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Hayırlı bir ramazan ayı 
dileklerimizle, merhaba!

Avusturya’da Türklere yönelik 
ön yargı niye artıyor? 

Burada neler yapılmalı ve neler 
yapılmamalı? 

İsterseniz gelin neler yapılma-
ması gerektiği konusunda sesli 
düşünelim. 

Türkiye’de önümüzdeki günler-
de vuku bulacak olan seçimle-
ri, Avusturya’ya taşımayalım. 
Avusturya halkının, basınının, 
siyasetçilerinin ve bürokratla-
rının, Türkiye’deki seçimlerin 
Avusturya’ya taşınması nedeniy-
le gösterdikleri tepkiler ortada.  
Tepkileri, seçme ve seçilme hak-
kına değil. Birçok ülke vatan-
daşı, Avusturya’daki elçilik ve 
konsolosluklarda sessizce gidip 
ülkeleri adına oy kullanıyor ve 
Avusturyalıların bundan haberi 

dahi olmuyor. Ama Türkiye’deki 
partiler, Avusturya’ya adeta ça-
dır kurmuş durumda. Avusturya 
partileri ile sanki rakip partiler-
miş gibi tartışılıyor, kavga edi-
liyor. Para, mal, mülk ve/veya 
Türkiye’de siyasi kariyer elde 
etme peşindeki kimi kişiler, bu 
amaçları uğruna dernek tem-
silcisi sıfatlarıyla kendi parti li-
derlerinin propagandasını yap-
maktan çekinmiyor. Avusturya 
basını ise ortalığı galeyana ge-
tiren, ne oldum delisi, yarı ca-
hil, çokbilmiş bu kişileri, sanki 
Avusturya’daki tüm Türkiye göç-
menlerinin temsilcisiymiş gi-
bi görüp çirkin haberlere konu 
ederek sözde haklı olarak eleş-
tirmekten de geri durmuyor. İşte 
bizim, Türk toplumunun başına 
bela olan bu kendinden geçmiş, 
azmış kişilere prim vermememiz 
gerekir. Yapmamız gereken han-
gi partiden olursa olsun bu söz-
de İdrisleri, iblislikten uzak dur-
maları konusunda uyarmaktır. 
Yeteri kadar vatandaşımızın, çif-
te vatandaşlık mevzusundan, 
ayrımcılıktan ya da ön yargıdan 
zaten canı yanmış durumda. Bu 
serserilerin, sorumsuzların ga-
zına gelmeyelim. Enerjimizi, ye-
ni vatanımız Avusturya’da ayrım 
gayrım olmadan insan gibi yaşa-
mak için kullanalım. 

Geleceğimiz için kışkırtmalar-
dan uzak duralım!

Vİ Y A N A -  B a ş k e n t 
Viyana’da Avusturya’nın 
ö n d e  ge l e n  yay ı n ev-

leri  ve Yabancı  Gazeteciler 
Cemiyeti ile bir araya gelen 
Avrupa Komşuluk Politikası ve 
Genişleme Müzakerelerinden 
Sorumlu AB Komiseri Johannes 
Hahn, Yeni Vatan Gazetesi, 
Einspruch ve Neue Welt Verlag 
Yayınevi’nin imtiyaz sahibi Birol 
Kılıç’ın sorularını cevapladıktan 
sonra Türkiye-AB ilişkilerine yö-
nelik son gelişmeleri değerlen-
dirdi.

Kılıç: “AB, Türkiye’ye 
‘istikrarsızlık’ mı ih-

raç ediyor?”

K ı l ı ç ,  Av r u p a  K o m ş u l u k 
P o l i t i k a s ı  v e  G e n i ş l e m e 
Müzakerelerinden Sorumlu AB 
Komiseri Johannes Hahn’a şu 
soruyu yöneltti:

“AB, Türkiye’ye ‘istikrarsızlık’ 
mı ihraç ediyor? Türkiye 1.1.1996 
yılından bu yana AB ile benze-
ri olmayan tuhaf bir Gümrük 
Birliği anlaşması içinde. 22 yıl 
sonra AB bu Gümrük Birliği an-
laşmasından yüz milyarlarca 
Euro’luk ihracat fazlası ile ka-
zanç sağlamışken ve ‘gümrük 
birliğine’ rağmen AB’nin üçüncü 
ülkeler ile olan ticaretinde yal-

nızca tam üye olan ülkelerin çı-
karları gözetilirken, Türkiye’nin 
AB başkenti Brüksel’de, çıkarla-
rını gözetecek bir temsilcisi ol-
masını bir kenara bırakın resmi 
bir gözlemcisi dahi bulunmu-

yor. Brüksel’in arka kapıların-
da üçüncü ülkeler ile yapılan 
AB Serbest Ticaret veya Gümrük 
anlaşmalarından Türkiye, an-
cak anlaşmalar imzalandıktan 
sonra haberdar oluyor ve bu 
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal 
gelişimine ters bir durum oluş-
turuyor. 22 yıldır AB eğer tam 
üyelik görüşmesi yaptığı ülke 
olan Türkiye’ye gerçekten istik-
rar ihraç ediyorsa, o zaman ne-
den Türkiye’nin ekonomik ve 
sosyal çıkarları dikkate alın-
mıyor? Son yıllarda Türkiye 
ile olan tam üyelik görüşmele-
ri adeta dondurulmuş iken AB, 
neden hala 1996 yılından kal-
ma olan ve modernleştirilmesi 
gereken Gümrük Birliği anlaş-
ması konusunda harekete geç-
miyor ve bu sanki bir lütufmuş 
gibi davranarak Türkiye’nin ne-
fes almasını kısıtlayan bu duru-
ma son vermiyor? Bir barış ve re-

fah projesi olan AB, hangi hakla 
ve hukukla komşusu olan 80 
milyon nüfuslu bir ülkenin eko-
nomisine hele ki tam üyelik mü-
zakerelerini durdurmuş iken bu 
irili ufaklı darbeleri vurabiliyor? 
Türkiye, Erdoğan ve AKP demek 
değil. Türkiye, Erdoğan’dan iba-
ret değil. Bu dünyada herkes fa-
ni. AB, neden Türkiye’ye ulusal 
çıkarlarını koruyacak, daha düz-
gün, tarımı ve çiftçisini öldür-
meyecek, teknoloji ve endüst-
risini geliştirecek bir Gümrük 
Birliği anlaşması sunmuyor? 
AB, bu Gümrük Birliği zulmü ile 
Türkiye’ye istikrasızlık ihraç et-
miş ve AB değerlerine ters hare-
ket etmiş olmuyor mu? Sizler bu 
zihniyet ile 2025 yılında tam üye 
yapmak istediğiniz ve bu yönde 
taraflı mücadele ettiğiniz baş-
ta Sırbistan ve Karadağ olmak 
üzere batı Balkan ülkelerine is-
tikrar ihracatı arzunuzun zora 

Avrupa Birliği, Türkiye’ye  
“istikrarsızlık” mı ihraç ediyor?

gireceğini görmüyor musunuz? 
AB, Gümrük Birliği anlaşması o 
kadar iyi ise şu an tam üye olan 
ülkeler ile neden tam üyelik ön-
cesi böyle bir anlaşma imzala-
madı?  Neden Yunanistan ve-
ya İspanya gibi ülkeler tam üye 
olduktan sonra AB ile Gümrük 
Birliği anlaşması yapıldı veya 
uzatıldı? Türkiye, tam üyelik 
başvurusu kabul edilmiş olan, 
fiili olarak görüşmeleri devam 
eden ve de tam üye olmadan, 
1996 yılında Gümrük Birliği an-
laşması imzalanmış olan tek 
ülke. Bırakın çifte standardı, 
tekrar ediyorum, AB burada 
Türkiye’ye istikrarsızlığı bilerek 
ihraç etmiş olmuyor mu?”

Hahn: “Türkiye ile  
ilişkileri yıkmak  

istemiyoruz”

Uluslararası basın önünde ken-
disine yöneltilen bu soru karşı-
sında şaşıran Avrupa Komşuluk 
P o l i t i k a s ı  v e  G e n i ş l e m e 
Müzakerelerinden Sorumlu AB 
Komiseri Johannes Hahn şun-
ları ifade etti: “Hayır! Kesinlikle 
böyle bir amacımız yok. Ben 
bizzat bu konuda, 2014 yılın-
da harekete geçtim ve konu-
yu “Europäische Rat”a (Avrupa 
Komisyonu-son kararların veril-
diği yer) taşıdım. Top artık on-
larda. AB,  istikrarsızlık ihraç et-
mesi durumunda, aynı şekilde 

istikrarsızlığı ithal de etmiş ola-
cak. Hedef bu olamaz. Buna ilk 
karşı çıkacak olan benim.  İç iş-
lerine ben kesinlikle karışmıyo-
rum. Yunanistan ve Makedonya 
arasındaki isim hakları veya 
Sırbistan ve Kosova arasındaki 
sınır sorunları. Bunlara AB ola-
rak biz karışmıyoruz. Bizim is-
tediğimiz, komşu ülkelerin ba-
rış içinde yaşaması ve tam üye 
olma yollarının açılması. Batı 
Balkan ülkelerine istikrar ihraç 
etmek istiyoruz. Eğer edemez 
isek oradan AB içine istikrar-
sızlık ihraç edilecektir. Sorunuz 
önemli idi. Türkiye, 80 milyon-
luk nüfusu ve özellikle komşu-
ları ile sadece ekonomik değil 
stratejik olarak da çok önemli 
bir ülke. AB – Türkiye ilişkileri-
ne son derece önem veriyorum. 
Bu yönde olumlu adımlar atıl-
masını bekliyorum.”

Hahn: “İlk şartımız 
hukuk devleti normları”

Türkiye’nin genç ve dinamik bir 
nüfusa sahip olduğunu ve bir-
çok açıdan AB için önemli bir 
ülke konumunda bulunduğunu 
kaydeden Hahn, “AB olarak bi-
zim olmazsa olmaz şartlarımız 
var. Hukuk devleti normları, 
kuvvetler ayrılığı ilkesi ve insan 
hakları gibi konular bizim başlı-
ca şartlarımızdır” dedi.

Johannes Hanh

Birol Kılıç

ARTIK GAZA  
GELMEYELİM! 
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Faßmann, uzun süredir er-
telendiğini düşündüğü 
bu sorunu şöyle açıklıyor: 

“Öğrencileri çoğunluğun içinde bu-
lunduğu dil havuzuna hazırlıksız 
sokmak pek mantıklı değil. Bu so-
runu uzun zamandır erteliyoruz. 
Biz uygulamalar ile öğrenip aynı za-
manda esnek olacağız. Önceliğimiz 
Dativ ve Akusativ'i (ismin halleri) 
anlamak olmayacak, öncelik ders-
leri takip edebilmek olacak.”

Almanca teşvik  
sınıfları nedir?

“Almanca teşvik sınıfları” ismini ta-
şıyan ve Avusturya eğitim sistemine 
adapte edilmek istenen yeni uygu-
lama, okula yeni başlayan ve ders-
leri yeterince takip edemeyenler ile 
başka bir ülkeden Avusturya’ya ge-
len ve eğitim dilinde yazma-konuş-
ma becerisinden yoksun olarak bu-
rada okula başlayan öğrencilerin 
teşvik derslerine katılım sağlayıp, 
Almanca dilini daha hızlı ve etki-
li bir şekilde öğrenmelerini hedef-
liyor.

