabul 
ettirmemiz, kültürel anlamda kendimizi ispat etmemiz gerekiyor. 
Bir Türk tarafından Almanca yazılan, Almanların da okuyacağı 

edebi eserler çıkmasını arzu ediyo-
ruz. Feridun Zaimoğlu, Fatma Ay-
demir gibi Alman edebiyatında söz-
sahibi olan Türk yazarların sayısının 

artmasını istiyoruz. Bu proje inşallah bu amaca hizmet edecek. İstanbul 
gezisinin gençlerimizin bu anlamda ufkunu açacağını, onları daha fazla 
motive edeceğini düşünüyorum” dedi.  
İstanbul gezisi kazanan 15 genç 28 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında 
kültürel bir tura çıkacak. Bu şanslı 15 genç yazar adayı, İstanbul’da her 
gün bir yazarla görüşecek, kültür-sanat vakıf ve derneklerini ziyaret 
edecek, tarihi ve turistik yerleri gezecek. Projeye destek veren yazarlar 
arasında Doğan Hızlan, Ömer Sevinçgül, Ali Ural, Feyza Hepçilin-
girler, Senai Demirci ve Adnan Özer gibi usta kalemler bulunuyor. 
İstanbul’dan döndükten sonra ikinci bir makale daha yazacak olan genç 
yazar adaylarının bütün bu makaleleri bir kitapta toplanacak, ardından 
okudukları okullara ve şehirlerin kütüphanelerine hediye edilecek.

İşte en güzel Makale yazan 15 genç ve isimleri
Sadri Okumuş, Selin Ay, Osman Süreyya  Kaçmaz, Muhammed 
Furkan Uzun, Asude Sarı, Talha Cimşit, İsmail Melih Tuzlacı, Bu-
rak Kutun, Merve Gökalp, Ali Juscha Tekneci, Muhammed Fur-
kan Kızıltepe, Mikail Öztürk, Elif Keskin, Numan İlkut Ayvaz, 
Yavuz Yorulmaz

Türkiye hakkında en güzel makale 
yazan 15 genç belirlendi

Gölezlioğlu: "Amacımız Alman edebiyatında söz sahibi genç Türk yazarlar yetişmesini sağlamak"
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IGMG RNS Bölgesine bağlı olarak faliyetlerini sürdüren Frankenthal 
Hicret Camii geçtiğimiz günlerde Frankenthal Belediyesinin düzenlemiş 
olduğu çevre temizlik etkinliğine katıldı. Senelerdir geleneksel hale ge-
len etkinlikte yerini alan Hicret Camii ve organize sorumlusu Mehmet 
Calay çocuklara burada çevre temizliğinin önemini ve Peygamberimizin 
‘Temizlik İmandandır.’ hadisini hatırlatarak, böyle bir programa katılmak-
tan mutlu olduklarını söyledi. Etkinliğin sonunda belediyenin çocuklara 
vermiş oldukları ikramlar çocuklara dağıtıldı. Belediyenin yapmış olduğu 
açıklamada yaklaşık  2 bin kişinin katılmış olduğu bugünde 2 bin ton atık 
toplandığı ifade edildi.

Mehmet Calay - Geçtiğimiz günlede UTG.RLP-BW Türk Toplumu Plat-
form Birliği başkanı Ercan Özcan’ın öncülüğünde atıcılık poligon tur-
nuvası düzenledi. Bu turnuvayı desteklemak için çok sayıda vatandaş ve 
işadamı katıldı. Vatandaşlar oldukça memnun kaldıklarını ve bu tunuvanın 
belli aralıklarla tekrar yapılmasını istediler. İşadamlarından Hüseyin Sak-
man gayelerinin hem ata sporuna sahip çıkmak hem de UTG´nin olağa-
nüstü çalışmalarında yardımcı olmak olduğunu ifade etti. Başkan Ercan 
Özcan’da çalışmalarının topluma hizmet olduğunun altını çizerek hizmet 
halkalarını genişleteceklerini bildirdi. Turnuvada 1. Tacettin Aydın, 2. Ça-
ğatay Kaan Fidancılık ve 3. Hüseyin Sakman dereceye giren yarışmacı-
lar oldu.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand 
Finance tarafından ülkelerin marka değerlerinin be-
lirlendiği “Nation Brands 2017” raporu yayımlandı. 
Rapora göre, Türkiye marka değerini yüzde 20 ar-
tırarak dünyanın en değerli 24’üncü ülke markası 
oldu. Türkiye’nin marka değeri bu yıl 570 milyar do-
lar seviyesinde gerçekleşti. 

ABD, dünyanın en değerli ülke markası olurken, 
Güney Kıbrıs Rum Kesimi listenin sonunda yer aldı. 
(AA)

Türkiye marka 
değerini artırdı

Temizlik gününe 
Cemiyet desteği

Platform Birliğinden 
Atıcılık Turnuvası
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Yıllardır Avrupa’da yaşayan Müslümanların 
helal ürünler tüketmesi için özveri ve büyük 
bir titizlik ile çalışan İtikat firmasının sahibi 
Sami Erkurt’u fuarda ziyaret ettik.

Her zamanki gibi misafirprverlik ön planda. Soh-
bet muhabbet derken hedefleri, ürünleri ve fuara 
katılım amaçları hakkında bilgi almak istiyoruz. 

Köfte, börek ve diğer ürünler her damak tadı-
na hitap ediyor.
Erkurt: “Bulgaristan’daki kendi mezbahanemiz-
de şoksuz kestiğimiz etler ile ürettiğimiz Sultan 
Ahmet, İnegöl Köfte, Tavuk Döner, Sığır Döner, 
Akçaabat Köfte, Adana Kebap ve İçli Köfte 
yapıyoruz. Almanya’nın tamamına yakın hizmet 
sunuyoruz.  Fuara katılım amacımız ürünlerimizi 
sunmak, müşterilerimizi çoğaltmak ve markamızı 
tanıtmak.” 
Sami Erkurt’a; İnsanlar sizin ürünlerinizi niçin 
tüketsin? sorusunu soruyoruz?
Erkut: “Çok güzel bir soru. Biz Türküz ve Müs-
lümanız. Haram etin ne demek olduğunu çok iyi 
biliyoruz. Bu konuya çok dikkat ederek üretim ya-
pıyoruz. Ürünlerimiz helal kesilmiş etlerden, fakat 
sadece etlerin helal kesilmiş olması yetmiyor. Katkı 
maddeleri çok önemli. Mesela; kimyasal, bitkisel 
ve hayvansal olabiliyor. Bu konunun uzmanı olan 
danışmanlarımız var. Satın almadan önce labora-
tuvara örnek gönderiyoruz ve içerik kontrolü yap-
tırtıyoruz. Onay gelirse kullanım başlamış oluyor.”

