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Hoş geldin Ya Şehr-i 
Ramazan….
İradeleri merhametle eğiten ve özgürleştiren oruç 
ibadetinin yerine getirildiği, evrensel mesajını 
anlamak ve içselleştirmek üzere Kur̀ an-ı Kerim̀ in 
daha çok okunduğu, insani ve ahlaki erdemlerin 
daha güçlü bir şekilde hayata yansıdığı, yeryüzünde 
iyiliğin, sosyal yardımlaşmanın ve paylaşmanın 
arttığı, birlik ve beraberlik ruhunun canlandığı 
müstesna bir zaman dilimi olan Ramazan ayına 
erişmenin hazzını yaşıyoruz.

Ramazan’ın en önemli özelliklerinden birisi, İslam 
medeniyetinin özü olan iyiliğin, tüm topluma hakim 
kılındığı bir ay olmasıdır. Zira İslam, insanın iyi 
niyetle attığı her adımı, her tebessümü, hatta güzel bir 
sözü dahi iyilik olarak telakki etmektedir. Bu sebeple 
bu sene Ramazan ayında, „Vakit İyilik Vakti, Bu 
Ramazan ve Her Zaman“ mesajıyla „İyilik“ temasını 
cemaatimize anlatmaya çalışacağız. 

Kişinin kendisine, ailesine, akrabalarına, komşularına, 
uzak ve yakın müslüman kardeşlerine, mültecilere, 
sokak çocuklarına, yetimlere, yaşlılara kısacası hangi 
coğrafyada olursa olsun bütün insanlığa, eşyaya ve 
tabiata iyilik yapmasını teşvik edeceğiz.

DİTİB Genel Merkez ve bağlı derneklerimiz olarak, 
her Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de, bu 
mübarek ayı çeşitli etkinliklerle değerlendireceğiz. 
Her gün imkanı olan derneklerimizde iftar sofraları 
kurulacak, Almanya genelinde bazı derneklerimizden 
Ramazan coşkusu canlı yayınlarla ekranlara 
taşınacak, gündüzlerimizi camilerde mukabelelerle, 
gecelerimizi de teravih namazlarıyla ihya edeceğiz. 
Ayrıca Kadir gecesinde bütün camilerimizde özel 
programlar tertip edeceğiz. 

Bir aylık rahmet mevsiminin ardından, bütün dünya 
Müslümanları olarak bayram sevincini yaşayacağız.

Bu kutlu mevsimi hakkıyla değerlendirerek, rahmet 
deryasından nasiplenenlerden olmamız temenni-
siyle… Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan….

IMPRESSUM
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Ey iman edenler! 
Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere 
farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur 
ki korunursunuz. ﴾Bakara 2/183﴿



17. Temel Dini Bilgiler ve Genel Kültür Yarışması 
Almanya Finali Köln`de yapıldı. 

Din Hizmetleri Müşavirliği ve DİTİB işbirliği ile bu yıl 
17.si düzenlenen “Temel Dini Bilgiler ve Genel Kültür 
Yarışması“ Almanya finalinin birincisi Berlin bölgesi 
oldu.

DİTİB Merkez Camii Konferans Salonu’nda yapılan 
yarışmaya, DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar 
Aşıkoğlu, Din Hizmetleri Ataşeleri, din görevlileri, 
dernek yöneticileri, öğrenci velileri ile çok sayıda davetli 
katıldı.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, 
programda    yaptığı konuşmada;  yarışmadaki esas 
amacın camilerimizde yetişen çocuklarımızı  ödüllen-
dirmek, teşvik etmek, ailelerine ve topluma 
gösterip kendilerini onure etmektir, 
dedi. Aşıkoğlu; “Bu yavrularımız 
bu yarışmaya önce alt bölgeler, 
ardından bölgeler sonucunda 
Almanya finaline gelmişlerdir. Bu 
özveriyi gösterdikleri için öncelikle 
hepsini tebrik ediyorum. Bu yav-
rularımızı  yetiştiren din görevlisi 
arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Rızık 
endişesiyle 50 yıl önce buraya gelmiş 
Almanya‘nın dört bir tarafında yaklaşık 
900‘ün üzerinde camiyi inşa etmiş, 
gençlerimiz ve nesillerimizin dininden ve 
kültüründen haberdar olsun diye bu gayreti göstermiş,  
bütün dernek başkanlarımızı ve yöneticilerimizi tebrik 
ediyorum. Bu mabedlerin şekillenmesinde maddi ve 
manevi desteğini gösteren ve ebedi hayata irtihal 
etmiş bütün büyüklerime Rabbim‘den rahmet niyaz 
ediyorum“ dedi.     

Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “En büyük hedefimiz çocuklarımızı dinine ve  
yaşadığı topluma faydalı nesiller yetiştirmektir. Bunun 
da Almanya‘da en güzel mekanı camilerdir. Ahlaklı 
ve imanlı nesiler yetiştirerek örnek göstermeliyiz. 
Bilgi yüklü değil, bilginin eyleme dönüştüğü gençler 
yetiştirmeliyiz. Bu öğrendiğiniz bilgilerle daha yüksek 
hedefler belirlemenizi de arzu ediyoruz. Çalışırsanız çok 
şeyi başaracağınızı, bu yarışmaya katılarak gösterdiniz. 
Bu sizden sonraki nesillere de örnek bakımından çok 
anlamlıdır.“   

Konuşmaların ardından Köln Din Hizmetleri Ataşesi 
Ahmet Dilek, Mainz Din Hizmetleri Ataşesi Ahat Taşçı, 

Münster Din Hizmetleri Ataşesi Yunus Yüksel ve Din 
Görevlileri Mehmet Akif Ceyhan ile Emre 

Şimşek’ten oluşan jüri ile yarışmaya 
geçildi. Yarışmaya Almanya genelinde 

kendi bölgelerinde birinci olan 
öğrencilerden oluşan üçerli gruplar 
halinde 13 bölge grubu katıldı. 
Birinciliği Berlin bölgesinden 
Batıkan Canatan, Doğukan Canatan 

ve Songül Atak alırken, ikinciliği 
Köln bölgesinden Dilan Furat, Fatma 

Furat ve Gizem Bozkurt, üçüncülüğü 
ise Nürnberg bölgesinden Sümeyye 

Müminoğlu, Amine Kurhan ve Betül Gültekin 
elde ettiler.   

17. Temel Dini Bilgiler ve Genel Kültür Yarışması 
Almanya Finali; dereceye giren yarışmacılara, belge ve 
ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

17. Temel Dini Bilgiler ve Genel Kültür 
Yarışması Almanya Finali Yapıldı
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Berlin Din Hizmetleri Müşavirliği ve DİTİB işbirliği 
ile bu yıl 17.si düzenlenen “Kur’an-ı Kerimi Güzel 
Okuma Yarışması Almanya Finali” Mainz bölgesinde 
yapıldı.

Almanya geneli bölge birincilerinin katıldığı 
“Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Almanya 
Finalinde Köln Bölgesinden Emir Koç birinci oldu.

Köln bölgesi Din Görevlilerinden İbrahim Ateş`in 
sunumuyla Bad Kreuznach DİTİB Merkez Camii`nde 
gerçekleştirilen yarışmaya Din Hizmetleri Müşaviri 
Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU, Din Hizmetleri 
Ataşeleri, din görevlileri, dernek yöneticileri, öğrenci 
velileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Mainz Din Hizmetleri Ataşesi Ahat Taşcı’nın 
başkanlığındaki yarışma komisyonunda Köln 
Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Dilek, Münih Din 
Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal, Karlsruhe Din 
Hizmetleri Ataşesi Dr. Mehmet Tekin ve Stuttgart 
Din Hizmetleri ataşesi Dr. Bilal Doğan yer aldı. 
Yarışmaya Almanya genelinde kendi bölgelerinde 
birinci olan 13 öğrenci katıldı.

Birbirinden güzel sesli Kur’an bülbüllerinin 
tilavetleriyle maneviyatı ve duygusu yüklü geçen 
yarışma sonunda, Köln bölgesinden Emir Koç birinci 
olurken, Karlsruhe bölgesinden Emircan Telli ikinci 
ve Hamburg bölgesinden Emrullah Çuluk üçüncü 
oldu.

Yarışmaya katılan gençleri tebrik eden Din 
Hizmetleri Müşaviri ve DİTİB Genel Başkanı Prof. 
Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU, “Bugün burada 
çocuklarımız bizlere unutulmaz bir Kur’an ziyafeti 
sunmuşlardır. Yarışmaya katılan bütün yavrularımızı 
bir kez daha kutluyorum. Çocuklarımızı yetiştirip 
yarışmaya hazırlayan hocalarımızı, velileri ve 
derneklerimizi de ayrıca tebrik ediyorum.” dedi.

17. Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması 
Almanya Finali, dereceye giren 
yarışmacılara belge 
ve ödüllerin 
verilmesiyle 
sona erdi.

Kur̀ an Bülbülleri 
Almanya Birinciliği İçin Yarıştılar
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İmza töreni İGBD‘nin Frankfurt yakınlarındaki 
Maintal da düzenlediği senelik İmamlar toplantısında 
gerçekleşti. İmamların önünde DİTİB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu ve İGBD Genel Başkanı 
Edin Atlagiç 13 maddeden oluşan ve federal, eyaletler 
ve cemiyetler ortamında sürdürülen işbirliklerini daha 
da ileriye götürecek olan işbirliği sözleşmesine imza 
attılar. 