Seviye belirleme  

sınavları yapılacak

Yeni uygulama kapsamında, ül-
ke genelinde tek tip Almanca sı-
navı yapılacak ve bu sınavın sonu-
cuna göre öğrencilerin söz konusu 
teşvik sınıflarına gidip gitmeyece-
ği belirlenecek. Bakan Faßmann, 
öğrencilerin Almanca dil seviyesi-
ni objektif olarak ölçen sınavların 
olacağını belirtirken, öğrencinin 
Almanca teşvik sınavına gidip git-
meyeceği yönündeki kararın okul 
müdürleri tarafından verileceğini 
belirtti. Açıklamasında, “Kimi öğ-
renciler için Almanca destek sınıf-
larında tek dönem yeterli olacak ki 
bu harika” diyen Faßmann, kimi 
öğrenciler için ise bir dönem daha 
gerekebileceğini belirterek, “Ama 
elbette bu çocukları, örgün eğitim 
programına başladıktan sonra da 
kendi hallerine bırakmayacağız. 
Almanca dil becerilerini daha da 
güçlendirmek için destekleyici baş-
ka tedbirler düşünülebilir” dedi.

Uygulamaya göre Almanca teşvik 
sınıflarının oluşturulmasında okul 
yönetimleri serbest bırakılırken, 
okullarda yazma ve okumada ye-

tersiz en az 8 öğrencinin bulunması 
halinde teşvik sınıfları zorunlu ola-
cak. Bununla birlikte Avusturya’da 
80 ilave teşvik sınıfına ihtiyaç duyu-
lacağı ön görülüyor.

Düzenlenecek olan seviye tespit sı-
navında başarılı olan öğrenciler, ör-
gün eğitime katılım sağlayacaklar. 
Bu arada seviye tespit sınavını ba-
şarmış çocuklar, örgün eğitimin ya-
nı sıra 6 saat haftalık Almanca dersi 
almaya devam edecekler.

Avusturya eğitim sistemine adap-
te edilmek istenen yeni uygulama 
kapsamında, ilkokullarda 15, ortao-
kullarda 20 saat Almanca eğitimine 
tabi tutulacak öğrenciler, beden eği-
timi, resim ve eli işi gibi derslere de-
vam edebilecek.

Faßmann: “Dengeli ve 
iyi düşünülmüş bir  

model”

Almanca teşvik sınıfları hakkın-
da bilgi veren Eğitim Bakanı Prof. 
Dr. Heinz Faßmann, yeni dönem-
de uygulanması planlanan sınıf-
ların “dengeli ve iyi düşünülmüş” 
olduğunu ifade etti. Projenin ön-
celikle Avusturya’ya yeni gelen ve 
eğitim alanında yazma – okuma 
becerisinden yoksun olarak ilköğ-
retime başlayacak çocuklar için 
son derece önemli olduğunu vur-
gulayan Faßmann, “Mesela tek ke-
lime Almanca bilmeyen 10 yaşın-
daki Suriyeli bir çocuğu ele alalım. 
Onu, tek kelime anlamadığı bir sı-
nıfa yerleştirmek anlamsız olurdu. 
Oysaki Almanca teşvik sınıfı bu öğ-
rencinin, ileride dersleri takip ede-
bilmesi ve örgün eğitime hazır ola-
rak adım atabilmesi için daha hızlı 
ve etkili bir şekilde Almanca öğren-
mesini mümkün kılıyor. Kimse bu 
öğrenciden Goethe gibi Almanca 
konuşmasını beklemiyor. Dersleri 
takip edebilecek ve sınıf arkadaş-
ları ile sohbet edebilecek kadar 
Almanca bilmesi yeterli olacaktır” 
şeklinde konuştu.

“3 ila 6 yaş aralığındaki 

çocuklarda dil  
yetersizliği var”

Kreşlerdeki dil yeterliliğinin önem-
li bir konu olduğunun altını çizen 
Bakan Faßmann, yapılan son de-
ğerlendirmelere göre kreşlerde 3 ila 
6 yaş arasındaki çocukların yüzde 
30’nun eğitim dili olan Almanca’da 
yetersiz oldukları yönünde sonuçla-
rın çıktığını aktarırken, bunda Türk 
ve Arap kökenli çocukların payının 
yüksük olduğunu söyledi. İhtiyacı 
olan çocuklar için ikinci bir kreş yı-
lı düşüncesinde olduğunu belirten 
Faßmann, bunun bir yandan da 
mali bir mesele olduğunu ama bu-
rada farklı çözümler bulmalarının 
gerektiğini ifade etti.

“Göçmen çocuklar”  
kavramından memnun 

değilim”

Avusturya’da sıkça kullanılan 
“göçmen çocuklar” kavramından 
memnun olmadığını dile getiren 
Faßmann, ikinci kuşaktan gelen 
veya Avusturya’da doğan çocuklar 
için “göçmen çocuklar” etiketini 
kullanmak istemediğini, zira bu ki-
şilerin göçmen statüsünü uzun yıl-
lar önce terk ettiklerini söyledi.

Çocukların geleceğe dair uygun va-
sıflar kazanmalarını önemsedikle-
rini söyleyen ve bilhassa yetenekli 
çocuklara iyi okul fırsatları suna-
bilmenin eğitim sistemine bağlı ol-
duğunu vurgulayan Faßmann için 
çocuklarının eğitimi konusunda 
ebeveynleri motive etmek ve ebe-
veynlere yönelik bilgilendirme ça-
lışmaları yapmak büyük önem ta-
şıyor.

“Getto sınıf tabiri  
yersiz”

Öte yandan “Almanca teşvik sınıf-
ları” uygulamasını eleştiren kesim-
lerin uygulama için kullandığı “get-
to sınıflar” tabirini yersiz bulan 
Faßmann, “Benim izlenimime gö-
re bu proje, eleştiriden çok takdirle 
karşılandı” dedi.

WIEN. Die neuen Deutschförder-
maßnahmen erzählt Bildungs-
minister Faßmann so:

“Es hat wenig Sinn, Schüler-
innen und Schüler ohne Vor-
bereitung ins Sprachbad der 
Mehrheitsgesellschaft eintau- 
chen zu lassen. Verschoben haben 
wir diese Problematik schon sehr 
lange. Die Resultate der bisheri-
gen Modelle sind alles andere als 
berauschend. Wir werden bei der 
Implementierung lernen und auch 
flexibel sein.Es geht nicht um die 
korrekte Anwendung von Dativ und 
Akkusativ, es geht um das Folgen 
des Unterrichts“

Warum sind 
Deutschförderklassen 

und Deutschförderkurse 
notwendig?

Österreich hat seit langem ein 
verfestigtes Problem bei der Sprach- 
kompetenz in der Unterrichts-
sprache Deutsch. Trotz unter- 
schiedlicher Maßnahmen ist die 
Zahl derer, die Defizite vorweisen, 
seit über 15 Jahren konstant.

Länder unter anderem Schweden 
mit einem hohen Migrantenanteil 
an den Schulen sehen Vorberei-
tungsklassen vor. 

Das Problem in Österreich : Von den 
15.000 getesteten Schülern in Wien 
im Jahre 2016 haben rund 7.500 
die Bildungsstandards in Deutsch 
nicht erreicht. 67% dieser Gruppe 
haben  Migrationshintergrund. 
Lösung: Neueinsteiger (Schulan-
fänger, Quereinsteiger), die dem 
Unterricht auf Grund unzurei-
chender Sprachkenntnisse nicht 
folgen können, werden ab dem 
Schuljahr 2018/19 in eigenen 
Deutschförderklassen unterrichtet.

Schülerinnen und Schüler, die über 
keine oder nur sehr eingeschränkte 
Kenntnisse der Unterrichtssprache 
Deutsch verfügen – sog. „außer-
ordentliche Schüler“ bzw. Schüler, 
die wegen mangelnder Kenntnisse 
der Unterrichtssprache nicht schul-
reif sind – sollen durch ein intensi-
ves Modell der Deutschförderung 
so schnell wie möglich für den 
Regelunterricht fit gemacht wer-
den.

Außerordentliche und nicht schul-
reife Schülerinnen und Schüler sind 
Teil der Regelklasse und werden als 
solche auch geführt. Jedoch für eine 
bestimmte Zeit – in der Volksschule 
insgesamt 15 Stunden pro Woche, 
in der Sekundarstufe 1 20 Stunden 
pro Woche wird intensiv in Deutsch 
unterrichtet. Bestimmte Fächer, die 
nicht sprachintensiv sind, wie etwa 
Musik, Sport oder Werken, werden 
in der Regelklasse belegt.

Sobald festgestellt wird, dass 
ein/e Schüler/in dem Unterricht 
in der Unterrichtssprache Deutsch 
einigermaßen folgen kann, er-
folgt die weitere Förderung in ei-
genen Deutschförderkursen und 
die umfangreiche Teilnahme am 
Unterricht in der Regelklasse.

Die Feststellung, ob jemand als 
außerordentlicher Schüler geführt 
werden muss, erfolgt auf Basis ei-
ner klaren Testung. Das standardi-
sierte Testverfahren sieht drei mög-
liche Ergebnisse vor:

1. Sprachkenntnisse ausreichend 
Aufnahme als ordentlicher Schüler 
in Regelklasse.

2. Sprachkenntnisse mangelhaft 
(d.h. der Schüler kann dem 
Unterricht einigermaßen fol-
gen, bedarf jedoch zusätzlicher 

Förderung)Aufnahme als ao- 
Schüler in Regelklasse mit  
Deutschförderkurs. 
 
3. Sprachkenntnisse ungenügend 
(d.h. der Schüler kann dem 
Unterricht nicht folgen) Aufnahme 
als ao-Schüler in Regelklasse mit 
Deutschförderkurs.

Aufnahme als 
ao-Schüler in 

Deutschförderklasse

Der Unterricht in den Deutsch-
förderklassen erfolgt in einem ers-
ten Schritt auf Basis bestehen-
der Lehrpläne für Deutsch als 
Fremdsprache, ab dem Schuljahr 
2019/20 auf Basis eines eigens er-
stellten Lehrplans.

Mängel des  
bisherigen Systems  
der Sprachförderung

Die bisherigen Sprachstart-
gruppen und Sprachförderkurse 
waren ein erster Schritt als rasc-
he Reaktion auf die Flüchtlings-
bewegung im Jahr 2015. Diese 
Kurse waren jedoch nicht ver-

bindlich und aufgrund der 
Abhängigkeit von jährlichen 
Sonderbudgetmitteln konnte kei-
ne beständige Grundlage geschaf-
fen werden.

Die Förderung erfolgte ohne ei-
ne ausreichende Systematik, der 
Lernfortschritt wurde nicht klar 
getestet. Vielmehr wurden die zur 
Verfügung gestellten Ressourcen 
von den Ländern abgerufen, jedoch 
ist der tatsächliche Einsatz an den 
Schulen nicht nachvollziehbar.

Die Feststellung der Schulreife 
erfolgt bisher ohne verbindli-
che Vorgaben und anhand eines 
Erlasses. Hier soll mithilfe einer 
Verordnung Klarheit geschaffen 
werden.

Die Feststellung ob ein/e Schüler/
in als außerordentliche/r SchülerIn 
geführt werden muss, erfolgte bis-
lang ohne eine einheitliche Testung 
und war damit ungenau. Dies wird 
insbesondere bei der unterschi-
edlichen Zahl an ao-Schülern je 
Bundesland und an der Zahl von 
Kindern in der Vorschule ersich-
tlich.

Eğitimde “Almanca teşvik 
sınıfları” dönemi

Deutschförderklassen gezielte 
Förderung – hohe Wirkung

Avusturya Eğitim Bakanı Prof. Dr. Heinz Faßmann, 
göreve başladıktan hemen sonra kamuoyuna 

açıkladığı “Almanca teşvik sınıflarının” 6 yerine 8 
öğrenci itibarıyla uygulanmasını istiyor.

Bildungsminister Faßmann will Deutschförderklassen 
erst ab acht statt sechs Schülern einrichten. 

Eingeführt werden soll das neue Modell unverändert 
schrittweise ab dem Schuljahr 2018/19.

Bildungsminister  
Prof. Dr. Hannes Faßmann
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VİYANA– Avusturya’nın 
başkenti Viyana’da 100 
binin üzerinde kişinin ka-

tıldığı 1 Mayıs kutlamalarına, aşı-
rı sağcı hükümete tepkiler dam-
ga vurdu.