İtikat hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Erkurt: “Şirketimiz 1994 yılında kuruldu. Stutt-
gart/Altbach’daki merkez binamızda hizmet 

Türkiye’nin 298 firmayla katıldığı Anuga Fuarına, 107 ülkeden 7 bin 405 firma katılarak ürünlerini tanıtma fırsatı buldu

İtikat ürünlerine yoğun ilgi

Sami Erkurt (solda) ve Halal Zertifikat firması adına fuarda stand açan Yavuz 
Özoğuz (sağda) ile görüştük.

vermekteyiz. Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, Belçika, Hollanda, İsveç, 
Norveç ve Danimarka’daki marketlerde ürünlerimizi bütün insanlara sunuyoruz. 
Ürünlerimizin % 90’ı donmuş gıdalardan oluşuyor, % 10’u ise taze ürünlerden 
oluşmaktadır. Su böreğinden Lahmacuna, Peynirli Künefeden Milföy hamuruna ve 
birçok ürünümüz ile ülkemizin lezzetlerini Avrupa’daki insanlarımızın beğenisine 
sunuyoruz.
Sucuk, Salam ve Sosislerimiz yıllardır ilk sırada olan ve halkımızın beğeni ile tüket-
tiği ürünlerimizdir. İnsanlarımız ürünlerimizin tamamını marketlerdeki itikat buz-
luklarından temin edebilirler. Ayrıca; belirtmek isterim ki üretimlerimizin tamamı 
itikat markalı ve kullandığımız bütün baharatlar/jelatinler helaldir.’ dedi.
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Lisanevi
SPRACHHAUS

Her türlü 
ALMANCA ve TÜRKÇE çeviri 
işlerinizde hizmetinizdeyiz.

Darmstädterstr. 3 • 63303 Dreieich
Mobil: 0157 - 88 53 77 24
E-Mail: lisanevi@hotmail.de İRTİBAT TEL.: 

0157/ 31 34 98 69

İster 
yatırım 
olarak, 
ister 
konut 
olarak 
kullanılabilecek 
hemen 
tapulu 
hazır 
daireler.

İSTANBUL ESENYURT’TA
SATILIK  DAİRELER

Başbakan Yıldırım: “İhracatımız bu yılın ekim ayında yüzde 
15,6 oranında artmıştır. 13,5 milyar dolar olarak gerçekleş-
miştir. Bu rakam, bütün zamanların ekim ayı itibarıyla en 
yüksek rakamıdır. Son 10 yılın en yüksek rakamıdır”

İSTANBUL (AA) Başbakan Yıldırım, “Türkiye İhracat Haftası” 
etkinliğinde, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Meh-
met Büyükekşi ile ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
İhracat rakamlarının yazılı olduğu zarfı Büyükekşi’den alan Yıldı-
rım, zarfı salondakilere göstererek, “Büyük ikramiye” diye espri 
yaptı. Başbakan Yıldırım, “İhracatımız bu yılın ekim ayında yüzde 
15,6 oranında artmıştır. 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu 
rakam, bütün zamanların ekim ayı itibarıyla en yüksek rakamıdır.” 
dedi. Binali Yıldırım, rakamların hayırlı olmasını dileyerek, emeği 
geçen akıl, alın teri döken üreticilere, ihracatçılara, çalışanlara teşek-
kür ederek, “Bu ve buna benzer yeni müjdeleri, yeni rekorları sizler-
den bekliyoruz.” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ekonomi Bakanlığı 
koordinasyonunda düzenlenen Türkiye İhracat Haftası’na davet 
edilen iş adamlarımız ödüle layık görüldü.
Başarılı işadamlarımız Salih Taşdirek, Mustafa Baklan , Hilmi Ser-
çuk, Remzi Kaplan ve İsmet Koyun ödül alarak Avrupalı Türklerin 
gururu oldular.
İhracata dair her şeyin konuşulduğu, kamu ve özel sektörün bir araya 
geldiği, B2B görüşmeler ile yeni pazar fırsatlarının değerlendirildiği, 
ihracatçılarımızın sorunlarına çözüm arandı.

TiM'den işadamlarımıza ödül
Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye İhracat Haftası” etkinli-
ğine katılarak konuşma yaptı.

Soldan Sağa: Salih Taşdirek, Mustafa Baklan , Hilmi 
Serçuk, Remzi Kaplan ve İsmet Koyun ödül alarak 
Avrupalı Türklerin gururu oldular.
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Taç Sucukları
Sofranızın Baş Tacı

        Helal Kesim, Sağlıklı Besin 
        Herkes Yesin

Taç SucuklarıTaç Sucukları
Sofranızın Baş Tacı

        Helal Kesim, Sağlıklı Besin 

Meşhur Cağ Kebabı 
Walldorf'ta
Mörfelden-Walldorf’da hizmete giren Dadaş 25 Grill 
Haus şimdiden lezzet severlerin mekanı haline geldi. 
Gastronomi sektörünün duayen isimlerinden Asım Can tarafından 
hizmete açılan mekanda Türk mutfağının leziz tatlarını bulmanız 
mümkün. Ferah bir ortamda ailenizle birlikte vakit geçirebileceği-
niz mekanda hijyen ve müşteri memnuniyeti olmaz ise olmazlar 
arasında ilk sırada yer alıyor.
Nişan, düğün, toplantı yemekleri gibi rezervasyonlara açık olan 
mekanın atmosfer ve dekoru ise adeta göz kamaştırıyor. Türk 
mutfağı söz konusu olunca akla ilk gelenler hemen misler gibi ke-
baplar, lokum gibi etler, ağızda dağılan köfteler ve olmaz ise olmaz 
sulu yemekler gelir. Adana kebap, köfte, sulu yemek, lahmacun ve 
leziz tatların bulunduğu mekanın gözbebeği ise Cağ Kebabı..
Erzurumlu olan ve memleketinin tadını Almanya’ya taşıyan usta 
Asım Can oldukça iddialı. Parayı her zaman kazanırız yeter ki mi-
deleri ve gönülleri kazanalım diyen usta Asım Can “Mekanımız 
yeni açtık. Müşterilerimizden büyük ilgi gördük. Bu demektir ki 
doğru yoldayız. Müessesemizin ilk kuralı müşteri memnuniyeti ve 
hijyen. Bunların ikisinden asla taviz yok. Türk mutfağının bütün 
lezzetlerini profesyonel bir ekiple müşterilerimize sunuyoruz. Ve 
Dadaş25’in şüphesiz göz bebeği Cağ Kebabı. Burada cağ kebabı-
nı övmeye, anlatmaya kalkarsam işin içerisinden çıkamayız. Cağ 
kebabının ana vatanı Erzurum’dur yani benim güzel memleketim. 
Yıllarca oradaki ustalardan ders aldık nasıl yapılır diye. Şimdi her-
kes cağ kebabı yapıyor fakat cağ kebabının eti özel olarak hazırla-

nır, özel karışımı vardır. Yani kısaca Cağ kebabı Dadaş 25’te yenir 
dersek herşeyi özetlemiş oluruz” dedi.
Dadaş 25 gril hausta günün hangi saati giderseniz gidin 20 çeşit 
yemeği uygun fiyatlarla bulmanız mümkün. Asım Can ustanın me-
kanında fiyatlar ise oldukça cazip. Düğün, sünnet, özel günler için 
sipariş verme şansına da sahipsiniz.
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rüzgarları kesildi ve topraklarını, dinlerini, 
canlarını, mallarını, mülklerini düşmanlarına 
teslim ettiler. Son ana kadar sağ kalanlar da 
ülkelerinden kovuldular.
Endülüs Medeniyeti bir Kitap medeniyeti idi. 
Halife III. Abdurrahman´ın oğlu II. Hakem 
(Halifelik süresi 961-976) özel kütüphanesin-
de 400 bin cilt kitap toplamıştı. Zamanında 
tüm Endülüs vatandaşları okuma-yazma bi-
liyordu. O günlerin Hrıstiyan Avrupa´sında 
okuma-yazma, sadece papazlara ait bir ayrı-
calıktı.
Müslüman bilim adamlarının ve pek çok 
devlet adamının kütüphanesi ağzına kadar 
tıka basa kitapla dolu iken, Paris, Londra 
ve Viyana kütüphanelerinde bulunan kita-
bın sayısı100 -150 civarındaydı.
Meriyye´de vezirlik yapmış  olan İBN AB-
BAS, aynen II. HAKEM gibi 400 bin ciltlik 
bir kütüphane kurmuştu. Bir savaşta esir 
düşen İbn Abbas, kendi canından çok kitapla-
rını sevdiğini ve düşündüğünü şu sözlerle dile 
getirmişti:  „Ey Allahım, kitaplarım şimdi ne 
olacak?“ 
Endülüs´ün çeşitli şehirlerinde kitap çarşıları 
vardı. Bunların en ünlüsü KURTUBA kitap 
çarşısı idi. Bu çarşı o kadar meşhurdu ki, halk 
arasında şöyle denirdi:

