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Köln haber: Almanya'da yeni İslam Kültür
Merkezi in a ediliyor
Köln haber: Almanya'da 2022 yılında in aatı
tamamlanacak yeni İslam Kültür Merkezi in a ediliyor.
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1 Her

eyi açıklayacak

21 Mart 2018 09:50

2 Bir anı, bir yazı...

3 Hakem 'penaltı' dedi

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde olan İslam Kültür Merkezleri Birliği
(VİKZ) düzenlenen basın toplantısında, 2022 yılında in aatı tamamlanacak
eğitim ve kültür merkezi kompleksini tanıttı. 12 bin 600 metrekarelik alana
in a edilecek kompleksin maliyeti toplam 70 milyon Euro olarak açıklandı.

4 Samsunspor'dan Murzioğlu'na te

ekkür

30 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten VİKZ Basın Sözcüsü Seyﬁ
Öğütlü, 'Yeni in a edeceğimiz merkezde çok amaçlı çalı ma oﬁsleri,
misaﬁrhane, seminer ve toplantı odalarının yanı sıra, mescit, dini sosyal ve
kültürel faaliyetlerimizi burada yapacağız' eklinde konu tu.
İmam eğitimine yönelik çalı maları da burada yapacaklarını belirten
Öğütlü, 'Kültür merkezi hocalarımızın meslek eğitimini burada yapacağız.

5 Samsunspor'da üzen istatistik

Üniversitelere gidecek öğrencilere yönelik yurdumuzda olacak. Projemiz
çok büyük. İn allah 2022 yılına kadar bitiririz. Bu proje için bir çok ﬁrma
yarı tı. Yarı mada birinci olan proje ile in aatın temelini 2019 yılının yaz
ayında atmayı planlıyoruz' eklinde konu tu.
Çok amaçlı kullanımı olanaklı kılacak bir yapı in a edileceğini belirten

6 Samsunspor'da passolig sayısı artıyor

yetkililer, kültür merkezinin toplam 16 bin metrekare kullanım alanı
olacağını ifade etti.
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7 Yüzlerce ku

telef oldu

8 Samsun'da Erva bebeğin dramı

9 Kerkük'te sivillere silahlı saldırı: 6 ölü,
15 yaralı
almanyada

yeni

islam

kültür

merkezi

in a

ediliyor

köln haberleri

10 Samsunspor PFDK'ya sevk edildi

Bu takıların ayrı ayrı hikayeleri var
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik
Bölümü'nde Prof. Dr. Sibel Sevim tarafından üretilen her
takı, hikayesi ile dikkat çekiyor.
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