Viyana Belediyesi binasının 
önünde düzenlenen törene ka-
tılan işçi sendikaları temsilcile-
ri başta olmak üzere çok sayıda 
kişi, aşırı sağcı koalisyon karşıtı 
pankartlar taşıdı.

Etkinl ikte  konuşan Sosyal 
Demokrat Parti (SPÖ) Genel 
Başkanı Christian Kern, merkez 
sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) 
ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük 
Partisi’nin (FPÖ) hayata geçir-
mek istediği ayrıştırıcı ve popü-
list politikaları eleştirdi.

Kern, Avrupa’da aşırı sağcı, po-
pülist siyasetçilerle liberal açık 
görüşlü sosyal demokratların si-

yasi mücadelesine dikkati çekti.

Çalışma saatlerinin  
yükseltilmesine tepki

Kern, Avusturya’da günlük 8 sa-
at olan çalışma süresini hüküme-
tin 12 saate çıkartmak istediğinin 
altını çizerek, “Biz buna müsaa-
de etmeyeceğiz, ekonomi insana 
hizmet etmelidir, insanlar eko-
nomiye değil. Eğer bu hükümet 
8 saat çalışma süresini, günlük 
12 saat, haftalık 60 saate çıkar-
tırsa, sizlere söz veriyorum yine 
bu meydanda toplanıp buna kar-
şı duracağız.” değerlendirmesin-
de bulundu.

Aşırı sağcı hükümeti etkisiz kıl-
mak için her türlü çalışmayı yü-
rüteceklerini kaydeden Kern, 
“Bizim anlayışımızda dayanışma 
ruhu hakimdir. Kimse geride kal-
mamalı ve herkes eşit seviyede 
haklardan faydalanmalıdır. Biz 

şundan eminiz, daha fazla ada-
let ve özgürlük bu ülke için müm-
kün.” görüşünü paylaştı.

“Popülizm Avrupa’yı 
olumsuz etkiliyor”

Ya k l a ş ı k  2 5  y ı l d ı r  Viya n a 
Belediye Başkanlığını yürüten 
Michael Häupl da veda konuş-
masında, başta Avusturya olmak 
üzere Avrupa’yı etkisi altına alan 
olumsuz akımlara işaret ederek, 

“Avrupa’yı etkileyen soğuk bir 
rüzgar var, bu yeni ulusalcılık ve 
popülizmdir. ” diye konuştu.
24 Mayıs’ta  görevini  hale -
fi Michael Ludwig’e bırakacak 
olan Haupl, belediye başkanlı-
ğından ayrılmasının siyasetten 
uzaklaşacağı anlamına gelmedi-
ğini, sıradan bir vatandaş olarak 
inandığı değerler doğrultusun-
da birlikte yaşamı güçlendirmek 
için çalışacağını sözlerine ekle-
di. (AA)

SPÖ’den hükümete 
sert eleştiri



 Mayıs 2018 – SAYI 200        8 9         Mayıs 2018 – SAYI 200 19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Das neue Team von Wiens Bald-Bürgermeister Michael Ludwig steht fix.

Mit diesen Damen und 
Männern wird Michael 
L u d w i g ( S P Ö )   a l s 

Bürgermeister am 24. Mai ange-
lobt und auch in die nächste Wahl 
gehen. Vier neue Stadträtinnen 
und Stadträte hat der desig-
nierte Wiener Bürgermeister 
Michael Ludwig Montagmittag 
präsentiert. Gehen muss die bis-
herige Finanzstadträtin Renate 
Brauner, ihr folgt Wien-Holding-
Chef Peter Hanke.

Er habe bei der Zusammensetzung 
seines Teams gezielt auf Ge-
schlechterparität  geachtet , 
so Michael Ludwig bei der 
Vorstellung, ebenso setze er auf 

Erfahrung und frischen Wind. 
„Lasst kompetente Frauen und 
Männer um mich sein“, so Ludwig 
zur Zusammensetzung. Er fre-
ue sich auf die Zusammenarbeit 
mit der „Wiener Melange“, 
die neuen Wind bringen sol-
le. Einen Wechsel gibt es auch 
im Landtagspräsidium: Der bis-
herige Gemeinderat und SPÖ-
Kultursprecher Ernst Woller folgt 
in dieser Funktion auf Noch-
Landtagspräsident Harry Kopietz.

Umweltstadträtin Ulli  Sima 
bleibt ebenso in der Stadt-
regierung wie Bildungs- und 
Integrationsstadtrat  Jürgen 
Czernohorszky, der zusätzlich das 

Ressort Sport übernimmt. Ludwig 
soll noch am Wochenende die 
letzten Gespräche geführt ha-
ben. Er wird am 24. Mai zum ne-
uen Bürgermeister und damit 
Nachfolger des langjährigen 
Stadtchefs  Michael  Häupl 
gewählt.
  
Kaup-Hasler hatte sich im Herbst 
nach elf Jahren Intendanz vom ste-
irischen herbst verabschiedet. Sie 
war auch Dramaturgin am Theater 
Basel sowie bei den Wiener 
Festwochen. Sie folgt Andreas 
Mailath-Pokorny, der vor wenigen 
Wochen bekanntgeben hatte, der 
neuen Regierung unter Ludwig 
nicht mehr anzugehören.

Wien-Holding-Chef Hanke wird ne-
uer Finanzstadtrat und folgt damit 
Brauner nach. Gesundheitsstadtrat 
statt Sandra Frauenberger wird 
Peter Hacker, zuletzt Chef des 
Fonds Sozialen Wien und zu-
vor unter anderem Drogen- 
und Flüchtlingskoordinator 
in Wien. Die Favoritner SPÖ-
Bezirksvorsitzende Kathrin Gaal 
übernimmt das Wohnbauressort 
von Ludwig und bekommt zudem 
das Ressort Frauen.

Häupl begrüßte die Medien-
vertreterinnen und -vertreter und 
verabschiedete sich am Weg zur 
Präsidiumstagung sogleich wie-
der mit einem „Tschüss“. 

Michel Ludwig präsentierte seine:

"Wiener Melange"

Foto: APA

(VİYANA) – ABD Washington’da 
düzenlenen Dünya Bankası 
Bahar Konferansı çerçevesin-
de Avusturya’nın Maliye Bakanı 
Hartwig Löger, T.C. Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek ile gö-
rüştü.

International Monetary and 
Financial Comitees (İMFC) toplan-
tısının ardından yapılan ikili gö-
rüşme sonrası, Löger yaptığı açıkla-
mada “Şimşek’e Türkiye’deki erken 
seçimler için Avusturya’da seçim 
kampanyaları görmek istemediği-
mi söyledim. O da bunu anlayışla 
karşıladı” derken ikili görüşmenin 
iyi bir atmosferde geçtiği ve hoş bir 
konuşma olduğu ifadelerinde bu-
lundu.

İWF’nin ortak oylama grubunun 
planlanmış başkanlığı için (bu 
grupta ağırlıklı olarak Doğu Avrupa 
ülkeleri bulunmakta) Avusturya, 
Türkiye’yi esas olarak nesnel ve 
olumlu olduğu sürece destekle-

yecek. Yani iki ülke arasında ‘buz 
devri’nden bir iz yok. Öte yan-

dan edinilen bilgiye göre Löger ve 
Şimşek cep telefon numaralarını 

bile birbirine verdiler.
Foto: BMF/Schneider

(VİYANA)– Avusturya Başbakanı 
Kurz, bu sabah verdiği demeçte 
Türkiye’de alınan erken seçim ka-
rarının ardından, Türk siyasetçile-
rin Avusturya’da seçim kampanya-
sı yapmalarını istemediklerini ifade 
ederek, “buna izin vermeyecekleri-
ni” kaydetti.

Ku r z  yap t ığ ı  a ç ı k l a m a d a , 
“Türkiye’nin yine Avusturya’da  
böyle planları varsa, şimdiden söy-
leyeyim, biz bunu istemiyoruz ve 

buna izin vermeyeceğiz.” ifadele-
rini kullandı. Avusturya’da 2017 yı-
lında yeniden düzenlenen toplan-
ma ve yabancı siyasetçilerin seçim 
kampanyasının yasaklanmasını ön 
gören yasa, Kurz’un bu isteğini ko-
laylaştırıyor. Geçtiğimiz dönemde 
Almanya, Fransa ve Hollanda’da 
Türk siyasetçiler tarafından yapı-
lan seçim ziyaretleri sıkça eleştiril-
miş ve olaylar yaşanmıştı.

Foto: © AA/Arşiv

Avusturya Maliye Bakanı Hartwig Löger:

Türkler Avusturya’da seçim 
kampanyası yapmasın

‘Türk siyasetçilere izin 
vermeyeceğiz’
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Avusturya Eğitim, Sanat 
ve Kültür Bakanlığı tara-
fından ilkokulların 2, 3 ve 

4. sınıflarında okutulması tavsi-
ye edilen resimli büyük sözlük, 
şimdiden 2016/17 eğitim dönemi 
için ikinci dili Almanca ve anadili 
Türkçe olan çocukların iki dilde de 
yetkinliklerinin arttırılması ama-
cıyla okullardan 5. baskısı sipariş 
edildi.  Yeni Vatan Gazetesi İmtiyaz 
Sahibi Birol Kılıç resimli büyük 
sözlük hakkında şunları söyledi: 
“Bu resimli kitap ile çocuklarımız 
ikinci okul yılından itibaren gün-
lük hayatlarına egemen olan bu 

iki dili sadece okullarda değil, ev-
de de aileleriyle birlikte oyun at-
mosferi içinde öğrenme, geliştirme 
fırsatı bulacaklar. Sözlüğümüzün,  
ilk baskılarının ardından, geliştiri-
miş ve iyileştirilmiş haliyle beşin-
ci baskısını sizlere sunmaktan ve 
Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği 
bir sözlük ile uyum sürecine katkı-
da bulunabilmekten mutluluk du-
yuyoruz. Türkiye göçmenleri için 
Avusturya Almancası hava, su, 
ekmek gibi gereklidir. Ancak bu 
şekilde duygularımızı ifade ede-
bilir, gerektiği yerde demokratik 
itiraz hakkımızı ancak bu şekilde 

dile getirebiliriz. Dili bilmek aynı 
zamanda vatandaşlık görevlerini 
anlayabilmek ve bu ülkede yaşa-
yan diğer insanları anlamak için 
gereklidir.” 

Uyuma teşvik eden bir kitap pro-
jesi olarak bu sözlük, Türkiye göç-
meni çocuklarımıza Almanca 
dilini eğlenceli bir atmosferde ya-
kınlaştıracaktır. Eğlenceli ve ren-
garenk çizimlerle vücudumuz, ai-
lemiz, renkler, giyim, yiyecekler 
vs. gibi alt başlıklarla günlük ha-
yatta ihtiyacımız olan kelimele-
ri sunan sözlükten hem çocuklar 

faydalanabilir, hem de Almancayı 
yeni öğrenmekte olan yetişkinler. 
Bu motive edici sözlüğün yeni bas-
kısında Avusturya Almancasına 
özgü daha fazla kelime de bul-
mak mümkün. 46 sayfalık bu re-
simli büyük sözlük okullardan, 
öğretmenlerden ve kitapçılardan  
sipariş edilebilir:

"Das große Bildwörterbuch 
Österreichisches Deutsch-

Türkisch", 
 46 Sayfa, 16 Euro

ISBN 3-783707-405170, 
Neue Welt Verlag 

Yeni Vatan'dan resimli 
büyük sözlük hizmeti: 5.Baskı

Okul veya 
kitapçılardan 
sipariş 
edilebilir! 

5.
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Açıklanan verilere göre Nisan 
2017 yılına göre bu sene çalışan 
kişi sayısı yüzde 2,5 oranında (89 
bin kişi) yükseliş göstererek top-
lamda 3.694 milyona ulaştı.