„Kurtuba´da bir şarkıcı ölse, çalgı aletleri 
İşbiliye´de satılır. Buna mukabil  İşbiliye´de 
bir alim ölse, kitapları Kurtuba´da müşteri 
bulur.“
Endülüs eğitim müesseseleri, çok verimli ve 
başarılı kurumlardı. EVLER kalıcı temel eği-
timin verilmeye başlandığı ilk yuvalardı. 
OKULLAR devlet tarafından ve aynı za-
manda hayırsever zenginler tarafından açıl-
maktaydı.
CAMİ ve MESCİDler eğitimin vazgeçilmez 
diğer mekanlarıydı.
MEDRESELER / ÜNİVERSİTELER tüm 
Avrupalı öğrencilerin rağbet ettiği birer ihti-
sas/uzmanlık kurumlarıydı.
KÜTÜPHANELER eğitimi besleyen ve ge-
liştiren ana kaynaklardı.  
RİBAT ve ZAVİYELER´de daha çok ahlak 
eğitimi verilir, insanların gönüllerindeki boş-
luklar Allah ve Rasulü´nün sevgisiyle doldu-
rulurdu.
Sultanlar SARAYLARINDA, valiler KO-
NAKLARINDA, alimler EVLERİNDE 
ilim meclisleri kurarlar, bu meclislerde 
sabahlara kadar süren ilmi müzakereler 
yapılırdı. 
Müslümanlar olarak bugün yaşadığımız ha-
yata ve dünya ülkeleri arasındaki konumumu-
za bir bakarsak, „nerde“ olduğumuzu ve niye 

„orda“ olduğumuzu daha iyi anlarız.
Endülüs Müslümanları medeniyetin ve in-
sanlığın zirvelerinde iken, yaşadıkları hayat 
tarzıyla, başka dinden insanlara da güzel 
birer örnek olmuşlar ve gayri müslimlerin 
gönüllerini fethetmişlerdir. Endülüste, İber 
Yarımadası´nda İslamın çok kısa bir sürede 
yayılması, neşv-ü nema bulması kılıç gü-
cünden ziyade yüreklerin fethiyle mümkün 
olmuştur.
„Yürek Fethi“ nasıl olurmuş? Bir örnek 
verelim: Müslüman olunca Said bin Hasan 
adını alan bir Yahudi, İslama girişine bir 
Cuma namazının vesile olduğunu belirterek, 
müslüman olma şerefine nasıl ulaştığını ve 
olayın gelişimini bizzat şöyle anlatır:
„Camiye girdiğim zaman içimden bir sesin, 
önceki Peygamberler tarafından geleceği 
haber verilen toplum, işte budur.“ dediği-
ni duyar gibi oldum. İmam siyah cübbesiy-
le ilerlediğinde ve  „Şüphesiz Allah adaleti, 
iyiliği ve akrabaya yardımda bulunmayı em-
reder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı ise 
yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt 
vermektedir.“ (Nahl Suresi, 90) ayetini oku-
yarak hutbesini bitirdiğinde, içimde derinden 
bir ürperti hasıl oldu. Namaz başladığında 
mü´minlerin safları bana, meleklerin saflarıy-
mış gibi gözüktü kendimi sanki göğe yüksel-
miş gibi hissettim. 
Bu manzara karşısında içimden bir se-
sin bana: „Eğer Allah geçmiş yüzyıllarda 
İsrailoğulları´na iki kez hitapta bulundu ise, 
hiç şüphe yok ki, bu topluluğa her namaz 
vaktinde hitapta bulunmaktadır.“ dediğini 
duydum. İşte o zaman Müslüman olmak için 
yaratılmış olduğuma kanaat getirdim.“
Bugün bizim namaz sevgimizden, aşkımız-
dan, huşumuzdan, duruşumuzdan ürperen bir 
Allah kulu var mıdır? Acaba kendimiz kendi 
namazımızdan ürperebiliyor muyuz ki, bizi 
gören gayri müslimler Müslümanlığımıza he-
ves etmiş olsunlar?
800 yıllık ENDÜLÜS İslam Medeniyeti, 
Sicilya Adası´ndaki 260 yıllık parlak İslam 
hakimiyeti ve Haçlı Seferleri güzergahın-
da yaşayan Müslümanlar, Karanlık Orta-
çağ Avrupa´sını derinden etkilemişler ve 
Avrupa´da 
„Yeniden Doğuş“ anlamına gelen 
„Rönesans“ın ortaya çıkmasına sebep olmuş-
lardır. 
„BATI“, Avrupası ve „Amerikası“ ile birlikte, 
Rönesans, reform ve aydınlanma süreçlerini 
yaşamış, sanayileşme devrimini gerçekleş-
tirmiş ve dünyada bir hakimiyet kurmuşken, 
Müslümanların payına da maalesef 200 yıl-
dan beri onların yörüngesine girmiş olarak, 
onları taklit etmek düşmüştür.

Bir Kitap ve Su Medeniyeti / Bir Eğitim 
ve Temizlik Sembolü olarak: ENDÜLÜS
Endülüs Medeniyeti bir KİTAP medeniyeti idi. 
Orda kitap, mücevherden daha fazla korunmaya 
layık bir hazine idi. Ülkemizdeki bazı Endülüs 
tarihçilerinin zikrettiği, Nobel ödüllü fizikçi Ma-
dam CURİE veya kocasına atfedilen, kaynağı 
şüpheli de olsa, çok güzel bir söz vardır: 
„Müslüman Endülüs´ten bize 30 kitap kaldı, 
atomu parçalayabildik. Şayet yakılan 1 mil-
yon kitaptan yarısı elimizde kalsaydı, çoktan 
uzayda galaksiler arasında geziyor olacaktık. 
Orada bilim sıfırlanınca, biz yeniden sıfırdan 
başlayarak onların yüzlerce yıl önce keşfetti-
ği  şeyleri tekrar bulmaya çalıştık ve yüzyıllar 
kaybettik.“
Endülüs medeniyeti, bir su ve temizlik medeni-
yeti idi. Ülkenin her köşesi halka açık hamam-
larla dolu idi. Hrıstiyan İspanya ilk defa Endü-
lüs sayesinde hamam olgusu ile tanışmıştır. Sık 
sık yıkanmanın vücudu zayıf düşürdüğüne inanan 
Katolik İspanya ahalisi, senede bir veya iki kere, 
o da soğuk su ile yıkanırdı. 16. Yüzyıldan itibaren 
Katolikler yıkanma ve temizlik yönünden  Müs-
lümanlara benzememek için ülkedeki bütün ha-
mamları yıktırmışlardır.
Bazıları aylarca, kimisi yıllarca vücutlarına su 
değdirmedi ve bu yüzden, keçi gibi koktular. 
Kraliçe İZABEL uzun süre yıkanmadığı için, 
vücudunu ve elbisesini sapsarı pislikler kapla-
mış ve tarihe pasaklı olarak geçmiştir.
Endülüs Medeniyeti aynı zamanda yaratılanı 
YARADAN´dan ötürü hoş gören bir medeniyet 
idi. Bunun bir gereği olarak Yahudiler ve Hrıs-
tiyanlar 8 asır boyunca Müslümanların idaresi 
altında barış, hoşgörü ve refah içinde birlikte ya-
şamışlardır. 
Ne zaman ki, Müslümanlar kendi aralarında ih-
tilafa düştüler, işte o zaman güçleri zayıfladı, 

Sami Becerikli

ENDÜLÜS
13. Bölüm

Almeria Şehrinde 1000 yıllık Endülüs 
Hamamı kalıntıları

Halife 
II. Hişamın 
1000 küsür yıllık satranç takımı sandığı

Endülüs Su Medeniyeti
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Ali SAĞLAM/Frankfurt -  Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolos-
luğu Muharrem ayı münasebetiyle Aşure etkinliği düzenledi. Frankfurt 
Türk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa başta Başkonsolos 
Burak Karartı olmak üzere konsolosluk çalışanları tam kadro katıldı.