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Aşıkoğlu konuşmasında 
Almanyanın geleceğine yönelik ortak sorumluluklara 
vurgu yaptı ve: „Gelecek hiçbir şekilde içinde 
yaşadığımız zamandan veya geçmişten kopuk değildir. 
Biz karşılıklı yardımlaşmak, birbirimize destek olmak 
ve hakkımızı savunmak için birlikte hareket etmeyi 
önemsiyoruz. Çünkü bizler kardeşiz ve kardeşlerin 
dayanışması aynı zamanda dini bir vecibedir“ dedi.

İGBD Genel Başkanı Edin Atlagiç DİTİB’e ve Genel 
Başkanına geçmiş dönemlerde yapılan işbirlikleri 
için teşekkür etti ve bu sözleşmeden sadece DİTİB ve 
İGBD nin değil, herkesin faydalanacağı ümidini dile 

getirdi. Edin Atlagiç sözlerine şu şekilde devam etti: 
„DİTİB ve İGBD imamları için sağlam bir sertifika ve 
yeterlilik sistemine sahip olan ve bu sayede yüksek bir 
dini hizmet kalitesine ulaşabilen nadir iki kuruluştur. 
DİTİB ve İGBD‘nin bu ortak paydası özellikle günümüz 
olayları ve sorunları açısından büyük öneme haizdir“

İmza töreninde Genel Başkanların yanı sıra söz alan 
İGBD Başmüftüsü Paso Fetiç, DİTİB Genel Sekreteri Dr. 
Bekir Alboğa ve DİTİB Dış İlişkiler Müdürü Dr. Zekeriya 
Altuğ yaptıkları kısa konuşmalarda kardeşlik ve birlik 
vurgusunda bulundular.

DİTİB ve İGBD İşbirliği 
Sözleşmesi imzaladı

03 Haziran 2015 Çarşamba günü 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) 
ve Almanya Bosnalılar Cemaati (İGBD) 
aralarındaki işbirliğini daha da geliştirmek 
amacı ile törenle bir işbirliği sözleşmesi 
imzaladılar.
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29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya‘nın Solingen 
şehrinde, evinin neonaziler tarafından kundaklanması 
sonucu aileden beş ferdini  kaybeden Mevlüde Genç 
ve Durmuş Genç  çiftini DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Essen Din Hizmetleri Ataşesi 
Suat Okuyan ve  Düsseldorf  Din Hizmetleri Ataşesi  
Ramazan Ilıkkan ile birlikte, facianın  22. yıl dönümü  
anma programı öncesinde  evinde ziyaret etti.  Bu 
menfur  olayda hayatı kaybeden kardeşimizin ruhuna 
ithafen Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Daha sonra  Mevlüde Genç ve Durmuş Genç  çifti 
DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu’na 
iadei ziyarette bulundu.   Ziyarette konuşan Mevlüde 

Genç; „Genel Başkan Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu’na 
yeni görevininin hayırlı olması ve başarı  temennisinde 
bulunmak  için ziyaret ettiklerini“ söyledi.

Düsseldorf Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Ilıkkan 
ve DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa‘nın da 
bulunduğu ziyarette Genel Başkan Prof. Dr. Nevzat 
Yaşar Aşıkoğlu da, „Genç ailesini DİTİB’de ağırlamaktan 
mutluluk duyduklarını belirterek, büyük acı yaşayan bu 
ailemizin acılarını  yürekten paylaşıyorum. Bu vesileyle, 
terör, saldırı ve şiddet eylemlerini ve  ayrıca toplumsal 
kargaşanın her türlüsünü bütün kararlılıkla, nefret ve 
şiddetle kınıyorum, dedi.

Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU (Başkan)

Ahmet DİLEK (Başkan Vekili)

Dr. Mehmet TEKİN (Üye)

Mehmet SOYHUN  (Üye)

Şeyda CAN (Üye)

Emre ŞİMŞEK (Üye)

Dr. Ali SOYLU (Üye)

Genç Ailesi DİTİB Genel Merkezini ziyaret etti

DİTİB - Dini Yüksek İstişare Kurulu 
seçimi gerçekleştirildi

Köln DİTİB Merkezin‘de 13 Mayıs 2015 tarihinde 
yapılan toplantıda Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) Dini Yüksek İstişare Kurulu seçimi 
gerçekleştirilmiştir.