AMS Başkanı Johannes Kopf ko-
nuya ilişkin yaptığı açıklama-
da, “İşgücü piyasası gelişimi tüm 
eyaletlerde açık bir şekilde görü-
nüyor” derken, işsizlik oranında-
ki en büyük düşüşün yüzde 16,6 
ile inşaat sektöründe yaşandığı-
nı kaydetti. 

İşsizliğin en yüksek  
olduğu iki şehir

Avusturya genelinde değiş-
kenlik gösteren işsizlik oranın-
da en yüksek değer Viyana ve 
Völkermarkt’da (Kärnten) görül-
dü.

Völkermarkt'da yüzde 13,4 ola-
rak belirlenen işsizlik oranı 
Viyana'da yüzde 13,2 olarak kayıt-
lara girdi. AMS'den edinilen bilgi-
lere göre en düşük işsizlik oranı 
ise yüzde 3 ile Tirol Reutte'de kay-
dedildi. Böylece aradaki fark yüz-
de 10 oranında seyretti. 

Eyaletlerin başkentleri  ola-
rak bu oran ele alındığında ise 
Innsbruck (Tirol) yüzde 5,5 ile en 

düşük işsizlik oranına sahipken, 
Bregenz'de (Vorarlberg) bu oran 
yüzde 5,8, Salzburg'da yüzde 6,3, 
Eisenstadt (Burgenland) yüzde 

7.7, Linz (Oberösterreich) yüzde 
7,9, Graz (Steiermark) yüzde 9, 
St. Pölten'de (Niederösterreich) 
yüzde 9,1  ve Klagenfurt'da 

Avusturya’da işsizlik oranı düştü
Nisan ayı verilerine göre Avusturya genelindeki 

işsiz sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine naza-
ran yüzde 7,1’lik düşüşle 384.486 kişi olarak kayda 
geçti. 75.627 kişi ise eğitim kurslarında bulunuyor. 

Yeni AK başkanı
Renate Anderl

VİYANA– Başkan seçilir seçilmez 
taleplerini açıklayan Anderl, 5 haf-
talık yıllık iznin, çalışılan şirkette 
25 yılın doldurulmasının ardından 
6 haftaya çıkarılması şeklindeki 

düzenlemenin değiştirilmesi ge-
rektiğine dikkat çekti. Anderl, ar-
tık kimsenin o kadar yıl aynı şir-
kette çalışmadığını ve bu nedenle 
bunun tamamen ‘ölü bir yasa’ ol-

duğunu söyleyerek, “herkesin 6 
haftalık yıllık izin hakkının olması-
nı" istediğini ifade etti. Aksi takdir-
de insanların ömür leri boyunca 6 
haftalık yıllık izin hakkına kavuşa-

mayacaklarını vurgulayan Anderl, 
daha kısa çalışma süresi ve 6 haf-
talık yıllık iznin ekonomik ve poli-
tik olarak mümkün olduğunu ifa-
de etti.

Viyana İşçi Odası (AK) Başkan Rudi Kaske, 
yerini Renate Anderl’e bıraktı.Renate 
Anderl, Viyana İşçi Odası’nda yapılan 

seçimlerde yüzde 93,2 oy oranı ile  
başkan seçildi.

Die Nr. 1 
seit 1999 
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Birol Kılıç yazdı

İnsanlar,aslında istediklerinde 
barış içinde ne güzel yaşayabi-
liyor...

Evinde işine yaramayan ki-
tapları, yağmur kış demeden 
birinci  Viyana’daki  “Sokak 
Kütüphanesi” içine bırakan va-
tandaşlar, adeta okuma zevki-
nin, öneminin ve manasının mi-
henk taşını oluşturuyor.

Birbir inden farkl ı  k i tapla-
r ı n  b u lu n duğu  b u  “ S o ka k 
Kütüphaneleri”, okumayı seven 
insanlar tarafından sık sık zi-
yaret ediliyor. İnsanlar, kitap-
ları inceledikten sonra hoşuna 
giden eserleri para ödemeden 
alabiliyor.

Kimse, kimseyi rahatsız 
etmiyor…

Kimse hangi kitabı koyduğuna 
veya seçip aldığına bakmıyor. 
Detay diyeceksiniz… Ama önem-
li!

Yaz, kış, sonbahar ve ilkbahar 
farketmeksizin bu güzel alışkan-
lık sürdürülüyor.

Yıllardır geçtiğim bu sokaktan, 
insanları böyle görünce bir ya-
yıncı olarak çok mutlu oluyo-
rum! Tabi ben de buraya hep ki-

tap taşıyorum..!

Sizleri de davet ediyorum…

Viyana’nın sokak  
kütüphaneleri harika!

Ein Satelliten- oder Kabel-TV-Anschluss ersetzt nicht die Rundfunkgebühren.
Nähere Informationen unter www.orf-gis.at oder Tel. 0810 00 10 80, in allen
Filialen der Bank Austria und Creditanstalt sowie in Trafiken.

G E B Ü H R E N  I N F O  S E R V I C E

Mein TV-Gerät hat Kabel- oder Satellitenempfang.  
Muss ich Rundfunkgebühren zahlen?

Ja. Mehr Information in dieser Zeitung  
und auch unter www.gis.at/fremdsprachen/tuerkce/

Unbenannt-5   1 04.05.2017   14:51:48
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Avusturya’da Müslümanlara 
yönelik ırkçı saldırılarda artış
VİYANA – Avusturya’da ge-

çen yıl Müslümanlara yö-
nelik 309 ırkçı saldırının 

kayıt altına alındığı, bu rakamın 
2016’ya göre yüzde 21 arttığı bil-
dirildi. Avusturya Müslümanlar 
için Dokümantasyon ve Danış-
manlık Merkezi'nce hazırlanan 
“2017 Müslüman Karşıtı Irkçılık 
Raporu” bir basın toplantısıyla 
kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, ülkedeki İslamafobik 
saldırıların geçen yıl önemli öl-
çüde arttığına dikkat çekiliyor.

Rapor a  göre,  2016  yı l ında 
Müslümanlara yönelik 253 saldı-
rı kayıt altına alınırken, bu sayı 
2017’de 309’a yükseldi.

Müslüman kadınlar  
saldırıların mağduru 

Müslümanlara yönelik saldırı-
ların bir önceki yıl da olduğu gi-
bi yüzde 98’inin kadınları hedef 
aldığı belirtilen raporda, saldırı-
ların yüzde 49’nun açık alanlar 
ve toplu taşıma gibi yarı kapalı 
mekanlarda gerçekleştirildiğine 
dikkat çekildi.

Müslümanlar ve İslami kurumla-
ra yönelik saldırıları çeşitli baş-
lıklar altında sınıflandıran rapo-
ra göre, Müslümanlara yönelik 
saldırıların yüzde 30’u nefret 
söylemi içerikliydi ve  yüzde 28’i 
de sözlü olarak yapıldı.

Irkçı duvar yazılarında 
ciddi artış

Raporda, saldırıların yüzde 
19’nun İslam ve Müslümanlara 
yönelik ırkçı ifadeleri içeren du-
var yazılarını kapsadığına işaret 
edilirken, bir önceki yıl yüzde 7 
olan İslamofobik yazıların 2017 
yılında ciddi oranda arttığı vur-
gulandı. Özellikle Ramazan ayı-
na denk gelen mayıs ve haziran 
aylarında Müslümanlara ait ca-
mi ve benzeri kurumların duvar-
larına İslam düşmanı ifadelerin 

yazıldığı hatırlatıldı.

Müslümanlara ait kurumların 
yüzde 6 oranında saldırıların he-
definde olduğu bilgisi paylaşılan 
raporda, nefret suçu ve ayrımcı-
lığın da yüzde 3 oranında yaşan-
dığı ifade edildi.

Raporda, internet gibi sanal or-
tamlar başta olmak üzere açık 
alanlar ve yarı kapalı mekanlar-
da İslam ve Müslümanlara yöne-
lik ırkçı saldırılardaki artışa dik-
kat çekilerek, saldırıların yüzde 
81 ile büyük bir çoğunluğunun 
bu iki alanda yaşandığı, inter-
net, açık ve yarı kapalı ortam-
larda saldırganların kimliklerini 

saklayabilmelerinin önemli bir 
rol oynadığının altı çizildi.

Seçimlerde kullanılan 
söylem, ırkçı saldırılara 

yol açtı

2017’nin ekim ayında yapı-
lan genel seçimler başta ol-
mak üzere aynı dönemde yü-
rürlüğe giren “burka yasağı” ve 
Müslümanlara ait anaokulla-
rına ilişkin tartışmalı bir rapo-
run Müslümanlara yönelik sal-
dırıları tetiklediği vurgulanan 
raporda, ekim ayının sözlü sal-
dırılar başta olmak üzere İslam 
ve Müslümanlara yönelik ırk-
çılığın en çok yaşandığı zaman 

aralığı olduğu değerlendirmesi 
yapıldı.

Avusturya Müslümanlar için 
Dokümantasyon ve Danışmalık 
Merkezi 2014 yılından itibaren 
ülkede Müslümanlara yönelik 
saldırıları kayıt altına alıyor. 
Geçen yıl çalışma alanını geniş-
leten merkez mağdurlara danış-
manlık hizmeti de vermeye baş-
ladı.

“Siyasiler popülist  
söylemden kaçınmalı”

Avusturya Müslümanlar için 
Dokümantasyon ve Danışmalık 
Merkezi temsilci Elif Öztürk 

Adam, rapora ilişkin yaptığı de-
ğerlendirmede, 2017’nin ekim 
ayında İslam karşıtı söylemin 
medyada ve siyasette en yüksek 
seviyeye ulaştığına işaret ederek, 
bu durumun Müslümanlara yö-
nelik saldırıların artışına zemin 
hazırladığını ifade etti.

Adam, “Siyasetçilerin popülist 
söylemlerden kaçınması gere-
kiyor. Özellikle kimi sosyal so-
runların üzerini örtmek için top-
lumdaki belli guruplara yönelik 
yaklaşımlar Müslümanların ya-
şadığı mevcut sorunları daha da 
derinleştiriyor. Bu nedenle bizim 
beklentimiz hem siyasilerin hem 
de medya kurumlarının daha öz-
verili olması.” değerlendirme-
sinde bulundu.

“Müslümanlar  
toplumun parçası  

olarak görülmüyor”

Adam, çoğunlukla Avusturya’da 
doğup büyümüş Müslümanların 
toplumun bir  parças ı  o la-
rak görülmediğini,  özell ik-
le sözlü ve yazılı saldırılarda, 
“Terörist”, “Bedevi”, “İslamcı 
pislik geldiğiniz yere dönün”, 
“Müslümanlar dışarı” gibi ifa-
delerin kullanıldığına dikkati 
çekti.

Kurumun bir diğer temsilcisi 
Ümmü Selime Türe de merke-
zin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı (AGİT) başta olmak 
üzere uluslararası ve yerel ku-
rumlarla İslam düşmanlığı ve 

Müslümanlara yönelik ırkçı sal-
dırılara dikkati çekme adına 
yaptıkları çalışmaları anlattı.

Türe, saldırılara maruz kalmış 
mağdurlara yönelik eğitim prog-
ramlarını hayata geçirdiklerini 
kaydederek, “Özellikle kurum-
sal ayrımcılığa uğramış kişile-
rin nasıl hareket etmesi, hangi 
yasal adımları atması gerektiği 
yönünde bilgilendirmelerde bu-
lunuyoruz.” diye konuştu.

Türe, Müslüman kadınların kı-
yafet tercihleri nedeniyle en 
çok saldırıya maruz kalan grup 
olduğunun altını çizerek, ka-
dınların yaşadıkları kimi ırkçı 
saldırılara ilişkin örnekler pay-
laştı.

İki çocuğu ile tramvayda seya-
hat eden bir kadının aynı va-
gonda bulunan kişilerin söz-
lü saldırılarına maruz kaldığını 
söyleyen Türe, küçük çocukları 
önünde hakaretlere katlanmak 
zorunda kalan kadının ciddi bir 
travma yaşadığını, yaşananları 
çocuklarına anlatmakta zorlan-
dığını ifade etti.