Hessen bölgesinde faaliyet gösteren STK temsilcileri, işadamları, öğret-
menler, Frankfurt yabancılar meclisi üye temsilcileri ve çok sayıda davet-
li etkinlikte hazır bulundu. Jülide Bilginli’nin sunduğu etkinlik, program 
süresince Wiesbaden Cemevi’nden Aşık Ali Gazi Dede’nin değiş ve 
mersiyeleriyle renklendi.

Frankfurt DİTİB Merkez Camii Din Görevlisi İsmail Dağ yaptığı selam-
lama konuşmasında Muharrem ayı ve Aşure’nin inancımızdaki yeri ve 
önemi konusuna değindi. Dağ; ‘Mekanlar içinde özel mekanlar, zamanlar 
içinde de özel zamanlar vardır. Zamanlardan biri de Peygamber efendi-
mizin Allah’ın ayı olarak nitelediği Muharrem ayı ve bu ayın 10. günü 
olan Aşüre günüdür. Hedefimiz, İslam ümmetinin vahdet ve kardeşliği-
ni savunmak olmalıdır. Hicretten 61 yıl sonra Muharrem ayının 10′u ve 
bir Aşure gününde Resülü Ekrem efendimizin torunu Hz. Hüseyin’in ve 
çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70′den fazla masum insanın siyasi ihtiraslar 
uğruna Kerbela’da hunharca şehit edilmesi nedeniyle büyük bir hüzne 
dönüştü. Günümüzde Aşüre geleneğimizin birlik ve beraberlik Mezhep-
sel ayrılıkları bir tarafa bırakarak, İslam ümmetinin vahdet ve kardeşli-
ğini savunmak olmalıdır.’ dedi. Dağ, başta şehitler efendisi Hz. Hüseyin 
olmak üzere bütün şehitleri rahmetle andı.

T.C. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, düzenledikleri Aşure et-
kinliğine katılan davetlileri selamladı. Karartı, “Kerbela, kalbinde iman 
taşıyan, Hz. Muhammed’e ve Ehl-i Beyte muhabbet besleyen her mümi-
nin ortak acısı, ortak hüznü ve ortak kederidir. Çeşitlilik zenginliğimizdir. 
Almanya’daki toplumumuz her çeşitlilik arzediyor. Bu bizim zenginliği-
mizdir. Bu bize ortak meselelerimizde birlik olmayı zorunlu kılar. Top-
lumsal birlikteliğin önemli sonucu olarak bir olmaya, iri olmaya ve diri 
olmaya kıymet vermeliyiz.
Mezhebimiz ve meşrebimiz ne olursa olsun insanlıkta kardeş olmalıyız. 
Hacı Bektaşi Veli’nin dediği gibi yolumuzu insanlık sevgisi üzerine kur-
malıyız.

T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu 
Aşure etkinliği düzenledi

Konsolosluk olarak her görüş ve derneklere aynı mesafedeyiz. 
Hizmet felsefemizin temeli eşit yakınlıktır. Ortak paydamız 
T.C. vatandaşı olmamızdan geçmektedir.” dedi.

Karartı son olarak, Muharrem ayında yapılan ibadetlerin barış, 
dostluk ve kardeşliği pekiştirmesi temenni ederek başta Kerbe-
la şehitleri olmak üzere bütün şehitleri rahmetle yad etti.

Wiesbaden Cemevi Dedesi Hamza Kurnaz davetlilere hi-
tap ederek, “Hz. Muhammed Mustafa’nın, Hz. Evliya-u 
Murtaza’nın ve Ehl-i Beytin şefaatı üzerinize olsun.” di-
yerek başladığı konuşmasında Kerbela hadisesine değindi ve 
Muharremin 10′unda gerçekleşen olumlu hadiselerden misaller 
verdi.

Kurnaz, Aleviler açısından 10 Muharremin, hüznün yanısıra 
Kerbela’da İmam Zeynel Abidin’in kurtularak soyunun devam 
etmesine şükredilen gün olarak da Aşure’yi kutladıklarını söz-
lerine ekledi.

Wiesbaden Cemevi Dedesi Hamza Kurnaz konuşmasının so-
nunda bir de Aşure duası yaptı. 

Programda davetlilere Aşure ikram edildi.



Reifenservice
Reifen - Einlagerung
Fahrzeugaufbereitung
TÜV und AU
Teile - Verkauf

Kostenlose Fahrzeugentsorgung
Abschleppdienst
KFZ An- & Verkauf
Winter und Sommer Check
Hebebühnenvermietung: ab 15,- Є/Std

Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 9.00 bis 18.00 Uhr • Sa.: 10.00 bis 17.00 Uhr

Betriebsleiter Ercan TALŞIK • Tel.: 0176 - 310 82 548
Geschäftsführer Aldemir SERT • Tel.: 0157-714 58 482

0176 - 31 08 25 48

Hafenstr. 2 • 65479 Raunheim
E-Mail: info@ blitz-kfz-handel.de

www. blitz-kfz-handel.de



35Kasım 2017

Türk vatandaşlığından izinle çıkan kişilere verilen 
Mavi Kart, bankacılık işlemlerinde tek başına geçer-
li bir kimlik belgesi olarak kabul edilecek. AK Parti 
İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnce-
leme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu geliş-
meyle ilgili, “Mavi Kart’ın tek başına geçerli bir 
kimlik belgesi olarak kabul edilmesi, mavi kartlı-
ların Türkiye’deki bankacılık işlemlerine büyük 
kolaylık getirecektir.” açıklamasında bulundu. 

Yeneroğlu açıklamasında şunları kaydetti:
“Şimdiye kadar Mavi Kart tek başına kimlik belgesi 
olarak kabul edilmediği için Türk vatandaşlığından 
çıkarak Mavi Kart alan kişiler Türkiye’de hesap açtır-
ma ve diğer bankacılık işlemlerinde sorunlarla karşı-
laşıyorlardı. Mavi Kart’ın tek başına geçerli bir belge 
olarak kabul edilmemesi nedeniyle pasaportla işlem 
yapmak durumundaydılar.

Maliye Bakanlığımız sorunla ilgili çalışma yaparak, 
Mavi Kart’ın bankacılık işlemlerinde tek başına kim-
lik belgesi olarak kullanılabilmesini sağladı. Buna 
göre Mavi Kart 13 Kasım 2017 tarihinden itibaren, 
Mavi Kartlılar Kütüğünden sorgulanarak bilgilerin 

Mavi Kart, bankacılık işlemlerinde 
tek başına geçerli olacak.

doğrulanması suretiyle, kimlik bilgile-
rinin teyidi bakımından tek başına ge-
çerli bir kimlik belgesi olarak kullanıla-
bilecek. Böylelikle Mavi Kart sahipleri, 
Türkiye’deki bankacılık işlemlerini pa-
saporta ya da başka kimlik belgelerine 
ihtiyaç duymadan mavi kartıyla gerçek-
leştirebilecekler.