Yeni DİTİB Dini Yüksek İstişare Kurulu ve görev 
dağılımı şu şekildedir:
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5-7 Haziran 2015 tarihleri arasında  DİTİB Yönetim 
Kurulu, DİTİB Eyalet ve Bölge Birlikleri ile DİTİB 
Akademi bünyesinde kurulan İslam Din Eğitimi 
Koordinasyon Bürosu temsilcileri DİTİB I. Eğitim 
Şurası “Dinî Cemaatlerin Sorumluluğu Altında Örgün 
Din Eğitimi” başlığı altında toplandı. 3 gün devam 
eden Eğitim Şurası’nda Almanya’da İslam din dersleri 
ve ilahiyat ile din dersi öğretmenlikleri merkezleri 
konuları görüşüldü ve İslam Din Eğitimi Koordinasyon 
Bürosu tanıtıldı.

DİTİB-Akademi tarafından gerçekleştirilen 
toplantıya, ellinin üzerinde DİTİB Eyalet ve Bölge 
Birlikleri başkanları, yönetim kurulu üyeleri, birim 
müdürleri ve bölge merkez koordinatörleri katıldı.  
Sunumlar ve panellerle İslam din derslerinin çeşitli 
eyaletlerde hukuki çerçevesi, İslam din derslerinin 
mevcut durumu ve DİTİB’in dini cemaat sorumluluğu 
altında katkıları ile din dersi öğretmen eğitimindeki 
gelişmeler ele alındı.

Katılımcılar, İslam din derslerinin anayasaya uygun 
olarak verilmesi gerektiği, aynı zamanda dini içeriğin 
üst seviyede verilebilmesi için DİTİB’e önemli bir 
sorumluluk düştüğü konusunda fikir birliğine vardılar. 
Eyaletlerde örgün din eğitiminin muhatapları olan 
DİTİB Eyalet ve Bölge Birliklerine, DİTİB Akademi 
bünyesinde kurulan İslam Din Eğitimi Koordinasyon 
Bürosu destek sözü verdi.

İslam Din Eğitimi Koordinasyon Bürosu, DİTİB Eyalet 
Birliklerinin sıkça hukuki, dini ve yapısal sorular iletmesi 
ve yardım talep etmesi neticesinde oluşturuldu. DİTİB-
Akademi Müdürü Taner Yüksel 

ve Koordinasyon Bürosu sorumlusu Şeyda Can’ın 
tanıttığı büro, katılımcılar tarafından büyük ilgi  
gördü. Şuranın son gününde dini cemaatlerin görev 
ve sorumluluk alanları, sağlıklı iletişim imkanları, 
eyaletlerde kurumsallaşma ve okul muhatapları 
bürolarının (Schulreferate) açılması gibi konular 
üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Bu vesile ile 
eyaletler arası iletişimin daha da güçlendirilmesi ile 
birlikte, tecrübe, bilgi ve materyal paylaşımı ihtiyacına 
vurgu yapılarak sinerjinin kullanılması gerektiği 
sonucuna varıldı. DİTİB Eyalet ve Bölge Birliklerinin 
katkıları ile eyaletlerdeki gelişimlerin farkları ortaya 
konulurken, eyaletler arasındaki iletişim ve irtibatı 
sağlaması ve diğer eyaletlerdeki gelişmelerin 
paylaşılmasının da Koordinasyon Bürosu tarafından 
sağlanması talebinde bulunuldu.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, 
üç günlük istişarenin ardından yaptığı değerlendirme 
konuşmasında; , gelişmelerin olumlu sonuçlarına 
vurgu yaparak “Yeni kurulan İslam Din Eğitimi 
Bürosu, dini cemaat olarak eyaletlerde hizmet veren 
kuruluşlarımıza, din dersinin kalitesini artırmada 
destek olacak. Büronun çalışmaları sayesinde 
DİTİB Eyalet Birliklerinin yanı sıra işbirliği içerisinde 
bulunulan öğretmenler ve üniversiteler de istifade 
edebilecektir” dedi.

İlk DİTİB Eyalet ve Bölge 
Birlikleri katılımlı Eğitim 
Şurası gerçekleştirildi
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Nürnberg - Geleneksel olarak düzenlenen Nürnberg 
DİTİB Kültür  Şöleni bu yılda büyük bir katılım ve ilgiyle 
gerçekleşti. Dört gün boyunca süren şölenin resmi 
açılışına Nürnberg Başkonsolosu Asip Kaya, Bavyera Eyalet 
Milletvekili Dr. Markus Söder, Büyükşehir Belediyesini 
temsilen Michael Ziegler, Din Hizmetleri Ataşesi Mümin 
Şener, Eğitim Ataşesi Kamil Aydoğan, DİTİB Eyalet Birliği 
Başkanı Erhan Çınar, Dernek Başkanı Fikret Bilir, STK 
temsilcileri, iş adamları, siyasi temsilciler ve çok sayıda 
özel davetli katıldı. 

Dernek Başkanı Fikret Bilir açılış konuşmasında dernek 
hakkında bilgiler verdi. 