Türe, bir polis memurunun ko-
şu yapan iki kadını durdurarak 
kimlik kontrolü yapmak istediği-
ni, kadınların kontrolün nedeni-
ni öğrenmek istediklerinde poli-
sin “sizin gibi kadınlar devletten 
geçiniyor ve saat başı bir çocuk 
dünyaya getiriyor” hakaretine 
muhatap olmak zorunda kaldık-
larını anlattı.

Gıda ürünlerinde Viyana’nın, Almanya’nın Münih şehrine oranla ortalama yüzde 25 daha 
pahalı olduğu belirtildi.

İşçi Odası’nın (AK) verdiği verile-
re göre Viyanalılar, aynı ürün için 
yaklaşık yüzde 25 daha fazla üc-
ret ödüyor. Bazı ürünlerde ise bu 
oranın yüzde 70 ve üstünde oldu-
ğu kaydedildi.

İşçi Odası (AK), araştırma kapsa-

mında Viyana ve Münih şehirle-
rinde satılan 74 ürünü 9 farklı sü-
permarkette karşılaştırdı. Yapılan 
incelemeler sonunda Viyana’nın 
genel anlamda Münih’e göre yüz-
de 25 oranında daha pahalı oldu-
ğu belirlenirken, vergilerin dü-
şürülmesi durumunda bile bu 

oranın yüzde 22 olduğu ifade edil-
di.

Açıklanan araştırma sonucuna 
göre 200 gramlık aynı marka bis-
küvi için Viyanalılar € 2,09 öder-
ken, Münihlilerin ise bu ürüne 
sadece € 0,89 ödediği öğrenildi. 

Böylece Viyanalılar aynı ürünü 
Münihlilere göre yüzde 135 farkla 
daha pahalıya alıyor. 

Pahalılık oranlarının farklılık 
gösterdiği araştırmada Viyana’da 
4, Münih’te ise 5 büyük süpermar-
ket fiyatları karşılaştırıldı.

Viyana gıda ürünlerinde  
Münih'e nazaran daha pahalı
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Vİ Y A N A –  V i y a n a 
Belediyesi’nin cenaze fo-
nu olan Bestattung Wien 

tarafından gazetelere verilen 
ilan, vatandaşları ölmeden me-
zarlık, mezarlık seçimi ve sonrası 
için belediyenin cenaze fonuyla 
anlaşmaya davet ediyor. Verilen 
ilanda 70 yaşlarında mutlu ve 
sağlıklı bir çiftin resmine yer ve-
rilirken, kullanılan başlık ise dik-
kat çekici: “Geleceğe şikayetsiz ve 
kaygısız bakış” Normalde gençler 
için kullanılacak olan bu başlık, 
ölüm sonrası yaşlı insanların ce-
naze işlerine, törenlerine, mezar-
lık yerinin seçilmesi ve kira söz-
leşmesinin yapılmasıyla ilgili 
kullanılması gözlerden kaçmadı.

“Cenazen ortada 
kalmasın”

Verilen ilan içeriği, yaşlı, genç ve 

ölümü bekleyen insanların en bü-
yük korkularının cenazelerinin 
ortada kalması olduğunu açık şe-
kilde gösteriyor.

Bu ilan adeta, “Gelin, ölme-
den önleminizi alın. Viyana 
Belediyesi Cenaze Fonu ile anlaş-
ma yapın. İnsan onuruna yakışır, 
stressiz bir şekilde öldükten son-
ra belediye cenaze fonu gelip, ce-
nazene sahip çıksın. Kendi kül-
tür, gelenek ve göreneklerinize 
yani planlamanız doğrultusun-
da ne çocuğunuza ne de akraba-
larınızın keyfi uygulamalarına 
kalmadan cenazenizi kaldıralım. 
Onlar sadece gelip dualarını ya-
pıp gitsinler. Arkanda “ölüsü ba-
şımıza maddi ve manevi bela ol-
du” dedirtme” diyor.

İlan içinde yer alan Almanca met-
nin birebir tercümesi ise şöyle;

“Geleceğe kaygısız ve endişesiz 
bakış!

Arzuladığınız cenazeyi, yaşarken 
planlayıp ödeyin…

Bir çok zaman yakın akrabaların 
kalmadığı oluyor. Ya da bazen ai-
le üyeleri basit bir cenazenin ye-
terli olduğunu düşünüyor. Sizin 
cenaze için biriktirdiğiniz para 
daha sonra aile üyeleri tarafın-
dan kendileri için harcanıyor.

Kendinizi birince derecede güve-
ne alın ve Avusturya’nın en bü-
yük cenaze kurumuna güvenin. 
Cenaze töreninizi yaşarken plan-
layın: Bestattung Wien ile para-
nız emin ellerde olmakla birlikte 
akrabalarınızın yükünü de hafif-
letiyor.

Avantajlarınız:

Her şey sizin istekleriniz doğrul-
tusunda gerçekleşecek. Cenaze 
töreniniz için verdiğiniz para 
Bestattung Wien ile emin ellerde, 
üstelik faizleniyor. Bizimle yap-
tığınız sözleşme ölümünüzden 
öteye de bağlı. Bestattung Wien 
1907’den beri bunun garantisini 
vermekte. Müşteri hizmetleri ça-
lışanlarımız seve seve size zaman 
ayıracaktır.”

VİYANA– Avusturya’nın başkenti 
Viyana’daki Praterstern tren garı 
ve çevresinde alkollü içecek tüke-
timi yasaklanıyor.

Mayıs ayı itibarıyla eski Belediye 
Başkanı Michael Häupl’dan gö-
revi devralacak yeni Belediye 
Başkanı Michael Ludwig, basın 
mensuplarına yaptığı açıklama-
da, Viyana Belediyesi ve emniyet 
güçlerinin düzenli çalışmalarına 
rağmen alkol tüketimi nedeniy-
le sıklıkla arbede ve huzursuzluk 
yaşanılan bölgede kamusal alan-
larda alkol tüketiminin yasakla-
nacağını açıkladı.

Ludwig, “Tren garı ve çevresin-

de yaşam kalitesinin yükseltil-
mesi için bu adım atılması gere-
kiyor.” dedi.

Ülkede ilk defa kamuya açık yer-
de uygulanacak yasağın haftaya 
cuma günü yürürlüğe gireceği-
ni belirten Ludwig, yasağa uy-
mayanların 70 ila 700 avro para 
cezasına çarptırılabileceğini söy-
ledi.

Ludwig, tren garı bünyesinde-
ki market ve büfelerde alkollü 
içecek satışının yasaklanmaya-
cağını, ayrıca bölgedeki kafe ve 
restoranlarda alkollü içecek tü-
ketiminin yasak kapsamına gir-
meyeceğini ifade etti.

Şehrin 4 büyük tren garından bi-
ri olan  Praterstern’de son yıllarda 
alkol tüketiminin neden olduğu 
gerginlikler sonucunda sıklıkla 
yaralama ve darp olayları meyda-
na gelmiş, çevre sakinleri başta 
olmak üzere yolcular yetkililere 
çözüm bulunması yönünde çağ-
rılar yapmıştı.

Bölgede artan suç oranı dolayı-
sıyla emniyet güçleri çeşitli ön-
lemler almaya çalışmış ancak ka-
lıcı çözüm getirilememişti. (AA)

Foto: © SPÖ Wien / Christian 
Fürthner

Toplumsal gerçeği 
yansıtan “cenaze reklamı”

Praterstern’de alkol 
yasağı başlıyor

VİYANA– Avusturya’da 18 
yaş altı çocukların bulun-
duğu arabalarda sigara 

içmeyi yasaklayan yasa, 1 Mayıs 
tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. 
Cezai işlemleri 1 Haziran’dan iti-
baren başlayacak olan yasanın, 
taksileri etkilemeyeceği bildiril-
di.

Yasa ihlali yapan sürücülere ilk 
etapta 100 avro ceza miktarı ön-
görülüyor. İhlalin tekrarlanması 
durumunda ise bu ceza 1.000 av-
roya kadar çıkabiliyor.

ÖAMTC’den uyarı

Öte yandan ÖAMTC’nin turizm 
sorumlusu Kristina Tauer, mev-
cut durumda sigara yasağı bulu-
nan ülkelere araçla seyahat ede-
ceklere uyarıda bulundu.

Tauer’in verdiği bilgilere göre ül-
kelere göre arabada sigara içme 
yasağı ve cezaları şu şekilde:

İTALYA: İtalya’da arabada sigara 
içme yasağı hamile yada reşit ol-
mayan çocuklar arabada bulun-
dukları zaman geçerli. Burada 
cezalar çocukların yaşına gö-
re belirlenirken, 12 yaş altı ço-
cuk yada hamilelerin bulunma-
sı durumunda bu cezanın 500 ile 

5.000 Euro arası, 12-17 yaş ara-
sı çocuklar için ise 250 ile 2.500 
Euro arasında kesiliyor.

YUNANİSTAN: Burada sigara ya-
sağı 12 yaş altı çocukların araba-
da bulundukları zaman geçerli. 
Bu düzenleme araba, taksi ve oto-
büsler için geçerliliğini korurken 
yasa ihlalinde 1.500 Euro’ya ka-
dar ceza kesiliyor. Tauer cezaların 
otobüs ve taksilerde daha yüksek 
olduğunu belirterek ‘Taksi yada 
otobüslerde 12 yaş altı çocuk bu-
lunduğu halde sigara içen olduğu 
takdirde sürücüye 3 bin Euro’ya 
kadar ceza kesilirken 1 ay da eh-
liyetine el konuluyor’ dedi.

KIBRIS: Kıbrıs’ta 16 yaş altı ço-
cuklar arabada bulunduğu tak-
dirde 85 Euro’ya kadar para ce-
zası kesiliyor.

İNGİLTERE ve WALES: Burada 
üstü açık arabalar hariç, araba-
da 16 yaş altı çocuklar bulun-
duğunda bu yasak geçerli iken 
Tauer, ceza miktarının 50 po-
und olduğunu aktardı (yaklaşık 
56 Euro).

İSKOÇYA: İskoçya’da 18 yaş altı 
kişilerin arabada bulunması ha-
linde ne normal ne de üstü açık 
arabalarda ne sürücü ne de ara-
badaki kişilerin sigara içmeye iz-

ni var. Buradaki cezanın 100 po-
und (yaklaşık 114 Euro) olduğu 
bilgisi verildi.

İRLANDA: ÖAMTC uzmanı bu ül-
kede sigara yasağının reşit ol-
mayan kişilerin arabada bu-
lunduğunda geçerli olduğunu 
söylerken yasa ihlalinde 100 
Euro polisin dur ihtarına uyul-
madığı takdirde ise 1.000 Euro’ya 
kadar ceza ödenmesi gerektiği-
nin uyarısında bulundu.

FRANSA:  Fransa’da arabada 
18 yaş altı kişilerin bulunma-
sı halinde sigara içenleri ise 68 
Euro’luk ceza beklemekte.

Avusturya’da arabada  
sigara içme yasağı başladı

Die Nr. 1 
seit 1999 
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YOĞURT SAĞLIKTIR.
YOĞURT LEZZETTİR.
YOĞURT HAYATTIR.

H a y a t  s e n i n l e  g ü z e l

GAZİ‘ DİR!YOĞURT

Häupl: 

‘Çocuklarla savaş oyunu  
kabul edilemez’

Avusturya, Avrupa Birliği 
(AB) üyesi ülkelerden ge-
len işçilerin bu ülke dı-

şında yaşayan çocuklarına yö-
nelik yapılan yardımlarda yeni 
bir düzenleme hayata geçirerek, 
“aile yardımı” adı altındaki sos-
yal yardımları kısıtlayacak.