Mavi Kart sahibi kişilerin Türkiye’de-
ki işlemlerini kolayca yapabilmesi için 
mavi kart belgesinin tüm kurumlar nez-
dinde tanınırlığı ile geçerliliği önem arz 
etmektedir. Bu noktada Maliye Bakan-
lığımızın vermiş olduğu bu karar önem-

li bir adımdır. Bu karara istinaden ilgili 
finans kurumlarımızın da kendi bünye-
lerinde gerekli bilgilendirmeyi yaparak 
Mavi Kart sahibi kişilere kolaylık sağ-
laması faydalı olacaktır. Ayrıca sorunun 
çözülmesine yönelik yapılan çalışmalar 
nedeniyle Maliye Bakanımıza ve Yurt-
dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-
kanlığımıza teşekkür etmek isterim.

Öte yandan, Mavi Kart’ın tanınırlığı ve 
geçerliliği hususunda devam eden diğer 
sorunların çözüme kavuşturulması için 
de gerekli çalışmalar yürütülmektedir.” 
dedi.

Mavi Kart sahiplerine 
yeni kolaylık

'HUB' 
işadamlarını 
buluşturdu
RAUNHEIM- 2016 yılı ocak ayından itibaren Al-
manya Hessen Eyaletindeki Türk İşverenleri bir araya 
getirerek, bir şemsiye altında toplamak düşüncesiyle 
faaliyetlerini sürdüren HUB (Hessicher Unternehmer-
bund) teşkilatı, 1 Mart 2017’den itibaren Verein (Der-
nek) statüsü kazanarak çalışmalarına hız verdi.
Bu çalışmalar çerçevesinde 3 Kasım 2017 Cuma ak-
şamı Hessen Eyaletinde faaliyet gösteren Türk işve-
renleri biraraya getirdiği bir çiğköfte partisi programı 
düzenledi. Tanışma ve bilgi alışverişinde bulunma ko-
nulu programa çok sayıda işveren katıldı. 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, kısa bir 
sunuş konuşması ile devam etti. Sunuş konuşmasının 
ardından HUB Başkanı ve Fahrschule Güler’in sahibi 
İhsan Güler katılımcılara samimi ve sıcak bir konuş-
ma yaptı. Başkan Güler: “Dünyadaki, Avrupadaki, 
özellikle de Almanya ve Türkiye’deki gelişmeleri 
yakından takip edip, işimizin gerektirdiği işlemleri 
doğru bir şekilde zamanında yapmamız gerekiyor” 

diyerek işverenlerimizin sonradan beklemedikleri 
bir problemle karşılaşmamaları için dikkat çekti. 
Ayrıca: “Geleceğe emin adımlarla ilerleyebilme-
miz, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir eko-
nomik yapı oluşturabilmemiz için, birlikte ve ortak 
hareket etmemiz gerekiyor” dedi. Başkan Güler, 
katılımcılara teşkkür ederek konuşmasını sonlar-
dırdı. Güler’in koruşmasının ardından katılımcı-
lara uzman eller tarafından hazırlanmış çiğköfte 
ikram edildi.
Son bölümü oluşturan katılımcıların kendi arala-
rında tanışma ve bilgi alışverişinde bulunma faslı 
ile program sona erdi.

HUB’un çiğköfte partisine katılan işadamları

HUB başkanı ve 
Fahrschule Güler’in 
sahibi İhsan Güler
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Almanya’yı 2015 yılında ilk kez İslami 
bankacılık ile tanıştıran, yüzde yüz Kuveyt 
Türk iştiraki olan KT Bank AG, şube ağına 
bir yenisini daha ekledi. KT Bank, Frank-
furt, Berlin ve Mannheim’dan sonra 4. 
şubesini Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin en 
büyük kenti olan Köln’de açtı. 
AÇILIŞI KT BANK CEO’SU AHMET 
KUDSİ ARSLAN YAPTI
KT Bank Köln şubesi, Almanya’nın en bü-
yük camisi olan Köln Merkez Camisi’nin 
3 Ekim Salı günü düzenlediği Açık Kapı 
Günü’nde KT Bank Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Kudsi Arslan’ın da katıldığı açılış-
la hizmete girdi. Köln şubesi, DİTİB Mer-
kez Külliyesi’ndeki 150 metrekarelik bir 
alanda hizmet verecek. İnşaatı yeni biten 
ve Avrupa’nın en modern camisi olarak anı-
lan Merkez Camisine Açık Kapı Günü’nde 
Almanlar yoğun ilgi gösterdi. 
Bankacılık konusunda uzman 4 kişilik bir 
ekiple kuruluş çalışmalarını sürdüren Köln 
şubesinin başında  deneyimli bir isim, Ayhan 
Cengizer bulunuyor. Operasyonel kurulum 
ve teknik testlerin tamamlandığı şubede, 
kurumsal-ticari müşteri portföyü oluşturma 
ve randevu ile bireysel müşterilerilerle gö-
rüşme çalışmaları başladı. 

KUZEY REN-VESTFALYA EN DOĞRU 
SEÇİM
KT Bank, dördüncü şubesini en doğru yerde, 
Almanya’nın iktisadi açıdan en güçlü eyaleti 
olan, yıllık 600 milyar Euro gayrisafi yurtiçi 
hasılaya sahip Kuzey Ren Vestfalya’da açtı. 
Kuzey İtalya’dan Güney İngiltere’ye uza-
nan ve Avrupa’nın en dinamik ülkelerinin 
sıralandığı bir ticari ağın ortasında yer alan 
KRV Eyaleti yaklaşık 1.8 milyonluk Müslü-
man nüfusa sahip. Eyalette ayrıca 1.1 mil-
yon Türk yaşıyor. KRV’yi Müslüman kitle 
açısından ön plana çıkaran bir diğer husus 
da birçok İslami cemaatin merkezinin de bu 

eyalette yer alması. 
TÜRK İŞVERENLER 11 MİL-
YAR EURO CİRO YAPIYOR
Almanya ile Türkiye arasındaki 
30 milyar Euro’luk toplam tica-
ret hacminin yaklaşık 7,5 milyar 
Euro’su KRV eyaletine gerçek-
leşiyor. Kuzey Ren Vestfalya 
eyaletinin geniş ve cazip paza-
rından faydalanmayı hedefleyen 

birçok Türk firması bu eyalette yatırım 
yapıyor. Sermayesinin yarısı 
ve daha fazlası Türkiye’den 
gelen, KRV Ticaret Sicili’ne 
kayıtlı, 300’ün üzerinde firma 
bulunuyor. Bunların yanısıra 
Almanya’da yaşayan Türkiye 
kökenli girişimcilerin kurduğu 
birçok küçük ve orta büyük-
lükte işletme de bu eyalette 
boy gösteriyor. 
KRV’de ikamet 
eden Türkiye kö-
kenli 23 bin kişi 
kendi işinin sahi-
bi. Türk işveren-

ler tarafından istihdam edilen 
çalışan sayısı ise 120 bin. Bu iş-
verenlerin gerçekleştirdiği top-
lam hasılatın 11 milyar Euro ci-
varında olduğu tahmin ediliyor. 
Bu haliyle Kuzey Ren Vestfalya 
Eyaleti sadece bireysel anlamda 
değil ticari bakımdan da büyük 
önem arzediyor. 
KT BANK HAKKINDA 
İstanbul merkezli Kuveyt Türk Katılım 
Bankası A.Ş.’nin yüzde 100 iştiraki olan 
KT Bank AG; Almanya’nın ve aynı zaman-
da  kıta Avrupasının bankacılık bilinci ve 