Eyalet Milletvekili Dr. Markus Söder yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: „Kültür Söleni yıllık termin planlarımda 
önceliğe aldığım bir termindir. Buraya her yıl seve seve 
geliyorum. Burada yaşayan Türkler ile bir araya gelmek, 
onlarla konuşmak tanışmak bize mutluluk veriyor“ 

Başkonsolos Asip Kaya ise yaptığı konuşmada burada 
yaşayan vatandaşların kimliklerini unutmamak adına bu tür 
etkinlerin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Başkonsolos 
ayrıca Türk toplumu olarak NSU cinayetlerinin bir an önce 
aydınlatılmasını beklediklerini 
ve bu durumun burada 
yaşayan Türklere endişe ve 
üzüntü verdiğini belirtti. 

Dört gün süren şölende 
Türk mutfağının her türlü 
lezzeti bulunurken zengin 
program içeriği büyük beğeni 
topladı. Şölene Türkiye ve 
Almanya‘dan çeşitli sanatçılar 
katıldı. Son gün sahne alan Devlet Sanatçısı Ahmet 
Özhan‘ın konseri büyük ilgi gördü.

Münih - Deggendorf DİTİB Camii 2013 yılında sel 
felaketine maruz kalmış ve hizmet binası ağır hasara 
uğrayarak kullanılamaz hale gelmişti. Yerel yönetimin 
kullanılamaz raporunun ardından Fischerdorf olarak 
bilinen, mevcut cami ile aynı mahallede, daha geniş bir yer 
tahsis edildi. Deggendorf Belediyesi‘nin de sel mağdurları 
fonundan maddi desteğiyle yeni caminin temel atma 
töreni yapıldı. 

Törene Münih Başkonsolosu Mesut Koç, Din Hizmetleri 
Ataşesi Kuddusi Uysal, DİTİB Eyalet Birliği Başkan 
Yardımcısı Aykan İnan, Deggendorf Belediye Başkanı Dr. 
Christian Moser, Deggendorf Kaymakam Vekili Peter Erl 
ve çok sayıda Türk ve Alman vatandaşlar katıldılar.

Kur‘an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Dernek 
Başkanı Bünyamin Uysal‘ın açılış konuşmasının ardından 
Belediye Başkanı Dr. Christian Moser de DİTİB’in şehirlerine 
kattığı zenginlikle ilgili övücü konuşmalarıyla devam etti. 
Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal, konuşmasında birlik 
ve beraberliğe vurgu yaparak „Bu mekanların birer ilim 
yuvası olması gerekir. Şairin dediği gibi ‚Ben gelmedim 
kavga için, Benim işim sevgi için; Dostun evi Gönüllerdir. 
Gönüller yapmaya geldim.‘ Bizim hizmet alanımız 
gönüllerdir. Sevgi tohumlarını gönüllere ekeceğiz ve 
inşallah oradan barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk çiçekleri 
açacak“ dedi.

Başkonsolos Mesut Koç, „DİTİB tarafından inşa edilen 
bu camilerin İslam dininin özellikle gençlerimize doğru 
aktarılabilmesi açısından önemli bir işlevi var. Ayrıca 
İslam dininin en güzel bir şekilde hayata geçirilebildiği, 
uygulanabildiği, mekânlar olarak önem taşıyor. Caminin 
yapımında destek veren, katkı sunan, yerel yönetim 
temsilcilerine, özellikle Deggendorf yönetimine, burada 
yaşayan vatandaşlarımız adına, Türk toplumu adına 
gençler, bayanlar, baylar, beyler adına teşekkürlerimi 
ifade etmek istiyorum“ dedi. 

Nürnberg’de Kültür Şöleni Yeni caminin temeli atıldı 
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Kan vermeye
koştular 

Sindelfingenli gençlerden 
örnek davranış

Stuttgart -  Heilbronn DİTİB Merkez Camii Derneği‘nin 1999 yılından 
beri geleneksel hale getirdiği kan bağışı kampanyasının 17.‘sinde de 
hedefe ulaşıldı. Cuma namazından sonra düzenlenen kampanyada; 
doktorlar, hemşireler ve Alman Kızılhaç Teşkilatı‘ndan (DRK) görevliler 
hazır bulundu. Cuma hutbesinde kan vermenin İslam‘daki yeri üzerine bir 
konuşma yapan Din Görevlisi Telat Ergin, „Kan vermenin tıbben kişinin 
sağlıklı yaşamına bir çok faydası olduğu uzmanlarca da ispatlanmıştır“ 
hatırlatmasını yaptı. 