Kadın, Aile ve Gençlik Bakanı 
J u l i a n e  B o g n e r - S t r a u s s , 
Bakanlar Kurulu toplantısının 
ardından yaptığı açıklamada, 
ülkede çalışan AB vatandaşları-
nın, Avusturya dışında yaşayan 
çocuklarına yönelik sosyal yar-
dımlarda düzenleme yapılması-
nın kararlaştırıldığını bildirdi.

Strauss, aile yardımı olarak bi-
linen sosyal yardımın aylık gelir 
ya da sigorta kapsamında olma-
dığını belirterek, üye ülkelerin 
durumuna göre yardımlarda kı-
sıtlama yapılacağını kaydetti.

Yurt dışında yaşayan çocuk-
lar için yıllık 273 milyon avro 
ödeme yapıldığını dile getiren 

Strauss, “Bu düzenleme ile yıl-
lık harcamalar yaklaşık 100 mil-
yon avro azalacak. Bu mikta-
rı Avusturya’da çocuklarımızın 
sosyal giderleri için kullanaca-
ğız.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Norbert Hofer de yurt dışında 
yaşayan yaklaşık 132 bin çocu-
ğa Avusturya’dan düzenli olarak 
yardım yapıldığını anımsatarak, 
düzenlemenin AB yasalarıyla 
uyumlu olduğunu ileri sürdü.

Avusturya dışında yaşayan ço-
cuklara yapılan yardımların kı-
sıtlanmasına yönelik düzenle-
menin 2019’un başında hayata 
geçmesi bekleniyor.

Yeni uygulamaya 
tepkiler

Yeni Avusturya Partisi (NEOS) 
Avrupa Parlamentosu üyesi 
Angelika Mlinar, hükümetin AB 
Dönem Başkanlığı öncesi aldı-
ğı bu kararı, AB yasalarına aykı-

rı ve popülist bir adım olarak ni-
telendirdi.

Mlinar, yürürlüğe sokulmak is-
tenen yeni düzenleme ile AB’nin 
değer ve normlarının sorgulan-
mak istendiğinin altını çize-
rek, “Kalifiye eleman ihtiyacını 
AB üyesi ülkelerden karşılayan 
Avusturya gibi bir ülke, AB düş-
manı düzenlemeyi yürürlüğe so-
karak, kalifiye işçi sorununun 
üstesinden gelemez.” değerlen-
dirmesinde bulundu. (AA)

Avusturya’da sosyal yardımlara 
kısıtlama kararı

Bu ayın sonunda görevini 
sonlandıracak olan Viyana 
Belediye Başkanı Michael 

Häupl, ÖSTERREICH Gazetesi'ne 
verdiği demeçte ATİB okulunun 
kapanmasının şart olduğunu ifa-
de etti. 

Häupl verdiği demeçte, Başbakan 
Sebastian Kurz’un sürekli ola-
rak  kreşlerdeki İslamlaşmadan 
herhangi bir delil göstermeden 
bahsettiğini belirtti ve kendisi-
ni görevini tam olarak yaptığını 

söyleyerek savundu. Häupl ”Ben 
oralarda görevlilerin değişmesini 
de sağladım. Fakat ATİB’de yaşa-
nanlar, benim kontrolüm dahilin-
de değil. Başbakanlığa ait Kültür 
Dairesi oradan sorumlu. Ben so-
rumlu olduğum yerlerde – ya-
ni kreşlerde – düzenlemeler ya-
parak müdahalede bulundum. 
Başbakan çıplak parmağı ile ken-
di sorumluluğunda olan ATİB 
okulu için, beni göstermesin” ifa-
delerinde bulundu. 

Häupl, nasıl devam etmeli sorusu-
nu ise, ”Çocuklarla savaş oyunları 
oynamak hiçbir şekilde kabul edi-
lemez. Bu okul sorgusuz sualsiz ka-
patılmalı” diye yanıtladı. 

Praterstern’deki yeni alkol düzen-
lemesi ise Häupl’e göre beklenip 
görülmesi gereken bir durum. Bu 
yasağı bir yıl önce oradaki tüm yol-
cuları ve insanları korumak için 
kendisinin önerdiğini ifade eden 
Häupl, yasanın bir sene içinde de-
ğerlendirilebileceğini söyledi. 
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Yıllardır hayat arkadaşı tara-
fından şiddet gören ve ağır 
tacizlere maruz kalan 35 

yaşındaki Ayşe M. (isim değişti-
rilmiştir), sokak ortasında şiddet 
görürken, Viyanalı bir kadın tara-
fından kurtarıldı.

Österreich Gazetesi'nde yer alan 
habere göre 3 çocuk annesi Ayşe 
M., yaklaşık 7 yıldır birlikte ol-
duğu eşi tarafından 2. Viyana’da 
sokak ortasında şiddete ma-
ruz kaldı. Olay yerinden tesadü-
fen arabayla geçen 36 yaşında-
ki Viyanalı kadın, adama bağırıp 
kaçmasına vesile oldu.

Polis sözcüsü Harald Sörös yar-
dıma koşan 36 yaşındaki kadının 
adama bağırarak kaçmasına ne-
den olduğunu aktarırken, yardı-

ma gelen kadının Ayşe’yi en ya-
kın polis karakoluna götürdüğü 
ve şikayette bulunmasını sağladı-
ğı öğrenildi.

7 yıllık hayat arkadaşına sokak-
ta şiddet uyguladıktan sonra ka-
çan Sinan Ö. (isim değiştirilmiş-
tir), polise gelerek teslim oldu. 
Hayat arkadaşına uyguladığı şid-
det ve defalarca tecavüz ettiği id-
diasıyla tutuklanan 41 yaşındaki 
Sinan Ö. gözaltına alınırken, bu-
güne kadar Ayşe M.’nin ayrılık is-
teğini kabullenmediği, daha ön-
ce de adam yaralamaktan 2 kere 
cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Sorunlu eş Sinan Ö.’nün ayrı-
ca Ayşe M.’nin ayrılık isteklerine 
ölüm tehditleri ile karşılık verdi-
ği öğrenildi. Bunun yanı sıra Ayşe 

M.nin kendisinin silah ile de teh-
dit edildiğini iddia ederek ”Hatta 
bir keresinde alnıma da silah da-
yadı” dediği kaydedildi. Öte yan-
dan Sinan Ö.nün, Ayşe M.’yi te-
lefonuna taktığı GPS ile sürekli 
takip ederek kontrol ettiği öğre-
nilirken, mağdur kadının korku-

sundan işkenceci adam tutukla-
nana kadar 3 çocuğu ile (8,11,16) 
bir arkadaşında saklandığı kay-
dedildi.
Österreich’in haberine göre Sinan 
Ö.’yü uzun bir hapis cezası bek-
lerken Ayşe M. rahat nefes alabi-
lecek.

Almanya’da yaşayan Haluk 
Kaya isimli vatandaşın 
sosyal medya hesabından 

“bunları biliyor musunuz?” başlı-
ğıyla yayınladığı yazı, konuşulmak 
istenmeyen büyük yaraları adeta 
dile getirdi.

Kaya’nın gurbetçilere yönelik olan 
ve “korkunç” ifadesinin yetersiz 
kaldığı soru ve tespitleri:

Bunları biliyor musunuz?

Almanya’da hapishanelerde yatan 
onbinlerce Türk gencinin olduğu-
nu biliyor muydunuz?

Binlerce insanımız çeşitli ruh sağ-
lığı ve psikolojik rahatsızlıklardan 
dolayı Alman hastane ve psikiyat-

ri kliniklerinde yattığını biliyor mu-
sunuz?

Binlerce çocuğumuzun temel okul 
(Hauptschule) bitirme diploması 
almadan ayrıldıklarını ve meslek 
eğitim yapma imkanlarının olma-
dığını biliyor musunuz?

Onbinlerce Türk ailesinin boşandı-
ğını, özellikle son 10 yıl içinde genç 
çiftler arasında boşanma oranları-
nın rekor seviyelere ulaştığını bili-
yor musunuz?

Onbinlerce insanımızın çok zor ko-
şullar altında, sosyal yardım ile ge-
çindiğini ve vatana izine dahi gide-
mediğini biliyor musunuz?

Türk gençleri arasında uyuşturucu, 

otomat bağımlılığı, alkol ve sigara 
tüketiminin büyük oranlara ulaştı-
ğını biliyor musunuz?

Çok sayıda Türk gencin Selefiler di-
ye adlandırılan aşırı dinci grup ta-
rafından cihad için kandırılarak 
Suriye’ye gönderildiğini ve çoğu-
nun orada öldüğünü biliyor mu-
sunuz?

Türkiye’den aile birleşimi yolu ile 
Almanya’ya gelen eşlerin çok mut-
suz olduklarını, dönerci ve temizlik 
işleri hariç iş bulamadıklarını bili-
yor musunuz?

Almanya’daki Türk sivil toplum 
kuruluşlarının (istisnalar hariç) 
bu sorunlarla çok fazla ilgilenme-
diklerini, kurumlarında sosyal hiz-

met uzmanları ve psikologlar çalış-
tırmadıklarını, Türkiye’deki siyasi 
gelişmelere daha çok ilgi ve alaka 
gösterdiklerini biliyor muydunuz?

3. ve 4. kuşağın Türkçe konuşmak-
ta ve anlamada çok zorlandıklarını 
ve Türkçe dil dersi konularında ve-
lilerin çok duyarsız olduklarını bili-
yor muydunuz?

Sokakta şiddet gören Türk 
kadını, Viyanalı kadın 
tarafından kurtarıldı

Korkunç gerçekler: 

 “Bunları biliyor musunuz?”

SALZBURG – Geçen yıl Türkiye’de 
yapılan referandum sürecinde 
seçmen listesinin Avusturya ma-
kamlarının eline geçmesiyle baş-
layan süreç, çifte vatandaşların 
Avusturya vatandaşlıklarını kay-
betmesiyle devam ediyor. 

Salzburg Eyalet İdari Mahkemesi 
çifte vatandaş oldukları belirle-
nen iki Türk’ün Avusturya va-
tandaşlığının iptali kararını 
onayladı.
2017 yılındaki seçmen listesin-
de isimlerinin bulunması so-

nucu çifte vatandaş oldukları 
belirlenen ve Avusturya vatandaş-
lıkları iptal edilen iki Türk vatan-
daşı, karara Salzburg Eyalet İdari 
Mahkemesi’nde itiraz etti. İtirazı 
reddeden mahkeme, Avusturya 
vatandaşlığının iptalini onayladı. 
Mahkeme bu kararla diğer çifte va-
tandaş Türklerin Avusturya vatan-
daşlıklarının iptali yolunu da aç-
mış oldu.

Avusturya Devlet Televizyonu’nda 
(ORF) yer alan habere göre 1999 
yılında Avusturya vatandaş-
lığını alan bu iki kişinin, da-
ha sonrasında T.C. Salzburg 
Başkonsolosluğu’na başvurarak 
yeniden Türk vatandaşlığını al-
dıkları aktarıldı.

“Yasadışı 4 bin çifte 
vatandaş var”

Öte yandan konudan sorumlu 
Salzburg Eyalet Meclisi üyesi aşırı 
sağcı FPÖ’lü Elmar Podgorschek, 
incelenen seçmen listesinde 4 bin 
civarında ‘yasadışı çifte vatandaş’ 
saptandığını açıkladı. Bunlardan 
50’sine dava açıldığını kayde-
den Podgorschek, 6 kişinin de 
Avusturya vatandaşlığının iptal 
edildiğini belirtti. Podgorschek ay-
rıca sürecin devamlılığının mah-
kemelere bağlı olduğunu söyledi.

Avusturya yasaları, Türk vatan-
daşlarının çifte vatandaş olması-
na izin vermiyor.