şeffaflık ilkelerine uygun finansal ürün ve 
hizmetler sunan ilk İslami bankası. Bankada 
hem bireysel hem de ticari müşteriler, hangi 
dünya görüşüne sahip olursa olsunlar, İslami 
değerler doğrultusunda toplumsal sorumlu-
luk bilinci ile yapılan yatırımlardan yararla-
nabiliyor. 
2004 yılında Almanya’da bir temsilcilik 
ofisi açan Kuveyt Türk, 2010 yılında fon 
toplama aracılık lisansı ile birlikte Almanya 
pazarına başarılı bir giriş yaptı. Kuveyt Türk 
Katılım Bankası A.Ş., 2012 yılı Ekim ayında 
banka lisansını almak üzere Alman Federal 
Mali Denetim Otoritesi’ne (BaFin) başvur-
du, 2015 yılı Mart ayında mevduat toplaya-
bilmek ve kredi verebilmek için gerekli tam 
teşekküllü bankacılık lisansını aldı. Böyle-
likle Alman hukukuna göre KT Bank AG, 
Yatırım Kredi Kuruluşu statüsüne girdi, Al-
man Bankaları Tasarruf Mevduatı ve Sigor-
ta Fonu (EdB) üyesi oldu. 1 Temmuz 2015 
tarihinden itibaren KT Bank AG bankacılık 
işlemlerine başladı.
Kuveyt Türk iştiraki KT Bank AG’ye https://
www.kt-bank.de online web sayfası, servi-
ce@kt-bank.de emali adresi veya 069 255 
10 200 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

KT Bank Almanya’da dördüncü 
şubesini Köln’de açtı

İnşaatı yeni biten ve Avrupa’nın en mo-
dern camisi olarak anılan Merkez Cami-
sine Açık Kapı Günü’nde Almanlar yoğun 
ilgi gösterdi. 

Açık Kapı Günü’nde Köln Belediye Başka-
nı Henriette Reker de ziyaret etti. Reker’in 
ziyaretinde kendisine DİTİB Genel Sekre-
teri Bekir Alboğa, DİTİB Dış İlişkiler Müdü-
rü Dr. Zekeriya Altuğ eşlik etti.
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Blitz-Kfz-Handel Otomobil Bakım ve Satış servisinde Aldemir 
Sert ve Ercan Talşık ustalardan kendini iyice hissettiren kış 
için araç bakımı üzerine bilgi almak için ziyaret ettik. Ercan 
Usta biz soru sormadan hemen soruyor.

Raunheim'da her türlü araç bakımı, lastik değişimi ve araç alım-satı-
mı yapılıyor. Araçların kış aylarındaki bakımı ve genel hizmetleri ile 
ilgili ErcanTalşık ustadan bilgi alıyoruz.

Araçları kışa hazır olmayan kişiler neler yapmalı?

ARACINIZI DOKTORA GÖTÜRÜN
“Öncelikle bizim önerimiz araçların düzenli bakımının mutlaka ya-
pılmasıdır. Araçlar bizi taşıyor, yani can taşıyor. Kışlık bakımlar kışa 
girmeden mutlaka yapılmalıdır. Bu yaz ayları için de geçerli.

Aracınız kışa 
hazır mı?

Türkiye'ye gideken yada uzun bir yolculuğa çıkmadan bakım ve 
kontroller çok önemli. Düzenli bakım ve kontroller ileride çıkabile-
cek büyük masraflardan araç sahiplerini korumaktadır.
Bizler doktora gittiğimiz gibi araçlarında buna ihtiyacı var.

ARACINIZA HİJYENİK BAKIM
Biz Blitz-Kfz-Handel Otomobil Bakım ve Satış servisi olarak araç-
ların sadece teknik konularda değil hijyen ve görüntü olarakta iyi bir 
durumda olmalarını önemsiyoruz. Araç kuaförü hizmeti veriyoruz.

İç bakımda; araç içine özel bir hijyen (buharlı) temizlik yapıyoruz. 
Araç güğsü dediğimiz ön bölüme ve döşemelere özel bir bakım-te-
mizlik uyguluyoruz.

Dış bakımda ise; sararmış, solmuş ve matlaşmış  far lambalarının 
parlatılmasını yapıyoruz. Boyada meydana gelen çiziklerin yok 

edilmesi ve güneşten solmuş araçların orjinal rengine kavuşması 
için bakım yapıyoruz. Aracın ihtiyacı olan her türlü dış bakım servi-
si veriyoruz. Açıkcası bize gelen her tür marka araçların ihtiyaçları-
nı belirliyor ona göre tamir ve bakımını yapıyoruz.

LASTİK VE JANT
96 Marka lastik çeşidimiz ve Aluminyum-Jantlarımız ile müşterile-
rimizin bütçelerine en uygun fiyatı verebiliyoruz.” dedi.

Blitz-Kfz-Handel Otomobil Bakım ve Satış Servisinde 2. el araç 
alım ve satımı da yapılıyor.

KIŞLIK BAKIM İÇİN ÖZEL BİR KAMPANYA 
SADECE 19,90 EURO
Kışlık + Yazlık bakımı + Tekerlekler + Radyatör suyu (antifiriz) + 
Akü + Cam silecekleri ve suyu olmak üzere sadece 19,90 Euro'ya 
(İhtiyaç olan malzemeler dahil değil) yaptırmak mümkün.

Okurlarımızı önemli bir konuda bilgilendiren Aldemir Sert ve Ercan 
Talşık ustalara teşekkür ederiz.

Blitz-Kfz-Handel Otomobil Bakım ve Satış Servisinde 2. el 
araç alım ve satımı da yapılıyor.



Thomal Will (Landrat) Turgut Sezgin Ecz. Dr. Okan Osmanoğlu Dr. Gültekin Özkan

"Türk Sağlık Günü"ne yoğun ilgi
Necati Suözer

Türk-Alman işverenler derneğinin düzenlemiş olduğu 
‘Türk Sağlık Günü’ Frankfurt yakınlarındaki Kelster-
bach kasabasında yapıldı.

Programda katılımcıların kan şekeri ölçümü de yapıldı

Toplantıya eczacılar, doktorlar, işadamları, basın temsilcileri ve 
sağlık konusunda bilgi almak isteyen çok sayıda kişi katıldı. Cong-
resium-Event Center salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına 
Groß-Gerau’dan Thomal Will (Landrat) katılarak bir selamlama 
konuşması yaptı.

Daha sonra Türk-Alman işverenler derneği başkanı Turgut Sezgin 
de kısa bir konuşma yaparak programlarına iştirak edenlere teşekkür 
etti.

İlk bilgilendirme ve sunumunu Dr. Gültekin Özkan yaptı. Diabet 
hastalığı ile ilgili son gelişmeler ve tedavi konularında geniş bilgi ve 
katılımcıların sorularına cevap verdi.

Sağlık sigortası konusunda ise AOK - Hessen Etnik Pazarlama 
Uzman Koodinatörü Necati Suözer sigortalıların hakları hakkında 
geniş bir bilgilendirme yaptı. Spor ve hareketli yaşamın çok önemli 
olduğu üzerinde durdu.

Ecz. Dr. Okan Osmanoğlu hem sunuculuk ve ilaç alırken dikkat 
edilmesi gereken konularda bilgi verdi.

