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◊ Orhan GEDİK / MÜNİH

ALMANYA’nın Bavyera Eyale-
ti’nde Türkçe anadil derslerinin
bu öğretim yılından itibaren

kaldırılıp, başkonsolosluk yetkisine
devredilmesi üzerine başlatılan imza
kampanyası çığ gibi büyüyor. 26 sivil
toplum kuruluşunun desteğini alan,
Eğitim ve Öğretim Platformu sorum-
lusu Nükhet Kıvran toplanılan imza-
ların 3 bin sınırına dayandığını açık-
ladı. Okullarda anadil dersi vermek
isteyen başkonsoloslukların
sınıfların kullanımı için ücret
ödemesi gerekeceği, bunun da
sıkıntıya yol açacağı bildiriliyor.

İmza kampanyasına Münih Ya-
bancılar Meclisi Başkanı Cumali Naz
da meclis üyeleriyle birlikte imza ata-
rak destek verdi. Naz, “Anadil insan-
lar için bir haktır. Bu hakkın insanla-
rımızın elinden alınmaya çalışılması
ise haksızlıktır. Yasal hiç bir tutanağı
yoktur. Türkiye’den gelecek öğret-
menlerin çalışma ve oturma izinleri-
nin kaldırılması kabul edilebilir bir
uygulama değildir. Oysa, öğretmen-
ler eğitilmiş, modern görüşlü
insanlar. Almanya onların kıymetini
bilmiş olsa bunu yapmaz” dedi.

Eğitim ve Öğretim Platformu
sorumlusu Nükhet Kıvran bir çağrı
yaparak, “Cumartesi arefe günü
Münih Goethestrasse 28 numara
önünde saat 14 ile 18 arasında imza
kampanyamız halka açık olarak
yapılacaktır. Tüm vatandaşlarımızı
öğretmenlerimize ve Türkçemize
destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

◊ POTSDAM

ALMANYA’nın
Potsdam
kentinde

yapılan M100
Sanssouci
Kongresi’nin galasına
katılan Almanya eski
Dışişleri Bakanı Hans
Dietrich Genscher
“Avrupa Birliği üyeliği
Türkiye’nin hakkıdır” dedi. İki
gün süren kongrenin kapanışı
dolayısıyla Potsdam’da ünlü
Sanssouci Sarayı’nda Neuen
Kammern Bölümü”nde görkemli bir
gala düzenlendi. Kongreye
Türkiye’den katılan Hürriyet Gazetesi
Başyazarı Oktay Ekşi, Almanya eski
Dışişleri Bakanı Hans Dietrich
Genscher ve eşi Barbara Genscher,

Potsdam Anakent Belediye Başkanı
Jann Jakobs, Londra Stratejik Diyalog
Enstitüsü’den Sasha Havlicek,
Televizyon moderatörü Kristiane
Backer ile diğer onur konuklarının
bulunduğu masada medyadaki
gelişmeler konuşuldu. Genscher, Ekşi
ve diğer konuklarla yaptığı sohbette
“AB üyeliği Türkiye’nin hakkıdır. Ben
bu fikrimi geçmişte de savundum.
Bugün de savunuyorum” dedi.
Almanya’nın Türkiye’ye imtiyazlık
ortaklık teklif etmesiyle ilgili soruya
ise “Türkiye 1963’de imzaladığı
anlaşma ile zaten imtiyazlık ortak
olmuştur. Bu teklif edilen yeni bir şey
değildir. Şu anki mevcut durumdur”
diye konuştu.

Kongre çerçevesinde her yıl
verilen M100 Medya Ödülü iki
Almanya’nın birleşmesinin
mimarlarından eski Dışişleri Bakanı
Hans Dietrich Genscher’e (82) verildi.
Tören öncesi bir konuşma yapan Fas
Kralı’nın özel danışmanı Andre
Azoulay, “Genscher, ikinci dünya
savaşı sonrası diplomasinin topluma
büyük katkılar yapabileceğini açık

bir şekilde göstermiştir” dedi. Ödülün
övgü konuşmasını Polonya’nın
Berlin Büyükelçisi Marek Prawda
yaptı. Genscher, iki Almanya’nın
birleşmesine giden tarihsel olayları
anlattı. Duvarın yıkıldığı 9 Kasım

1989 akşamı eski
Başbakan Helmut Kohl
ile Varşova’da
yemekte oldukları
söyleyen Genscher,
“Duvarın yıkılması
sadece iki
Almanya’nın
birleşmesi değil,
Avrupa’da özgürlük
devrimidir” dedi.
Dünya barışı için
Avrupa’ya büyük
görevler düştüğünü
hatırlatan Genscher,

bunun için önce insanların
başkalarına karşı diyalog ve tolerans
içinde olmalarıyla mümkün
olduğunu vurguladı. “Savaşlar, savaş
alanlarında değil, önce kalplerde ve
kafalarda başlıyor” diyen Genscher,
bu konuda çaba gösterilmesini istedi.