Avusturya vatandaşlığını kaybeden 
iki Türk’ün itirazı reddedildi
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GRAZ-Sadece  Avusturya 
değil Avrupa’da da eşine 
ender görülen bir hızla 

gelişen, çicek veren, toparla-
yan ve mutluluk veren şehrin 
arkasında büyük bir mimar var; 
Graz Belediye Başkanı Siegf-
ried Nagl. Onu dinleyenler bu 
insanın Graz ile yatıp Graz ile 
kalktığını ve tüm insanları  ay-
rım yapmadan kucaklamak is-
tediğini ve herkesi bu şehir için 
bir şeyler yapmaya davet eden 
enerjisini fark ediyor.

Ondan fazla ülkeden yaklaşık 
otuz katılımcı, Graz hakkın-
da daha iyi fikir edinebilmek 
için Graz Belediyesi Meclis 
Salonu’nda bir araya geldi. Bu 
bağlamda Graz Belediye Başka-
nı Siegfried Nagl, belediye bina-
sına ait dört sütun hakkındaki 
açıklamalarıyla şehrin hangi 
temel direkler üzerine inşa 
edildiğini aktararak katılımcı-

lara yardımcı oldu: “Belediye 
binamızdaki balkonun altında, 
Graz’ı simgeleyen dört figür bu-
lunuyor. İki erkek figürü, tica-
reti ve endüstriyi temsil ediyor. 
Bunu tamamlayıcı iki kadın 
figürü ise bilim ve sanatı. İşte 
bu dört dal birlikte çalıştığında 
değer yaratılır. Graz şehri olarak 
biz de bunu yapmak istiyoruz.”

Dört kez Graz Belediye Başkanı 
seçilen Siegfried Nagl, Graz Be-
lediyesi Parlamento Salonu’nda 
kabul ettiği konuklarına bugü-
ne kadarki çalışmalarını anlat-
tı. 350 binin üzerindeki nüfusu 
ile Graz’ın, 2 milyondan fazla 
nüfusu olan Viyana’dan sonra 
Avusturya’daki ikinci en büyük 
şehir olduğunu ifade eden Nagl, 
“Şehrimiz bilim, sanat, kültür 

ve endüstri alanlarında yalnız-
ca Avusturya’da değil Avrupa 
çapında da dinamik bir şekil-
de gelişmekte olan ve dikkat 
çeken bir şehir olarak ödüller 
aldı. Avrupa Kültür Başkenti ve 
UNESCO çalışmalarımızın yanı 
sıra 2026 Kış Olimpiyatları’nın 
Graz’da gerçekleştirilmesi için 
de projeler geliştiriyoruz. Şeh-
rimize değer katacak her türlü 
yatırım projesine açığız. Bildi-
ğiniz gibi bugün Vöestapline 
şirketi, dünyanın en önemli ve 
en büyük çelik fabrikasının te-
mellerini atarak şehrimize duy-
duğu güveni bir kez daha ortaya 
koymuştur. Bu hafta sonu, dün-
yanın farklı yerlerinden gelecek 
olan sanatçılarla, kültür festi-
valimiz kapsamında şehrimi-
zin birçok noktasında gösteriler 

gerçekleştirilecek. Herkes da-
vetlimizdir.” dedi.

Graz’daki bu buluşma, beledi-
ye ziyaretinin yanı sıra Graz’ın 
geleceğe dair mobilite projeleri 
ve olimpiyat başvurusunun du-
rumunu konuşmak için de de-
ğerlendirildi. Heyete, seyahat-
lerinin bir sonraki programına 
geçmeden önce, belediye bal-
konundan güneşli Schloßberg 
tepesine doğru harika bir man-
zara armağan edildi.

Graz Belediye Başkanı Nagl, Bi-
rol Kılıç ile Türkiye üzerine yap-
tığı dikkat çekici konuşmasında 
şunları ifade etti: “Türkiye bi-
zim için doğu ve batı arasında-
ki köprüdür. Ben bu köprülük 
görevine çok önem veriyorum. 

Gerek bilim gerek kültür, sanat 
ve ekonomi alanlarında olsun 
Türkiye ile birlikte çalışmak 
isteriz. Şehrimize yatırımcıları 
ve özellikle de Türk sanatçıları 
bekliyoruz. Avusturya’da ya-
şayan tüm göçmenlere sevgi ve 
selamlarımı sunarım.”

Avusturya Yabancı Basın Ce-
miyeti üyeleri, iki günlük ziya-
retleri sırasında Avusturya’nın 
en büyük medya gruplarından 
biri olan Styria Medya Yönetim 
Kurulu Başkanı Markus Mair ve 
Grubun en güçlü gazetesi Kleine 
Zeitung Genel Yayın Yönetmeni 
Hubert Patterer ile de görüştü-
ler. Die Presse, Kleine Zeitung, 
Furche başta olmak değişik 
gazete, dergi ve yayınevlerinin 
sahibi olan Styria ayrıca, baş-
ta Hırvatistan olmak değişik 
Balkan ülkelerinde de medya 
organlarını satın alarak ülke 
dışında yatırımlar yapmaya de-
vam ediyor. Avusturya’nın en 

büyük alım satım internet şir-
keti olan Willhaben.at ‘nin de 
sahibi olan Styria Grubu CEO’su 
Mayr, Styria Grubu ve yayın 
politikasını anlattıktan son-
ra, Kleine Zeitung Genel Yayın 
Yönetmeni ile birlikte soruları 
yanıtladı. Oldukça saydam bir 
şekilde soruları cevaplayan iki 
önemli yönetici, kışkırtıcı ve 
yabancı düşmanlığı içeren ha-
berlere soğuk baktıklarını ifade 
ettiler.

İstanbul – Graz İşbirliği

UNESCO Yaratıcı Şehirler 
Ağı’nın amaçlarından biri, ağa 
üye ülkelerin birbirleriyle ve 
ağın dışındaki ülkelerle yaratı-
cı sektörler alanında işbirlikleri 
geliştirmelerini teşvik etmektir. 
Bu amaç doğrultusunda İstan-
bul, Tasarım Şehri Graz ve 2017 
Tasarım Şehri adayı Mexico City 
ile ortak projeler geliştirmiştir. 
Bu projeler, İstanbul’un Tasa-

rım Şehri unvanını almasından 
sonraki ilk dört yıl içinde uygu-
lanacaktır.

İstanbul’un unvanı almasıyla 
kurulacak olan Istanbul Cre-
ative City Platform (ICCP) ve 
Avusturya’nın Graz kentindeki 
The Creative Industries Styria 
LLC’nin (CIS) ortaklığıyla iki 
program hayata geçirilecektir. 
Bunlardan ilki olan ‘‘Tasarım 
ve Deneyim Paylaşımı (Design 
and Experience Exchange)’’ 
programıyla; İstanbul’daki ve 
başkenti Graz olan Styria eya-
letindeki yaratıcı sektörler/ ta-
sarımcılar ile yerel üreticilerin/ 
şirketlerin buluşturulması, bilgi 
ve deneyimlerini aktarmaları ve 
işbirliği olasılıklarını değer-
lendirmeleri amaçlanmaktadır. 
Programın İstanbul tarafında, 

zanaatkârların (‘usta’lar) bu 
paylaşıma dahil edilmesine 
önem verilmektedir. Böylece, 
‘‘yerel üreticileri tasarım ve 
inovasyon odaklı üretim anla-
yışıyla buluşturmak’’ hedefine 
uluslararası etkileşim boyutu 
da eklenecektir. Program kap-
samında, Designmonat Graz ve 
İstanbul Design Week arasında 
kurulacak işbirliği çerçevesinde 
-karşılıklı veya ortak- tasarım 
sergileri, B2B sunumlar, kon-
feranslar, seminerler, atölyeler, 
moda şovları düzenlenmesi ön-
görülmektedir. Programın Ber-
lin, Detroit ve Mexico City’yle 
de genişletilmesi düşünülmek-
tedir.

İkinci programın başlığı 
‘‘Akılı Şehirlerin Kurulma-
sı ve Planlanması (Smart City 

Development and Planning 
Exchange)’’dır. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi (İBB), ‘smart 
city (akıllı şehir)’ konseptini 
stratejik bir yaklaşım olarak be-
nimsemiş olup, özellikle ulaşım 
ve güvenlik alanlarında yeni-
likçi ve yüksek teknoloji içeren 
uygulamalar yapmaktadır. Bu 
programla, İBB ile Graz’daki 
Yeşil Teknoloji Vadisi’nde bu-
lunan şirketler arasında, akıllı 
şehir konseptinin yanı sıra sür-
dürülebilir mimarlık ve yeşil 
teknoloji konularını da kapsa-
yan işbirliklerinin kurulması 
ve bilgi/deneyim paylaşımı he-
deflenmektedir. ICCP ve CIS, bu 
buluşmanın gerçekleşmesinde 
moderatörlük görevini üstlene-
ceklerdir.

Avusturya Yabancı Basın Birliği 

temsilcileri, aynı gün gerçekleş-
tirilen dünyanın en büyük ve en 
kaliteli çelik fabrikasının temel 
atılış törenine de katıldı. Voes-
talipine Grubu CEO’su Wolfgang 
Eder, yemek eşliğinde heyete 
Voestalipine Grubu’nu tanıttı.

Graz resmen  
bir dünya şehri

Viyana merkezli 
“Avusturya Yabancı 
Basın Cemiyeti” bir 
heyet ile 24 Nisan 

2018’de Graz Belediye 
binasında Belediye 
Başkanı Siegfried 
Nagl’ı ziyaret etti. 

Nagl , “Türkiye, doğu 
ile batı arasında her 

açıdan çok önemli 
köprü görevi olan bir 
ülkedir. Milyonlarca 

insanın yaşadığı 
Türkiye’deki dinamik 
şehirleşme projele-
rini ciddiyetle takip 
ve takdir ediyorum” 

dedi. 
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İS T A N B U L –  T ü r k i y e 
Profesyonel Boks Federasyonu 
D e r n e ğ i ,  Av r u p a  B o k s 

Birliği’ne (EBU) üyelik çalışmala-
rına başladı.

Konuyla ilgili Maltepe’de bulu-
nan Trabzonlular Derneği’nde 
düzenlenen toplantıda, Türkiye 
Profesyonel Boks Federasyonu 
Derneği Onursal Başkanı Cemal 
Kamacı, Türkiye Profesyonel Boks 
Federasyonu Derneği Başkanı 
Ali Yavuz Kuşcu ve başkan vekil-
leri Kerem Salman ile Hayrettin 
Dikkanoğlu hazır bulundu.

Federasyonun başkanlığını yürü-
ten eski Avrupa şampiyonu Cemal 
Kamacı’nın artık onursal başkan 
sıfatıyla görevine devam edeceği, 
Avusturya-Türkiye Ticaret Birliği 
Başkanlığı görevini de yürüten Ali 
Yavuz Kuşcu’nun ise federasyon-
da başkanlık görevine geldiği ak-
tarıldı.

Tü r k iye  P ro f e s yo n e l  B o k s 
Federasyonu Derneği, Avrupa 
Boks Birliği’ne (EBU) üyelik ça-
lışmalarına başladı. Konuyla il-
gili düzenlenen toplantının ar-
dından Türkiye Profesyonel 
Boks Federasyonu Başkanı Ali 
Yavuz Kuşçu (solda) ile Türkiye 
Profesyonel Boks Federasyonu 
Onursal Başkanı Cemal Kamacı 
(sağda), Maltepe Hasan Polat 
Stadı içinde bulunan spor salo-
nunda gösteri maçı yaptı.

Yeni dönemde önemli adımlar atı-
lacağı aktarılırken, EBU üyeliğinin 
ise ilk adım olacağı dile getirildi. 
EBU’nun üyelik kabulü öncesi fe-
derasyondan profesyonel boks 
maçları organize etmesini istedi-
ğini aktaran Ali Yavuz Kuşcu, “İlk 
yapacağımız etkinliğin videoları-

nı istediler, ikinci organizasyona 
ise gözlemci sıfatıyla EBU yetkili-
leri de gelecek. Bu sürecin ardın-
dan da üyeliğimiz onaylanacak.” 
diye konuştu.