Dernek ve aynı zamanda DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Erdinç Altuntaş, 
„Herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Kan, acil ve sürekli bir ihtiyaçtır.  
İnsanlara yardımcı olmak, onları mutlu etmekten daha güzel bir davranış 
olamaz. İnşallah kimse  kan alma durumuna düşmez, fakat bir gün biz 
veya çok sevdiğimiz bir yakınımız acil  kan almaya muhtaç kalabilir. Şu an 
hastahanelerde binlerce insan kan bekliyor, yaşam mücadelesi veriyor. 
Dinimizin yardımlaşma ve dayanışma dini olduğunu unutmayalım“ dedi. 

Kampanyaya, özellikle gençlerin ve bayanların katılımı yüzleri güldürdü 
ve gelecek için umut verdi.

Stuttgart- Sindelfingen DİTİB Ulu Cami Gençlik 
Kolları‘nda görevli gençler, Sindelfingen şehrinde 
yaşlı bakım evini ziyaret ettiler. Bakım evinde bulunan 
yaşlılara gül ve çikolata ikram eden gençler onlarla 
sohbet ettiler, onların hatıralarını dinlediler, bazen 
hüzün bazende eğlenceli anları birlikte yaşadılar. 

„Böylesi anlamlı bir günde bu mutluluğu yaşlılarımızla 
paylaşmalıyız, iki nesil arasındaki iletişime ihtiyacımız 

var‘‘ diyen Ulu Cami Gençlik Kolları Başkanı Fatih 
Şevik bu ziyaretle İslam dininin yaşlılara verdiği önemi 
vurgulamak istediklerini belirterek oradaki yaşlılara 
bu konudaki ayet ve hadisleri anlattıklarını, bunları 
dinleyen Alman yaşlıların oldukça etkilendiklerini 
belirtti. Şevik, gençlik kolları olarak birçok proje 
gerçekleştirdiklerini, planlanmış birçok projeninde 
çalışmalarını yaptıklarını belirterek bölgedeki tüm 
gençleri çalışmalara katkı sağlamaya davet etti. 
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Münih - Moosburg DİTİB Mevlana Camii, yenilenen 
hizmet binası ve yeni mescid bölümünü iki gün 
süren açılış programı ile hizmete açtı. 1969 yılında 
Türk İşçi Cemiyeti olarak kurulan dernek, zamanla 
işçi sayısının ve cami cemaatinin artmasıyla 1989 
yılından bu yana Moosburg Mevlana Camii Derneği 
olarak hizmete devam ediyor. Camii gençler, 
bayanlar, erkekler ve eğitim uygulamaları maksadıyla 
dört kat olarak inşa edilmiş. İnşaatı yeni tamamlanan 
Mevlana Camii resmi olarak 1 Mayıs 2015 Cuma 
günü Cuma Namazı‘ndan sonra ibadete açıldı.

DİTİB Moosburg Dernek Başkanı Muharrem 
Şöhmelioğlu ve Din Görevlisi Ahmet Lüleci‘nin 
selamlamaları konuşmaları ile başlayan açılış 
programına Münih Başkonsolosu Mesut Koç, Münih 
Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal, Münih Ticaret 
Ataşesi İsmet Salihoğlu, Münih Eğitim Ataşesi Prof. 
Dr. İlyas Öztürk, DİTİB Güney Bavyera Eyalet Birliği 
Başkan Yardımcısı Aykan İnan, Moosburg 2. Belediye 
Başkanı Josef Dollinger, Moosburg Emniyet Müdürü 
Christian Bidinger’in yanı sıra çok sayıda Türk ve 
Alman vatandaş katıldı.

Başkonsolos Mesut Koç ve Din Hizmetleri Ataşesi 
Kuddusi Uysal, yaptıkları açılış konuşmalarında 
camilerin Müslümanlara ve insanlığa toplumsal 
dayanışma, yardımlaşma, hoşgörü, birlik ve 
beraberlik kazandırmayı hedeflediğini, camilerin 
ilahi alemle, dünyevi alemin birleştiği, Allah (c.c.) ile 
insanın bir nevi buluştuğu ve kişinin kendisini ilahi 
huzurda hissettiği yerler olduğunu, bu bakımdan 
mabetlerin toplumların hayatında önemli bir yerinin 
olduğunu ifade ettiler.

İki gün devam eden programda Türk ve Alman 
misafirlere yeni cami tanıtılarak camiler hakkında 
genel bilgi verildi. 

Türk bayanlara 
Almanca desteği

Essen - Dortmund Eving DİTİB Selimiye Camii 
Bayan Din Görevlisi Hava Akyol örnek bir proje  
başlatarak Türk bayanların Almanca öğrenmesine 
katkı sağlıyor. Proje sorumlusu Hava Akyol yaptığı 
açıklamada „4 ile 5 senedir Eving‘deki kütüphane 
de toplanıyorduk. Cami ve kilisedekilerin ilgisi 
yoğun olunca bunu sürekli hale getirmeye başladık. 