Öte yandan Berlin-Brandenburg
Medya Haftası çerçevesinde, Medya
İnternational ve Londra Stratejik
Diyalog Merkezi tarafından
düzenlenen M100 Sanssouci
Kongresi”nin önceki gün öğleden
sonraki oturumunda Hürriyet
Başyazarı Oktay Ekşi bir konuşma
yaptı. Medya ve Toplumlar adlı
bölümde “Özgür toplumlarda
habercilik” konusunda Avrupa’nın
dört bir yanında gelen 100’ü aşkın
gazeteciye konuşan Ekşi, “Basın
özgürlüğünün olmadığı yerde
habercilikten bahsedilemez.
Gazetecilik yapılamaz” dedi. Ayrıca
Türkiye’de Doğan Medya Grubu’na
verilen eşi görülmemiş ceza ile ilgili
soruları da cevaplayan Ekşi, bunun
eleştiriye tahammülsüzlüğün bir
göstergesi olduğunu vurguladı. 
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Eski Dışişleri Bakanı Genscher’e ödülü
Lord George Weidenfeld verdi.

Hürriyet Başyazarı Oktay Ekşi (sağda) ve eski Alman
Dışişleri Bakanı Genscher, masada sohbet ettiler. 
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◊ Murat TOSUN/BERLİN

BERLİN’DE düzenlenen ödül töreninde sağlıklı
beslenmeye yönelik hayata geçirilen “O.K.
Statt K.O.” adlı yarışmada dereceye giren

okullara ödülleri verildi. 

Federal Alman Sağlık Bakanlığı’nın galerisinde
yapılan ödül töreninde Almanya genelinde derece-
ye giren 10 okula 500 Euro, birinci gelen okula ise
1000 Euro ödül verildi. Hürriyet Gazetesi’nin de
medya partneri olduğu yarışmada birinciliği, Bav-
yera’dan Herzog Heinrich Hauptschule öğrencileri,
“Coole Schule” adlı projeleriyle kazandı. Bakanlık
binasında düzenlenen ödül törenine, kampanya-

nın tanıtım elçi-
si olan bayan-
larda dünya
kick-boks

şampiyo-
nu

Dr.Christine Theiss, medya partnerleri Hürriyet
gazetesi adına Berlin Temsilcisi Ahmet Külahçı,
Bild der Frau dergisinden Cecile Hoeborn ve
kampanyanın sponsoru Tetra Pak’tan Simone
Seidel katıldı. Federal Sağlık Bakanı Ulla Schmidt,
ödül töreninde yaptığı konuşmada

çocukluğundaki beslenme alışkanlığı ile
günümüzü kıyasladı. Bakan Schmidt, “Bizim
zamanımızda bilgisayar karşında oturan çocuklar
yoktu. Şimdi çocukları hareketten ve spordan uzak
tutacak bir çok gelişme var. Ancak hayattaki başarı
sağlıklı beslenme ve bol hareketle olur” dedi. 

Baflar›n›n s›rr›
sa¤l›kl› beslenme

Alman Sağlık Bakanı Ulla Schmidt, “Ok. statt K.o.” kampanyasıyla ilgili bir
toplantıda, hatalı beslenmenin okuldaki başarıyı olumsuz etkilediğini söyledi.

Federal 

Alman Sağlık

Bakanı 

Ulla Schmidt

açıkladı:

Düzenlene panele Tetra Pak şirketi adına Simone Seidel, Matematik öğretmeni Dirk Gladow, kick-boks şampiyonu Dr.
Christine Theiss, Bild der Frau Dergisi’nden Cecile Hoeborn ve Hürriyet gazetesi Berlin Temsilcisi Ahmet Külahçı katıldı.

◊ Sabri ERDOĞAN / FRIEDBERG

ALMANYA’nın Giessen
kenti yakınlarındaki Re-
iskirchen kavşağında, bir

sürücünün çarpması sonucu
ölen 18 yaşındaki Yasin Cengir-
li için Friedberg Ayasofya Ca-
mii’nde cenaze namazı kılındı.
26 yaşındaki sürücü, kız arka-
daşıyla tartıştığı için Yasin’i
fark etmeyip çarptığını söyle-
mişti. Dün sabahın erken saat-
lerinde caminin merdivenlerin-

de toplanan gençler, arkadaşla-
rının son yolculuğuna uğurla-
manın üzüntüsünü yaşarken
tabutun başından ayrılmak is-

temediler. Baba Servet Cengirli,
oğlunun cenazesine kapanarak
“Bizi neden böyle erken terket-
tin” diye gözyaşlarına boğuldu.

Friedberg genç Yasin’e ağlıyor
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