Europa Apotheke Kelsterbach’ın sahibi Ecz. Dr. Okan Osma-
noğlu katılımcıları kapıda karşılayarak büyük bir misafirperverlik 
örneği gösterdi.

Soruların cevap bulduğu toplantı ikram ile sona erdi.
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RÜSSELSHEIM - Geçtiğimiz günlerde Berlin’de yaşayan 57 yaşın-
daki Iğdırlı vatandaşımız Yakup Yılmaz, içinde 1 kilo 110 gram altın 
ve 3.500 Euro bulunan bir çanta buldu. Çantayı hiç tereddüt etmeden 
polise teslim etmesi Almanya’da yaşayan Türklerin gururlanmasına 
sebep oldu. Herkes bu hareketi takdir etti. Fakat Rüsselsheim bölge-
sinden Aksaraylı işadamı Kocagöl Group’un sahibi Mehmet Koca-
göl, bu örnek davranışı çok takdir etmekle kalmadı, aynı zamanda 
ödüllendirdi.

Mehmet Kocagöl’den Türkiye tatili
Kocagöl, Yakup Yılmaz ve ailesini Türkiye tatili hediye ederek ödül-
lendirmek istedi. Bu isteğini Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik 
ile paylaştı. Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, bu iki örnek dav-
ranış karşısında çok memnun oldu ve Yakup Yılmaz ile Mehmet 
Kocagöl’ü Başkonsolosluğa davet etti. Başkonsolos Çelik: “Bu asil 
davranış, Türk insanın dürüstlüğünü gösterir. Alman dostlarımız ma-
alesef her zaman bunun farkına varamıyorlar. Bu güzel ve örnek dav-
ranışınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum” dedi.

Kocagöl’den 
Yakup Yılmaz’a 
Türkiye Tatili
İşadamı Mehmet Kocagöl de: “Bu güzel davranış beni çok etki-
ledi. Ben de bu sevinci paylaşmak istedim. İnancımız ve kültü-
rümüz gereği biz hep böyle olmak zorundayız. Yakup beyi tebrik 
ediyorum. Herkese, hepimize örnek oldu” dedi. İçinde para ve al-
tın bulunan çantayı polise teslim eden Yakup Yılmaz da: “Benim 
davranışım her vatandaşın yapması gereken sıradan bir davranış” 
diyerek mütevazi bir tavır sergiledi. Yılmaz: “Çantanın sahibinin 
bedensel engelli olduğunu görünce, onu sevindirmenin mutluluğu-
nu daha fazla yaşadım” dedi.

Kocagöl Group’un 
sahibi Mehmet 

Kocagöl’den 
örnek davranışa 

ödül geldi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜR-
SAB) Başkanı Başaran Ulusoy, AA muha-
birine yaptığı açıklamada, 2017 turizm sezo-
nunun 2016’ya nazaran iyi geçtiğini ancak 
2014 ve 2015 rakamlarının henüz yakalana-
madığını söyledi.
“Türk turizmcileri olarak tüm olumsuzluk-
lara rağmen bu yıldan da alnımızın akıyla 
çıkacağız.” diyen Ulusoy, “2017’de ülke-
mizin turizm gelirinin 24 - 25 milyar dolar 
olacağını tahmin ediyoruz. Şu anda yılın 10. 
ayındayız, önümüzde 2 ay daha var. Bu sene 
turizmden sağlanan döviz girdisi anlamında 
2016’yı geçeriz ama 2015’i yakalayamayız 
diye düşünüyorum. 
Bunun için de ülkemizdeki tüm turizmciler 
olarak büyük bir gayret sarf ediyoruz.” ifa-
desini kullandı. Ulusoy, yabancı ziyaretçile-

rin Türkiye’ye kendi ülkelerinde olmayan-
ları görmeye geldiğini, Türk yiyeceklerini, 
mutfağını, gastronomiyi görmek istedikle-
rini belirterek, “Tarihin derinliklerini gör-
meye geliyor. Türk kültürünü ve folkloru-
nu yaşamaya geliyorlar.” diye konuştu.
Geçen yıl Türkiye’ye en fazla dövizi ülke 
olarak Almanya’nın, kişi başı olarak ise 
Amerika ile Uzak Doğu ve Asya ülkelerin-
den gelen turistlerin getirdiğini anlatan Ulu-
soy, şunları kaydetti:
“Geçtiğimiz yıllarda ABD vatandaşları kişi 
başı turizm harcamasında başı çekti. Son-
rasında Çin, Japonya ve Güney Kore gibi 
uzak destinasyonlardan gelenlerin harcama 
düzeyleri yükseldi. Biz Türkiye’de ağırlıklı 
olarak kültür turlarından para kazanıyoruz. 
Almanya, Amerika ve Rusya kültür turlarını 

TÜRSAB Başkanı Ulusoy: “2017’de ülkemizin turizm gelirinin 24 - 25 
milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz. Şu anda yılın 10. ayındayız, 
önümüzde 2 ay daha var”

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy

 Türkiye’ye en fazla dövizi 
Almanya kazandırdı tercih ederek ülkemizi ziyaret ediyorlar.”

Ulusoy, Türkiye ile ABD’nin vize işlemle-
rini karşılıklı askıya almasının turizme et-
kisini değerlendirirken de “Vize krizinden 
sonra Amerikalı turistlerde sayısal anlamda 
bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bunlar 
siyasi kararlar ama inşallah en kısa sürede 
düzelir. Türkiye bunu hak etmedi. Dost bir 
ülkeden bunu beklemezdim.” dedi.
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Mehmet Calay - Avrupanın farklı ülke ve şehirlerinden gelerek 
İslami ilimler tedris edip, daha sonra hayırlı hizmetlerde buluna-
cak Mainz İlahiyat Meslek okulunda öğrencilere IGMG Genel 
merkez hatibi Ali Börek Hoca ‘Efendimizin davasında gençliğin 
rolü’ konulu bir konferans verdi.
Ali Börek; “Peygamber Efendimizin dönemini dikkatlice incele-
diğimizde, genç jenerasyonun İslâm’ın mesajını yaşlılardan daha 
önce ve daha büyük bir arzu ve iştiyakla kabul ettiğini görmek-
teyiz. Bu nedenle ilk Müslümanların büyük çoğunluğunu genç-
lik kesimi oluşturmuştur. Gençlerin İslâm dinine rağbeti o kadar 
fazla olmuştur ki, hicret sırasında Ubeyde b. Haris gibi oldukça 
yaşlı bir-iki kişi dışında, İslâm mensuplarının büyük ekseriyeti 
Müslüman oldukları zaman otuz yaşın altında idi ve ancak bir 
veya iki kişi 35 yaşın üzerinde bulunuyordu. En nüfuzlu ailele-
rin, en nüfuzlu soyların gençleri İslâm’a koşup, kutlu davasında 

Mainz İlahiyat 
Meslek Okulu'nda 
konferans

Allah’ın Elçisi’ne destek ve yardımcı olmuşlar, O’nu en olumsuz 
şartlar altında bile yalnız bırakmamışlardır.
Bütün bunlar bize şunu apaçık göstermektedir ki, Hz. Peygam-
ber’in yardımcısı olan ve İslâm dinini omuzlayanların büyük ço-
ğunluğunu gençler oluşturmuştur. Başka bir ifadeyle, İslâm dini 
büyük ölçüde gençlerin omuzlarında yükselmiş, layık olduğu yere 
ve zaferlere onlarla koşmuştur. Şurası gerçek ki, günümüzde de 
İslâmiyet, usulüne uygun bir şekilde insanlara takdim edilirse, ona 
ilk önce koşacak olanların gençlik kitlesi olacağı bilinmelidir. Çün-
kü İslâm dini verdiği evrensel ve insani mesajlarla gençliği cezp 
etmeye müsait bir dindir” dedi.

