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Türkçe bilmeyen Almanyalı Türk kızıyla tercüme

Almanya'nın Krefeld kentinde Aralık 2017'de inşaat izni alınan, Diyanet İşleri Türk

Uzmanlardan güneş gözlüğü uyarısı

İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'nin inşaatına 2019 yılında başlanması

Ebeveynlere internette zararlı içerik uyarısı

planlanıyor. Caminin proje sorumlusu Erdinç Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
şehir merkezinde gerçekleştirecekleri bu projenin yaşlı ve engelliler için özel olarak
tasarlandığını söyledi. Sezer, alınan izne göre 26 metre yükseklikte olacak caminin
minare yükseliğinin 38 metre, kubbe çapının 19 metre ve avlu büyüklüğünün ise 1100
metrekare olacağını belirtti.
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DİTİB Kitap ve Kültür
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Facebook verilen para cezasını ödedi
Obezite sorunu olanlar bu haberi okusunlar
Google sesli çeviri uygulaması da yapacak (/bilim-

2019 YILI ORTALARINDA BAŞLANACAK
Projeye 2014'te başladıklarını dile getiren Erdinç Sezer, cami projesi hakkında şu
bilgileri verdi: "İnşaat izni için 2016 yılının Kasım ayında müracatta bulunduk. İzni ise
Aralık 2017'de aldık. 560 kişinin aynı anda ibadet edebileceği camimizin 340 metrekare
toplantı salonu, 8 odası, kütüphane ve kıraathanesi olacak. Şehir merkezine 2 dakikalık
mesafede bulunan camiye araçlarıyla gelen cemaatimiz için ise 51 araçlık otoparkımız
hizmet verecek." Cami inşaatının 2019 yılı ortalarında başlaması öngörülüyor.
Haber: (Almanya Bülteni) – Köln

(/lokalhaberler/dusseldorfta-19-mayis-coskuylakutlandi)
Düsseldorf’ta 19 Mayıs
coşkuyla kutlandı (/lokalhaberler/dusseldorf-ta-19mayis-coskuyla-kutlandi)

İlan Duyuru

Kaynak: (AA) Anadolu Ajansı
(//twitter.com/share?url=https://www.almanyabulteni.de/lokalhaberler/krefeld-de-yeni-bir-cami-yapilacak&text=Krefeld‘de yeni bir cami yapılacak
https://www.almanyabulteni.de/lokal-haberler/krefeld-de-yeni-bir-cami-yapilacak
via @almanyabulteni)
(//www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.almanyabulteni.de/lokalhaberler/krefeld-de-yeni-bir-cami-yapilacak&t=Krefeld‘de yeni bir cami yapılacak)

0
Paylaştır

https://www.almanyabulteni.de/lokal-haberler/krefeld-de-yeni-bir-cami-yapilacak

(/lokalhaberler/avrupa-dakiirkcilik-berlin-ve-kolnde-protesto-edildi)
Avrupa'daki ırkçılık Berlin
ve Köln‘de protesto edildi
(/lokal-haberler/avrupadaki-irkcilik-berlin-ve-kolnde-protesto-edildi)

(/almanya-capinda-mali-musavirlik-hizmeti)

1/3

10.6.2019

Krefeld‘de yeni bir cami yapılacak | Almanya Bulteni - Almanya Haberleri

Benzer Haberler

(https://www.facebook.com/almanyabulteni)
(https://twitter.com/alm

Essen’de Türklerin
Almanya’ya göç tarihi
anlatıldı (/lokalhaberler/essen-deturklerin-almanya-yagoc-tarihi-anlatildi)

Almanya'da ilk iftar
dualarla yapıldı
(/lokalhaberler/almanya-dailk-iftar-dualarlayapildi)

Fotoğraflarla Türk Alman ilişkileri sergisi
(/lokalhaberler/fotograflarlaturk-alman-iliskilerisergisi)

(/lokal-haberler/essen-deDuisburg-Essen
Üniversitesi
turklerin-almanya-ya-gocTürkistik
Bölümü öğrenci
tarihi-anlatildi)
temsilciliğinin...

(/lokal-haberler/almanyaMilyonlarca Müslümanın
da-ilk-iftar-dualarla-yapildi)
yaşadığı Almanya'da ilk iftar
DİTİB Köln Merkez
Camisi'...

(/lokalTürkiye ile Almanya
haberler/fotograflarla-turkarasında
köklü ilişkilerin
alman-iliskileri-sergisi)
tarihine ışık tutmak
amacıyla...

Almanya’da 1 Mayıs
Almanya'da 1 Mayıs
Bakan Heil'den seçim
gösterilerinde çok
Emek ve Dayanışma
bölgesinde olumlu
sayıda tutuklama
Günü kutlamaları
mesajlar (/lokal(/lokal(/lokalhaberler/bakan-heilhaberler/almanya-da- haberler/almanya-da- den-secim-bolgesinde1-mayis1-mayis-emek-veolumlu-mesajlar)
gosterilerinde-cokdayanisma-gunusayida-tutuklama)
kutlamalari)
(https://1und1-premiumpartner.de/shop/mein-shop.html?ps_id=P478227785)
(/lokal-haberler/almanyaAlmanya'nın başkenti
da-1-mayis-gosterilerindeBerlin'de
1 Mayıs dolayısıyla
cok-sayida-tutuklama)
sol gruplar tarafından...

