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Basın Açıklaması:  Magdeburg’ta Döner ile Hayat daha Güzel 

 
Yeni ICATAT Projesi “Interaktiver Döner-Stadtplan Magdeburg”, “Werkstatt 

Vielfalt” tarafından 7000 Avro ile desteklenecektir. / Proje sunumu 13.12.2013 

tarihinde gerçekleşecektir. 

 

Magdeburg, 10.12.2013 - Institut für Caucasica-, Tatarica- und Turkestan Studien’in komşuluk 

projesi olan “Schöner leben mit Döner in Magdeburg”, Robert Bosch Vakfı’nın “Werkstatt 

Vielfalt” programı kapsamındadır ve bu öğretim yılında 7000 Avro miktarında hibe alacaktır. 

Dönerin birçok Alman için en sevilen fast-food olması dolayısıyla, biz de “Schöner zusammen 

leben mit Döner” mottosu altında, mutfak kültürü, entegrasyon ve çeşitlilik odaklı bir 

kültürlerarası, interaktif şehir planı hazırlıyoruz. Robert Bosch Vakfı, Stiftung Mitarbeit Projeleri 

ile ortak çalışması doğrultusunda “Werkstatt Vielfalt” programını desteklemekte ve farklı 

sosyal, kültürel ve dini altyapısı olan insanları yerel düzeyde bir araya getirmeye çalışmaktadır. 

Robert Bosch Vakfı’nın yöneticisi Dr. Ingrid Hamm’ in söylediği gibi “Çeşitlilik, beraberce 

yükseltmemiz gereken bir hazinedir.” “Bu yüzden, kişiler arasındaki farklılıkları bir problem 

olarak değil, aksine bir şans olarak görmeliyiz.” “Werkstatt Vielfalt” projeleri de bu anlayışla 

yola çıkarak; yakın komsulara, topluluklara, mahallelere hayat vermek ve farklı dünyalar 

arasında köprü kurmayı amaçlamaktadır. Bu projeler; özellikle gençlere odaklanırken, 

çevrelerindeki artan çeşitliliği “Normal” olarak hissetmeleri için çalışmaktadır. Stiftung 

Mitarbeit’in genel başkanı Hanns-Jörg Sippel´nin da söylediği gibi: “Gönlümüzde asıl yatan, 

yakın komşular bazlı projeler.” “Yerel düzeyde gerçekleşen görüşmeler kendisini daha iyi 

biçimlendiriyor.” Türkolog ve sosyal bilimcisi olan ICATAT müdürü Dr. Mieste Hotopp-Riecke 

„Döner Kebap zaten Alman kültürü zenginleşti ve bunun için iyi umumi bir araştırma tümleçi.“ 

ifade ediyordu. 

Finansal desteğin yanı sıra, Robert Bosch Vakfı, projelerin yaratıcılarına eşlik ediyor; proje 

çalıştayında katılımcıları bir araya getiriyor ve programın gelişimiyle ilgili önerilerde bulunuyor. 

Yaşayan bir çevre için köprüler kuran projeler, yılda iki defa seçilecek. 

 

Proje sunumumuz için sizleri 13.12.2013 tarihinde saat 10.00’da “lkj” binasına davet ediyoruz 

(Liebigstr.5). Röportaj ile ilgili sorular için Bay Dr. Mieste Hotopp-Riecke ile 01573-1758823 

numaralı telefondan görüşebilirsiniz. 

 

Daha fazla bilgi için: 

 

www.icatat.wordpress.com 

www.bosch-stiftung.de/vielfalt 

www.mitarbeit.de/werkstatt_vielfalt.html  

 
  Projemizi destekleyenler: 

 

  Werkstatt Vielfalt 
Projekte für eine lebendige Nachbarschaft  
  
(ein Programm der                                               in Kooperation mit 
 

 
In Kooperation mit der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. sowie der 

Landeskoordination Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage bei der Landeszentrale für politische Bildung LSA. 

http://www.bosch-stiftung.de/vielfalt
http://www.mitarbeit.de/werkstatt_vielfalt.html