Amacımız Türk bayanların Almanca öğrenmesini 
sağlamak. Bir nevi kültürlerarası hizmet veriyoruz 
diyebiliriz“ dedi. 

Yenilenen Moosburg Mevlana 
Camii hizmete açıldı
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Öğrenciler stres attı
Stuttgart - Heilbronn DİTİB Merkez Camii‘nde 

tatil günleri ve hafta sonunda din bilgisi ve ahlak 
eğitimi alan gençler, Veliler Birliği‘nce  düzenlenen 
etkinliklerde biraraya geldiler.

Eyalet genelindeki iki haftalık okul tatilinde 
derslere devam eden yaklaşık 170 öğrenci son 
eğitim gününde farklı etkinliklerle değişik bir 
atmosferde buluşup kaynaştılar.

Kızlara kahvaltı programı hazırlayan 3 bayan 
eğitimci, beraberliğin korunması ve kaynaşmanın 
sağlanmasına katkı verdiler.

Erkek öğrenciler  hocaları Telat Ergin ve 
Zülküf Kocabey‘le  birlikte düzenlenen futbol  
turnuvasında, kendi aralarında oluşturdukları 
gruplarda gol atmak için kıyasıya yarıştılar. 
Günün yorgunluğunu ise yine velilerin hediye ve 
yemek ikramıyla atarak, stressiz okula başlamanın 
heyecanını yaşadılar.

Din görevlilerinden Telat Ergin, yapılan bu 
tür organizelerle çocuklarımız camilerde sosyal 
etkinliklerde buluşup; kaynaşma ve dostluk 
bağlarının güçlenmesine katkı sağladığını 
belirterek,  „Avrupada bu tür organizasyonlar 
Türkiye‘den daha iyi yapılıyor ve gençlerde bu 
ortamı arzu ediyor“  dedi

Başarılı gençler 
sertifikasını aldı

Essen - Dortmund Mengede DİTİB Mevlana Camii 
Kur‘an-ı Kerim kursunda eğitim gören 33 öğrenci 
hatimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar. 

Mengeder Saalbau da yapılan hatim törenine 
öğrencilerin aileleri başta olmak üzere bir çok 
davetli katıldı. Davetliler arasında Essen Din 
Hizmetleri Ateşe Vekili Ekrem Yavuz’un yanısıra 
bölge cami din görevlilerinden Remzi Eralp 
(Dortmund Merkez), Ali Soylu (Eving Selimiye), 
Tekin Demir (Eving Ulu), Lütfi Demir (Borsigplatz 
Kocatepe), Gıyasettin Korkutata (Hommbruch), 
Yaşar Aslan (Scharnhorst) ve Yüksel Eroğlu (ATİB) 
yer aldı. 

Programın sunuculuğunuda üstlenen Mengede 
Mevlana Camii Din görevlisi Halil Arık öğrencilerini 
ve yaptıkları hizmeti anlattı. 

Hatim töreni sonunda ise 33 öğrenci Essen Din 
Hizmetleri Ateşe Vekili olan Ekrem Yavuz ve din 
görevlilerin elinden belgelerini aldılar. 
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Mainz - Rheinland-Pfalz Eyaleti Güneybatı 
Almanya Futbol Federasyonu B-Klasse 
Mainz-Bingen West‘te mücadele veren Mainz 
DİTİB Türkgücü sezonu şampiyon olarak 
tamamladı. 

2006 yılında kurulan spor kulübü, 2014-
2015 sezonunda azim ve mücadele örneği 
sergileyerek ligin bitimine 1 hafta kala 
şampiyonluğunu ilan etti. DİTİB Mainz 
Türkgücü, gelecek sezon A-Klasse Mainz 
Bingen bölgesinde bizleri temsil etmeye hak 
kazandı. 

DİTİB Türkgücü, aynı zamanda kaydettiği 
114 gol ile ligin en fazla gol atan takımı 
ünvanını  alırken,  yediği 34 gol ile de en az 
gol yiyen takım olarak da ön plana çıktı. Ligde 
mümkün olan 90 puanın 76‘sını toplamayı 
başaran DİTİB Mainz Türkgücü, bünyesinde 
birçok milletten futbolcu ile sportif alanda da 
uyuma katkıda bulunuyor. 

Stuttgart- Kornwestheim DİTİB Ayasofya Cami 
geçtiğimiz gün bir kermes düzenledi. 