(/lokal-haberler/almanyaAlmanya'nın çeşitli
da-1-mayis-emek-vekentlerinde
1 Mayıs Emek
dayanisma-gunuve Dayanışma
Günü
kutlamalari)
dolayısıyla...

(/lokal-haberler/bakan-heilFederal
Çalışma Bakanı
den-secim-bolgesindeHubertus
Heil seçim bölgesi
olumlu-mesajlar)
Gifhorn şehrinde
partisinin...

(/lokalhaberler/dortmundda-trabzon-meydaniacildi)
Dortmund’da ‚Trabzon
Meydanı‘ açıldı (/lokalhaberler/dortmund-datrabzon-meydani-acildi)

Başarı Öyküleri
(/lokal-haberler/ditibiftari-her-kesimibulusturdu)
DİTİB'in iftarı her kesimi
buluşturdu (/lokalhaberler/ditib-iftari-herkesimi-bulusturdu)

(/basari-oykuleri/ramazan-yildirim)
Adnan Mavi yeniden
başkan seçildi (/lokalhaberler/adnan-maviyeniden-baskansecildi)

(/lokal-haberler/adnanDiyanet
İşleri Türk İslam
mavi-yeniden-baskanBirliği (DİTİB) Duisburg
secildi)
Wanheimerort‘ta Adnan
Mavi...

Berlin'de Macron'a 24
Nisan tepkisi (/lokalhaberler/berlin-demacron-24-nisantepkisi)

(/lokal-haberler/berlin-deAlmanya'nın başkenti
macron-24-nisan-tepkisi)
Berlin'de, Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron'un 24...

Avrupalı Kayserililer
Birliği yardımlara
devam ediyor (/lokalhaberler/avrupalikayserililer-birligiyardimlara-devamediyor)
(/lokal-haberler/avrupaliMerkezi
Almanya'nın Köln
kayserililer-birligikentinde olan Avrupalı
yardimlara-devam-ediyor)
Kayserililer Birliği (AKB),...

Ramazan Yıldırım (/basari-oykuleri/ramaz
(/lokal-haberler/14dogu-bati-dostluk-vebaris-rallisi-start-aldi)
14. Doğu-Batı Dostluk ve
Barış Rallisi start aldı
(/lokal-haberler/14-dogubati-dostluk-ve-barisrallisi-start-aldi)

(/lokalhaberler/almanya-dailk-iftar-dualarlayapildi)
Almanya'da ilk iftar
dualarla yapıldı (/lokalhaberler/almanya-da-ilkiftar-dualarla-yapildi)

(/lokalhaberler/essen-deturklerin-almanya-yagoc-tarihi-anlatildi)
Essen’de Türklerin
Almanya’ya göç tarihi
anlatıldı (/lokalhaberler/essen-deturklerin-almanya-ya-goctarihi-anlatildi)

(/lokalhaberler/fotograflarlaturk-alman-iliskilerisergisi)
Fotoğraflarla Türk - Alman
ilişkileri sergisi (/lokalhaberler/fotograflarlaturk-alman-iliskilerisergisi)

https://www.almanyabulteni.de/lokal-haberler/krefeld-de-yeni-bir-cami-yapilacak

2/3

10.6.2019

Krefeld‘de yeni bir cami yapılacak | Almanya Bulteni - Almanya Haberleri

(/lokalhaberler/almanya-da1-mayisgosterilerinde-coksayida-tutuklama)
Almanya’da 1 Mayıs
gösterilerinde çok sayıda
tutuklama (/lokalhaberler/almanya-da-1mayis-gosterilerinde-coksayida-tutuklama)

(https://1und1-premiumpartner.de/shop/mein-shop.html?ps_id=P478227785)

Politika (https://www.almanyabulteni.de/politika)| Lokal Haberler (https://www.almanyabulteni.de/lokalhaberler) | Bilim & Teknik (https://www.almanyabulteni.de/bilim%
%20teknik) | Ekonomi (https://www.almanyabulteni.de/ekonomi)| Sağlık (https://www.almanyabulteni.de/saglik)| Spor (https://www.almanyabulteni.de/spor)| Eğitim
(https://www.almanyabulteni.de/egitim) | Kültür & Sanat (https://www.almanyabulteni.de/kultursanat) | Üniversitelerden
(https://www.almanyabulteni.de/%C3%BCniversitelerden) | Datenschutzerklärung (https://www.almanyabulteni.de/datenschutzerklaerung)
Almanya Bülteni 2014

https://www.almanyabulteni.de/lokal-haberler/krefeld-de-yeni-bir-cami-yapilacak

3/3