Kensini ilgi ile dinleyen gençlere teşekkür eden Ali Börek, 
geçlere yaşamlarında başarılar diledi.

Ali Börek
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Öğrencilerin tercihi Türkiye

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı Ahmet Atabaş, 
dünyanın 160 ülkesinde Türkiye’de eğitim almış 150 bin kişinin 
olduğunu söyledi. 

 YTB, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da, Türkiye mezun-
ları ile buluşma programı düzenledi. Buluşmaya ülkedeki Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Anadolu 
Ajansı, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Din Hizmetleri Müşa-
virliği temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’nin Addis Ababa Büyü-
kelçisi Fatih Ulusoy da katıldı. 

Büyükelçi Ulusoy, 
burada yaptığı ko-
nuşmada, mezunlar-
dan Türkiye olarak 
tek beklentilerinin 
okudukları alanlarda 
ülkelerinde başarılı 
olmaları olduğunu 
kaydetti.

Türkiye mezunları-
nın kendi ülkelerin-
de en üst düzeyde 
ilişkiler yürütmeleri 
gerektiğini vurgula-
yan Ulusoy, Türkiye 
ile olan ilişkilerin 

kolaylıkla ilerletilebilmesi için mezunlardan “turkiyemezunlari.
gov.tr” adresine üye olmalarını istedi. 

Uluslararası öğrenci sayısı yüzde 75 arttı 
Etkinlikte konuşan Atabaş, “Dünyanın yaklaşık 160 ülkesinde 
150 bin Türkiye mezunu bulunuyor. Şu anda Türkiye’de okuyan 

“Yaklaşık 160 ülkede 150 bin Türkiye mezunu var”

- YTB Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı 
Atabaş: “Dünyanın yaklaşık 160 ülkesinde 150 bin 
Türkiye mezunu bulunuyor.”

- “Son 10 yılda Türkiye’deki uluslararası öğrenci 
sayısı yüzde 75 arttı. Türkiye dünyada en fazla 
uluslararası öğrenci ağırlayan ülkelerden biri ko-
numuna geldi”

Etiyopyalı sayısı 500’e yakın. Son 10 yılda Türkiye’deki uluslararası öğ-
renci sayısı yüzde 75 arttı. Türkiye dünyada en fazla uluslararası öğrenci 
ağırlayan ülkelerden biri konumuna geldi.” diye konuştu.

Türkiye’de okuyan yabancı öğrencilerin ülkeler arasında bilgi alışverişi 
sağlayarak önemli katkılarda bulunduğunu ifade eden Atabaş, “Yakın 
çevrenize ülkenizi, tarihinizi ve kültürünüzü anlatıyorsunuz. Bilim ve 
medeniyetlerin doğduğu coğrafyaların bu karşılıklı etkileşimin olduğu 
yerler olması bir tesadüf değil.” dedi.

Türk Kültür Merkezi açılmasını istediler 
Türkiye’de okuyan Etiyopyalıların kurduğu Türkiye Mezunları 
Derneği’nin Başkanı Nasreddin Hojele de 2010’de kurdukları dernek-
le çok sayıda çalışmaya imza attıklarını belirterek “Dernek olarak balık 
vermeyi değil balığın nasıl tutulacağını öğretmeyi bir prensip benimsi-
yoruz.” dedi.

Hojele, ülkenin Somali Eyaleti’nde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik 
çalışmalar yaptıklarına işaret ederek “Kuraklıktan etkilenen eyalette 60 
yetim ailesine beşer küçükbaş hayvan dağıttık ve her birinden her yıl 
bir hayvan geri alarak bunları da başkalarına dağıtacağız.” ifadelerini 
kullandı.

Konuşmaların ardından mezunlar, Türk kuruluşu temsilcilerine sorular 
yönelterek ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımları tartıştı. Mezun 
öğrencilerin en fazla talepte bulundukları konu başlığı ise ülkede bir 
Türk Kültür Merkezi açılması oldu. 

Buluşma, mezunlara yapılan ikramla son buldu. (AA)

YTB Kurumsal İlişkiler ve İletişim 
Daire Başkanı Atabaş
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Türkiye’de araba bırakma
Türkiye’ye araba ile giden bütün 

vatandaşlarımız Türkiye’den çıkarken 
üzerlerine kayıtlı arabaları da 
mutlaka beraberlerinde çıkarmak 
mecburiyetindedirler. Ancak bu 
şekilde Türkiye’ye turistik kolaylıklar 
kapsamında taşıt getirerek taşıtsız 
olarak yurtdışına çıkış yapılmak 
istenilmesi halinde en yakın gümrük 
idaresine başvurarak Geçici İthal 
Edilen Taşıtlara İlişkin Gümrük Genel 
Tebliği kapsamında taahhütname 
vermek suretiyle taşıtsız olarak 
yurtdışına çıkış izninin alınması 
gerekmektedir. Veya gümrük idaresine 
taşıt teslim edilerek yurtdışına taşıtsız 
çıkış yapılabilir.

Aracın yurtdışına süre bitiminden 
üç ay sonra çıkarılması, hak sahibi 
olmayan kişilerce kullanılması, 
satılması, kiraya verilmesi, 
taahhütname verilmeden yurtdışına 
araçsız çıkış yapılması vb. rejim 
hükümlerinin ihlali halinde Gümrük 
Kanunu’nun 238 inci maddesine 

göre işlem yapılır. Aracın gümrük 
vergilerinin dörtte biri oranında para 
cezası tahsil edilir ve araç yurtdışı 
edilir.

Emeklilikte çalışma yasağı
Yurtdışı borçlanması yaparak emekli 

olanlar, maalesef minijob şeklinde bile 
olsa yurtdışında çalışamazlar. Bu konu 
ile ilgili alt mahkeme kararları olsa da 
Yargıtay’dan henüz karar çıkmadı.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2012 
yılındaki bir genelgesi ile yurtdışı 
borçlanması yapmak suretiyle emekli 
olanların sadece minijob şeklinde 
çalışmalarına müsaade etmiş, 2013 
yılındaki yeni genelgesi ile bu minijob 
çalışmalarını da yasaklamıştı. 

Her ne kadar minijob kapsamındaki 
çalışmaların serbest bırakılacağına 
dair bazı çalışmalar varsa da henüz 
bu konu hayata geçirilmedi. 
Vatandaşlarımızın sonradan mağdur 
olmamaları için söylentilere itibar 
etmemeleri gerekir.

Sosyal yardım aileye veriliyor
Sosyal yardımlar sadece müracaat 

eden şahsa değil aileye verilmektedir. 
Sosyal yardım alırken ailede yaşayan 

eş ve çocuklar dâhil bütün bireylerin 
tüm gelir ve mal varlıkları sorularak 
buna göre değerlendirilmekte 
ve bundan sonra sosyal yardım 
bağlanmaktadır. Sosyal yardıma 
ben başvurdum eşimin, çocuğumun 
gelirleri beni bağlamaz savunması 
geçerli değildir. 

Dolayısı ile herhangi bir usulsüz 
yardım alınması sonucunda çoğu 
zaman eşler birlikte sorumlu olurlar.

Saygılarımla.
Av. Mustafa Koç

Danışma, müracaat 
ve sorularınız için

Av. Mustafa Koç

Çok 
yapılan 

yanlışlar -1- 

Telefon: 06105 993 89 38 veya 
 0172 448 46 72 
e-Mail:  ra.turkei@gmail.com