Cami yararına düzenlenen kermes çevre kentlerden 
çok sayıda ziyaretci akınına uğradı. Kadın erkek çok 
sayıda gönüllü çalışanın görev üstlendiği kermeste 

Türk mutfağına özgü yiyecek ve içecekler sergilendi. 
Bundan sonraki hedeflerinin yeni bir cami inşaa 

etmek olduğunu dile getiren Ayasofya Camii Dernek 
yöneticileri, bu hedef için finansal kaynak sağlama 
ve diğer fizibilite çalışmaların başladığını sözlerine 

Hedef
yeni bir cami

Mainz DİTİB 
Türkgücü 
Şampiyon oldu
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Bavyera‘nın Martinlamitz kasabasında 1986 
yılından beri Müslümanlara ibadet ve kültürel 
hizmetler veren DİTİB Yunus Emre Camii restora 
edildi.  Kütahya‘dan getirilen 160 metrekare çini ve 
camiye döşenen ilk halı da hayırsever işadamı Asaf 
Özdurdu tarafından ücretsiz olarak Türkiye‘den 
gönderilmişti. Vatandaşların desteğiyle yeniden 
yapılan caminin Dernek Başkanı Müslüm Hayal, 
Din Görevlisi Alaaddin Arıkan, yöneticiler Oktay 
Paksoy, Muharrem Bayram, Abdullah Bilici, Hüseyin 
Sarıkaya ve Ziya Çatalpınar, uzun yıllar uğraş 

verdikleri ve hayalini kurdukları şekle gelen camide  
gençlere daha faydalı olabileceklerini, kermeste 
camiyi ziyaret eden Alman konuklarında caminin 
yeni durumunu çok beğendiklerini, Türk çinisini ve 
motiflere hayran kaldıklarını dile getirdiler. Dernek 
Başkanı Müslüm Hayal, caminin tüm eksiklerini 
giderebilmek için çalıştıklarını ve  bazı eksikleri 
de en kısa zamanda tamamlayacaklarınıifade etti. 
Camiye çinileri Aalen‘den gelip bir aylık çalışma 
sonrası 30 yıllık çini ustası Hüseyin Uygeç,  monte 
etti.

Yunus Emre 
Camii
yenilendi
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Bayern Eyaleti Münih bölgesinde faaliyette 
bulunan Nersingen-Strass DİTİB Kanun-i Sul-
tan Süleyman Camii´nin temeli 2002 yılında 
atılmış olup, hayırsever vatandaşlarımızın 
yardımlarıyla, 2008 yılında bütün üniteleriye 
birlikte tamamlanarak ibadete açılmıştır.
Baden Würtemberg ve Bayern Eyaleti’ni ayıran 
Donau (Tuna) Nehri’nin yanından geçtiği 
küçük bir kasabada, Güney Almanya´nın en 
güzel şehirlerinden biri  sayılabilecek  Neu-
Ulm şehrine 15 km uzaklıkta bulunan, mimarisi 
ile yoldan geçenlerin dikkatini çeken, tek 
minareli, kubbeli ve Osmanlı tarzında inşa 
edilen, Nersingen-Strass DİTİB Kanun-i Sultan 
Süleyman Camii’nin mihrabı, minberi, kürsüsü 
ve diğer iç ve dış dekorasyonları Bursa-Kemal-
paşa mermeri ile süslenmiştir. 
Caminin mihrabı, minberi ve kürsüsü beyaz 
mermer üzerinde el işlemesi yaklaşık bir yılda 
tamamlanrak monte edilmiştir. Camiminin kub-
besi ve çatısı tamamiyle kurşunla kaplanmıştır. 
Ayrıca caminin kubbe ve iç tavan kısımları, 
Türkiye’den getirilen hat ve tezyinat ustası 
tarafından şekillendirilmiştir.
Bayern Eyaleti’nin ilk ve en güzel ibadetha-
nelerinin başında yer alan cami, özel yapım biri 
büyük, altı küçük avize ile aydınlatılmaktadır. 
Caminin toplam kullanım alanı 990m2 olup, 
bunun 400 m2’si ibadethane olarak kullanılmak-
tadır. Toplam arsa büyüklüğü ise 3200 m2 dir.
Cuma ve teravih namazlarında 300-600, 
bayram namazlarında ise 1000-1500 kişinin 
ibadet ettiği  DİTİB Kanun-i Sultan Süleyman 
Camii, kütüphanesi, lokali, yönetim kurulu 
odası, mutfak ve bayanlar lokali, gençlik lokali, 
çocuklar için Kur’an-ı Kerim öğrenme, özel kurs 
ve ders odaları, yaklaşık 440 m2 büyüklüğünde 
konferans salonu, gasilhane, değişik hizmet 
birimleri, 60 araçlık oto parkıyla ferah ve geniş 
bir alanda hizmet vermektedir.

NERSINGEN-STRASS DİTİB
KANUN-İ SULTAN SÜLEYMAN CAMİİ
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