Bu üyeliğin Türkiye’de profesyo-
nel boks için bir milat olacağı be-
lirtilirken, böylece federasyonun 
Türkiye’de ilk kez profesyonel 
boks lisansı vermeye başlayacağı 
vurgulandı.

Kamacı ve Kuşcu  
gösteri maçı yaptı

Toplantının ardından federas-
yonun onursal başkanı Cemal 
Kamacı ile başkanı Ali Yavuz 
Kuşcu, gösteri maçı yaptı. Maltepe 
Hasan Polat Stadı içinde bulunan 
spor salonunda düzenlenen etkin-
likte iki eski boksör kozlarını pay-
laştı.(AA)

H a b e r  k a d r o s u n u  gü n d e n  
güne güçlendiren Yeni Vatan 
Gazetesi, deneyimli haberciler 
arıyor.

Haberciliğine güvenen, mu-
habirlik konusunda deneyim-
li habercilerin aşağıdaki ma-
il adresine e-posta veya Yeni 
Vatan Gazetesi adresine pos-
ta yolu ile resimli özgeçmişleri-
ni ve iş tecrübelerini içeren bir 
başvuruyu, telefon ve adresle-
rini özellikle yazarak yapmala-
rı rica olunur. Başvurular sade-
ce elektronik posta ile (E-mail) 
kabul edilir.

Yeni Vatan Gazetesi

Deniz Sel
Kommunikation

e-mail: d.sel@yenivatan.at 

Yeni Vatan Gazetesi’nde 
çalışmak ister misiniz?

GLASEREI
Ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve 
Pencere Camları, Hediyelik Eşya, 
Banyo Rafları, Mutfak Camları

CAM BİZİM İŞİMİZ
SİGORTALI EVLERİN CAM DEĞİŞTİRME 
ÜCRETİ SİGORTA ŞİRKETİNDEN ALINIR.

24 saat acil arama hattı: 

0699 110 49 021
Viyana ve Niederösterreich 
çevresi ve köyleri

CAMCI TAYFUN 
VİYANA VE NİEDERÖSTERREİCH 
ÇEVRESİ VE KÖYLERİ

01 943 69 15

Türkiye Profesyonel Boks 
Federasyonu Derneği'nden 

önemli adım

Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Derneği, Avrupa Boks Birliği’ne (EBU) üyelik 
çalışmalarına başladı. Konuyla ilgili düzenlenen toplantının ardından Türkiye Profesyonel Boks 

Federasyonu Başkanı Ali Yavuz Kuşçu (solda) ile Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu 
Onursal Başkanı Cemal Kamacı (sağda), Maltepe Hasan Polat Stadı içinde bulunan spor 

salonunda gösteri maçı yaptı.
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Bessere Aussichten!
 besser. schneller. schöner.

Die neue Website!
www.vhs.at

Avusturya’da sığınmacılara 
“toplama merkezi” zorunluluğu

Av u s t u r y a ’ n ı n  A ş a ğ ı 
Avusturya eyaletinde ilti-
ca başvuruları reddedilen 

sığınmacılar, bu akşam itibarıyla 
eyalet yönetimi tarafından belirle-
nen “toplama merkezlerinde” ya-
şamak zorunda kalacak.

E y a l e t  S ö z c ü s ü  G o t t f r i e d 
Waldhausl, Avusturya Devlet 
Televizyonu ORF’ye yaptığı açık-
lamada, bölgede iltica başvuruları 
kabul edilmemiş 405 sığınmacının, 
bu akşam itibarıyla çeşitli “topla-
ma merkezlerinde” toplanacağı-
nı açıkladı. Waldhausl, sığınmacı-
lar için eyaletin farklı bölgelerinde 
oluşturulan merkezlere gelmeyen 
sığınmacıların başta temel ihtiyaç-
ları olmak üzere sağlık hizmetle-

rinden mahrum kalacağını ve gel-
dikleri ülkelere geri dönmeleri için 
sürecin başlatılacağını söyledi.

Eyalet parlamentosunda kabul 
edilen yasanın bu uygulamayı ha-
yata geçirmelerine imkan tanıdı-
ğını savunan Waldhausl, gösteri 
ve protestoların engellenebilmesi 
için sığınmacı merkezlerinin ne-
rede olduğuna ilişkin bilgi payla-
şımında bulunmayacağını sözle-
rine ekledi.

Uygulamaya tepkiler

Ülkede çeşitli sivil toplum kuru-
luşları Aşağı Avusturya eyaletin-
de hayata geçirilen uygulamaya 
sert tepki gösterdi. Sankt Pölten 

Piskoposluğu Katolik Eğitim 
Merkezi Başkanı Angela Lahmer-
Hackl, uygulamanın aşağılayıcı ve 
insani değerlere aykırı olduğunu 
belirterek, “Bir Hıristiyan olarak 
kendi eyaletimde böyle bir uygula-
manın hayata geçirilmiş olmasın-
dan dolayı utanç duyuyorum.” ifa-
delerini kullandı.

Hackl, eyalet yönetimine, uygula-
manın durdurulması çağrısında 

bulunarak, “İltica bir insan hakkı-
dır.” şeklinde konuştu.

Çocuklara yönelik çalışmalarıy-
la bilinen sivil toplum kuruluşu 
Kinderfreude Sözcüsü Christian 
Oxonitsch ise sığınmacıların bir 
merkezde toplanmasının insanlık 
dışı bir tutum olduğunun altını çi-
zerek, “Bugün Avusturya’da insan-
lık adına kapkara bir gündür.” şek-
linde konuştu. (AA)

YENİ

gazi.de

H a y a t  s e n i n l e  g ü z e l
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Aslında enerjimizi 12 saat-
te bir tazelemek için uyu-
yoruz. Uyuma süresince 

beyin gün boyu yaptığı sinirsel 
aktivitelerin kalıntılarını temiz-
lemekle meşgul.

Fakat garip bir şekilde aynı sü-
reç yeterince uyunmadığında da 
gözleniyor. Araştırmacılar, uyku 
azlığı durumunda beynin önem-
li miktarda nöronu ve sinaptik 
bağlantıyı temizlediğini ve son-
rasındaki uyku takviyesinin za-
rarı telafi edemediğini keşfetti-
ler.

İtalya’ daki Marche Politeknik 
Üniversitesi’nde çalışan nörolog 
Michele Bellesi tarafından yöne-
tilen bir çalışma grubu, memeli 
beyninin uykusuzluğa verdiği tep-
kiyi araştırarak uyumuş ve uyu-
mamış fareler arasındaki garip 
benzerliği ortaya çıkardı.

Vücuttaki tüm hücrelerde olduğu 
gibi, beyindeki sinir hücreleri de 
sinir sisteminin yapışkanı olarak 
adlandırılan glial hücrelerin iki 
türü tarafından yenileniyor.

Mikroglial hücreler Yunanca ‘’hız-

lıca yemek’’ anlamına gelen fa-
gositoz yoluyla eski ve yıpranmış 
hücreleri temizlemekten sorum-
luyken, astrositlerin görevi ise be-
yindeki gereksiz sinapsları buda-
mak.

Günlük nörolojik yıpranmanın 
uyuduğumuzda temizlendiğini bi-
liyoruz. Fakat aynı durumun yete-
rince uyumadığımızda da görmek-
teyiz. Bu iyi bir şey değil. Çünkü 
beyin kendine zarar vermeye baş-
lıyor.
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Yeterince uyumadığımızda 
beyin kendine zarar  

vermeye başlıyor
nuzda evinizdeki çöpler temizle-
nirken; birkaç gece uyumadığınız-
da televizyonunuz, buzdolabınız 
ve köpeğiniz evden atılıyor.

‘’ Uykusuzluktan dolayı sinapsla-
rın bir kısmının astrositlerce yen-
diğini ilk defa gösterdik’’ diyor 
Bellesi, New Scientist dergisine 
yaptığı açıklamada.

Bu çalışmayı yapmak için araştır-
macılar fare beyinlerini dört gru-
ba ayırdılar.

6-8 saat uyuyanlar ( iyi dinlenmiş )

Periyodik olarak uyandırılanlar ( 
az uyumuş )
8 saat daha uyanık tutulanlar ( 
uykusuz )
5 gün uyanık tutulanlar ( kronik 
uykusuz )

Araştırmacılar dört grup arasın-
daki astrosit etkinliklerini kar-
şılaştırdığında; iyi dinlenmiş 
farelerdeki sinapsların yüzde 
5.7’sinde, az uyumuş farelerdeki 
sinapsların yüzde 7.3‘ünde astro-
sitlerin etkin olduğunu gözlemli-
yorlar.

Uykusuz ve kronik uykusuz fare-
lerde farklı bir durum görülüyor. 
Mikroglial hücrelerin atıkları ye-
mesi gibi astrositlerin sinapsların 
parçalarını yiyerek etkinliklerini 
artırdıkları gözleniyor.

Uykusuz fare beynindeki sinaps-
ların yüzde 8.4‘ünde astrosit et-
kinliği gözlenirken, bu rakam 
kronik uykusuz farelerde 13.5.

Uykusuz ve kronik uykusuz fare-
lerde yenilen sinapsların eski ve 
çok kullanıldığı düşünüldüğün-

de durum iyi gibi gözüküyor.

Fakat dört grup arasında mik-
roglial hücrelerin etkinliği de 
gözlendiğinde, kronik uykusuz 
farelerde etkinlik  sayısının en 
fazla olduğu görülüyor. Bu en-
dişelenilmesi gereken bir du-
rum. Çünkü Alzheimer gibi be-
yin hastalıklarının kontrolsüz 
mikroglial aktiviteyle ilgili oldu-
ğu biliniyor.

Araştırmacıların bulgusuna gö-
re sadece kronik uykusuzluk 
mikroglial hücrelerini aktive 
ediyor ve fagositoza yol açıyor . 
Buradan da uzun süre uykusuz 
kalındığında mikroglial hücre-
lerin beyne zarar verdiği sonu-
cu çıkıyor.

Hala birçok soru cevapsız. Aynı 
süreç insan beyninde de oluyor 
mu? Uykusuz kaldıktan sonra 
uyumak beyindeki hasarları ona-
rıyor mu?

Bu soruların cevaplarını süratle 
öğrenmeliyiz. Özellikle 1999‘dan 
beri Alzheimer ölümlerinin yüz-

de 50 arttığı düşünüldüğünde…

A r a ş t ı r m a  J o u r n a l  o f 
Neuroscience dergisinde yayım-
lanmıştır.
Kaynak: Ahmet YıldıztaşDikkat!
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Yataklarda*
Özel siparişler için de geçerli 

Daimi indirimli f yatlar & promosyon ürünleri hariç 

26.05.2018’e kadar geçerli

Gofre kumaş fermuarlı 
nevresim takımı    
%100 pamuk 
140/200cm, 70/90 cm (J31139)
140/220cm, 70/90 cm,              
24,99 yerine sadece 19,99 (J31140)
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1299

Avusturya’da 17 şube: 1070 Wien, 1100 Wien, 1140 Auhof 
Center, 1210 Wien, 1220 Wien, 2334 Shopping City Süd, 
2700 Wr. Neustadt, 3100 St. Pölten, 3580 Frauenhofen/Horn, 
4020 Linz, 4060 Leonding, 4600 Wels, 7501 Unterwart, 
8054 Graz, 8430 Leibnitz, 9020 Klagenfurt, 9500 Villach

Spirit antialerjik yorgan
Kılıf: Aloe Veralı mikrofiber tasarım,
140/200 cm (J20517/01)

Cilt dostu
4 mevsim yorgan!

3999

1499

499
Sadece

Polar battaniye, overlok dikişli
130/170 cm (J53093) 

Seyahat için pratik!

24 saat online alışveriş için bettenreiter.at
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Bizi takip edin 
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100/180 cm (M52076, M52077)
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Antialerjik yastık 
Mikrofiber kılıf ve dolgu,
70/90 cm (J20521/01) 

Kolay bakım! 60°

-60%

İnanılmazfiyatlar
Utu istemez....
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